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Abstract
In this thesis my work is centred within the academic fields of corporate communication and
crisis communication. The subject of interest in relation to these is the danish toy
manufacturer LEGO and specifically the conflict they had with Greenpeace in the summer
and fall of 2014 regarding their cooperation with Shell.
My motivation for choosing to study this specific case stems from my own
wonderment as I witnessed the conflict that was going on involving these three multinational
organizations. LEGO has a sterling reputation, especially in Denmark, and I, on account of
my studies, was very interested to see how they would handle a critical time like that. I was
quite surprised to learn that there hadn't been any real response from LEGO in spite of the
amount of coverage the story was receiving in the media. If LEGO was in fact innocent in the
matter, then why not defend themselves and their reputation?
My thesis statement therefore is as follows:
What constitutes the crisis for LEGO in their conflict with Greenpeace and how does LEGO's
reputation as well as communicational strategy affect the outcome of this crisis?
The thesis is built upon two parts, corporate communication and crisis
communication, which are accounted for theoretically and then used to analyze my chosen
data. Before this I set the scene by describing the parties involved as well as the conflict itself.
Upon answering my thesis statement in the conclusion I expand on some interesting results I
have gotten throughout the thesis in a discussion. In this I relate the results of the thesis to a
similar crisis involving a danish company but with an entirely different communicational
strategy.
Background
Shell is notorious for seeking to drill for oil in the Arctic putting the Arctic wild life and
general well-being of the area at risk. The cooperation between the LEGO and Shell consists
of a co-promotion agreement, which entails LEGO versions of famous Formula 1 cars being
sold in Shell gaz stations around the world. By cooperating with a company like Shell that,
according to Greenpeace, are scrupulous, they claim that LEGO is endorsing Shells actions in
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the Arctic as well as promoting the Shell name and brand to the naive children of the world.
With the scene set I will dive further into describing my thesis and the results I have reached.
Methods and results of the thesis
As mentioned my thesis work is centred around two fields. First I throw my attention to
corporate communication. In an attempt to narrow this very wide field, I have chosen to focus
on the subjects of corporate branding, image and identity. I base my work on the literature of
Wally Olins, Joep Cornelissen and Magnus Holten Larsen among others.
Secondly I shift my focus to crisis communication to determine how a crisis is handled, what
type of communication to exercise as well as how a company should respond to an attack on
their image.
Methodically I have chosen to base my work on quantitative data as opposed to
qualitative as I didn't want to build my research on the opinions of few. Behind this decision
was also the fact that the thesis isn't written in cooperation with LEGO and I wouldn't be able
to do extensive qualitative research among their employees as well as getting their point of
view on the crisis wasn't an option as I found out after contacting the press department.
Therefore I have used netnography to research the social media Facebook, Twitter and
Instagram. I have been able to use my findings from these media to back up the theoretical
groundwork.
As a critical element of Greenpeace's campaign against LEGO's cooperation with Shell they
produced a very emotional video. In this video, which is set in an Arctic LEGO landscape,
beloved characters like Santa Claus, parents with a crying baby, Emmet and Wild Style from
'The LEGO Movie' along with several Arctic animals are drowned in a thick, black oil
spilling from a Shell oil rig in the ocean. At the end, when everything has dissapeared below
the surface of the oil, the viewer is encouraged to sign Greenpeace's petition to convince
LEGO to stop their cooperation with Shell. In the thesis I dedicate some time to this video as
it proves to have huge emphasis in the crisis. The video obviously is very emotional and as a
result, along with the fact that it is very well produced, it gets a lot of attention on social
media and people are compelled to share the message. Even people who usually like LEGO
are beginning to doubt their sincerity.
In fact sincerity is one of the key conclusions I have found to be important in this
crisis. As the conflict progresses, more and more people sign the petition and hence urge
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LEGO to take action. LEGO aren't able to live up to their reputation as a socially responsible
organization that takes care of the environment in order to leave "the builders of tomorrow"
with a healthy planet. The crisis therefore stems from the fact that LEGO are communicating
a conflicting message, which leads to mistrust from their stakeholders.
Throughout the crisis LEGO maintain a strategy of mainly keeping quiet and
refraining from contributing to the communication of the crisis in the media - apart from
sending out two press releases in which they bolster their image as a socially and
environmentally responsible organization as well as distance themselves from Greenpeace's
claims. As I mention in the conclusion they get by on their succesful image, identity and
brand for a long time but in the end they must choose to acknowledge the wishes of their
worried fans and consumers and announce that they will not extend their cooperation with
Shell when the current deal runs out.

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173

Indholdsfortegnelse
ABSTRACT
INDLEDNING

1

Metode og empiri

2

Data

3

Begrebsafklaring

4

Læsevejledning

4

EMPIRIBESKRIVELSE

6

LEGO

6

LEGOs oprindelse

6

Nyere tid

8

LEGO reddes på stregen

9

LEGO koncernen i dag

11

Greenpeace

12

Shell

13

Boringer på Arktis

14

LEGOs samarbejde med Shell

14

Konflikten
Statistisk indblik

15
16

TEORI

18

DEL 1: VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

18

Branding

19

Branding generelt

19

Corporate branding

21

Corporate identity

22

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173
Individets modtagelse af nye budskaber

23

Stakeholdere

25

CSR

27

Virksomhedens udtryk

28

Corporate Image
Storytelling

DEL 2: KRISEKOMMUNIKATION
Definition af krisebegrebet
Krisehåndtering
Tre faser i krisekommunikation
Image restaurering

28
29

32
32
33
34
36

Strategier for image genoprettelse

38

Luhmann og krisekommunikation

40

Tillid

42

Massemedier

42

Offentlig mening

43

En eksperimentel tilgang til imageskade

44

GREENPEACE VIDEO: "EVERYTHING IS NOT AWESOME"

47

Handling

47

Videoen som kampagnemiddel

48

ANALYSE

51

DEL 1: VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

51

Branding

51

Corporate identity

54

Meningsdannelse

57

Stakeholder management

59

CSR

61

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173
Corporate Image

64

Storytelling

65

Kommunikation af kernefortællingen

67

LEGOs udtryk

70

Opsummering på analysens første del om virksomhedskommunikation

74

DEL 2: KRISEKOMMUNIKATION

76

Krisehåndtering og -kommunikation

76

Præ-krise

77

Krise

77

Sociale medier

80

Post-krise

85

Krisen som parasit

86

Image restaurering

90

Betydningen af image forud for en krise

92

KONKLUSION

94

PERSPEKTIVERING

96

LITTERATURLISTE

99

Bøger og artikler

99

Opslagsværk

100

Websider

100

BILAG

102

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173

Indledning
I det danske erhvervsliv er LEGO Systems A/S, herefter betegnet LEGO, en af de største og
mest betydningsfulde aktører. De er kendt for at have en særlig kultur og arbejdsmåde - til
dels på baggrund af deres produkt, men også på grund af virksomhedens unikke og lange
historie.
LEGO brandet bliver sjældent nævnt i en negativ kontekst, og derfor fangede det
særligt min opmærksomhed da jeg så en video på YouTube, der indikerede at LEGO er mere
eller mindre skyld i Arktis' forfald. Videoen fik stor opmærksomhed og blev omtalt flittigt i
medierne og på de sociale medier. Samtidig haglede kritikken ned over LEGO i medierne både i Danmark og udlandet. Men hvor var LEGO i alt det her? Hvorfor hørte man ikke noget
fra dem?
Heri tager mit speciale sit udgangspunkt. Jeg ønskede at undersøge i hvor høj grad
det påvirker en virksomhed som LEGO, når de bliver mødt med så omfattende kritik i
medierne, hvordan eller hvorvidt bør de svare på tiltalen og ikke mindst, hvor meget spiller
deres gode image ind i sådan en krise.
Min problemformulering lyder som følger:

Hvori består krisen for LEGO i deres konflikt med Greenpeace, og hvilken betydning har
LEGOs omdømme samt kommunikative strategi for krisens udfald?

Udover at besvare ovenstående spørgsmål vil jeg til slut i dette speciale perspektivere
specialets konklusion til en anden krise som en dansk virksomhed var inddraget i som bragte
deres omdømme og forretningsgang i fare. Det drejer sig om Arla og deres
krisekommunikation under Muhammed-krisen. Arla benyttede sig nemlig af en ganske anden
krisestrategi end LEGO.
Til at belyse min problemstilling har jeg benyttet mig af relevant akademisk litteratur indenfor
felterne branding, corporate image, corporate identitet, virksomheds- og krisekommunikation.
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I afgrænsningen af dette speciales emne har jeg overvejet flere vinkler og
tilgangsmåder, der ligeledes kunne være interessante at udforske yderligere. En større
afdækning af LEGOs kommunikation på sociale medier, kvalitativ undersøgelse med henblik
på at afdække medarbejderne i LEGOs motivation for at arbejde der, en dybere
sammenligning med lignende kriser, der har haft forskelligt udfald og anvendt forskellige
strategier for krisehåndtering er blandt de muligheder, jeg har fravalgt. Særligt dette speciales
fokus på, hvordan LEGOs interne og eksterne kommunikation har haft indvirkning i en
alvorlig krise som denne samt undersøgelsen af hvordan de eventuelt kunne have håndteret og
kommunikeret mere optimalt under krisen har jeg fundet rigtig interessant og meget
motiverende at arbejde med.

Metode og empiri
I min undersøgelse af konflikten har jeg i høj grad benyttet mig af Infomedias mediearkiv.
Dette både for at få et generelt indblik i mediedækningen af historien mens den stod på samt
for at få enkelte eksperter på områdets opfattelse af og holdning til særligt LEGOs bidrag til
konflikten (eller mangel på samme). På denne måde blev jeg endvidere i stand til at lave en
historisk tabel over udviklingen i antallet af gange føromtalte YouTube-video blev set samt
hvor mange underskrifter, der blev samlet på Greenpeaces underskriftsindsamling i løbet af
konflikten.
Foruden dette har jeg undersøgt de sociale medier Facebook, Instagram og Twitter herunder primært LEGOs profiler på disse medier, men også hashtagget
"#everythingisnotawesome", der er brugt i forbindelse med Greenpeaces kampagne mod
LEGO.
Disse medier er valgt ud fra en vurdering af på hvilke sociale medier, der er størst
sandsynlighed for dialog og interaktion fra brugerne. Et medie der også bruges i høj grad af
LEGO er LinkedIn, men her vurderes at være mindre sandsynlighed for at finde kritiske
kommentarer fra brugere, da LEGO primært anvender LinkedIn i forbindelse med jobopslag.
I mine undersøgelser har jeg gjort brug af den netnografiske undersøgelsesmetode. Netnografi
er en undersøgelsesform, der bygger på den klassiske etnografiske undersøgelse, men
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forholder sig til elektronisk medieret data indsamlet fra f.eks. sociale medier eller online fora.1
Den empiri, der er indsamlet ved hjælp af denne metode vil blive inddraget i opgavens
analyse. De empiriske eksempler jeg anvender er frit tilgængelige på internettet og er ikke af
særligt følsom karakter, hvorfor jeg ikke har fundet det nødvendigt at skjule brugeres
profilnavne eller ansigter. Derimod har jeg fjernet billeder og profilnavne på personer fra min
venneliste, når disse er dukket op som følge af at jeg har brugt min personlige profil for at få
adgang til LEGOs profiler.
Som en del af min generelle research og inspiration til dette speciale har jeg været på
besøg "bag murene" i LEGO af to omgange. Første gang var i forbindelse med et
virksomhedsbesøg arrangeret af SAIS, Student Association at the Department of Information
Studies, i November 2014. Her fik vi en rundvisning på LEGOs fabrikker i Billund, et oplæg
om jobmuligheder og LEGO generelt samt endelig en rundvisning i LEGO Idé Huset. Idé
Huset er en form for museum, der viser den historiske udvikling i LEGO som virksomhed og
deres produkter samt giver et generelt indblik i LEGOs værdier og forretning. Foruden dette
er der et internt arkiv med samtlige producerede LEGO sæt gennem tiderne, men dette er
udelukkende tilgængeligt for udvalgte medarbejdere.2
Anden gang bestod af endnu et besøg i LEGO Idé Huset. Faktisk er Idé Huset kun åbent for
inviterede eller LEGO ansatte og deres familier. Første gang havde jeg adgang til det, da det
var en del af den arrangerede studietur. Anden gang fik jeg adgang gennem min kæreste, som
arbejder i LEGOs Corporate IT. Han holder dermed en rolle som gatekeeper i min adgang til
LEGO Idé Huset. Samtidig er jeg klar over at jeg er priviligeret i min adgang. Jeg anser dog
ikke hverken de informationer eller billeder jeg anvender i dette speciale som af fortrolig
karakter, hvorfor jeg ikke ser det som et problem at jeg anvender disse uden særlig tilladelse
fra LEGO.
Data
Jeg har valgt at bygge min opgave på mere kvantitative data end kvalitative, da jeg ikke
ønskede at opgaven skulle bære præg af enkelte personers holdning til LEGO. Endvidere har

1

Kozinets 2010, s. 58

2

Politiken 25. December 2014
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jeg været i kontakt med LEGOs presseafdeling og forespurgt om, de ville komme med
udtalelser eller interview vedrørende konflikten, hvilket de afslog og henviste til de to
pressemeddelelser, der er udgivet om konflikten. Inddragelse af kommentarer fra LEGO ville
have givet en større grad af indblik "bag scenen" mens konflikten stod på: hvilke overvejelser
gjorde de sig undervejs, hvad syntes de om Greenpeaces metoder etc. Omvendt giver LEGOs
"manglende" bidrag bedre mulighed for at analysere og vurdere konflikten og LEGOs
involvering i den mere nuanceret.
Begrebsafklaring
I opgaven anvender jeg flere begreber på engelsk, mens andre er oversat fra engelsk til dansk.
Sidstnævnte er gjort i de tilfælde hvor en oversættelse ikke forstyrrer begrebets oprindelige
betydning. Begreber redegøres for og skrives i kursiv første gang de anvendes, hvorefter de
for læsevenlighedens skyld vil fremstå uden særlig typografi. Herudover kan der være danske
ord, der oprindeligt er adopteret fra engelsk som f.eks. branding og stakeholdere, som vil være
bøjet efter danske grammatikregler.
Læsevejledning
Jeg har valgt at dele opgavens teoretiske grundlag i to dele hvorfor jeg først redegør for
virksomhedskommunikation - særligt med fokus på branding, image og identitet - for
sidenhen at koncentrere mig om krisekommunikation - herunder bl.a. med fokus på
krisehåndtering, image restaurering samt hvilken betydning image har forud for en krise.
Analysen følger samme fremgangsmåde. Da de to felter kredser omkring nogle af de samme
emner vil der nogle steder være overlapninger. Det er dog forsøgt så vidt muligt at holde en
tydelig opdeling mellem de to felter for overskuelighedens skyld.
Forinden de teoretiske og analytiske dele sætter jeg rammen for specialet med en
beskrivelse af dets centrale emne samt de aktører, der er indblandet. I empiribeskrivelsen er
derfor afsnit dedikeret til beskrivelse af LEGO, Greenpeace, Shell, samarbejdsaftalen mellem
Shell og LEGO samt til sidst en oversigt over de væsentligste handlinger i konflikten, som vil
blive inddraget i opgaven. Da Greenpeaces video og brugen af den i kampagnen mod LEGO
er af særlig betydning for konflikten har jeg valgt at give denne særlig opmærksomhed,
hvorfor den redegøres for og analyseres i et separat afsnit inden den øvrige analyse.
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Opgaven afsluttes med en opsummerende konklusion samt som sagt en
perspektivering på baggrund af interessante resultater og pointer, der er bragt frem i analysen.
Opgavens samlede antal anslag er (ekskl. indholdsfortegnelse, engelsk resume,
litteraturliste og bilag): 152.680 anslag svarende til 63,6 normalsider.
Specialet er udarbejdet af Ditte Schytte Dahl, studienummer 20105173
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Empiribeskrivelse
I denne empiribeskrivelse vil jeg redegøre for de involverede parter i konflikten samt give et
indblik i konfliktens forløb ved hjælp af medieuddrag fra perioden fundet via Infomedia.
Dette gøres med henblik på at give læseren en forståelse for konflikten samt aktørerne heri:
LEGO, Greenpeace og Shell.

LEGO
I det følgende vil jeg give et indblik i LEGO som organisation og deres historie. Kendskab til
LEGOs historie, værdier og kultur er en nødvendighed for at kunne forstå hvorfor de handler
som de gør - både generelt og i forhold til konflikten med Greenpeace.
LEGOs oprindelse
Ole Kirk Christiansen grundlagde LEGO i 1932, hvor han brugte sine evner som tømrer til at
begynde at lave trælegetøj foruden kosteskafte, stiger og lignende. Sønnen Godtfred var
meget involveret i arbejdet med legetøjet og skar bl.a. sin faders motto "Det bedste er ikke for
godt" i træ. Det udskårne motto hænger stadig i LEGOs bygninger i dag og minder alle i
organisationen om at det altid er muligt at gøre det bedre.3

(Kilde: Egne fotos taget i Idé Huset i Billund d. 19. Juli 2015)

3

Beskrevet på en rundvisning afholdt af SAIS, Student Association at the Department of

Information Studies, i November 2014 som jeg deltog i
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Navnet "LEGO" er en sammentrækning af ordene "leg" og "godt". Senere har det vist sig at
"lego" på latin betyder "jeg samler" eller "jeg sammensætter".4
I 1950'erne overtager Godtfred direktørposten og senere ledelsen fra sin far, der dør i
1958.5 Samtidig bliver LEGO-klodsen patenteret med klodsernes knopper ovenpå og rørfunktionalitet inden i, der sikrer større stabilitet og bedre koblingsevne end de første LEGOklodser.6 I 1960 brænder trævarelageret til grunden, og LEGO stopper fuldstændigt med at
producere trælegetøj.7
I 60'erne går det for alvor stærkt og der åbner bl.a. LEGO-afdelinger i Tyskland,
Finland, Schweiz, Australien mv.8 LEGOLAND Billund åbner og har 625.000 besøgende i
sin første sæson. Den næste generation af Kirk-familien begynder desuden at vise sig idet
Kjeld Kirk Kristiansen designer en Jeep, som lanceres i 1968. I slutningen af 60'erne udvides
sortimentet yderligere med tilkomsten af LEGO DUPLO, der er målrettet børn under 5 år.
I 1977 indtræder Kjeld Kirk Kristiansen i ledelsen af LEGO-koncernen og i 1979
overtager han direktørstolen. I 70'erne åbnes der afdelinger i bl.a. USA og Spanien, og
produktserien Technic lanceres. Samtidig udvikler Kjeld "System i systemet", der betyder at
LEGO nu har ét overordnet logo hvortil der hører flere produktprogrammer og -linjer.9 Det er
ligeledes i 70'erne at LEGO minifiguren med sine bevægelige arme, ben og hoved udvikles og
i højere grad opfordrer til rollespil.

4

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1930

5

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1950

6

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1950

7

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1960

8

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1960

9

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1970
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(Kilde: Eget foto taget i Idé Huset i Billund d. 19. Juli 2015)

I 1986 bliver LEGO tildelt prædikatet "Kongelig Hofleverandør". Omkring samtidig fratræder
Godtfred sin stilling som formand i bestyrelsen LEGO Systems A/S samt LEGO Overseas og
overlader pladsen til sønnen Kjeld.10
Nyere tid
1990 er året hvor LEGO indtræder på top 10 over verdens største producenter af legetøj som
den eneste europæiske virksomhed. LEGO har nu for alvor gjort indtog på det asiatiske
marked og der åbner afdelinger i Japan og Malaysia foruden blandt andre Mexico og
Sydafrika.11 I henholdsvis 1996 og 1999 åbner to LEGOLAND mere i Windsor, England og
Carlsbad, Californien. 90'erne bliver til gengæld også det første år hvor LEGO for alvor
møder modstand og tilbagegang. I 1998 tilbagekaldes et LEGO PRIMO-produkt, da det bliver
opdaget at der er risiko for at det sætter sig fast i mundhulen på små børn, som netop er
målgruppen for dette produkt. Samme år oplever LEGO koncernen for første gang underskud
- og dette på trods af massiv succes fra samarbejdet med Lucas Films store blockbuster det år:
Star Wars.12 På den positive side kåres LEGO-klodsen som et af "Århundredets produkter" af
Fortune Magazine. Årtiet slutter med at 1000 stillinger nedlægges, hvormed koncernen går fra
at beskæftige 8800 til 7800 på verdensplan.
Problemerne fortsætter ind i det 20. århundrede og LEGO har i 2000 et underskud på
1 milliard kroner. Samtidig kårer British Association of Toy Retailers LEGO klodsen som

10

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1980

11

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1990

12

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1990
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"Århundredets legetøj" og LEGO indgår et samarbejde med Warner Bros., der omfatter at
LEGO må udvikle produkter baseret på universet fra Harry Potter filmene.13
I 2002 foretages omfattende ændringer på produktlinjerne og LEGO DUPLO mærket
afskaffes til fordel for LEGO EXPLORE, der er målrettet hele førskolealderen. Samtidig
åbner Legoland i Tyskland og der åbnes detailbutikker i Tyskland, England og Rusland.14
I 2003 får den unge ansatte Jørgen Vig Knudstorp til opgave at danne et overblik over
virksomhedens økonomiske situation. Sammen med en kollega finder han ud af at LEGO
siden 1993 haft en negativ værdiskabelse, og derfor er i alvor krise.15
I 2004 præsenteres LEGOs hidtil største underskud for år 2003. Kort forinden
fremlægningen af årsregnskabet tager Kjeld Kirk Kristiansen tyren ved hornene og fyrer Poul
Plougmann, der har været drivkraft bag mange af de tiltag, der har kørt LEGOs forretning i
sænk. Bl.a. har han været mere eller mindre egenhændigt skyld i at 67 ud af 70 ledere i LEGO
har forladt virksomheden mellem 1997 og 2003.16
LEGO reddes på stregen
I Oktober 2004 ansættes den kun 35-årige Jørgen Vig Knudstorp som administrerende
direktør, og for første gang styres LEGO koncernen ikke af et medlem af Kirk Kristiansen
familien.17 Jørgen Vig Knudstorp går straks i gang med at tage svære beslutninger, og året
slutter med endnu et stort underskud på grund af store nedskrivninger. Herudover genindføres
LEGO DUPLO, og de andre traditionelle sub-brands City og Technic, på opfordring af
forbrugerne.
I 2005 sælges Kjeld Kirk Kristiansens øjesten, Legoland parkerne, til Merlin
Entertainments da de er en for dyr omkostning for LEGO.18 Jørgen Vig Knudstorp lancerer en

13

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2000

14

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2000

15

Lunde 2012 s. 113

16

Lunde 2012 s. 146

17

Lunde 2012 s. 169

18

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2000
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syv års plan, kaldet Shared Vision, der har som overordnet formål at få vendt virksomhedens
udvikling i en positiv retning, hvor de kan generere vækst.19
Op igennem 00'erne styrkes LEGOs økonomi, troen på klodsen som produkt genetableres og i
2009 er LEGO verdens femtestørste producent af legetøj målt på omsætning.20

(Kilde: Lunde 1992 s. 192)

En af de ting der præger Jørgen Vig Knudstorps tid som direktør er et øget fokus på de
communities, der eksisterer omkring LEGO bl.a. i kraft af LEGOs AFOLs (Adult Fans of
LEGO). I 2005 deltager han og Kjeld Kirk Kristiansen i en "BrickFest" i Washington, der er
med til at åbne op for samarbejdet mellem LEGO og dets tilhængere.21

19

Lunde 2012, 192

20

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2000

21

Lunde 2012 s. 194-195
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(Kilde: Egne fotos taget i Idé Huset i Billund d. 19. Juli 2015)

Resultatet for 2012 viser et fremragende årsregnskab og omsætningen er næsten tredoblet i
forhold til 2007.22
I 2011 kravler LEGO to pladser op af førnævnte liste over verdens største
legetøjsproducenter, og i 2015 bliver de nummer 1 foran Mattel, der bl.a. står bag Barbie.23 I
Februar 2014 lanceres filmen "The LEGO Movie" - "Et Klodset Eventyr" som den hedder på
dansk. Det er den eneste biograffilm, der har LEGO universet som omdrejningspunkt, og den
bliver en stor international succes.24
2015 blev året hvor Jørgen Vig Knudstorp kunne præsentere LEGOs hidtil bedste
resultat. Det blev fejret af direktøren med en dans til sangen "Everything is awesome" fra
førnævnte film - foran verdenspressen.25
LEGO koncernen i dag
Koncernen ejes i dag af KIRKBI A/S og LEGO Fonden, der ejer henholdsvis 75% og 25%.26

22

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2010

23

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2010

24

http://www.business.dk/media/lego-filmen-er-en-gigantisk-global-succes

25

http://nyhederne.tv2.dk/2015-02-26-lego-direktoer-derfor-broed-jeg-ud-i-dans

26

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/ownership
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KIRKBI er et holding- og investeringsfirma, der ejes og administreres af familien Kirk
Kristiansen, hvorfor LEGO A/S altså fortsat er familieejet.27 Endvidere har KIRKBI ejerskab
i Merlin Entertainments, der administrerer Legoland parkerne, så de nu har 30% ejerskab over
disse.28
Ifølge LEGO selv beskæftiger de sig ikke blot med produktion af legetøj, men "med
udviklingen af børns kreativitet gennem leg og læring."29

Greenpeace
Greenpeace startede som en græsrodsbevægelse i USA i 1971, der udelukkende arbejdede for
at forhindre atomkraft. Herfra voksede organisationen i størrelse og formål, og i 1979 blev
Greenpeace etableret som "en professionel miljøorganisation, der arbejder med de globale
miljøproblemer, som vedrører os alle."30 Organisationen har kontorer i 30 lande verden over
og støttes finansielt af 2,8 millioner medlemmer.31 For at sikre sin selvstændighed modtager
Greenpeace udelukkende støtte fra enkeltpersoner eller fonde.32
Én af Greenpeaces mærkesager er Arktis. Ifølge dem er "tiden ved at løbe ud" idet
Arktis står over for flere store udfordringer - herunder olieboringer.33 Faren ved boringer på
Arktis består især i at oprydningen efter et olieudslip er nærmest umulig på grund af de
ekstreme vejrforhold.34 Dertil kommer at olieselskabernes tilstedeværelse er en trussel mod
sårbare habitater i området.

27

http://www.kirkbi.com/en-us/about-us

28

http://www.kirkbi.com/en-us/about-us/group-overview

29

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group

30

http://www.greenpeace.org/denmark/da/om-greenpeace/greenpeace-historie/

31

http://www.greenpeace.org/usa/en/about/

32

http://www.greenpeace.org/international/en/about/

33

https://secure.greenpeace.org.uk/page/content/sta-time-is-running-out/

34

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/arctic-

impacts/arctic-under-threat/ - a1
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Shell
Shell har sin begyndelse helt tilbage i 1833, hvor ejeren dengang, Marcus Samuel, gjorde
forretning i at importere og eksportere varer mellem Europa og Asien. På en rejse til Japan
blev Marcus Samuel interesseret i mulighederne inden for olieeksport. Med opfindelsen af
bilen i slutningen af 1800-tallet steg behovet for benzin, og i 1903 sluttede virksomheden sig
sammen med Royal Dutch Petroleum, og de opererede sammen under navnet Royal Dutch
Shell Group med en kammuslingeskal som logo.35

(Kilde: http://www.shell.com/global/aboutshell/who-we-are/our-history/history-of-pecten.html)

I dag36 er Shell tilstede i mere end 70 lande og har i omkring 94.000 ansatte på verdensplan. I
2014 havde organisationen en indkomst på 14,7 milliarder US dollars.37 Ifølge Forbes er Shell
det 7. største olieselskab i verden målt på producerede tønder olie.38
35

http://www.shell.com/global/aboutshell/who-we-are/our-history/the-beginnings.html

36

Tal fra 2014

37

http://www.shell.com/global/aboutshell/at-a-glance.html

38

http://www.forbes.com/pictures/em45gmmg/7-royal-dutch-shell-3-9-million-barrels-per-

day/

Side 13 af 106

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173

Boringer på Arktis
Der er flere sider af sagen, når det gælder Shells intentioner og tilstedeværelse på Arktis. I det
nedenstående har jeg valgt at beskrive problematikken fra både Greenpeace og Shells
synspunkt.
Shell beskriver på deres hjemmeside at der på Arktis er hvad der svarer til 400
milliarder tønder olie, som er 10 gange så meget olie som der er udvundet i Nordsøen indtil
nu.39 De beskriver endda udvindingen af denne olie som et behov, omend de også lader
læseren vide at de er klar over udfordringerne forbundet med at bore på Arktis. De skriver
følgende:
Developing Arctic resources could be essential to securing energy supplies for the future, but
it will mean balancing economic, environmental and social challenges.
(http://www.shell.com/global/future-energy/arctic.html)

Greenpeace er meget imod boringer på Arktis. De fremhæver bl.a. at oprydning efter et
olieudslip er svært, nærmest umuligt, på grund af de barske forhold og Arktis' geografiske
placering langt fra redningsstationer.40 Olie- og kemikalieudslip vil ifølge Greenpeace have
katastrofale konsekvenser for dyrelivet på Arktis, idet deres hud, fjer og fordøjelsessystem
kan tage alvorlig skade.
LEGOs samarbejde med Shell
LEGOs samarbejdsaftale med Shell blev indgået i 2011 og er en såkaldt co-promotion aftale,
der går ud på at Shell kan forhandle LEGO-modeller af Ferrari-biler på sine tankstationer.
Kampagnen er vurderet til at have en pr-værdi på over 600 millioner kroner for Shell.41

39

http://www.shell.com/global/future-energy/arctic.html

40

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/arctic-

impacts/arctic-under-threat/
41

Politiken d. 22. September 2014
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Ifølge Greenpeace er Shells mål med at indgå sådanne samarbejder med andre organisationer
at give Shell et mere positivt image.42 James Turner, der er medlem af Greenpeace, tilføjer at
Shell ved at samarbejde med LEGO giver børn positive konnotationer til Shell brandet. Dette
vil ifølge Turner føre til at de senere i livet vil være mere tilbøjelige til at tro på selskabet, når
de eksempelvis udtaler at olieudslip blot er en uundgåelig konsekvens af deres forretning.43

Konflikten
Herunder følger en oversigt over konfliktens forløb og de væsentligste hændelser. Ligeledes
har jeg lavet en oversigt over antallet af underskrifter på Greenpeaces underskriftsindsamling
samt antallet af gange Greenpeaces kampagnevideo er set på YouTube. Disse er med til at
illustrere udviklingen i konflikten og give en forståelse for denne.
Dato

Handling

Kilde

2011

Samarbejdsaftale mellem LEGO og Shell

LEGOs første pressemeddelelse, bilag

indgås

1

23. Juni

Greenpeace udgiver debatindlæg i bl.a.

Børsen d. 23. Juni 2014: "Lego er for

2014

Børsen med beskyldninger mod LEGO

gode til at lege med Shell"

1. Juli 2014

Greenpeaces kampagne skydes i gang med

JydskeVestkysten d. 2. Juli 2014

aktioner i Legoland-parkerne i Billund og

"Greenpeace brød ind i Legoland".

Windsor samt et åbent brev, der sendes ud

Åbent brev:

til ansatte i LEGO

http://www.greenpeace.org/denmark/da
/lego/LEGO-medarbjder/

1. Juli 2014

Første pressemeddelelse fra LEGO udgives Bilag 1

kl. 15.00

på LEGO.com

8. Juli 2014

Greenpeace udgiver kampagnevideo:

42

Politiken d. 11. Juli 2014: "Greenpeace

http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/LEGO-ends-50-year-link-with-

Shell-after-one-million-people-respond-to-Save-the-Arctic-campaign/
43

http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/save-the-arctic-lego-

dumps-shell/blog/50926/
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"Everything is NOT awesome"

rammer LEGO, hvor det gør ondt"

17. Juli

Greenpeace aktion foran LEGOs

JydskeVestkysten Business d. 18. Juli

2014

hovedkvarter i Billund

2014
"Greenpeace atter i aktion mod Lego"

8. Oktober

Anden og sidste pressemeddelelse fra

2014 kl.

LEGO om at de vælger ikke at forlænge

18.00

samarbejdet med Shell

Bilag 2

Statistisk indblik
Herunder følger tabeller samt diagrammer, der viser udviklingen i antal underskrifter samt
antal gange videoen er afspillet på YouTube fra den første registrerede nævnelse til i dag.44
Tallene er primært indsamlet i forskellige avisartikler, der redegør for henholdsvis
underskriftindsamling og video. Der må medregnes en vis usikkerhed i tallene, da jeg ikke er i
stand til at bekræfte dem historisk. Dog illustrerer de fint udviklingen i løbet af konflikten,
hvorfor jeg har valgt at bruge dem her for at give et statistisk indblik i konfliktens omfang.
Antal underskrifter på Greenpeaces underskriftsindsamling:
Dato

Underskrifter

8. Juli 2014

230.000

10. Juli 2014

250.000

11. Juli 2014

327.000

12. Juli 2014

390.000

17. Juli 2014

514.642

18. Juli 2014

525.000

28. Juli 2014

547.638

22. September 2014

"1 mio."

9. Oktober 2014

"Over en mio."

20. Maj 2015

1.040.891

44

Videoen er også uploadet på bl.a. videodelingssitet Vimeo samt Greenpeaces egen

hjemmeside. Jeg har valgt at fokusere på tallene fra YouTube, da det er disse, der anvendes i
medierne.
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Antal	
  underskrifter	
  
1200000	
  
1040891	
  
1020000	
  
1000000	
  

1000000	
  
800000	
  
600000	
  

514642	
  525000	
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390000	
  
327000	
  
230000	
  250000	
  

400000	
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0	
  

Dato	
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   11/jul	
   12/jul	
   17/jul	
   18/jul	
   28/jul	
  22/sep	
  09/okt	
   20/
maj	
  

Antal gange videoen er set på YouTube:
Dato

Views

10. Juli 2014

2,5 mio.

18. Juli 2014

4,5 mio.

22. September 2014

"Mere end 5,7 mio."

9. Oktober 2014

"Næsten 6 mio."

20. Maj 2015

7.265.661

Antal	
  views	
  
8000000	
  
7000000	
  
6000000	
  
5000000	
  
4000000	
  
3000000	
  
2000000	
  
1000000	
  
0	
  

7265661	
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4500000	
  
2500000	
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Teori
Del 1: Virksomhedskommunikation
I denne første del af teoriredegørelsen vil jeg redegøre for begreberne branding, image og
identitet i virksomhedssammenhæng. Dette er med henblik på senere analyse af konflikten
mellem LEGO og Greenpeace og hvorvidt LEGOs brand, image og identitet havde
indflydelse på denne. De tre begreber er del af det, der populært kaldes strategisk
virksomhedskommunikation eller corporate communication.

Ifølge Cees B. M. van Riel udgøres virksomhedskommunikation af tre former:
ledelseskommunikation, marketingkommunikation og organisationskommunikation.45
Førstnævnte udføres ikke blot af den øverste leder, men af alle, der har autorisation til at
arbejde med interne og eksterne stakeholdere og udtale sig på vegne af virksomheden.
Marketingkommunikation er eksempelvis reklamer, mailhenvendelser, salg, sponsorater m.m.
Endelig er organisationskommunikation, særligt i større virksomheder, yderst relevant og
udgøres af PR-arbejde, intern kommunikation, miljøkommunikation, reklame af selve
virksomheden mv.
Herudover fremhæver van Riel at virksomhedskommunikation ikke blot foregår i PR
og/eller kommunikationsafdelingen. I dag sker det i højere grad at ansvaret for
kommunikation ligger i de enkelte områder og varetages enten af én, der er ansat til formålet
eller en af de eksisterende medarbejdere - formentlig en leder. Dette kan eksempelvis finde
sted i afdelinger for CSR, Produktion, Indkøb, Finans osv. Hermed kan det eksempelvis være
en finansdirektør, der fortæller om virksomhedens økonomiske resultater, mens
produktionslederen kan udtale sig om nye procedurer i produktionen og lignende.

45

van Riel 1992 s. 2
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Branding
I dag handler branding ikke blot om branding af produkter, men i mindst lige så høj grad
branding af virksomheder. Ifølge Wally Olins skyldes dette at der nu produceres så mange
versioner af det samme produkt, at forbrugerne ikke længere kan differentiere mellem dem
baseret på pris, design eller egenskaber.46 Dermed har virksomheden, der står bag produktet
stor betydning for forbrugerens valg, og virksomhederne må tænke i at profilere sig og skabe
et godt brand, der adskiller dem fra andre virksomheder med lignende produkter.
For at forstå corporate branding bedre vil jeg først dykke ned i hvorfor brands
generelt fylder meget i forbrugernes tankegang.
Branding generelt
Olins nævner tre årsager til hvorfor brands generelt fylder så meget hos nutidens forbrugere:47
1. Brands gør det nemmere at vælge. Som nævnt ovenfor er brands med til at gøre det
nemmere for forbrugeren at vælge mellem produkter, der ellers er stort set ens.
2. Brands giver sammenhæng. Forbrugeren kan forvente det samme produkt og nogenlunde
den samme kvalitet ligegyldigt hvilket produkt det gælder.
3. Brands skaber empati. Ved at iføre eller associere sig med bestemte brands udnytter vi
disse produkter til at komplementere og forstærke vores individualitet - til at skille os ud fra
mængden.
Særligt sidstnævnte pointe om brands' funktion som selviscenesættende finder Olins
af særlig betydning. Det handler som sagt om at forbrugeren har mulighed for at vise sin
personlighed ved hjælp af de konnotationer, der knytter sig til eksempelvis brands som Prada
eller Nike. Disse er to vidt forskellige brands med vidt forskellige værdier, på trods af at de
begge er tøjmærker. Det ene repræsenterer de nyeste modetendenser, haute couture, dyrt,
kvalitet. Det andet leder ligeså mine tanker hen på noget, der er dyrt og af en vis kvalitet, men
samtidig langt mere praktisk og sporty.

46

Olins 2003 s. 58-59

47

Olins 2003 s. 61-62
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You can mix'n'match to customize, enhance and underline your own particular selfperception. (Olins 2003, s. 14)
Olins bemærker dog også at det ikke nødvendigvis altid er et aktivt valg, når individer bærer
et bestemt brand.48 Dette gælder eksempelvis t-shirts med den lokale banks logo. Dette er ikke
nødvendigvis et udtryk for at personen, der bærer det støtter denne bank, og gerne vil
associeres med det. Måske har han/hun blot fået t-shirten foræret i et reklamestunt fra bankens
side, og valgt at iklæde sig den fordi vedkommendes "normale" tøj er til vask.
van Riel anfører i sin teori om corporate image at en virksomheds image eller
branding gør det nemmere for forbrugerne at vælge.49 Ifølge van Riel har forbrugerne svært
ved at handle rationelt idet de ikke kender alle alternativer på markedet, alle egenskaber ved
produktet eller kan ikke vurdere disse tilstrækkeligt, de kan ikke bygge beslutningen på
tidligere erfaringer, fordi de ikke nødvendigvis kan huske dem, samt det kan være svært at
behandle og lagre nye erfaringer.50 Derfor søger forbrugerne andre metoder til at reducere
kompleksitet i produktvalget, og her er forbrugernes opfattelse af virksomheden altså
altafgørende.
Ifølge Olins kan en virksomhed brande sig så godt at de nærmest bliver omnipresent
- grænsende til omnipotent.51 Brands som Disney, Nike og Coca-Cola benytter ifølge Olins en
strategi, der byder på "powerful, all-inclusive emotions" med det formål at tiltale så mange
kunder som muligt verden over.
Når et brand nyder så stor succes bliver det ligeledes i stand til at bøjes og udvikles i
forskellige retninger - lige som plastik siger Olins.52 Dermed bliver det i stand til at

48

Olins 2003 s. 15

49

van Riel 1992 s. 77

50

van Riel 1992 s. 77

51

Olins 2003 s. 17

52

Olins 2003 s. 18
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transcendere det produkt eller den service det oprindeligt var associeret med. Dette fænomen
kaldes brand extension og det er dét, der gør sig gældende når eksempelvis den danske
keramikproducent Kähler udvikler sig fra udelukkende at producere keramik til også at begå
sig i restaurationsbranchen med restauranter i både København og Aarhus.
Betydningen af en brand extension i virksomheden er at fokus skifter fra at handle
om at 'producere og sælge' til at 'være', og dermed repræsentere et bestemt værdisæt.53 Denne
udvikling sker, ifølge marketing professor Jean-Noël Kapferer, som følge af at brandet
anerkendes som en virksomheds egentlige kapital.54
Corporate branding
Branding af virksomheden er ikke kun vigtigt når det gælder salgstal og forholdet til
forbrugerne.
Virksomheder i dag er i højere grad præget af mere flydende ledelsesstile end
tidligere, hvor virksomhedens direktør også var ejer, den var centreret i ét land og der var et
klart skel mellem arbejderne på gulvet og lederen på sit kontor.55 Virksomhedsbranding er i
dag med til at holde organisationen sammen på trods af at være spredt over flere lande med
ansatte af forskellige nationaliteter og kulturer. Branding giver et følelsesmæssigt holdepunkt
for virksomheden og dens ansatte, der demonstrerer for verden hvem de er og hvad de står
for.56 Brandet tjener som tidligere nævnt til at skabe sammenhæng: "(...) the brand is an
outward symbol of continuity, clarity and coherence." (Olins 2003 s. 115) Samtidig er
branding med til at gøre virksomheden et populært sted at arbejde, og det vil derfor være
muligt at tiltrække de bedste medarbejdere.57
Ikke mindst har virksomhedens branding stor betydning udenfor virksomheden.
Olins fremhæver at en virksomhed og dets brands' ry, den respekt de indgyder og troskaben

53

Olins 2003 s. 18

54

Olins 2003 s. 18

55

Olins 2003 s. 112-114

56

Olins 2003 s. 115

57

Olins 2003 s. 115
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de skaber, har en direkte betydning for rekruttering samt relationen til partnere, finanssektoren
og den omverden virksomheden befinder sig i.58

Corporate identity
Forskellen på corporate identity og corporate image, som jeg vil redegøre for senere, er at
corporate identity i højere grad er internt orienteret, mens corporate image så at sige er den
eksterne formidling af virksomhedens identitet.
Som Olins påpeger er hans brug af begrebet 'branding', når det gælder branding af
virksomheden, en udvikling af et udtryk, der tidligere blev brugt til at beskrive dette - nemlig
corporate identity.59 Dette begreb behandler Cees B. M. van Riel i henhold til dets anvendelse
i strategisk virksomhedskommunikation, og han når frem til samme konklusion som Olins: at
den måde virksomheden bliver opfattet både internt og eksternt har stor betydning for dets
succes på flere områder.60
Bl.a. påpeger han at en stærk corporate identity:
•

Løfter motivationen blandt medarbejderne. Corporate identity har den betydning
internt at det er med til at skabe en "vi-følelse" idet den giver medarbejderne mulighed
for at identificere sig med sin virksomhed og få en stærkere tilknytning.

•

Skaber tillid til virksomhedens eksterne stakeholdere. En stærk og konsekvent
corporate identity giver stakeholdere et klart billede af virksomheden, hvilket særligt
er vigtigt da en virksomhed, der giver modsigende budskaber risikerer at miste
troværdighed. Dette gør sig især gældende i forhold til forbrugerne, der i sidste ende
muliggør virksomhedens eksistens, samt de finansielle samarbejdspartnere foruden
hvis tiltro virksomheden ikke ville have den nødvendige kapital til at fungere. 61

58

Olins 2003 s. 115

59

Olins 2003 s. 129

60

van Riel 1992 s. 28

61

van Riel 1992 s. 29

Side 22 af 106

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173
Individets modtagelse af nye budskaber
Modsat Olins tager van Riel i sin behandling af virksomhedens ry og troværdighed
udgangspunkt i videnskaben om hvordan meninger dannes hos mennesker. Han kalder det
"information processing in individual image formation".62 Kort sagt handler det om hvordan
individer optager ny viden og danner mening i dette tilfælde i forbindelse med en
virksomheds image. Teorien er særligt tiltænkt forbrugere, men da mening også dannes hos
individer i de enkelte stakeholdergrupper, har jeg valgt at redegøre for det her i forbindelse
med corporate identity.
Van Riel refererer til McGuire (1976), der inddeler bearbejdning af budskaber i fem faser:
exposure, attention, comprehension, acceptance og retention.63
Exposure handler simpelthen om at modtageren er til rådighed for meddelelsen. Eksempelvis
en reklame skal være tilgængelig for den intenderede modtager, før den kan have nogen
effekt.
Attention finder sted når modtageren bliver opmærksom på meddelelsen. Det kan
eksempelvis være de rullende reklamer på Rådhuspladsen i København. Nok er de fysisk
tilstede og tilgængelige, men hvis modtageren ikke kigger op på dem vil vedkommende aldrig
fange budskabet. Og det fører til den næste fase.
Comprehension er når modtageren ikke blot ser eller bliver opmærksom på
budskabet, men også forstår det. Med eksemplet fra før vil det betyde at modtageren skal
sammenholde budskabet fra den rullende reklame med eksisterende informationer i sin
hukommelse samt kategorisere det så meningen står klart.
Acceptance opstår i det øjeblik modtageren har forstået budskabet som det var
intenderet og giver den effekt, der var tiltænkt. Her er det særligt relevant at inddrage ELM the elaboration likelihood model. Denne vil jeg forklare senere.
Retention kan oversættes til 'fastholdelse' eller 'bevaring'. Det finder sted når
modtageren fastholder budskabet i sin hukommelse. Hvordan dette foregår kommer jeg ind på
herunder.
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Overordnet set bliver individet i løbet af disse faser udsat for stimuli og i sidste ende
skal budskabet lagres i hukommelsen for at bearbejdningen er komplet og budskabet fuldt ud
optaget i individets bevidsthed. 64 Det er derfor op til kilden bag budskabet at sørge for, at den
når gennem alle faser - det er altså ikke et modtaget budskab selvom det lykkes for kilden at
gøre modtageren opmærksom på budskabet via de to første faser. Det skal stadig gennem de
sidste tre.
For yderligere at få modtageren til at tage stilling til budskabet, må det optages i
vedkommendes langtidshukommelse. Menneskets hukommelse har tre komponenter:
sensorisk hukommelse, korttidshukommelse og langtidshukommelse.65

(Kilde: van Riel 1995 s. 83)

Budskaber optages først og fremmest af sanserne, og der dannes dermed et sensorisk indtryk
baseret på form, farve, toneleje mv. Først i korttidshukommelsen bliver budskabet behandlet
af individet ved at sammenholde budskabet med information, der er lagret i
langtidshukommelsen.
Når budskabet lagres i langtidshukommelsen er niveauet af overbevisning afgørende.
Dette forklarer Richard Petty, John Cacioppo et al. med the elaboration likelihood model eller
ELM.66 I ELM er metoden til at overbevise modtageren om sit budskab enten af central eller
peripheral karakter. Når central benyttes, består budskabet af argumenter, der får modtageren
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til at undersøge yderligere og involvere sig i budskabet. Det taler til modtagerens fornuft.
Modsat er peripheral præget af de mere umiddelbare konnotationer modtageren knytter til
afsender og budskabet. Et budskab kan eksempelvis blive godtaget uden videre uddybelse,
hvis det kommer fra en person modtageren mener er troværdig.
Ovenstående kaldes the credibility heuristic og er et af de heuristiske valg en
modtager på den perifære rute kan foretage, for at beslutte hvorvidt vedkommende tror på
budskabet. Der findes yderligere to heuristiske principper baseret på hvilke modtageren kan
tage en beslutning.
Det andet har sit udgangspunkt i hvorvidt modtager bryder sig om afsender. Jo mere
vellidt og respekteret afsenderen er af modtageren, jo mere sandsynligt er det at han/hun vil
tro på afsenders budskab. Og til sidst er der the consensus heuristic, hvor modtageren bliver
påvirket af hvorvidt andre har ytret deres holdning til emnet og støttet argumentet.
Modtageren vil tro mere eller mindre på budskabet i takt med at andre har ytret en enten
støttende eller afvisende holdning.
I analysen vil jeg komme ind på hvilken særlig rolle de sociale medier spiller i denne
sammenhæng.
Stakeholdere
I analysen af min case er begrebet om stakeholdere helt centralt. Derfor vil jeg, på baggrund
af Joep Cornelissens tekst om samme, redegøre for disse.
Ifølge Cornelissen har verdens virksomheder fået øjnene op for at de må håndtere en bred
skare af stakeholdere for at være succesfulde samt undgå at visse stakeholdere skaber røre
eller problemer, der kan skade virksomhedens ry. Dette kalder Cornelissen stakeholder
management.67
Cornelissens stakeholder model of strategic management afløser den mere
traditionelle input-output model of strategic management.68
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Input-output model:

(Kilde: Cornelissen 2004 s. 58)

Stakeholder model:

(Kilde: Cornelissen 2004 s. 59)

Grundlæggende ligger den store forskel i at virksomhederne i dag er mere afhængige af, og
har mere indflydelse på flere forskellige stakeholdergrupper, end tidligere - og omvendt. Der
er opstået en større grad af afhængighed, der går begge veje. Yderligere er mængden af
stakeholdere øget så det ikke længere blot er kunder, leverandører, medarbejdere og
investorer, der har betydning for virksomheden, men også aktører som handelsorganisationer,
regeringer, NGO'er mv. har afgørende betydning for virksomhedens succes og aktiviteter, og
bør dermed tages hensyn til og til dels inddrages i den strategiske planlægning. Det er altså
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ikke længere nok at en virksomhed har finansiel succes og samarbejder godt på det
økonomiske område. Med den udvidede stakeholdermængde og -afhængighed følger også et
socialt og økologisk ansvar overfor eksempelvis NGO'er og kunder.
Cornelissen definerer stakeholdere således:
(...) stakeholders are persons or groups with legitimate interests in aspects of corporate
activity; and they are identified by this interest, whether the corporation has any direct
economic interest in them or not.
(Cornelissen 2004 s. 60)

Hertil tilføjer Cornelissen at hver gruppe af stakeholdere ser efter sine egne behov i
virksomheden og ikke på vegne af andre stakeholdergrupper. Virksomheden kan godt gøre sig
umage og "please" en særlig gruppe af stakeholdere, mens andre stakeholdere ikke er
tilfredse.
CSR
Med eksempelvis NGO'er som en af virksomhedens stakeholdergrupper er det særligt vigtigt
at have fokus på socialt ansvar også kaldet CSR - corporate social responsibility. CSR
defineres af Cornelissen som det ansvar en organisation tager inden for eksempelvis
involvering i samfundet, filantropi samt etisk- og miljøvenlig forretningsudøvelse.69
Samtidig har det vist sig at socialt ansvar betyder meget for forbrugerne i deres valg af brand,
og at det dermed gavner på bundlinjen.70 Grundlæggende betyder CSR at en virksomhed tager
ansvar for sine handlinger, der ikke er af finansiel karakter, og at disse kræves af
virksomheden i form af en mere eller mindre formuleret, dog identificérbar, kontrakt.
Som udledning af dette taler mange virksomheder nu om "the tripple bottom line",
der består af people, planet og profits.71 Cornelissen refererer her John Elkington, der er
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bagmand til udtrykket, som påpeger at virksomheder i dag ikke kan nøjes med at rapportere
om en sund, profitterende økonomi. People, der dækker over alle sociale og arbejdsmæssige
emner inden for og udenfor virksomheden, samt planet, der bl.a. dækker over reduktion af
skadeligt affald og udvikling af miljøvenlig produktion, er nu mindst lige så vigtigt på
bundlinjen som økonomien. Dog er det ifølge Cornelissen en forudsætning at virksomheden
har styr på finanserne før den kan bruge kræfter på de to andre P'er. Uden en god økonomi er
det ikke muligt at gro som virksomhed og udvikle de færdigheder, der behøves for at løfte det
sociale og miljømæssige ansvar.72
Virksomhedens udtryk
Begrebet Corporate Identity består ifølge van Riel af de tre udtryksformer hvorigennem en
virksomhed kan udtrykke dets personlighed - nemlig symbolisme, kommunikation og
adfærd.73 Ifølge van Riel adskiller én virksomhed sig fra en anden via unikke karakteristika
såsom dets produkter og bygninger, den facon og det omfang hvori den kommunikerer samt i
dens adfærd. Kort sagt er corporate identity en virksomheds personlighed, der kommunikeres
ved hjælp af tegn og signaler. Dette dækker også over virksomhedens logo og grafiske udtryk,
hovedkvarterets arkitektur og stil både på facaden og bag svingdørene samt virksomhedens
museum, flag, bøger mv.74
The style of the company is being used not just to identity it, but to give expression to its
identity. (van Riel 1995 s. 37)

Corporate Image
Som jeg tidligere har været inde på har en virksomheds image stor betydning for dets succes.
I modsætning til corporate identity er fokus, når det gælder corporate image, udelukkende på
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hvordan virksomheden bliver opfattet "udefra" - hvilken opfattelse har forbrugere, kommende
ansatte mv. af virksomheden?
van Riel bringer en række udtalelser, der beskriver forskellige årsager til hvorfor det
er så vigtigt at have et favorabelt image. Herunder har jeg sammendraget de, der er centrale i
netop min case:75

•

Eftersom branding, som tidligere nævnt, er helt essentielt i nutidens virksomhed, er et
positivt image en betingelse for kontinuitet og strategisk succes, og det er tilmed
blevet et strategisk værktøj i ledelsen.

•

Det hjælper virksomheden med at tiltrække de bedste og dygtigste medarbejdere samt
de bedste investorer, kunder og analytikere.

•

En virksomheds image har indflydelse på attitude og attitude har indflydelse på
adfærd. "No company can afford to ignore image. The impression it creates consciously or unconsciously, whether it wishes to or not - inevitably affects people
who do business with it." (van Riel 1995 s. 76)

•

Endelig har forskning vist at i 9 ud af 10 tilfælde hvor en forbruger ikke kan vælge
mellem to produkter, vil vedkommende vælge produktet fra den virksomhed, som har
det bedste image.
van Riel beskriver yderligere at udstrålingen af et positivt image er en essentiel

forudsætning, for at virksomheden kan skabe et kommercielt forhold til sin målgruppe. For
modtageren er imaget en måde at sammenfatte "sandheden" om virksomheden i form af
simplifikationer - eksempelvis: god-ond, relevant-irrelevant, ansvarlig-uansvarlig. Hermed
kan det udledes at hvis virksomhedens image skades, kan "sandheden" om virksomheden hos
modtageren ændres og føre til at forbrugeren vil fravælge virksomhedens produkter, og
dermed bryde det kommercielle forhold virksomheden beror på.
Storytelling

75

van Riel 1992 s. 76
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Men hvordan sørger virksomhederne så for at opbygge dette image? Ifølge Mogens Holten
Larsen er storytelling et strategisk redskab til netop intern og ekstern imageopbygning.76
Holten Larsen definerer storytelling som "(...) a comprehensive narrative about the
whole organization, its origins, its vision, its mission." (Holten Larsen 2000 s. 197)
Udover at være et udsagn om virksomhedens vision og mission, fungerer
kernefortællingen om virksomheden som et simpelt, men effektivt skelet som virksomheden
kan handle på baggrund af og spejle sig i i alle dets handlinger. En succesfuld kernefortælling
giver alle medarbejdere, ligemeget hvad de arbejder med og hvor, en fælles tråd de kan
arbejde ud fra i deres hverdag. Ligeledes hjælper det virksomhedens stakeholdere til, at
definere hvilken virksomhed de har at gøre med, hvad de står for og hvordan de arbejder.77
Hvorvidt en virksomheds storytelling fungerer optimalt afhænger af enkelheden af
kernefortællingen såvel som hvorvidt den er en troværdig repræsentation af virksomhedens
omdømme.78 Det nytter ikke at virksomhedens kernefortælling fortæller vidt og bredt om
hvor vigtig medarbejdernes trivsel er, hvis det er alment kendt at virksomheden udsætter deres
medarbejdere for fare.
Dette svarer til Cornelissens pointe om sammenhæng mellem omdømme og
corporate identity. Hvis ikke omdømme og corporate identity stemmer overens, vil
virksomheden ikke blive respekteret og forstået på den måde den havde i tankerne.79 På den
måde vil en uoverensstemmelse mellem virksomhedens kernefortælling og samfundets
opfattelse af det medvirke til at kernefortællingen mister sin funktion som strategisk redskab.
Holten Larsen stemmer i og fastslår at en virksomheds kernefortælling ikke blot
består af dets planlagte kommunikation som logo, hjemmeside, reklamekampagner og PRbegivenheder, men også spontane og situationsbestemte handlinger udført af ledelsen eller
andre i virksomheden. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse to typer kommunikation

76

Holten Larsen 2000 s. 197

77

Holten Larsen 2000 s. 197

78

Holten Larsen 2000 s. 199

79

Cornelissen 2004 s. 79

Side 30 af 106

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173
vil det være skadeligt for virksomhedens legitimitet og troværdighed.80 For ledelsen består
opgaven i at styrke virksomhedens strategiske processer ved at kombinere de interne og
eksterne perspektiver på virksomhedens eksistensgrundlag. Holten Larsen slår hermed fast at
kommunikation er for vigtigt et redskab til at det kan overlades til eksempelvis en
produktchef - det hører til i ledelsen.
Ligeledes er det ledelsens opgave at sprede kendskab til kernefortællingen internt.
The best leaders are the best communicators. They present the employees with a consistent,
forcefully told story that everyone can understand, accept, and act upon.
(Holten Larsen 2000 s. 203)

Fra tidligere at handle mest om strategisk og finansiel viden bør den gode leder nu også
fokusere på storytelling og sørge for at udbrede virksomhedens værdier, alt imens
vedkommende viser empati for sine medarbejdere.81 Dette fremhæver Cornelissen ligeledes
idet han beskriver en case, hvor direktøren gennem sin opførsel, engagement og intern
kommunikation sørgede for at virksomhedens centrale værdier rislede ned igennem hele
organisationen.82
En anden vigtig del af en virksomheds kernefortælling er at "gøre scenen klar".83
Med dette menes at virksomhedens "look and feel" er vigtige redskaber i kommunikationen særligt når det gælder at tale til modtagerens følelser. Tegn og symboler repræsenterer
virksomheden og disse spænder vidt fra bygninger, receptioner og butikker til logo, farvevalg
mv. Disse tegn og symboler bør hænge tydeligt sammen med virksomhedens kernefortælling
for at skabe størst mulig troværdighed. Samtidig bør de gennemsyre alle virksomhedens
aktiviteter og eksempelvis også præge reklamer og interne personaledokumenter.
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Del 2: Krisekommunikation
Én ting er at en virksomhed kommunikerer de budskaber til stakeholdere og forbrugere, som
virksomheden drager fordel af at de kender til. Noget helt andet er den kommunikation, der
udføres i forbindelse med en krise, der potentielt kan skade virksomhedens image.
I denne anden del af teoriredegørelsen vil jeg fokusere på virksomheders
krisekommunikation med henblik på senere at analysere LEGOs krisekommunikation i
konflikten med Greenpeace.
Definition af krisebegrebet
W. Timothy Coombs gør opmærksom på at der ikke findes én universelt accepteret definition
på en krise, men derimod flere forskellige. Coombs selv arbejder ud fra følgende definition:
(...) the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of
stakeholders and can seriously impact an organization's performance and generate negative
outcomes
(Coombs 2010 s. 19)

Dwane Hal Dean har en lignende definition, der lyder på at en krise er en uventet, speciel
begivenhed, der skaber usikkerhed og truer en organisations målsætninger samt at kriser
typisk resulterer i negativ omtale, der vil true organisationens image.84 Ovenstående pointer
formulerer han i en videnskabelig artikel, der undersøger hvordan folks opfattelse af en
virksomheds image ændres i takt med virksomhedens udtalelser i en krise. Resultaterne af
denne vil jeg komme ind på i slutningen af denne teoriredegørelse.
Ifølge Coombs kan kriser sammenlignes med jordskælv idet folk, der bor i et
jordskælvsplaget område er klar over at jordskælv kan indtræffe, men de har ingen idé om
hvornår det vil forekomme og hvad følgerne vil være.85 Et jordskælv er en anomali, og det er
kendetegnende for disse at de tiltrækker stor opmærksomhed fra befolkning og medierne.
84
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Tilsvarende vil krise i en virksomhed få meget opmærksomhed fra ikke blot medier og
befolkning, men også virksomhedens stakeholdere idet krisen ikke er noget de har forventet.86
Netop stakeholderne har stor betydning ifølge Coombs, da han mener det er
stakeholdernes syn på en begivenhed, der er med til at bestemme om det vil blive opfattet som
en krise eller ej.87 Mening er socialt konstrueret, og det er altså først idet en begivenhed får
opmærksomhed og stakeholdere anser det som et problem, at det bliver til en reel krise.
Hvordan en krise håndteres har derfor afgørende betydning.

Krisehåndtering
Formålet med krisehåndtering er ifølge Coombs at forhindre eller mindske de negative følger
af en krise og dermed beskytte organisationen, dennes stakeholdere samt eventuelt også den
industri som organisationen har sit virke i.88
De dele, der udgør krisehåndtering inddeler Coombs i tre faser: præ-krise, krise og
post-krise.89 Disse faser er særligt anvendelige når det gælder krisekommunikation som jeg
vil fokusere på om lidt. I præ-krise gør virksomheden en indsats for at forebygge kriser og
forberede sig på krisehåndtering. Krisen er selve svaret på en handling og endelig handler
post-krise om at tage ved lære af krisens forløb.
Krisekommunikation er ifølge Coombs den indsamling, behandling og spredning af
informationer, der er nødvendig for at kunne håndtere en krisesituation. Coombs bemærker
samtidig at krisekommunikation er afgørende, idet at den måde en krise håndteres på er meget
synlig for stakeholdere, samt at fejlagtig respons på en krise kan gøre situationen endnu værre
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end før.90 Desuden beskytter krisehåndtering ikke blot virksomheden selv, men også dens
stakeholdere, der ligeledes kan komme i knibe som følge af krisen.91
Coombs skelner mellem to former for krisekommunikation:
Crisis knowledge management foregår "bag scenen" og handler om at identificere
kilder, indsamle og analysere informationer, videndele og tage beslutninger. På baggrund af
dette udarbejdes en offentlig respons på krisen.
Stakeholder reaction management handler, som navnet antyder, om at påvirke den
måde stakeholdere opfatter krisen og virksomheden på. I forbindelse med strategisk
krisekommunikation nævner Coombs endvidere at dårlig håndtering af stakeholdere kan
bringe en helt ny krise på banen, idet virksomheden ikke virker til at bekymre sig om sine
stakeholdere og deres sikkerhed i krisen.92
Tre faser i krisekommunikation
Herudover anvender Coombs som sagt de tre faser til inddeling af krisekommunikation.
Målet i præ-krise er at lokalisere og reducere risiko. Dette kan eksempelvis være i form af
beskeder til stakeholdere, der advarer om potentielle kommende kriser, så de har mulighed for
at opbygge en modstand mod negative reaktioner og presseomtale i forbindelse med krisen.93
Omdømmeopbygning er gavnligt inden en krise indtræffer siger Coombs. Denne konklusion
bliver dog udfordret i Hal Deans undersøgelse, som jeg vil komme ind på til sidst i analysen.
Medietræning, og herunder talsmandsøvelse, hører også til i præ-krise fasen og går
grundlæggende ud på at forberede de personer, der skal udtale sig når de kritiske
henvendelser begynder at komme. Herunder er det blevet bevist at folk tager bedst imod en
udtalelse hvis personen undlader at sige "ingen kommentar", holder øjenkontakt, undgår at
lyde usikker og ikke fremstår nervøs.94
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Kommunikation i krisefasen er altafgørende da hvad og hvordan en virksomhed
kommunikerer under en krise kan have afgørende betydning for krisens forløb samt den skade
det eventuelt forvolder på virksomhedens image.95
Udover at undgå at sige "ingen kommentar" er det ligeledes vigtigt at være hurtig,
præcis og konsistent.
Særligt på grund af internettets udbredelse og form er det vigtigt at virksomheden
svarer på en kritisk henvendelse hurtigt - helst inden for en time. Hvis et svar udebliver eller
kommer for sent giver det andre kilder mulighed for at komme med deres input til sagen, og
de vil have lettere ved at tage styringen i krisen.
Det har endda positiv effekt på virksomheders image hvis det er virksomheden selv,
der fortæller om krisen idet den opstår. Ved at være den første til at fortælle om en krise,
fremfor at medierne gør det, vil virksomhedens image lide mindre skade. Fænomenet kaldes
"stealing thunder" og er beviset på at virksomheder drager nytte af at diskutere krisen i stedet
for at forholde sig tavse.96
Præcision og konsistens skaber troværdighed. Al forvirring bør undgås, og som et led
mod dette bør virksomheden "tale med én stemme". Dermed ikke forstået at det kun er én
person, der kan udtale sig, men at virksomheden skal have en klar linje for hvordan, hvornår
og hvad, der kommunikeres.97
I krisefasen benytter Coombs sig endvidere af William L. Benoits teori om image
restaurering, men da denne vil blive behandlet i et særskilt afsnit efter dette vil jeg vente til
da med at gå i dybden med det.
Ifølge Coombs' undersøgelser af andre kriser stiger mængden af vrede i takt med
mængden af ansvar for krisen.98 Vrede kan ikke blot motivere til handling, det kan også være
med til at øge mængden af dårlig omtale samt give mindsket købelyst hos forbrugerne.
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Særligt er negativ omtale vigtigt at undgå, da omtalen kan vare ved længere end selve
krisen.99
I post-krise stadiet er det mest essentielle at håndtere effekten af krisen efter den er
overstået. Her er det særligt stakeholder reaction management, der er på spil. Idet en krise er
overstået er det nødvendigt at opdatere virksomhedens stakeholdere på virksomhedens
fremadrettede indsatser.100 Her kan også igangsættes undersøgelser, der har til formål at
undersøge virksomhedens rolle i krisen samt hvordan og hvorfor den opstod i det hele taget.
Desuden er det vigtigt at reparere omdømmet f.eks. ved hjælp af fornyelse og genopbygning
alt afhængig af krisens omfang.
Coombs benytter sig af begrebet organisationel læring, der i bund og grund handler
om at virksomheden bør benytte lejligheden til at lære af sine fejl.101

Image restaurering
I det følgende vil jeg redegøre for William L. Benoits teori om image restaurering. Dette vil
jeg gøre både ved hjælp af Benoits originaltekst Image Repair Discourse and Crisis
Communication samt Winni Johansen og Finn Frandsens behandling af samme i deres artikel
"Retorik og krisekommunikation". Dette gør jeg med det formål at få en mere nuanceret og
kritisk redegørelse for begrebet.
Inden for krisekommunikationsfeltet er Benoits teori om image repair discourse, på
dansk oversat til image restaurering, populær at anvende. Ifølge Benoit selv kan denne teori
bruges meget praktisk i udformningen af meddelelser under en krise i virksomheden eller til
efterfølgende at analysere disse meddelelser som udefrakommende part - som det er tilfældet
for mig med denne opgave.102
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Benoit understreger at image er helt centralt for en virksomhed og særligt inden for
PR. Med sin image repair discourse søger Benoit at skabe et funktionsdygtigt værktøj til at
udvikle og forstå de beskeder, der forekommer i en virksomhedskrise.103
I deres artikel "Retorik og Krisekommunikation" fremhæver Winni Johansen og Finn
Frandsen Benoits pointe om at det er vigtigt for såvel mennesker som virksomheder at have
og bevare et godt image. Dette begrundes med at et godt image "vedligeholder og styrker et
positivt selvbillede"104 samt at jo bedre image man har, jo bedre position og jo større
indflydelse har man i en given kontekst. Et angreb på ens image vil derfor blive forsvaret og
dette kan bl.a. gøres ved hjælp af Benoits verbale image genoprettelsesstrategier, der har til
formål at genoprette virksomhedens image hvad enten den er ansvarlig for en krise eller ej.105
For at kunne opfattes som et decideret imageangreb er der nogle parametre, der gør
sig gældende. Nemlig at den anklagede holdes ansvarlig for en handling og at den handling
opfattes som krænkende.106
Benoit gør opmærksom på at det under ingen omstændigheder er retfærdigt at
angribe en virksomhed man ikke oprigtigt mener er ansvarlig for en krænkende handling.
F.eks. vil det ikke være fair at anklage Apple for at bruge børnearbejdere, hvis ikke der er
nogen beviser, der indikerer dette.
Samtidig gælder det at virksomhedens image er i fare hvad enten beskyldningerne er
sande eller ej. Hvis befolkningen og virksomhedens stakeholdergrupper er af den
overbevisning at virksomheden er skyldig, er det lige så skadeligt for deres image som hvis de
rent faktisk er skyldige.107
Endeligt fremhæver Benoit at virksomheden må henvende sig til flere forskellige
grupper af interessenter. Dette kan enten gøres ved at kommunikere bredt og forsøge at
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ramme alle på samme tid eller at prioritere grupperne, så de vigtigste får en henvendelse først
og så fremdeles.
Strategier for image genoprettelse
I virksomhedens svar på en kritisk tiltale kan de benytte sig af fem strategier med henblik på
at genoprette deres image. Disse er fremsat af Benoit, men ligeledes beskrevet på dansk af
Johansen og Frandsen, hvorfor jeg vil benytte mig af deres oversættelser af selve begreberne
og drage nytte af begge kilder i redegørelsen af dem.
Benægtelse:
Med denne strategi afviser virksomheden truslen ved enten direkte at benægte det eller ved at
flytte skylden over på en anden aktør.108
Unddragelse af ansvar:
Denne kategori inddeles yderligere i fire underkategorier:109
•

Virksomheden kan hævde at deres krænkende handling blot var en provokation som
følge af en anden aktørs handling, og at det dermed er en rimelig handling.

•

Den næste underkategori handler om at omstøde ansvaret f.eks. ved at hævde ikke at
have modtaget vigtige informationer. Dette fandt eksempelvis sted til pressemøde om
terrorangrebet i København, hvor det viste sig at Helle Thorning talte usandt, men hun
hævdede at dette udelukkende skete som konsekvens af at hun ikke var blevet korrekt
informeret af politiet inden pressemødet.

•

Handlingen kan også hævdes at være sket ved et uheld, og virksomhedens image kan
derfor være i mindre fare, fordi de ikke kunne have forudset det.

•

Den sidste er at virksomheden fremhæver deres gode hensigter med handlingen.

Reduktion af angrebets omfang:
Denne kategori om at mindske de negative effekter af et angreb er ligeledes inddelt i
underkategorier:110
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•

Afstivning handler om at gøre opmærksom på de positive handlinger og værdier som
virksomheden står for, for på den måde at aflede opmærksomheden fra den krænkende
handling.

•

At minimere problemets omfang, og få det til at virke mindre vigtigt end det
umiddelbart opfattes, er ligeledes en strategi til at mindske hændelsens negative
effekter.

•

Differentiering finder sted i form af at sammenligne den aktuelle hændelse med andre
mere alvorlige hændelser.

•

Virksomheden kan vælge at angribe anklageren for dermed at aflede
opmærksomheden fra virksomheden til vedkommende, der kommer med
beskyldninger.

•

Og endeligt har virksomheden mulighed for at tilbyde kompensation til dem, der føler
sig forurettede af den krænkende handling.

Korrigering:
I den fjerde strategi skal virksomheden korrigere sin handling ved f.eks. at love at rette op på
fejlen de har udført. Johansen og Frandsen påpeger at denne strategi ikke nødvendigvis
betyder at virksomheden er skyldig, men at de som middel til at undgå at pådrage skade på sit
image vælger at tage disse forholdsregler og ændre i procedurer e.l., der vil udelukke en
lignende handling i fremtiden.
Bøn om tilgivelse:
Den sidste strategi indebærer at virksomheden simpelthen indrømmer deres fejl og beder om
tilgivelse.
Johansen og Frandsen gør opmærksom på at tavshed er en ofte anvendt strategi, som blot ikke
er inkluderet i Benoits teori, da denne udelukkende omhandler verbale strategier. Tavshed
anvendes i tilfælde hvor virksomheden håber på sagen vil dø hen af sig selv, hvis den blot ties
ihjel.111
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Johansen og Frandsen præsenterer desuden en strategi af mere overordnet karakter,
som Benoit ikke inkluderer i sin teori. De kalder den beroligelsesstrategi og påpeger at den er
typisk for virksomheder at anvende, idet de ikke blot ønsker at genoprette deres image, men
også at fastholde deres kundegruppe på trods af krisen.112
Desuden kritiserer Johansen og Frandsen Benoits model for ikke at inddrage "den
konkrete anvendelse af de retoriske virkemidler".113 De kritiserer at Benoit ikke tager højde
for hvilket medie, der anvendes - eller rettere: Benoit tager ikke massemedierne, og den store
betydning disse har, med i sine overvejelser. Ligeså mener de at genrekonventioner, og den
kulturelle kontekst kommunikationen finder sted i, bør være inkorporeret i Benoits teori.114

Luhmann og krisekommunikation
I bogen Luhmann og organisation indgår Jesper Tækkes artikel "Krisekommunikation og
konfliktsystemer", der præsenterer en Niklas Luhmann-tilgang til krisekommunikation. Tesen
er at en krise opfører sig som et autopoietisk system, der sætter sig på en virksomhed som en
parasit og suger al opmærksomhed til sig fra både virksomheden og dens omverden.115
Tække definerer en krise i Luhmann-termer som:
(...) en systemekstern iagttagelse, en omverdensiagttagelse, foretaget af en
kommunikationsbidragyder, der alarmerer samfundet om et fænomen, der skal handles i
forhold til. (Tække 2008 s. 141)
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Tækkes teori om konflikten som parasit er et modsvar til Benoit og Coombs' teorier, som han
ikke mener går tilstrækkeligt i dybden med organisationens funktion og den kommunikation
den formår at formidle både internt og eksternt. Tilsvarende mener han ikke Johansen og
Frandsen kommer tilstrækkeligt i dybden med begreber som massemedier, offentlig mening
og tillid, samt at deres analyser mangler et fokus på risiko- og krisebegrebet.116
Overordnet kritiserer Tække den forestilling han mener, der eksisterer i feltet om at
man ved hjælp af effektiv kommunikation og ved at være forberedt på alt kan komme ud af en
krise med et intakt omdømme. Derfor har Tække altså produceret sin teori, der er ment som
supplement til den øvrige teori om krisekommunikation.117
Ifølge Luhmanns systemteori opstår der en konflikt når der kommunikeres en
modsigelse.118 Dette finder eksempelvis sted idet en førtidspensionist, der er fysisk ude af
stand til at arbejde bliver opdaget midt i en omfattende husrenovation. Personen har
kommunikeret at han/hun ikke kan arbejde, men kommunikerer en modsigelse ved senere at
være midt i tydeligvis fysisk krævende arbejde.
Som Tække bemærker er det ikke selve interessemodsætningen, der udgør
konflikten, men derimod dét at den bliver kommunikeret. Når der opstår en konflikt vil den,
ifølge Tække, overtage videreførelsen af kommunikationen - autopoiesisen.119
Således er konflikter en særlig form for sociale systemer, der dannes ud fra anledninger i
andre systemer, fx i organisationer, i forhold til hvilke de må ses som parasitter.
(Tække 2008 s. 141)

Parasit-metaforen dækker over at konflikten trækker al opmærksomhed og alt kommunikation
til sig og dermed blokerer for værtssystemerne.120 Parasitten giver først slip på sit greb idet
bidragyderne bliver trætte af at strides.
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Tillid
Tillidsbegrebet fylder meget hos Tække, da tillid til en virksomhed ifølge Luhmann er
betinget af at der opretholdes et forholdsvis stabilt niveau af værdier, som omverdenen har
tiltro til. Omverdenen spejler sig i virksomhedens intenderede og uintenderede
kommunikation og vil miste tilliden til en virksomhed, hvis de kommunikerer noget uventet.
Krisesystemer emergerer og lammer organisationer, når dele af omverdenen mister deres
fortrolighed med en organisation og mistillid selekteres.
(Tække 2008 s. 145)

Derfor er det særligt vigtigt for virksomheder at overveje deres beslutninger og sikre sig at de
kan forsvares i tilfælde af en konflikt, og de dermed kan bevare omverdenens tillid.121
Massemedier
Luhmann beskriver massemedier som et funktionssystem, der er særligt vigtigt i det samfund
de nyopståede krisesystemer og organisationens kommunikation færdes i.122 Ligeledes
fremhæver han at massemedier ikke afgiver et reelt billede af virkeligheden, men derimod
"(...) skaber en realitet, der præsenteres for publikum". (Tække 2008 s. 147)
For at få indflydelse i samfundet er det nødvendigt for virksomheder at tilkoble sig
massemedierne, men dette er ikke ensbetydende med at den kommunikation de ønsker at
udsende vil blive sendt. Massemedierne er selvdeterminerende og bestemmer selv hvad der
bringes og med hvilken vinkling dette sker. Efter samme devise som Coombs fremhæver
Tække at massemedierne foretrækker at fokusere på de historier, der er uventede da mening
er socialt konstrueret. Massemedierne får dermed størst dækning, hvis de bringer historier
hvor virksomheder ikke lever op til tidligere proklamerede løfter eller lignende. Dette stiller
ligeledes større krav til virksomheders løfter om socialt ansvar, bæredygtighed m.m., da det
næppe vil blive ignoreret hvis ikke de lever op til den kommunikation.
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Ydermere er de moderne digitale medier med til at sætte højere krav til hastighed
idet en negativ historie på få timer kan nå verden rundt og bl.a. have indflydelse på
aktiemarkedet. Omvendt gør digitale medier dog også at virksomheden har mulighed for at
sætte deres eget præg via egne kanaler som eksempelvis deres hjemmeside eller social medieprofiler.123
Offentlig mening
Det fremhæves at det, der omtales som "den offentlige mening" eller "offentligheden" er en
fragmenteret offentlighed, der er spredt ud over jorden og finder sted "på mange sociale lag
og medieplatforme." (Tække 2008 s. 149) Når en historie er interessant i offentligheden bliver
den ligeledes interessant for massemedierne, hvorefter den kommer ud af organisationens
hænder. De mister kontrollen over hvad andre siger, hvilken mening, der bliver dannet og den
effekt dette kan have på deres forbrugernes købelyst. Ligeledes er det offentligheden, der
både er med til at initiere og afslutte et konfliktsystem, da dette opløses idet den offentlige
mening på et tidspunkt vil stoppe med at bidrage til det og autopoiesisen ophører.124
Også i forhold til stakeholdere har hvad, der bliver delt i massemedierne indflydelse.
Stakeholdere til en organisation i krise må forholde sig til de informationer, der bliver
debatteret og bragt frem i medierne. På den baggrund må de "(...) revidere deres egen mening
og afstemme deres eget image med, hvad det ser ud til, at den offentlige mening vil lande på."
(Tække 2008 s. 150) Altså må de vurdere om de er villige til at tage en risiko og fortsat støtte
op om virksomheden, eller om de potentielt vil lide store tab ved at blive sat i association med
dem og derfor bør vælge at afslutte samarbejdet.
Hvorvidt den dårlige omtale er lig med et mindre positivt image afhænger bl.a. af
den branche organisationen befinder sig i samt omfanget af krisen. Eksempelvis vil et
flyfirma, der har været direkte skyld i en ulykke med dødsfald formentlig ikke kunne komme
ud af en krise uden imageskade.
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Tække afslutter artiklen med følgende citat, som indrammer de ovenstående pointer:
I en verden hvor offentligheden er fragmenteret, den offentlige mening ikke er til at afgøre på
forhånd og hvor massemedierne handler efter deres egen realitet, men samtidig i høj grad
konstituerer stakeholdernes og dermed organisationernes realitet, må organisationer være
reflekterede, så de kan stå inde for, hvad de gør, og kun gør, hvad de kan stå inde for.
(Tække 2008 s. 160)

En eksperimentel tilgang til imageskade
Dwane Hal Dean har udført et videnskabeligt eksperiment med det formål at undersøge
hvilken betydning en virksomheds image har i en krise.
Dean beskriver en krise som "(...) an unexpected, nonroutine event that creates
uncertainty and threatens an organization’s priority goals." (Dean 2007 s. 192) Ifølge Dean er
der særligt tre ting, der begrunder at virksomhedskommunikation bør betragtes som et
strategisk virkemiddel:125
•

Krisen er en trussel mod virksomhedens sociale legitimitet, og de kan risikere at blive
anset som uansvarlige, uærlige, ligeglade med samfundet omkring dem og lignende.

•

Løsningen af kriser kræver større undersøgelser efterfølgende, det kan trække ud med
eksempelvis bevisførelse og dermed forhindre virksomhedens forretning imens.

•

Offentligheden vil kræve en ansvarlig for handlingen og dermed én at give skylden for
krisen.
Præcist hvordan Deans undersøgelse er udformet er ikke af stor vigtighed for denne

opgave og det vil jeg derfor ikke bruge anslag og tid på at forklare. Derimod er nogle af hans
resultater yderst interessante, da netop LEGOs image forud for krisen kan vise sig at have stor
betydning for hvordan de valgte at kommunikere under krisen samt hvordan deres image
eventuelt er blevet påvirket efterfølgende. Dog bør det bemærkes at der i Deans undersøgelse
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er anvendt en krise med dødeligt udfald, hvor virksomheden i centrum er direkte ansvarlig for
denne krise. LEGOs konflikt med Greenpeace har ikke dødelige konsekvenser (på trods af at
Greenpeace formentlig vil påstå anderledes) og deltagernes reaktioner i undersøgelsen er
derfor på et helt andet bevæggrundlag og med en anden vinkel end det er tilfældet med
LEGO. Jeg har på trods af dette valgt at anvende undersøgelsen, da resultaterne giver et
sjældent indtryk af hvilken betydning image har i en krise.
Undersøgelsen er udformet som et videnskabeligt eksperiment med deltagere, der
skal vurdere hvad de synes om en fiktiv virksomhed før og efter en krise opstår, hvor
virksomheden er indblandet. Herudover vurderes det hvordan deltagernes opfattelse af
virksomheden ændres alt efter om virksomheden kommunikerer hensigtsmæssigt eller ej.
Et utilstrækkeligt svar i denne undersøgelse svarer til en blanding af Benoits
strategier benægtelse, i form af at flytte skylden, og afstivning, i form af at reducere
problemets omfang. Det tilstrækkelige svar er en blanding af korrigering og kompensation.126
Blandt de relevante resultater er:
•

Uhensigtsmæssig kommunikation viser sig, mod forventning, ikke at give yderligere
imageskade til en virksomhed, der i forvejen ikke er velanset, hvorimod det skader en
populær virksomheds image.127

•

Et godt image forud for en krise har ikke betydelig indflydelse på den måde folk
reagerer, når de hører om virksomhedens ansvar i krisen.128

•

Virksomheder der er kendt for at være socialt ansvarlige skaber høje forventninger til
deres handlinger. I tilfælde hvor de ikke kan leve op til disse forventninger, vil dette
skade deres image mere end hvis folks forventninger ikke var høje.129

•

Hverken et godt image inden krisen eller et fuldt tilstrækkeligt svar kan gøre op for at
en virksomhed er skyld i en fatal krise.130
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I forhold til undersøgelsens metode gør Hal Dean opmærksom på endnu en
afgørende faktor - nemlig at eftersom der anvendes et fiktivt brand og virksomhed kan
forbrugernes tilknytning til brandet ikke have indflydelse på undersøgelsen. Forbrugere af et
brand, som Olins også gør opmærksom på, spejler sig i brandets værdier, og et angreb på
brandets image er derfor også en form for angreb på vedkommendes person. Dermed vil
forbrugeren formentlig holde hånden lidt over en virksomhed de identificerer sig med, men
det er altså uvidst i hvor høj grad, og hvorvidt det overhovedet vil finde sted i tilfælde hvor
virksomheden er skyld i tab af liv.131 Ligeledes gælder det at deltagerne har været lette at
påvirke med negative informationer om virksomheden, da de ikke har nogen forudindtaget
mening om den og dermed ingen grund til ikke at betvivle hverken virksomheden eller
informationerne.132
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Greenpeace video: "Everything is not awesome"
I det følgende vil jeg fokusere på den video som Greenpeace har produceret til brug i deres
kampagne mod LEGO. Videoen er af central karakter i konflikten, da det, som det også
fremgår af oversigtstabellerne i empiribeskrivelsen, er i forbindelse med denne at Greenpeace
opfordrer folk til at deltage i deres underskriftsindsamling. Det er min overbevisning at
videoen er med til at gøre Greenpeaces budskab klart og tydeligt for en stor, international
målgruppe. Og så er et YouTube-link ideelt at dele på internettet, hvorfor den i sin tid
florerede heftigt på de sociale medier. På denne baggrund vil jeg nu kort introducere til
videoen og efterfølgende redegøre for handlingen for til sidst at komme med nogle
betragtninger vedrørende videoen og dens effekt i kampagnen.
Handling
Under titlen "LEGO: Everything is NOT awesome" udgav Greenpeace d. 8. Juli 2014 den
omtalte video som del af deres kampagne imod LEGO og deres samarbejde med Shell.
Alt i videoen er lavet af LEGO-klodser og handlingen finder sted i et arktisk landskab. De
indledende scener viser beboerne samt forskellige situationer typisk for livet på Arktis: To
isbjørne, en flok polarræve, en inuit der fisker, nogle, der spiller ishockey, en havmåge, børn,
der spiller fodbold. Mens dette vises spiller et klaver de indledende akkorder til denne
akustiske version af "Everything is awesome" fra The LEGO Movie. Sangen er oprindeligt
meget poppet i sit udtryk. Den kan høres i sin oprindelige version her:
https://www.youtube.com/watch?v=oDOog0XS8Qg
Samtidig med at sangens tekst begynder at blive sunget, skifter billedet til ikke
længere blot at vise "naturlige" arktiske situationer og genstande. Det hvide landskab bliver
indtaget af maskiner: bæltekøretøjer, snescootere, en Shell lastbil. Et Shell flag kommer i
billedet, kameraet panorerer ned og afslører at flaget sidder på toppen af en boreplatform.
Herpå står en grisk smilende boss i jakkesæt og ryger en cigar - vel at mærke foran et skilt,
der viser at rygning er forbudt.
Snart begynder olie at sive op fra undergrunden og ud i havet. Fisk flyder ovenpå den
sorte væske og olien nærmer sig det hvide islandskab. Herpå rammer olien en lang række
alment kendte karakterer og aktører: fiskeren i vandkanten, Jon Snow, Ygritte og en sneulv
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fra den populære tv-serie Game of Thrones, et grædende barn med sin bamse, slædehunde, en
isbjørn, en lille hund, forældre med en grædende baby, en sneugle, de to hovedpersoner fra
The LEGO Movie: Emmet og Wild Style, Julemanden og to af hans hjælpere samt til sidst en
dreng med høretelefoner på hovedet, der græder stille mens hans ansigt forsvinder i olie.
Endelig ses en isbjørn bestige den sidste smule is, der er tilbage hvorpå der står et Shell flag.
Billedet skifter og viser en hvid LEGO plade oppefra, som langsomt oversvømmes
med olie for til sidst helt at forsvinde i den sorte masse. Alt er væk i olie, tilbage står kun et
Shell flag. Til slut vises ordene "Shell is polluting our kids' imaginations" og dernæst "Tell
LEGO to end its partnership with Shell" sammen med en henvisning til siden
"legoblockshell.org". De sidste 30 sekunder af den 1,45 minutter lange video er der ligeledes
et link lagt ind i videoen, hvor der står "Sign the petition". Ved tryk på dette sendes seeren
direkte videre til Greenpeaces underskriftsindsamling, som fortsat kan findes her, men som nu
er en generel indsamling for at redde Arktis, mens det under konflikten var en indsamling
udelukkende rettet mod LEGO: https://goo.gl/kGsuis
Videoen spiller meget på modtagerens følelser ved bl.a. at fokusere på de kontraster,
der finder sted: fred - katastrofe, is - olie, hvid - sort, ren - beskidt, smil - tårer, liv - død,
indfødt - fremmed. I videoen er det Shell og deres boreplatform, der er skyld i alle de negative
ting, der sker og det er tydeligt at de er skurken i den historie Greenpeace gerne vil fortælle.
LEGO-produkterne spiller samme rolle som de gør i virkeligheden via deres samarbejde med
Shell (ifølge Greenpeace). LEGO muliggør Shells handlinger på Arktis, og det går i sidste
ende ud over uskyldige mennesker og dyr.
Samtidig anvendes de mange mere eller mindre kendte karakterer som
følelsesfremkaldende - det er de færreste, der helt uberørte kan se på at Julemanden, et
grædende barn og de mange arktiske dyr forsvinder i sort olie.
Videoen som kampagnemiddel
Det er ikke første gang Greenpeace benytter sig af videomediet i deres kampagner mod
forskellige virksomheder.
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I Politiken d. 9. Oktober 2014 bringer de en artikel, der har fokus på tidligere
kontroversielle kampagnevideoer samt hvorvidt kampagnen var succesfuld for Greenpeace.133
Jeg vil ikke gå i detaljer med hver enkelt videos handling, men har i stedet lavet nedenstående
oversigt, der kort fokuserer på virksomheden, hvad Greenpeaces kampagne var imod, hvor
mange gange videoen blev set samt om virksomheden valgte at efterkomme Greenpeaces
ønsker eller ej.
Virksomhed,

Årsag

årstal

Antal views

Resulterede

på YouTube

kampagnen i
handling?

Unilever, 2008

Brug af palmeolie i deres produkter

1,8 mio.

Ja

Nestlé, 2010

Brug af palmeolie i deres produkter

680.000

Ja

VW, 2011

Manglende bestræbelser på at

1,3 mio.

Nej

160.000

Ja

reducere CO2-forbrug
Procter og

Brug af palmeolie i deres produkter

Gamble, 2014
Det bør bemærkes at det med ovenstående oversigt ikke påstås at det nødvendigvis er
videoen, der har gjort udslaget for virksomhedens beslutning om at føje Greenpeace. Videoen
er i alle tilfælde fulgt op af fysiske aktioner, bidrag til medierne mv. Oversigten er blot til for
at demonstrere Greenpeaces tidligere anvendelse af video i kampagnesammenhænge.
Udover at det er tydeligt at Greenpeace har erfaring med videoproduktion, sættes det
ligeledes i perspektiv hvor mange gange videoen "Everything is not awesome" blev set.
Denne havde i Oktober 2014, hvor Politikens artikel er udfærdiget, et samlet antal views på
knap 6 mio. hvor den højest rangerende af Greenpeaces andre videoer ovenfor havde 1,8 mio.
views. Det bliver kun mere imponerende, når man bemærker at Unilever-videoen har fået sine
1,8 mio. views efter at have ligget på YouTube i 7 år, og LEGO-videoen har fået næsten 6
mio. views efter blot at have ligget der i 4 måneder. Det siger noget om videoens
gennemslagskraft samt styrken af den virale deling på internettet, som må have foregået for at

133

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2418894/greenpeace-bruger-videovaabnet-

her-kan-du-se-tre-vindere-og-en-taber/
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så mange kan være blevet gjort opmærksom på videoen og dens budskab. Endeligt tyder det
på at emnet er noget, der ligger mange mennesker på sinde samt at Greenpeace har fat i et
budskab og en virksomhed, der optager mange mennesker.
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Analyse
Del 1: Virksomhedskommunikation
I analysen vil jeg anvende væsentlige pointer fra den redegjorte teori om
virksomhedskommunikation med det formål at besvare min problemformulering, der som
bekendt lyder: Hvori består krisen for LEGO i deres konflikt med Greenpeace, og hvilken
betydning har LEGOs omdømme samt kommunikative strategi for krisens udfald?
I den første del af analysen vil fokus hermed være på LEGOs
virksomhedskommunikation - herunder deres brand, corporate identity og image på baggrund
af teoriredegørelsen for samme.

Branding
For LEGO er branding, som for så mange andre virksomheder, helt essentielt. Dette især idet
de i bund og grund eksisterer på baggrund af hvor meget de sælger, og dermed hvor mange
penge de tjener. Olins' tre årsager til at brands fylder meget hos forbrugerne i dag gør sig
ligeledes gældende hos LEGO.
Brands gør det nemmere at vælge:
I mængden af muligt legetøj er det vigtigt at skille sig ud og dette gør LEGO via
deres brand og gode image. På grund af LEGOs historie og produktsucces, der strækker sig
helt tilbage til storhedstiden i 60'erne og 70'erne, er det min opfattelse at LEGO har en vis
nostalgisk effekt idet mange forældre i dag er vokset op med LEGO. Derfor oplever de en
nostalgisk konnotation til selve klodserne og dét at lege med LEGO, som giver dem lyst til at
købe LEGO til deres små poder. Om det så er for at børnene eller forældrene kan lege med
det er ikke så vigtigt - salg er salg.

Side 51 af 106

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173
Det er vigtigt at bemærke at LEGOs kundegruppe, i kraft af deres hverv som
legetøjsproducent, er mere kompliceret end eksempelvis en producent af tøj til voksne. LEGO
har nemlig ikke én primær type af forbrugere. Dette skyldes at den, der køber og den, der
bruger produktet ikke nødvendigvis er den samme. Det kan naturligvis godt være en voksen,
der køber det nyeste LEGO Star Wars til sig selv, men i ligeså høj grad, hvis ikke mere,
udgøres kunden af en voksen, der køber et produkt til et barn. Dermed er der ikke
nødvendigvis en direkte forbindelse mellem den, der ser produktet på hylden og den, der i
sidste ende leger med det. Jeg vil fokusere på forbrugeren ud fra hvem, der køber produktet altså alle med købeegenskaber lige fra bedsteforældre, forældre, voksne LEGO-fans til
teenagere med lommepenge - da det i sidste ende er dem, der, i en form for gatekeeper-rolle,
foretager den afgørende selektion, når pungen skal op af lommen: "Har jeg lyst til at købe
LEGO?" Og her kan brand netop have stor værdi. Børn derimod er formentlig ligeglade med
om LEGO er miljøvenlige og hvorvidt de giver gode vilkår til deres ansatte.
Brands giver sammenhæng:
Når forbrugeren køber et LEGO-produkt kan de forvente et konstant og højt niveau
af kvalitet. Herudover har LEGO den velkendte egenskab, i kraft af dets systemiske karakter,
at det kan sættes sammen på uanet mange måder. Derfor er det ligemeget hvilken slags og
hvor meget LEGO du har derhjemme i forvejen, så kan dit nye køb kombineres med det.
Brands skaber empati:
LEGO er ikke et brand, der kan bæres på samme måde som f.eks. en T-shirt af et
bestemt mærke. Særligt på sociale medier er der dog en del selvfremstilling, der involverer
LEGO. Eksempelvis er der pt. over 4 mio. billeder med hashtagget "#lego" på Instagram. Her
gør det sig gældende at forældre kan bruge henholdsvis deres børns eller deres eget LEGO til
at knytte konnotationer.
Nedenstående viser to eksempler. Det første viser en voksen mand i fuld gang med at
bygge en LEGO brandbil. Ifølge Olins giver selviscenesættelse mulighed for at vise sin
personlighed via konnotationer. I dette tilfælde kan billedet knytte konnotationer om at være
barnlig (og stolt af det) samt at være en livsnyder med tid og overskud til at samle LEGO
modeller.
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Det næste er en mor, der har fotograferet sit barn med LEGO. Hun signalerer til
verden, at hendes barn leger med LEGO, og via sin søn, og det LEGO hun har købt til ham,
fortæller det noget om hende som mor. F.eks. at hun går op i sit barns trivsel og har råd og
overskud til at forkæle sit barn.

(Kilde: Instagram.com via #lego)
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Som nævnt i teorien kan et brand ifølge Olins blive omnipresent og blive i stand til at
transcendere sin oprindelige produktkategori. Dette viser sig i høj grad hos LEGO bl.a. i form
af de følgende sub-brands, der udspringer af LEGO brandet: LEGOLAND-parker verden
over, LEGO Education, LEGO tøj til børn og senest LEGO Sustainable Materials Centre, der
har til formål at finde bæredygtige materialer, der kan bruges i fremstillingen af LEGOprodukter.134

Corporate identity
Ifølge van Riel er der særligt to fordele ved en stærk corporate identity.
Den første er at motivation blandt medarbejderne løftes.
I min undersøgelse har det ikke været muligt at få adgang til data, der viser hvorvidt
motivationen blandt LEGOs medarbejdere er løftet som følge af en stærk corporate identity.
Til gengæld er LEGO en af Danmarks mest populære arbejdspladser blandt unge med en
videregående uddannelse.135 Dette siger ganske vist ikke direkte at medarbejdernes
motivation er løftet, men for at LEGO kan blive anset som akademikernes ønskevirksomhed,
må det antages at dette, i det mindst til dels, er som følge af en stærk identitet.
Den anden går ud på, at stærk corporate identity skaber tillid til eksterne målgrupper.
For kunderne er det vigtigt at de har et entydigt, klart billede af virksomheden. I LEGOs
tilfælde fejler dette som følge af kontrasterende handlinger på miljøområdet. På den ene side
har LEGO opstillet en hel vindmøllepark i målsætningen om at nedsætte deres CO2forbrug136, de arbejder på, at finde mere bæredygtige materialer til deres produktion137 og de
beretter stolt om deres ansvar for at sikre fremtidens planet som det ses i nedenstående
screenshot.

134

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/news-room/2015/june/sustainable-materials-centre

135

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/112425/artikel.html?hl=TGVnbztMRUdP

136

http://www.lego.com/da-dk/AboutUs/responsibility/ourstories/building-a-wind-farm

137

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/news-room/2015/june/sustainable-materials-centre
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(Kilde: http://www.lego.com/da-dk/aboutus/responsibility/environment)

Ovenstående, sammenholdt med det faktum at de samarbejder med Shell, der som bekendt
tjener penge på at bore efter fossile brændstoffer, resulterer i misvisende informationer, der
bestemt ikke skaber tillid til de eksterne målgrupper. Dette særligt ikke når Greenpeace maler
det stærke billede, der lyder på at Shell borer efter olie på et af jordens sidste uforstyrrede
naturområder til stor fare for netop det område og uden særlig omtanke. Det svarer til
eksemplet med førtidspensionisten fra teorien om krisen som parasit, der udfører hårdt fysisk
arbejde på trods af sin status som førtidspensionist. LEGO modtager goodwill fra deres
eksterne målgrupper idet de kommunikerer om deres tiltag til gavn for miljøet. Mistillid
opstår dog, idet det samtidig bliver kommunikeret at LEGO samarbejder med Shell, der anses
som værende farlige for miljøet. Hermed kommunikeres en modsigelse, og denne udgør
konflikten.
Ovenstående understøttes af flere personer på sociale medier. Bl.a. som herunder
hvor Twitter-brugeren @SierenErnst deler Greenpeaces video og henviser til at børn ikke bør
lære at det er okay at udsætte naturen for risiko og dermed risikere deres egen fremtid.
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(Kilde: Twitter.com via #everythingisnotawesome)

Tilsvarende er det med nedenstående hvor brugeren @Suzie_Porter giver udtryk for at hun
ellers er meget begejstret for LEGO, men hun er bange for at Greenpeace har ret i deres
beskyldninger. Dermed vil hendes tidligere forestilling om LEGO blive modbevist, og LEGO
vil miste sin troværdighed.

(Kilde: Twitter.com via #everythingisnotawesome)
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Men hvad er det egentlig, der sker, når mennesker verden over ser Greenpeaces video? Hvad
er det, der gør at de føler de må dele og kommentere på det de ser? Det vil jeg komme med et
bud på nedenfor med hjælp fra van Riels teori om meningsdannelse.
Meningsdannelse
Først og fremmest er det som nævnt i teorien nødvendigt for at Greenpeaces budskab bliver
modtaget korrekt, og vækker den handling, der er sigtet efter, at det går gennem alle faser hos
modtageren, og at denne finder det relevant at handle på baggrund af det. I det følgende vil
jeg undersøge hvordan videoen er gennemgået de fem faser af meningsdannelse.
På grund af videoens udbredelsesomfang kan jeg ikke vide noget med sikkerhed om
hverken hvem modtageren er eller hvordan vedkommende er blevet præsenteret for videoen. I
det følgende vil jeg derfor tage udgangspunkt i at modtageren er stødt på videoen via de
sociale medier og nærmere bestemt Twitter, da jeg her har kunne finde de bedste eksempler
på meningstilkendegivelse i relation til deling af videoen. LEGO har over 281.000 følgere på
Twitter.
I det øjeblik en person, eksempelvis Twitter-brugeren @mkbrito herunder, deler
videoen på Twitter har han allerede gennemgået de fem faser i meningsdannelsen. Han er på
en eller anden måde blevet opmærksom på videoen, har set og forstået budskabet, videoen har
den ønskede effekt og budskabet fastholdes i hans hukommelse. Han udfører hermed den
handling som Greenpeace formentlig har haft til formål: han spreder budskabet og er med til
at opfordre LEGO til at afslutte samarbejdet med Shell. Hvorvidt han ligeledes har valgt at
skrive under på Greenpeaces underskriftsindsamling vides ikke, men det er sandsynligt at det
samme, der motiverede ham til at dele videoen også vil motivere ham til at skrive under.
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(Kilde: Twitter.com via #everythingisnotawesome)

Hermed har videoen gennemgået en udvikling i @mkbritos hukommelse. Da han ser videoen
optager han budskabet sensorisk - i dette tilfælde med sin høre- og synssans. I
korttidshukommelsen bliver budskabet fra videoen lagret, mens han sammenligner det med
informationer om eksempelvis LEGO, miljøhensyn, Arktis mv. i langtidshukommelsen. Hvor
overbevist han er om budskabet, og dermed hvordan det nye budskab lagres i
langtidshukommelsen, afhænger af hvilke signaler, der præger den mening han danner.
I tilfældet med Greenpeaces video er disse signaler primært af perifær karakter og kan
yderligere defineres som del af the credibility heuristic på grund af de genkendelige elementer
i videoen. Det er tydeligt for alle hvem, der er skurken, og man kommer hurtigt til at hade
Shell-chefen i jakkesættet, som han står der, bekymringsfrit, og ryger sin cigar og er tilfreds
med sine bedrifter. Samtidig vil offerkaraktererne formentlig også vække følelser hos mange
mennesker verden over som det også blev beskrevet i analysen af videoen. Desuden er flere af
figurerne udstyret med triste munde og nogle med tårer i øjenkrogen mens man ser dem
forsvinde i den tyktflydende olie. Kendskab til, og medfølelse for, de involverede er
medvirkende til at modtageren knytter stærke, umiddelbare konnotationer i form af
medfølelse, uretfærdighed og måske endda vrede, idet det hævdes at LEGO bidrager til Shells
skadende bedrifter.
Samtidig er det som sagt sandsynligt at modtageren er blevet gjort opmærksom på
videoen af en ven eller bekendt via sociale medier, hvor videoen blev delt viralt i dagene efter
den blev udgivet d. 8. Juli 2014. Deling på de sociale medier kræver ikke meget indsats, og
bl.a. på grund af internetmediets uafhængighed af tid og sted er rækkevidden nærmest
uendelig.
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Den tillid modtageren har til vedkommende, der har delt videoen, kaldet the
consensus heuristic, har betydelig effekt for hvorvidt modtageren er overbevist om budskabet.
Samtidig kan antallet af eksempelvis 'Synes godt om' tilkendegivelser på Facebook eller views
på YouTube give en indikation af hvor mange, der er enige i budskabet, og dermed hvor
populær en holdning det vil være at tilslutte sig. Dette kombineret med de følelser, der bliver
vækket ved at se videoen, mener jeg bidrager kraftigt til at modtageren tager sagen i egen
hånd og vælger at sprede budskabet.
Yderligere har det betydning om modtageren synes godt om afsenderen - i dette
tilfælde Greenpeace. Da jeg ikke har noget data, der kan bevise om specifikke brugere synes
godt om Greenpeace kan jeg dog ikke konkludere noget med tilstrækkelig sikkerhed på dette
punkt.
På baggrund af ovenstående er det sandsynligt at der for mange er tale om at de
bliver påvirket af videoens budskab som følge af credibility og consensus heuristic - og dette
samtidig i en sådan grad at det ikke blot overbeviser dem om budskabet, men også motiverer
dem til at sprede budskabet yderligere.
Stakeholder management
Stakeholdergrupper er vigtige at håndtere. Som beskrevet i teoriafsnittet om stakeholdere kan
mishandling eller mangel på stakeholder management medføre et skadet omdømme. Senere i
denne opgave vil det være tydeligt hvorfor netop omdømme er så vigtigt for LEGO.
Baseret på Cornelissens stakeholder model of strategic management vil jeg her
komme med mit bud på hvilke stakeholdere LEGO bl.a. har:
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(Kilde: egen produktion baseret på Cornelissen 2004 s. 59, logo fra LEGO.com)

Først og fremmest lever de ovenstående aktører i modellen op til Cornelissens definition som
værende personer eller grupper med interesse i aspekter af LEGOs korporate aktiviteter uden at denne interesse nødvendigvis er af økonomisk karakter.
Flere af grupperne overlapper. f.eks. AFOL (Adult Fans of LEGO) og
kundegruppen, men det ændrer ikke på modellens validitet. Som pilene antyder, og som
nævnt i teorien, handler Cornelissens opgraderede stakeholdermodel om at afhængigheden
går begge veje: Ligeså vel som LEGO er afhængige af deres plastleverandør, så de kan
producere klodser døgnet rundt, så har plastleverandøren en interesse i LEGOs forretning og
deres handlinger.
Krisens afslutning skyldtes som bekendt en pressemeddelelse fra LEGOs direktør hvori han
erklærer følgende:

(Bilag 2)
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Af denne sætning fremgår det at LEGO er klar over at deres interessenter har høje
forventninger til dem, og at LEGO ikke ønsker at interessenter nærer tvivl og mistillid til
"deres måde at drive virksomhed på". Med andre ord: LEGO er afhængige af deres
interessenter, dvs. stakeholdere, præcis som det er foreskrevet ovenfor. LEGO nævner ikke
hvilke stakeholdergrupper det drejer sig om, men jeg kan forestille mig at særligt forholdet til
deres kunder, AFOLs og leverandører står højt på listen for dem. De er naturligvis afhængige
af at nogen køber deres produkter og skaber grobund for videre virksomhedsudvikling, de
værdsætter det input og den dedikation de får fra deres AFOLs138 og de er naturligt afhængige
af at have et godt og produktivt forhold til deres leverandører.
Idet LEGO vælger ikke at forlænge kontrakten med Shell for at beskytte forholdet til
deres interessenter, står det klart at deres stakeholdere er umådeligt vigtige for dem. De
begrunder ikke valget med andet end dette, men slår derimod fast at de ikke billiger
Greenpeaces metoder, og ikke føler de bør være inddraget i sagen i det hele taget. At de på
trods af dette vælger at følge Greenpeaces råd og ikke forlænge samarbejdet med Shell er
altså ud af respekt for deres stakeholdere, der tilsyneladende har udtrykt bekymring over
konflikten. Dette ved jeg med sikkerhed at kunderne har gjort på baggrund af de tidligere
eksempler fra Twitter, hvor brugere, idet de deler YouTube-videoen, udtrykker deres
skuffelse over LEGO.
CSR
En anden måde LEGO udviser respekt for sine stakeholdere er via CSR. CSR er, som
beskrevet i teorien, nyttigt på bundlinjen og forbrugerne differentierer brands ud fra deres
sociale ansvarlighed. Og LEGO udviser socialt ansvar - særligt når det gælder miljøvenlig
forretningsudøvelse samt involvering i samfundet.
Billund er nærmest synonymt med LEGO, som Pernille Stensgaard fremhæver i
artiklen "Las Vegas på heden".139 Her sammenligner hun Billund med Las Vegas idet begge
byer er bygget op på en industri, har en stor andel af besøgende uden fast adresse i byen samt
at alt i byen er stort og grandiøst mens det omkringliggende landskab fremstår fladt og goldt.

138

Antorini (2007) s. 142

139

Weekendavisen d. 25. Juli 2014
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Som bevis på at byen og LEGOs udvikling hænger sammen nævner hun bl.a. at det i sin tid
var LEGO, der anlagde Billund Lufthavn, der i dag er Danmarks anden største samt at
indbyggertallet steg i takt med LEGOs succes med plastikklodsen. Byen gik dermed fra at
kunne kategoriseres som "landsby" efter nuværende målestok til at femdoble sit indbyggetal i
60'erne og 70'erne i takt med virksomhedens ekspansion. Siden 2009 har byen brandet sig
som "Børnenes Hovedstad" og der er et tæt samarbejde mellem Billund Kommune og
KIRKBI A/S, hvor den fælles vision for byen og LEGOs kerneværdier har nærmest samme
ordlyd, idet ordene leg, læring og kreativitet går igen.140 Som følge af bl.a. dette har Billund
Kommune sidste år modtaget udnævnelsen som Danmarksmester i Erhvervs- og
byggevenlighed.141
LEGOs indsats på miljøområdet har jeg allerede været inde på i form af deres
satsning på at udvikle bæredygtige materialer til deres produktion samt store investering i en
havmøllepark i bestræbelserne efter at kunne dække sit energiforbrug 100% af vedvarende
energi i 2020.142
Netop den milliardstore investering i at finde bæredygtige materialer følger ovenpå
LEGOs bedste regnskab til dato, der blev afsløret i Februar 2015 og lød på et samlet overskud
på 7 milliarder kroner.143 Ligeledes som følge af det rekordstore regnskab fik medarbejderne
udbetalt en rekordstor bonus. Denne lød på mellem 2 % og 35 % af vedkommendes årsløn alt
afhængig af om både den ansattes personlige og afdelingens mål opnås.144 Hermed har
LEGOs økonomiske succes direkte indvirkning på både virksomhedens ansatte og miljøet. De
lever dermed op til devisen i "the triple bottom line", der foreskriver at virksomheder først
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http://billund.dk/presse/nyheder/december-2014/ny-visionsplan-for-den-fremtidige-
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Erhvervsavisen Syd- og Sønderjylland d. 2. September 2014
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kan satse på at nå deres mål på områderne planet og people, når de har styr på "profits" og
altså har en fornuftig finansiel base at arbejde ud fra.
LEGO opnåede desuden i 2013 en placering som nummer 11 på en international liste
over virksomheder, der betragtes af forbrugerne som dem, der har det bedste CSRomdømme.145 Undersøgelsen er foretaget af Reputation Institute. Ifølge den administrerende
direktør for instituttet, Henrik Strøier, er virksomheder generelt ikke gode nok til at
kommunikere klart og tydeligt om deres CSR-tiltag:
Folk er ikke dumme, så virksomhederne skal skrue ned for reklamen og glansbillederne i
CSR-kommunikationen og blive mere skarpe og konkrete. Og så skal kommunikationen tage
udgangspunkt i de værdier, man ellers har i virksomheden.
(http://www.scm.dk/carlsberg-og-lego-på-eksklusiv-csr-liste)

Dette er formentlig noget af årsagen til LEGOs succes på CSR-fronten. Nedenstående citat er
taget fra LEGO.com under fanen "Ansvarlighed" og omhandler investeringen i en
havvindmøllepark.

(Kilde: http://www.lego.com/da-dk/aboutus/responsibility/ourstories/building-a-wind-farm)

Her formår de at gøre opmærksomme på deres seneste CSR-tiltag, der har kostet dem mange
penge at involvere sig i, og som de naturligvis gerne vil have anerkendelse for blandt
forbrugerne. Men fordi det er kædet tæt sammen med LEGOs kerneværdier, i dette tilfælde at
skabe gode vilkår for "the next generation of builders", fremstår det i tråd med deres øvrige
forretning og derfor som en oprigtig handling frem for en handling de kun udfører for at få
point på CSR-kontoen så at sige.
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På baggrund af ovenstående konkluderer jeg at LEGO gør meget for at bevare et
godt samarbejde med deres lokalmiljø, at være med til at brande og udvikle både by og
kommune, handle så ansvarligt som muligt i forhold til miljøet og generelt udvise stor social
ansvarlighed. Hvordan dette så hænger sammen med deres involvering i konflikten med
Greenpeace, og ikke mindst hvilken konsekvens dette har for deres image, vil jeg udforske
yderligere senere.

Corporate Image
LEGO er alment kendt for at have et rigtig godt image - i Danmark såvel som i udlandet.
Her er en oversigt over nogle af de kåringer LEGO har modtaget for sit image gennem årene:

•

Den danske virksomhed, der har det stærkeste image 2010, 2011, 2013, 2014 og 2015
kåret af Børsen Business.146 147 En placering som nummer 2 i 2012.

•

Det 5. bedste image blandt alle selskaber på det amerikanske marked i 2015, kåret af
Reputations Institute.148 I 2007 en placering som nummer 1 på selvsamme liste.149

I henhold til van Riels pointe om at forbrugeren sammenfatter en sandhed om virksomheden
via simplifikationer, tyder ovenstående på at forbrugerne vil klassificere LEGO som
eksempelvis "god", "ansvarlig", "miljøbevidst" og lignende positive ord.
LEGO har historisk et godt image uden alvorlige kriser, produkttilbagekaldelelser og
lignende. Konflikter som den med Greenpeace har dog potentiale til at ændre på hvad
forbrugeren betragter som sandheden om virksomheden, og eksempelvis deres status som
"ansvarlige" og "gode" kan ændres til at de betragtes som "uansvarlige" og "onde". Som følge
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JydskeVestkysten 18. Maj 2011
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Børsen 22. Maj 2015
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JydskeVestkysten d. 22. Maj 2015
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Lederne, d. 15. Juni 2007
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heraf vil forbrugerne muligvis vælge et andet produkt end LEGO, idet de ikke ønsker at
associere sig med og støtte en virksomhed, der ikke lever op til det de lover.
Men som det står klart i starten af dette afsnit, så er det lykkedes LEGO at bibeholde
sit gode image på trods af konflikten med Greenpeace - både blandt erhvervslederne, der igen
har kåret dem som havende det stærkeste image i Danmark og ikke mindst blandt
forbrugerne, der fortsat har købt LEGO-produkter i stor stil og bidraget til at LEGO i 2015
præsenterede det bedste regnskab nogensinde.150
I de følgende afsnit om storytelling og virksomhedens udtryk vil jeg undersøge
hvilken betydning disse har haft for LEGOs image, der som sagt ikke ser ud til at have lidt
mærkbar skade som følge af konflikten med Greenpeace.
Storytelling
Som beskrevet i teorien består en virksomheds storytelling bl.a. af dens oprindelse, vision og
mission. I LEGOs tilfælde er kernefortællingen tydelig - særligt på hjemmesiden.
Nedenstående er velkomstsiden når man via LEGO.com navigerer ind på "Om os"-siden.
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(Kilde: http://www.lego.com/da-dk/aboutus)

Ud fra dette kan følgende let konstateres: LEGO er familieejet, global og produktcentreret.
LEGOs mission beskrives også klart og tydeligt: at inspirere og udvikle dem, der skal bygge
fremtiden.151 Herudover er billederne med til at sætte fokus på det centrale i LEGO: LEGOklodsen og familien bag.
Disse værdier og karakteristika er en del af LEGOs kernefortælling og giver altså
både ansatte, stakeholdere og forbrugere et indblik i hvem det er de har med at gøre, samt
hvad de kan forvente af dem. Langt hen af vejen er der god sammenhæng mellem LEGOs
kernefortælling og de handlinger og den kommunikation de udfører. I de mange artikler jeg
har læst, der har inkluderet citater af en person fra LEGO koncernen, er det altid blevet
inddraget i samtalen at virksomheden bygger på LEGO-klodsens uendelige muligheder og
den familie, der står bag ikke blot klodsen, men også de værdier og målsætninger, der har
præget virksomheden siden dens begyndelse i 1932.

151

Dansk version fra denne side: http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/mission-

and-vision
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Kommunikation af kernefortællingen
Udover virksomhedens udtryk, som jeg vil analysere i det følgende afsnit, består
kernefortællingen af spontane og situationsbestemte handlinger udført af ledelsen eller andre i
virksomheden. I det følgende vil jeg analysere to eksempler, hvor LEGO kommunikerer i
eller om krisen, samt vurdere hvorvidt det lykkes dem at gøre dette i tråd med LEGOs
kernefortælling.
Spontan udtalelse af pressechefen:
Det er sjældent at støde på en spontan handling fra LEGOs side - særligt i
forbindelse med denne krise. Det er næsten udelukkende direktør Jørgen Vig Knudstorp, der
udtaler sig på vegne af virksomheden, og mens konflikten stod på valgte LEGO som bekendt
udelukkende at udgive formelle pressemeddelelser, der derfor af natur er formuleret og
planlagt en vis rum tid i forvejen og derfor altså ikke er spontan. Dog kom LEGOs pressechef
Roar Rude Trangbæk med en tilsyneladende spontan udtalelse til JydskeVestkysten meget
tidligt i konflikten d. 30. Juni 2014 - faktisk før konflikten endda for alvor var i gang.152 Her
udtaler han sig forholdsvis specifikt om LEGOs forhold til Shell og deres handlinger underforstået at de vil bore på Arktis. Roar Trangbæk udtaler bl.a. at LEGO har læst og
accepteret Shells "code of conduct", en slags manual for hvordan de opfører sig, samt at
denne samt deres værdier stemmer overens med LEGOs. Hermed sidestiller han Shell og
LEGO hvilket giver indtryk af at LEGO kan stå inde for Shells handlinger, da de på forhånd
har godtaget disse og Shells overordnede værdier. Han siger endvidere at LEGO har sympati
for Greenpeaces mission om at beskytte miljøet, og at det er noget de selv går meget op i.
Senere i konflikten tager Jørgen Vig Knudstorp i pressemeddelelserne skarp afstand fra
Greenpeaces metoder, men i denne tidligere udtalelse er der altså en mere tilgivende, åben
tone overfor Greenpeace og deres handlinger.
At Roar her udtaler sig, hvilket generelt går imod LEGOs senere strategi om at
undlade at udtale sig, og at han gør det på mere åben vis end senere skyldes formentlig at
omfanget og alvorsgraden af konflikten ikke var kendt endnu. Greenpeace har på dette
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tidspunkt kun trykt debatindlæg i aviserne, f.eks. Børsen153, der opfordrer LEGO til at stoppe
samarbejdet med Shell. På trods af dette stemmer Roars udtalelser fint overens med LEGOs
værdier. Han nævner bl.a. at deres mål er at få LEGO ud til så mange børn i verden som
muligt, at samarbejdet med Shell er et middel til at opnå dette, og så nævner han en del af
LEGOs vision og mission: "(...) at inspirere og udvikle morgendagens byggere".154
Direktøren i tv-interview:
I præ-krise fasen handler det som sagt om at være forberedt på forhånd vha.
talsmandsøvelse mm. Det er i den forbindelse bevist at modtagerne tager bedst imod
budskabet, hvis vedkommende, der udtaler sig undgår at sige "ingen kommentar", lyde
usikker, sørger for at holde øjenkontakten og ikke fremstår nervøs.
Til at vurdere hvorvidt dette lykkedes for LEGO, vil jeg analysere et interview med
Jørgen Vig Knudstorp i 22Skammelsen på TV2. Interviewet er fra 26. Februar 2015, så
konflikten er for længst overstået, men i tråd med LEGOs øvrige afholdelse fra at udtale sig i
medierne i forbindelse med denne krise så er det ikke lykkedes mig at finde andre video- eller
lydklip, hvor Jørgen Vig Knudstorp eller andre fra LEGO udtaler sig om konflikten.
Nedenstående er et screenshot fra interviewet. Link til selve interviewet kan findes under
billedet.

153

Børsen d. 23. Juni 2014
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(Kilde: 22Skammelsen, TV2 d. 26. Februar 2015: http://finans.tv2.dk/2015-02-26-lego-direktoer-derfor-broedjeg-ud-i-dans)

Først og fremmest er det tydeligt, at Jørgen Vig Knudstorp er trænet i at tale med
medierne. Næsten ligegyldigt om Poul Erik Skammelsen stiller et positivt eller kritisk ladet
spørgsmål lykkes det Jørgen Vig Knudstorp at dreje sit svar i en retning, der tillader ham at
komme frem med de budskaber, han gerne vil i løbet af det fire minutter lange interview.
Bl.a. er det tydeligt at Jørgen Vig Knudstorp ikke personligt vil tage æren for LEGOs succes
og at der ikke skal være for meget fokus på ham som person. Poul Erik Skammelsen spørger:
(om hvorvidt LEGOs succes er Jørgen Vig Knudstorps fortjeneste) "PES: Men det var vel din
idé at gå tilbage til det originale, at gå tilbage til LEGO-klodsen i vendingen, var det ikke?"155
Jørgen Vig Knudstorp svarer indledningsvist kort med et "Ja det var.." og får så hurtigt drejet
sit svar over på at det for det første ikke kun var ham, der stod bag den udvikling, men også at
successen i højere grad skyldes selve produktet, som han også demonstrerer ved at hive
LEGO ud af inderlommen.
"JVK: Ja det var.. Altså det var der flere, der talte om. Det jeg synes vi er lykkedes med, det
er virkelig at få en fælles identitet. Jeg tror vi havde tabt lidt vores egen selvforståelse måske,
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og nu har vi ligesom fået et klart billede af, jamen det er jo det her materiale hvor man kan
bygge hvad som helst.."156
Senere i interviewet spørger Poul Erik Skammelsen ind til konflikten med Shell og
formulerer sig således:
"PES: (...) I opsagde et mange, mangeårigt samarbejde, var det svært at opsige det
samarbejde?". Hertil udøver Jørgen det som Coombs omtaler som at tale med én stemme, idet
Jørgen Vig Knudstorp retter Poul Erik Skammelsens formulering om at LEGO har "opsagt"
samarbejdet til at de har "valgt ikke at fornye" den nuværende kontrakt, når den udløber uden
ellers at sige mere om hvornår dette vil ske. Herefter drejer han budskabet over på at handle
om at få LEGO ud til så mange børn som muligt og hentyder til at aftalen med Shell var et
middel hertil.157
Hermed lever Jørgen op til flere af Coombs' pointer: Han undlader at sige "Ingen
kommentar", fremstår ikke nervøs eller usikker, han holder øjenkontakt, svarer præcist,
konsistent og fuldt i tråd med den "stemme", altså ordvalg og tone, der bliver anvendt i de to
pressemeddelelser.
Jeg kan konkludere at LEGOs talspersoner er rigtig dygtige, både når det gælder
spontane handlinger samt planlagte tv-interview, til at kommunikere hensigtsmæssigt og i tråd
med deres kernefortælling. Dermed er der en høj grad af troværdighed bag deres
kernefortælling, og storytelling kan succesfuldt betragtes som et strategisk redskab for LEGO.
LEGOs udtryk
Virksomhedens udtryk altså logo, bygninger, reklamer mv. er ligeledes et vigtigt redskab i
kernefortællingen. LEGOs udtryk præges ofte af deres produkt - nemlig klodserne.
Hjemmesiden er et godt eksempel på dette. Nedenstående screenshots viser hvordan LEGOklodser og -minifigurer anvendes til at illustrere specifikke emner og sider.
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(Kilde: http://www.lego.com/da-dk/careers)

(Kilde: http://www.lego.com/da-dk/aboutus/responsibility)

Dette går igen i deres informationsmateriale. Herunder er billeder af materiale jeg har fået
udleveret i forbindelse med et virksomhedsbesøg hos LEGO i November 2014.

Side 71 af 106

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173

(Kilde: Egen produktion)

Materialet er tydeligt mærket med LEGOs velkendte logo, og både på omslag og alt indhold
er enten LEGO minifigurer eller klodser tilstede. Modtageren, i dette tilfælde mig selv og de
andre deltagere på virksomhedsbesøget, bliver efterladt med et tydeligt indtryk af at der er
tiltro til produktet, samt at dette ligger til grund for virksomhedens forretning.
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Samtidig er det bemærkelsesværdigt at LEGO ligeledes har fokus på selve
oplevelsen, der er forbundet med LEGO, idet de har valgt at vedlægge en lille pose LEGO, så
modtageren personligt får LEGO mellem hænderne. For de fleste vil dette formentlig
fremkalde barndomsminder om at samle LEGO og ikke mindst understrege endnu engang
hvad det hele handler om: LEGO-klodsens fantastiske egenskaber.
I virksomhedens arkitektur er der ligeledes stor vægt på produktet. Nedenstående er
billeder fra LEGOs bygninger i Billund. Selve bygningerne udefra udtrykker ikke
nødvendigvis hverken LEGO, kreativitet eller noget med børn for den sags skyld. Til gengæld
er der i forbindelse med mange bygninger samt rundt omkring i Billund by generelt opsat
overdimensionelle LEGO-klodser, der minder om det, der er i centrum: LEGO-klodsen - og
ikke mindst deres funktionelle side. Flere af de store LEGO-klodser er nemlig ikke sat fast,
men klæber eller læner på hinanden nøjagtigt som de virkelige LEGO-klodser gør det.
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(Kilde: Google.com)

LEGO er netop nu i gang med at tage et stort skridt i forhold til at udtrykke deres identitet i
arkitektur. I samarbejde med arkitektfirmaet BIG er de nemlig ved at opføre LEGO House på
torvet i Billund - et såkaldt oplevelsescenter, der bl.a. vil byde på udstillingsområder, café,
butik og mange åbne terrasser.158 Ifølge arkitekten bag bygningen, Bjarke Ingels, er
arkitekturen en hyldest til LEGO-klodsen, og bygningens design er da også inspireret af
denne. Bjarke Ingels har udtalt følgende, der meget godt illustrerer at LEGOs værdier også er
givet videre til deres samarbejdspartnere - også når det gælder eksempelvis tegningen af en ny
bygning:
For mig er LEGO klodsen indbegrebet af systematisk kreativitet - at stringensen og
rationaliteten i LEGO klodsen tillader børn i alle aldre uendelige muligheder for at skabe
deres egne verdener og leve i dem gennem legen. Vi er blevet inspireret af LEGO klodsens
modularitet til at skabe LEGO House.
(Kilde: http://www.lego.com/da-dk/aboutus/news-room/2014/august/lego-house-foundation-stone-2014)

Opsummering på analysens første del om virksomhedskommunikation
På baggrund af ovenstående analyse af LEGOs branding, corporate identity samt image er det
tydeligt at LEGO generelt besidder en stærk kernefortælling samt et rigtig godt image og
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tydelig identitet. Problemet opstod i forbindelse med krisen idet Greenpeace satte dem i
forbindelse med Shells boringer på Arktis.
Det budskab Greenpeace bringer frem, at LEGO bidrager til Shells trussel mod
miljøet og dyrelivet i Arktis, er stik imod LEGOs værdier om at værne om den planet, vi
efterlader til vores efterkommere - "the builders of tomorrow" - som det bl.a. står beskrevet på
hjemmesiden.

(Kilde: http://www.lego.com/da-dk/aboutus/responsibility/environment)

Det er i LEGOs interesse at mindske enhver uoverensstemmelse med deres kernefortælling,
da dette kan føre til utroværdighed, og at forbrugerne mister tillid.
Der er samtidig en sammenhæng til LEGOs brand, da et skadet image vil have
negativ effekt på deres brand, et dårligt brand vil give færre forbrugere og færre forbrugere
betyder mindre salg. Dermed er det i allerhøjeste grad vigtigt at LEGO bevarer sit gode
image, brand og identitet.
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Del 2: Krisekommunikation
I denne del af analysen vil jeg først analysere selve krisen på et mere overordnet plan ved
hjælp af særligt Coombs og Tækkes tilgange til emnet. Dernæst vil jeg analysere selve
LEGOs krisekommunikation i forbindelse med konflikten med udgangspunkt i Benoits teori
om image restaurering suppleret med relevante pointer fra Hal Deans undersøgelse samt
Coombs' teori om krisekommunikation.

Krisehåndtering og -kommunikation
Coombs' sammenligning af en krise og et jordskælv virker til at passe rigtig godt på LEGOs
konflikt med Greenpeace. LEGO havde inden krisen rigtig stor succes både i popularitet og
økonomisk - bl.a. på grund af "The LEGO Movie". Ingen kunne formentlig have forudset at
LEGO ville løbe ind i en konflikt, der såede tvivl om deres kerneværdier og truede
virksomhedens gode image. Og dog. I kølvandet på at Greenpeaces kampagne blev lanceret
har indtil flere udtalt at virksomheder som LEGO burde have forudset problemerne ved at
involvere sig i noget som helst, der har med olieudvinding på Arktis at gøre.159 Det hævdes at
det simpelthen er for følsomt et område til at virksomheder, og især LEGO, der netop har et
godt ry når det gælder socialt ansvar, bør associere sig med det.
I forbindelse med det følgende afsnit om krisehåndtering bør det bemærkes at jeg
ikke har haft mulighed for at stille spørgsmål til LEGO om hvorfor de agerede som de gjorde,
hvilke tanker, der lå bag og hvordan de generelt tænker om konflikten og dens forløb. Derfor
fokuserer jeg udelukkende på de tilfælde hvor jeg har beviser på deres handlinger eller på
anden vis føler at jeg kan give et kvalificeret bud på hvorfor de handler som de gør.
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Jeg går ud fra at LEGO i en eller anden grad og udformning har udført
krisehåndtering. Alene de to pressemeddelelser, der blev udgivet i løbet af konflikten kan ses
som en del af deres krisehåndtering - og naturligvis også en del af krisekommunikationen.
Som beskrevet i teorien er en krise inddelt i tre faser. Disse vil jeg behandle nu.
Præ-krise
Inden selve krisen indtræffer er målet for LEGO at lokalisere og reducere risiko - særligt med
henblik på at berolige forskellige stakeholdere. Elementer som talsmands- og medietræning
vil formentlig indgå som en del af LEGOs øvrige pressearbejde og vil derfor blot skulle
aktualiseres i forhold til netop denne konflikt efterhånden som den udvikler sig. Yderligere
bør stakeholdere advares om at en krise potentielt er på vej og instrueres i hvordan de skal
forholde sig til kritiske spørgsmål og lignende. Ovenstående præventive tiltag har LEGO haft
mulighed for at udføre på baggrund af Greenpeace's annoncer, der første gang blev bragt i
forskellige aviser og andre medier i ugen op til kampagnens start d. 1. Juli. I min research på
LEGOs social medie profiler har jeg ikke kunne finde frem til nogen henvendelser fra dem til
deres følgere, der omtaler konflikten og samarbejdet med Shell. Denne mangel på
stakeholderhåndtering er iøjnefaldende og kan have haft stor betydning for konfliktens
udvikling. Det vil jeg komme yderligere ind på senere. Hvorvidt LEGO har taget kontakt til
andre stakeholdere, som f.eks. deres leverandører, har det ikke været muligt for mig at finde
ud af.
Krise
Under krisen er særligt LEGOs krisekommunikation vigtig, og det er da også i denne fase at
de to pressemeddelelser falder. Som det også kan ses i tidslinjen for krisen starter
Greenpeaces kampagne om morgenen d. 1. Juli, hvor de er repræsenteret massivt i medierne
bl.a. på grund af de aktioner de udfører i Legoland parkerne i Billund og Windsor. LEGO
svarer på tiltalen omend det sker en hel del senere end indenfor 1 time som Coombs
foreskriver. Dette gør han særligt på grund af internettet og dets viralitet. Når et svar falder for
sent mener Coombs at det bliver muligt for andre kilder at få afgørende indflydelse og tage
styring i sagen. I dette tilfælde betyder det at Greenpeaces aktioner får lov at stå ubesvaret hen
indtil kl. 15 om eftermiddagen d. 1. Juli, hvor pressemeddelelsen udgives på LEGOs
hjemmeside. I mellemtiden har diverse medier, særligt netmedier, haft mulighed for at dække
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historien uden deltagelse fra LEGO, og selv da LEGO udtaler sig er det begrænset hvad de
ønsker at sige om deres samarbejde med Shell som jo er det Greenpeace angriber. På
baggrund af dette kunne LEGO muligvis have undgået noget af den massive mediedækning,
hvis de havde reageret hurtigere og mere åbent på tiltalerne fra Greenpeace. Udover
pressemeddelelsen kunne de med fordel have udtalt sig til en stor dansk avis og måske også et
internationalt netmedie eller lignende. Her ville de have mulighed for mere uddybende at
udtrykke at de mener Greenpeace bør tale direkte til Shell i stedet for at inddrage dem.
Samtidig kunne det pointeres at deres samarbejde udelukkende er en mindre co-promotion
aftale, der rækker en begrænset mængde tid, og at LEGO derfor ikke har noget at sige i
forhold til Shells øvrige aktiviteter.
Et andet kritisk tidspunkt i konflikten, hvor jeg mener LEGO burde have involveret
sig i større grad, er idet Greenpeace udgiver videoen.
Greenpeace udgiver som bekendt videoen d. 8. Juli. Samme dag startes
underskriftsindsamlingen og den når op på hele 230.000 underskrifter. Videoen er to dage
efter set 2,5 millioner gange på YouTube alene, for ikke at forglemme et ukendt antal
visninger på et andet video-delingssite Vimeo samt Greenpeaces egen hjemmeside, hvor
videoen var indlejret.
LEGO undlader fuldstændig at kommentere på videoen, og nøjes med at henvise til
pressemeddelelsen fra 1. Juli. Det er min overbevisning at de kunne have minimeret antallet
af særligt delinger på sociale medier, hvis de havde udtalt sig om den, taget afstand fra
Greenpeaces metoder samt forsikret deres fans om at de ikke støtter op om at ødelægge Arktis
(som Greenpeace formulerer det).
Eksempelvis kunne LEGO-fans som nedenstående måske være overbevist om deres
uskyld hvis LEGO selv havde været ude og kommunikere netop det. Deres tavshed kan
opfattes som at de er skyldige, og det er bestemt ikke hensigtsmæssigt.
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(Kilde: Screenshot fra Twitter via #everythingisnotawesome, d. 24. Februar 2015)

LEGOs beslutning om at forholde sig passive i krisen kan både have haft negativ og positiv
betydning for krisens udvikling og deres image.
Coombs beskriver at vrede stiger i takt med ansvar for krisen. LEGO påtager sig
intet ansvar og mindsker derfor, teoretisk set, sandsynligheden for at gøre folk vrede.
Samtidig undgår de som sagt helt at reagere på Greenpeaces kommunikation. Dermed undgår
de at stille op til en diskussion, der kan opfattes som om de accepterer deres ansvar i
konflikten, og de undgår ligeledes at tabe en eventuel diskussion med Greenpeace, der blot vil
betyde øget mediedækning og opmærksomhed fra deres fans.
Den manglende kommunikation kan dog også betyde at de bliver opfattet som
skyldige til en vis grad. Formentlig har LEGO ikke noget ansvar for de potentielle boringer på
Arktis, men idet de ikke formår at kommunikere dette ud til særligt forbrugerne kan der
hurtigt drages falske konklusioner blandt modtagerne og Greenpeaces velproducerede video
bliver delt i vrede og forargelse.
Ved ikke at udtale sig benytter LEGO sig ligeledes ikke af "stealing thunder", der
ellers kunne have positiv effekt på deres image Som beskrevet i teorien ville det have positiv
effekt på LEGOs image hvis de havde været de første til at omtale de beskyldninger, der er
imod dem. I stedet lader de Greenpeace få masser af taletid og der udgives adskillige historier
i medierne om konflikten uden deltagelse fra LEGO.
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Sociale medier
På alle tre sociale medier, som jeg har valgt at undersøge, gør det sig gældende at jeg ikke har
fundet frem til nogen nævnelse overhovedet fra LEGO selv vedrørende konflikten.
Facebook er de seneste år blevet anvendt flittigt i de såkaldte shitstorms hvor en virksomhed
kommer under alvorligt pres og deres image kan tage skade som følge af ofte en enkelt kritisk
henvendelse, der sætter gang i en storm af henvendelser fra andre brugere.160 På den måde er
det altså muligt for enkeltpersoner at få magt over virksomheder på Facebook hvorfor jeg i
denne forbindelse har valgt at fokusere særligt på LEGO på Facebook.
I undersøgelsen af LEGOs Facebook side syntes jeg det var yderst besynderligt at jeg
ikke kunne finde et enkelt eksempel fra perioden hvor konflikten stod på, hvor en person,
enten privat eller en fra Greenpeace, har udnyttet muligheden og postet et kritisk opslag om
LEGOs samarbejde med Shell. Siden har over 10 millioner 'Synes godt om'-tilkendegivelser,
og der var som sagt op mod en million underskrifter på Greenpeaces underskriftsindsamling
mens konflikten stod på hvorfor jeg finder det utænkeligt at ikke bare én af disse mange
mennesker ville udnytte muligheden og kritisere LEGO via Facebook. Jeg udleder derfor at
det er mere tænkeligt at LEGO simpelthen har valgt at slette disse henvendelser.
Denne tese har jeg ligeledes fået underbygget idet der i en artikel i Politiken d. 11.
Juli 2014 bliver skrevet at der, i perioden hvor konflikten stod på, var hundredevis af
henvendelser fra vrede, skuffede forbrugere på LEGOs Facebook-profil. Hvorvidt disse blev
besvaret af LEGO vides ligeledes ikke.
I dag er der fuld mulighed for at slå indhold op på LEGOs side. Nedenstående
screenshot viser tre opslag, der er lavet en tilfældig valgt dag, d. 14. Juli 2015, på LEGOs
danske Facebook-side.161 Opslagene er umiddelbart typiske for den type opslag, der laves af
brugere idet langt de fleste er forbrugere, der deler deres oplevelser med produktet samt
henvender sig angående fejl og mangler ved specifikke produkter.

160

http://www.dr.dk/p3/pressen/artikel/midt-i-en-shitstorm-sadan-bliver-facebook-til-

folkedomstol/
161

LEGO har én Facebook-side, der adapteres til og er tilgængelig i et ukendt antal lande. Da

jeg undersøger deres Facebook-side fra min personlige profil får jeg som udgangspunkt vist
den danske side.
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(Kilde: https://www.facebook.com/LEGODenmark/timeline)

En anden væsentlig konklusion jeg har kunne drage ved at undersøge LEGOs Facebook-side
er at de ikke lever op til deres egen målsætning vedrørende deltagelse på sociale medier. Ved
mit besøg i Idé Huset læste jeg nedenstående:

(Kilde: Eget foto taget i Idé Huset i Billund d. 19. Juni 2015)

På LEGOs danske Facebook side er der masser af tilfælde hvor forbrugere henvender sig
direkte til dem med spørgsmål e.l. som de ikke svarer på - eksempelvis som i det tidligere
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screenshot med en fortvivlet mor hvis søn mangler klistermærker i sit LEGO CITY sæt, hvor
jeg sidenhen har kunne konstatere at der tilsyneladende ikke er givet svar på henvendelsen.162
Forbrugerne deler endvidere massevis af billeder fra deres dagligdag hvor LEGO produkter
indgår. Hvis LEGO skulle opfylde målet om at anvende sociale medier som platform til at
komme i dialog og have et tæt forhold til sine forbrugere burde de besvare disse henvendelser
og anvende Facebook siden til dialog frem for blot at "pushe" meddelelser om nye produkter
og kampagner. Brandingmæssigt ville dette ligeledes have stor værdi da det vidner om at
LEGO værner om sine forbrugere og deres behov.
På LEGOs internationale Facebook side er der rigeligt med dialog mellem forbrugere
og LEGO som eksempelvis nedenstående screenshots bevidner.

162

Jeg kan ikke vide om LEGO har valgt at svare vedkommende i en privat besked, men det

er meget utænkeligt, da et offentligt svar på henvendelsen blot vil signalere, at de interesserer
sig for sine kunder og deres behov.

Side 83 af 106

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173

(Kilde: https://www.facebook.com/LEGO?brand_redir=DISABLE)

Dog er der igen ingen nævnelse af konflikten mens den står på, og tendensen er derfor
lignende den på den danske side. Derimod er der på dagen for LEGOs udmelding om at de
ikke vil forlænge samarbejdet med Shell blot reklamer i forbindelse med Halloween samt
lancering af nye Bionicle-figurer.
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(Kilde: https://www.facebook.com/LEGO?brand_redir=DISABLE)

Som nævnt i metode-afsnittet har jeg af hensyn til undersøgelsens omfang valgt at begrænse
mig til LEGOs danske Facebook side, men et hurtigt blik på den internationale side vidner
altså om en høj grad af dialog - undtagen når det gælder konflikten - mens den danske side
primært anvendes til at "pushe" budskaber om nye produkter uden at besvare de henvendelser
de får fra brugere derinde.
Post-krise
Krisen er overstået, idet LEGO opfylder Greenpeaces formål med kampagnen og offentliggør
at de ikke vil forlænge samarbejdet med Shell. Nok lød Greenpeaces kampagne på at LEGO
skulle "stoppe" samarbejdet med Shell, men bl.a. i beskrivelsen til videoen på YouTube
skriver Greenpeace at LEGO har valgt "ikke at forlænge" samarbejdet og beskriver dette som
en stor sejr. Greenpeace anser det altså som at LEGO har lyttet til dem og gør som de har
opfordret til.
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(Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4)

I adskillige artikler, tv-indslag m.m. beskrives det imidlertid som at "LEGO stopper
samarbejdet med Shell" - dette formentlig for nyhedsværdiens skyld. Et eksempel på dette
kan findes i Børsen d. 9. Oktober 2014 hvor overskriften lyder "LEGO stopper udskældt
samarbejde med Shell", mens det i teksten uddybes at det drejer sig om at kontrakten mellem
de to parter ikke vil blive forlænget.163
Efter krisen er overstået handler det for LEGO om at informere sine stakeholdere om
kommende indsatser, der evt. svarer på den kritik, der blev rejst i krisen. For LEGO vil dette
formentlig handle om at gøre opmærksom på deres fortsatte fokus på bæredygtighed samt
eventuelle ændringer i forbindelse med eksterne samarbejder som det med Shell. Som nævnt
tidligere kan jeg ikke sige noget med sikkerhed om hvordan LEGO har forholdt sig i postkrisefasen, da det ikke har været muligt for mig at få svar på spørgsmål om konflikten fra
LEGO.

Krisen som parasit
I det følgende vil jeg analysere konflikten mellem LEGO og Greenpeace på baggrund af
Jesper Tækkes fremlæggelse af Niklas Luhmanns teori om krisen som en parasit på
virksomheden.

163

Børsen d. 9. Oktober 2014

Side 86 af 106

Speciale i Informationsvidenskab 2015
Ditte S. Dahl - 20105173
Det mest centrale i teorien om krisen som parasit, som ikke bliver udspecificeret i
andre af teksterne om krisekommunikation og krisehåndtering, er at kriser opstår for
virksomheder, idet de modsiger sig selv. I dette tilfælde modsiger LEGO sin tidligere
kommunikation om at de er socialt ansvarlige, særligt på miljøområdet, idet de involverer sig
med Shell. Her bemærkes det at der først er tale om en modsigelse, idet at den bliver
kommunikeret. I dette tilfælde opstår modsigelsen altså først idet Greenpeace kommunikerer
at LEGO samarbejder med Shell og ikke allerede i 2011, da samarbejdet begynder.
Det kan diskuteres hvor ansvarlige LEGO i virkeligheden er for at Shell vil foretage
boringer på Arktis, men for Greenpeace er det ikke svært at fremstille det således at LEGO
understøtter Shells forretning og handlinger ved at indgå samarbejdsaftalen.
Som Tække påpeger er mening socialt konstrueret hvilket har særlig betydning i
forbindelse med massemedierne. En modsigelse som den LEGO kommunikerer vil få stor
opmærksomhed i medierne - og særligt i Danmark hvor LEGO er en af de største og mest
betydningsfulde virksomheder.
Samtidig giver massemedierne dog også virksomhederne mulighed for selv at sætte
en dagsorden ved at udgive deres eget materiale uafhængigt af redaktører og lignende. Dette
ved hjælp af eksempelvis virksomhedens hjemmeside og/eller sociale medier. I LEGOs
tilfælde vælger de at udgive to pressemeddelelser på deres hjemmeside omhandlende
konflikten med Greenpeace, men deres profiler på sociale medier bliver som nævnt før slet
ikke brugt som kommunikationsmedie i forbindelse med konflikten.
At LEGO blev angrebet af en parasit, der tiltrak al opmærksomhed, som det lyder i
Tækkes beskrivelse, kan være svært at få øje på. Der var massiv mediedækning af konflikten,
men det lykkedes alligevel LEGO at få andre historier ud samtidig med at konflikten står på.
Herunder er en oversigt over blot nogle af de ikke-konflikt prægede historier, der omtaler
LEGO imens konflikten stod på:
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Dato

Titel

Emne

25. Juli 2014

"Las Vegas på heden"164

Billund sammenlignes med Las Vegas og
LEGO har en stor rolle i den forbindelse

5. August 2014

"Lego bøjer sig for syv-

LEGO udgiver ny LEGO serie bestående af

årigs kritik: Laver ny

kvindelige minifigurer som svar på en

serie med seje kvinder"

henvendelse fra en 7-årig pige i Januar 2014.

165

20. August 2014

"Lego House er en

Første spadestik tages til det nye LEGO

drøm, der endelig går i

House på Torvet i Billund

opfyldelse" 166
4. September 2014

"Lego er nu verdens

LEGO overgår amerikanske Mattel og er nu

største" 167

verdens største producent af legetøj målt på
omsætning.

Ovenstående, kombineret med det faktum at LEGO ikke har givet noget som helst udtryk for
at ville holde igen med deres videre forretning på baggrund af konflikten, gør at jeg vurderer
at LEGO, mod forventning ifølge Tækkes teori, ikke blev angrebet af en parasit. Der er ikke
noget, der trækker al opmærksomheden til sig, og der virker ikke til at være blokeret for
værtssystemet. Dette kan skyldes at LEGO vælger ikke at bidrage særligt til konflikten. Ved
at nægte at udtale sig, udover de to pressemeddelelser, bidrager de ikke direkte til at
konflikten får dækning i medierne. På trods af Greenpeaces veludførte kampagne, og
gentagende aktioner mod LEGO, der giver masser af omtale og reaktioner fra forbrugerne,
fungerer LEGO stadig og fortsætter deres virke. Jeg ville gerne kunne supplere dette med
nogle salgstal, der viser at salget ligeledes ikke er faldet mærkbart i perioden, men dette har
ikke været muligt for mig at finde i tilstrækkelig detaljereret grad. Dog er der ikke noget, der

164

Weekendavisen d. 25. Juli 2014

165

http://www.bt.dk/danmark/lego-boejer-sig-for-syv-aarigs-kritik-laver-ny-serie-med-seje-

kvinder
166

Jyllands Posten d. 20. August 2014

167

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/290106/lego_er_nu_verdens_stoerste.html
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tyder på at LEGOs salg har været alvorligt truet, eftersom regnskabet for 2014 var det bedste
nogensinde.
Yderligere er det afgørende at konflikten bunder i en handling som Shell ikke har
ført ud i livet (endnu). Jeg er overbevist om at mængden af mediedækning og vrede
forbrugere ville være langt større hvis Shell rent faktisk havde udført boringer på Arktis og
eventuelt også været skyld i et reelt olieudslip. Der er uden tvivl godt forsidemateriale i at
vise arktiske dyr dækket af olie på den is, der før var ren og hvid, men nu er mørk og klistret.
Men hvorfor valgte LEGO så i sidste ende at føje Greenpeace hvis ikke det er på
grund af en såkaldt parasit, der forhindrer dem i at fortsætte deres arbejde? Dette skyldes
formentlig at opbakningen til Greenpeaces kampagne fortsat var stigende. Omkring
tidspunktet hvor LEGO valgte at "trække stikket" var der over en million mennesker, der
havde skrevet under på at de ønskede at LEGO ville stoppe sit samarbejde med Shell. Som
Tække beskriver har den offentlige mening stor betydning og stakeholdere må vurdere om de
er villige til at støtte op om virksomheden eller de hellere vil afslutte samarbejdet. Det er
tydeligt at der er mange enkeltpersoner, der i det mindste overvejer at droppe LEGO som
legetøjsproducent, og jeg kan forestille mig at der også er ytret bekymringer fra nogle af
LEGOs andre stakeholdere, der ikke er interesseret i at udsætte deres ry for den risiko det
indebærer at være involveret med en virksomhed i krise.
Til slut vil jeg igen bringe følgende citat som jeg synes er meget sigende i LEGOs
situation, og meningen af hvilket jeg mener er afgørende for at LEGO trods alt valgte ikke at
forlænge samarbejdsaftalen med Shell.
I en verden hvor offentligheden er fragmenteret, den offentlige mening ikke er til at afgøre på
forhånd og hvor massemedierne handler efter deres egen realitet, men samtidig i høj grad
konstituerer stakeholdernes og dermed organisationernes realitet, må organisationer være
reflekterede, så de kan stå inde for, hvad de gør, og kun gør, hvad de kan stå inde for.
(Tække 2008 s. 160)
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Image restaurering
I analysens sidste to afsnit analyseres LEGOs krisehåndtering med henblik på deres image.
Først med udgangspunkt i teorien om image restaurering, dernæst med fokus på hvilken
betydning LEGOs gode image har haft i forbindelse med krisen.
Først og fremmest kan jeg fastslå at krisen reelt er et angreb på LEGOs image. Ifølge
Benoit handler det, for virksomheder såvel som enkeltpersoner, om at have og bevare et godt
image for på den måde at vedligeholde og styrke sit positive selvbillede samt styrke sin
position og indflydelse i en given situation.168 Greenpeaces kampagne må betragtes som et
imageangreb, idet de holder LEGO ansvarlig for en krænkende handling. Så kan det godt
være at LEGO ikke selv mener de er ansvarlige, idet de henviser til at Greenpeace bør
henvende sig direkte til Shell, og at krisen altså bør være hos Shell. Men det ændrer ikke på at
der tydeligvis er mange, der er enige med Greenpeace som også synes at LEGO bør opsige
samarbejdet med Shell.
Når en virksomhed som LEGOs image kommer i fare gælder det derfor om at
forsvare det - og her kommer Benoits image restaureringsstrategier ind i billedet.
På baggrund af de karakteristika, der definerer hver enkelt strategi er det min
opfattelse at LEGO benytter sig af en blanding af to strategier. Den første falder i kategorien
"Unddragelse af ansvar" i form af at fremhæve deres gode hensigter med handlingen.
Vi er fast besluttet på at bidrage positivt til samfundet og den verden, børn kommer til at arve.
Vores unikke bidrag i den sammenhæng er at inspirere og udvikle børn over hele verden via
kreative legeoplevelser.
En co-promotion kontrakt, som den vi har med Shell, er en af mange måder, hvorpå vi kan
bringe LEGO® klodser ud til flere børn.
(Kilde: Bilag 1)

168

Johansen og Frandsen 2000 s. 52
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I ovenstående citat udøver LEGO at unddrage sit ansvar. Dette gør de desuden ligeledes et
andet sted i pressemeddelelsen ved at fremhæve at de er kede af at LEGO brandet bliver brugt
i denne konflikt som de mener kun bør udspille sig mellem Greenpeace og Shell.169
Unddragelse af ansvar sker i form af at de fremhæver deres gode hensigter med handlingen nemlig at få LEGO klodser ud til flere børn.
Den anden strategi de benytter sig af er "reduktion af angrebets omfang" - herunder
strategien, der handler om afstivning. Dette ses ligeledes i ovenstående citat, idet LEGO gør
opmærksom på at de vil "bidrage positivt til samfundet og den verden, børn kommer til at
arve". Hermed fremhæver de deres ellers gode arbejde for verden og forsøger dermed at lede
modtagernes opmærksomhed hen på de gode tiltag de gør for verden - fremfor den negative
handling som Greenpeace hævder at de gør for netop verden.
Efter hensigten vil disse strategier føre til, at modtagerne tilgodeser LEGO for den
handling de bliver anklaget for, da LEGO desuden gør så meget godt samt at de har gode
intentioner med handlingen.
Hvorvidt LEGO rent faktisk arbejder ud fra teoretiske tekster som Benoits er ikke til
at vide, men ovenstående er altså i min analyse den type strategi de mere eller mindre bevidst
benytter sig af og som de holder sig til igennem forløbet. I den sidste pressemeddelelse
opfylder de Greenpeaces ønsker og udtaler at de ikke vil forlænge samarbejdet med Shell når
det udløber, men de fastholder at de ikke bør holdes ansvarlige for det, men blot gør det af
hensyn til deres stakeholdere.
Foruden de ovenstående strategier af Benoit benytter LEGO sig også af den strategi
som Johansen og Frandsen mener bør tilføjes til listen af strategier - nemlig "tavshed". I et
enkelt tilfælde har Charlotte Simonsen, der er pressechef hos LEGO, udtalt at de ikke kan sige
noget om hvilken betydning konflikten vil komme til at have i fremtiden, og journalisten
Christian Kjær fra TV2 har så valgt at anvende det i sin artikel.170 Dette er det eneste tilfælde
hvor der er sagt eller skrevet andet end blot at LEGO henviser til deres pressemeddelelse som
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Charlotte Simonsen ligeledes gør. Dermed forsøger de, jævnfør strategien om tavshed, at tie
krisen ihjel. LEGO satser formentlig på at de ved at forholde sig tavse kan undgå at tiltrække
yderligere opmærksom til konflikten samt at sagen vil dø af sig selv efter en periode. Det er
mit bud at LEGO løbende har vurderet hvor stor skade konflikten vil gøre på deres image
samtidig med at de som sagt lytter til deres stakeholderes holdninger. I sidste ende vælger
som bekendt at give efter for deres stakeholderes ønsker.
Den manglende eksterne kommunikation fra LEGO kan dog også have haft negativ
effekt på netop LEGOs stakeholdere og herunder deres mange fans. Det kan have givet
bagslag for LEGO at deres loyale fans ikke har fået yderligere forklaring af deres valg om at
samarbejde med Shell. Dette vil jeg komme yderligere ind på i perspektiveringen.
Betydningen af image forud for en krise
Afslutningsvist i analysen vil jeg her inddrage de pointer fra redegørelsen af Hal Deans
undersøgelse, som har relevans i forhold til LEGOs konflikt med Greenpeace.
Deans undersøgelse kan anvendes i dette tilfælde til at belyse hvorvidt LEGOs image forud
for krisen, samt om deres kommunikation undervejs (eller mangel på samme), kan have haft
betydning for krisens udfald.
Først og fremmest bliver det slået fast at en virksomheds image forud for en krise
ikke har betydelig indflydelse på den måde folk reagerer når de hører om virksomhedens
ansvar i krisen. LEGO kan dermed ikke drage nytte af deres årelange gode image forud for
krisen ifølge Hal Dean.
Faktisk viser resultaterne at det netop kan have modsat virkning. En virksomhed med
et godt image forud for en krise skaber høje forventninger til hvordan de bør opføre sig, og en
krise er derfor mere skadende for en virksomhed med et positivt ry end en virksomhed med et
negativt ry, idet de ikke kan leve op til forventninger. Dette gør sig særligt gældende hos
LEGO. LEGO gør, som tidligere nævnt, meget ud af at initiere nogle gode tiltag for miljøet,
samfundet og de påtager sig generelt et stort ansvar som virksomhed. De har vundet mange
priser for deres image og CSR-tiltag, og forventningerne til dem er derfor skyhøje. På den
baggrund er det i høj grad skadende for deres image når en historie som den Greenpeace
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fortæller her kommer frem i medierne, og LEGO pludselig bliver fremstillet som en
virksomhed, der er langt fra miljøvenlig og ikke lever op til deres egen vision om at efterlade
en god verden til fremtidens byggere.
Endelig understøtter resultaterne min tidligere tese om at LEGOs manglende
kommunikation i konflikten kan have skadet mere end det gavnede. I undersøgelsen
karakteriseres et uhensigtsmæssigt svar som en blanding af Benoits "benægtelse", i form af at
"skyde skylden på en anden", samt "minimering af problemets omfang". I Deans undersøgelse
er igen ingen nævnelse af tavshed som strategi, og da Johansen og Frandsen tilføjer dette til
Benoits liste af mulige strategier vil jeg gøre det samme her og yderligere karakterisere dette
som et uhentsigtsmæssigt svar. Dette på den baggrund at de hensigtsmæssige svar udgøres af
korrektive handlinger hvor den anklagede virksomhed vedstår anklagerne. Jeg vurderer at
fuldstændig tavshed i dette tilfælde ikke ville blive opfattet som acceptabelt i en krise.
LEGO vælger at forblive forholdsvis tavse gennem krisen og tilsvarende de andre resultater
så ville dette ikke skade en virksomhed med negativt omdømme. For LEGO, der som sagt har
et rigtig godt image, kan deres manglende kommunikation dog have den effekt at deres image
lider yderligere skade foruden den skade de bliver pådraget på grund af selve konflikten.
Hermed modsiger Hal Dean Coombs' konklusion om at omdømmeopbygning er
gavnligt inden en krise indtræffer. Det er svært at sige hvad der er rigtigt og forkert uden at
udføre omfattende undersøgelser af emnet. Umiddelbart vurderer jeg dog at Coombs' tese er
korrekt i tilfældet med LEGO, da krisen som tidligere nævnt ikke ser ud til at have betydning
for deres øvrige kommunikation, og deres image ser ikke ud til at lide skade.
Afvigelsen fra Hal Deans resultater kan bl.a. skyldes de forbehold, der nævnes i
teorien. Forsøgsdeltagerne i eksperimentet bliver præsenteret for et unavngivet brand, der har
begået en handling, der fører til dødsfald. For det første er der altså markant forskel i
alvorsgraden af krisen, men også manglen på tilhørsforhold og positive konnotationer til
LEGO brandet kan have afgørende betydning for hvor alvorlig krisen anses for at være, og
dermed hvor stor skade brandet vil lide.
Igen er det altså LEGOs gode image og den positive tilknytning mange har til
brandet, der er medvirkende til at krisen ikke tilfører deres image afgørende skade.
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Konklusion
I konklusionen vil jeg besvare min problemformulering, der lyder som følger:

Hvori består krisen for LEGO i deres konflikt med Greenpeace, og hvilken betydning har
LEGOs omdømme samt kommunikative strategi for krisens udfald?

I forbindelse med denne konflikt er der meget, der fungerer rigtig godt for LEGO og som
medvirker til at de til at starte med ikke er synderligt påvirkede af Greenpeaces
beskyldninger.
De har et stærkt brand hvor både voksne og børn kan knytte positive konnotationer
til deres produkt. De har et godt forhold til deres forbrugere, hvor de tager sig særligt af deres
AFOLs og andre communities. LEGOs kernefortælling samt corporate identity er stærk og de
formår at formidle denne eksternt gennem konsistent, effektiv kommunikation af deres
kerneværdier. Samtidig ser det ud til at de undgår at krisen sætter sig som en parasit, der
forhindrer dem i at kommunikere og handle mens krisen står på.
Med ovenstående skabes dog også store forventninger som LEGO må leve op til,
hvis ikke de vil fremstå utroværdige og risikere at deres stakeholdere mister tillid til dem.
Krisen består i at LEGO ikke kan leve op til deres tidligere kommunikation og image som
socialt ansvarlige og miljøbevidste, da Greenpeace sætter dem i forbindelse med Shells
olieudvinding i det truede Arktis. LEGO tager en strategisk beslutning om at forholde sig
tavse og forsøge at tie krisen ihjel, men da Greenpeaces velproducerede og følelsesvækkende
video udgives på YouTube, bliver rigtig mange mennesker engageret i sagen og LEGOs
tavshed kan opfattes som skyldighed. Greenpeace trækker på folks kendskab til og medfølelse
for karaktererne i videoen samtidig med at videoen deles viralt på de sociale medier på grund
af principperne bag både consensus og credibility heuristic.
LEGO vælger at adlyde Greenpeace i sidste ende, da presset fra deres stakeholdere
bliver for stort. Den tillid deres stakeholdere har til dem er vigtigere end samarbejdet med
Shell.
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Mine undersøgelser har vist at LEGO ikke anvendte de sociale medier som
kommunikationskanal under krisen, og det mener jeg kan have været en stor fejl. LEGO
lægger vægt på at det var stakeholderne og disses bekymringer, der i sidste ende gjorde at de
trak sig fra samarbejdet med Shell. Via de sociale medier kunne LEGO have kommunikeret
mere direkte til netop deres stakeholdere - særligt i form af fans og forbrugere. Med over fire
millioner billeder på Instagram tagget med "#lego", 10 millioner 'Synes godt om'tilkendegivelser på Facebook og mere end 281.000 følgere på Twitter tyder det på at sociale
medier i høj grad bliver brugt af LEGOs stakeholdere, hvorfor de med fordel kunne have
brugt disse medier til deres fordel.
I perspektiveringen vil jeg komme ind på hvorledes LEGO kunne anvende sociale
medier til deres fordel i en krise som denne.
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Perspektivering
I konklusionen fremhæver jeg at de sociale medier med fordel kunne være anvendt til at
facilitere en åben og ærlig dialog med LEGOs bekymrede forbrugere i starten af krisen. Men
er der præcedens for dette og hvordan skulle det i så fald udføres? Det vil jeg belyse med den
følgende perspektivering til Arlas krise i forbindelse med Muhammed-tegningerne.
Arlas krise opstod i forbindelse med Jyllands Postens udgivelse af Muhammed
tegningerne, der førte til et delvist boykot af danske produkter i Mellemøsten. Arlas
omsætning i Mellemøsten udgør cirka 6% af deres samlede omsætning, hvorfor det var et
stort økonomisk problem for Arla. I et forsøg på at redde sin forretning og distancere sig fra
Jyllands Posten, og den danske regerings politiske holdning om at forsvare ytringsfriheden,
fik Arla publiceret annoncer i Mellemøstlige medier hvori de til dels undskyldte på vegne af
Jyllands Posten og den danske regering og til dels skød skylden på Jyllands Posten.171 De
bidrog dermed til krisen ved, som Jesper Tække formulerer det, at "melde hus forbi" ved at
udtrykke forståelse for de religiøst anfægtede. Med denne kommunikation blev Arla mødt af
uforståenhed fra det danske politiske landskab, og det blev betragtet som at Arla "undsagde
sig deres land og ytringsfriheden af merkantilistiske grunde."172 De undgik dog at forbrugerne
herhjemme for alvor gjorde væsen af modstanden. Dette kan ifølge Tække skyldes at Arla i
sin krisekommunikation valgte at spille med åbne kort og i respektfuld tone lagde op til
dialog.173 Arla havde nemlig en række corporate blogs hvor kommunikationsarbejdere og
endda ledere sad klar til at besvare henvendelser fra kunder ligegyldig hvor kritisk og
yderliggående en mening, der blev fremsat.174
Arla inviterer dermed bekymrede og forargede kunder til at indgå i en dialog hvor de
får mulighed for at forklare sig og demonstrere vedholdenhed i deres holdning på området. De
gør dette på ærlig vis i en god tone og formår på den baggrund at kommunikere deres
holdning uden at støde nogen, men derimod fremstår de imødekommende og
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tillidsvækkende.175 Da Arla, ligesom LEGO, er en traditionel dansk virksomhed vil mange
danskere føle en form for medejerskab i virksomheden. Kontroversielle beslutninger vil
derfor føles som at de er taget hen over hovedet på folk, men ved at invitere til dialog og være
villige til at indgå i en diskussion giver virksomheden udtryk for at de er villige til at diskutere
og lytte til deres stakeholdere - selv når det er svære tider.176
På baggrund af ovenstående mener jeg at LEGO i stedet for at holde sig til sin
tavshedsstrategi og kommunikere minimalt via korporate pressemeddelelser burde have
inviteret sine stakeholdere til dialog - eventuelt via de sociale medier hvor en stor del af deres
forbrugere i forvejen befinder sig. LEGO ville have mulighed for at kommunikere sit budskab
på et mere personligt plan og, hvis succesfuldt, give deres forbrugere en følelse af
medejerskab, så de formentlig er mindre modtagelige overfor Greenpeaces budskaber og
andre negative holdninger i medierne. LEGOs stærke image og identitet ville fungere til deres
fordel ved at underbygge deres handlinger frem for at opstille forventninger de ikke er i stand
til at leve op til.
Faren ved at opfordre til dialog på sociale medier er, at det tager overhånd i forhold
til mængden af henvendelser og de derfor ikke formår at svare fyldestgørende og
tilfredsstillende på alle henvendelser. Dette er en sandsynlig fare i dette tilfælde og har
sandsynligvis også været en del af LEGOs overvejelser idet de valgte ikke at kommunikere
om krisen på sociale medier. Én-til-én dialog, såsom blogs, er derfor næppe en mulighed
simpelthen af praktiske årsager. I stedet kunne personligt formulerede meddelelser, med svar
på de mest gængse spørgsmål forbrugerne måtte have, kommunikeres via LEGOs social
medie profiler hvormed deres følgere vil føle sig inkluderet i LEGOs beslutninger - selv i
kritiske tider som under en krise. Vigtigst er at det sker i en god tone, at LEGO viser åbenhed
overfor deres forbrugere samt at de er konsistente i kommunikation og ikke mindst handling.
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I sidste ende handler det om, som Tække pointerer, at man som virksomhed ikke
foretager sig noget, man ikke senere kan stå inde for.177 Altså burde LEGO ikke indgå
samarbejdsaftaler, hvis ikke de til enhver tid kan forsvare det overfor deres stakeholdere.
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Bilag
Bilag 1:
Pressemeddelelse fra LEGO.com, udgivet d. 1. Juli 2014, kl. 14.00
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Bilag 2:
Pressemeddelelse fra LEGO.com, udgivet d. 8. Oktober 2014, kl. 18.00
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Bilag 3:
Transskription af interview med Jørgen Vig Knudstorp i 22Skammelsen d. 26. Februar 2015.
Kilde: http://finans.tv2.dk/2015-02-26-lego-direktoer-derfor-broed-jeg-ud-i-dans
Poul Erik Skammelsen forkortes "PES"
Jørgen Vig Knudstorp forkortes "JVK"
PES: Niels Lunde, som jeg tror du kender og som har skrevet en bog om LEGO, han siger det
er dig, der har æren for det her.
JVK: Ja.. Altså der er sket mange rigtig gode ting i LEGO gennem de sidste 10 år, som har
ført til en fantastisk udvikling. Sandheden er, at der er sket rigtig mange gode ting, som jeg
ikke engang er blevet spurgt om, og i hvert fald ting som jeg ikke har tænkt var en god idé.
PES: Så han har også ret i, du vil sige at det er et teamarbejde?
JVK: Jamen det er det, og vi prøver at skabe en organisation hvor folk tør at begå fejl og tør at
være kreative og udfolde sig selv hver eneste dag, og derfor så er det virkelig mange tusind
medarbejdere, som er kommet på en masse gode idéer, nogen af dem ikke så gode, nogen af
dem super gode, og det er altså bedre at lade mange mennesker komme med mange idéer i
stedet for at der er en eller to eller fem personer, der siger “Det er præcis sådan her det skal
være"
PES: Men det var vel din idé at gå tilbage til det originale, at gå tilbage til LEGO-klodsen i
vendingen, var det ikke?
JVK: Ja det var.. Altså det var der flere, der talte om. Det jeg synes vi er lykkedes med, det er
virkelig at få en fælles identitet. Jeg tror vi havde tabt lidt vores egen selvforståelse måske, og
nu har vi ligesom fået et klart billede af, jamen det er jo det her materiale, hvor man kan
bygge hvad som helst..
(JVK hiver LEGO op af lommen, cirka 4-5 klodser samt en minifigur af ham selv)
PES: Du har dem endda i inderlommen..
JVK: Jeg har selvfølgelig mig selv med og et par LEGO-klodser, og man kan jo bygge hvad
som helst. Det her det kan forestille hvad som helst for et barn - det kan være det er en flyver,
det kan være det er en bus, det kan være det er et rumskib vi aldrig har set før. Og øh ja, man
kan bygge hvad som helst, og det opfører sig som om det var limet og alligevel så kan det
skilles ad.
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PES: Men hvorfor er det dén klods bliver ved med at være så tiltrækkende? Vi kan vende den
om eller gøre et eller andet, hvad er det..
JVK: Det er fordi det er dejligt at bygge, det er dejligt at skabe, det er dejligt at være kreativ
og alle kan være med, man kan være med på alle niveauer i LEGO. Det er simpelthen et
enestående materiale, og det har jeg jo ingen ære i, det er opfundet længe før min tid. Men der
findes ikke et materiale som det der, og det er så sjov og så fascinerende en idé som vi hvert
år prøver at genopfinde. 60% af vores sortiment er jo helt nyt hvert år.
PES: Men det var det at huske på det, der førte tilbage til succesen. Du har jo også truffet en
hård beslutning sidste år, når det gælder Shell. I opsagde et mange, mangeårigt samarbejde,
var det svært at opsige det samarbejde?
JVK: Altså det vi har sagt er jo at vi ikke vil fornye kontrakten, når den udløber, øhh.. Det der
var vigtigt for os, det var at bringe LEGO ud til så mange børn som muligt, og det kan vi gøre
på mange mulige måder..
PES: .. Og der stod Greenpeace’s kampagne i vejen eller hvad?
JVK: Ja man kan sige at det kan vi gøre på rigtig mange forskellige måder, det med at få
LEGO-klodser ud til børn, Oscar-festen er en anden mulighed, LEGO-filmen er en tredje, så
vi søger altid at fortælle om den her idé, hvad er det, der er så specielt ved det, og bringer
klodser i hænderne på, ja, jeg vil helst nå alle børn i hvert eneste land i hele verden.
PES: Og det der med Shell, det er du ikke så meget for at snakke om, det kan jeg godt høre,
men vi andre kan jo så konstatere at det går rigtig rigtig godt og at det tilsyneladende ikke har
skadet jer det, der er sket der. Har du nogen gange hvor du tænker: Det kan ikke blive ved
med at gå så godt?
JVK: Jamen det k.. Altså jeg tror. Dét at kunne vokse, bare det at eksistere som virksomhed i
mere end 80 år, det at kunne vokse så mange år i træk, det er helt ukendt og det er meget
usandsynligt hvis man spørger folk, der kan sætte sig ned og regne på det, så det priser vi os
utrolig lykkelige for, og det er en meget ydmygende oplevelse at gå igennem det, så
selvfølgelig kan det gå galt. Det er jo sådan at LEGO er ikke beskyttet af noget, der er jo ikke
sådan noget.. Det er jo ikke umuligt at lave en efterligning af klodsen, der er selvfølgelig et
berømt varemærke, men i sidste ende, det, der skaber LEGOs succes og beskytter LEGOs
succes, det er medarbejdernes dygtighed, og der er det klart at.. nu har vi haft mange gode år,
det er selvfølgelig tænkeligt at vi laver en fejl - og det vil ramme. Men jeg tror dog at vi vil
kan klare det, hvis det skulle gå galt.
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PES: Ja og så kan jeg altså ikke lade vær med at vende tilbage til dansen, du sad og smilede
meget da du så billederne her.. Var det spontant eller havde du planlagt det?
JVK: Jamen det var lidt en tanke, jeg fik i morges, da jeg kørte afsted til det her møde. Det er
et møde jeg ser frem til, det er jo ikke en overraskelse for aktionærerne, det der bliver meddelt
her, det er en familie, det har vi fortalt om for længe siden og haft et møde..
PES: .. Men du kan ikke lade vær?
JVK: Jeg kunne ikke lade vær fordi det her, i forhold til så mange andre dage, der indeholder
rejser, hotelovernatninger, en masse hårdt arbejde, så er det her en dag, hvor vi fejrer at nu er
vi kommet så langt, det er knagme et flot resultat.
PES: Jeg har engang danset på tv, mine unger var lidt hårde i kritikken - har du fået kritik?
JVK: Jeg har fået mange sms’er fra mine børn og deres venner i dag, men jeg kan forstå at det
cirkulerer livligt derude på nettet, så det er spændende.
PES: Sådan er det, det har sit eget liv. Jørgen Vig Knudstorp tak fordi du kom herind.
JVK: Selv tak.
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