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E-crime i vækst 
Af FINN FRANDSEN Professor i virksomhedskommunikation, Handelshøjskolen i Århus 

I år kan vi fejre 10-året for introduktionen af internettet i dansk erhvervsliv. 
Selvfølgelig var der virksomheder, som var tidligere ude. Og selvfølgelig var 
der virksomheder, som først kom med på vognen langt senere. 

Men i året 1996 begyndte erhvervslivet for alvor at anvende den nye, løfterige 
informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til hjemmesider, intranet, extranet 
og mange andre ting.  

En ny teknologi ledsages altid af en ny type uheld, hævder den franske filosof Paul 
Virilio. Med toget kom togulykken, og med bilen kom bilulykken. Sådan forholder det 
sig også med internettet.  

I løbet af en ganske kort årrække har introduktionen af internettet således forårsaget 
en række vigtige ændringer i det "kriselandskab", som virksomhederne må navigere 
og agere i.  

Vi kan skelne mellem to nært sammenhængende, men alligevel forskellige 
dimensioner af disse ændringer.  

For det første er der opstået en ny type kriser som en direkte konsekvens af 
internettets opkomst, nemlig de såkaldte it-kriser. Det gælder de efterhånden 
velkendte systemfejl, vira eller "orme", der med jævne mellemrum rammer 
virksomhedernes computersystemer, og som kan forårsage et alvorligt nedbrud eller 
ødelægge store mængder af vigtige eller fortrolige data.  

Men det gælder også de forskellige former for uautoriseret adgang til 
virksomhedernes informationssystemer, fra hackere, der begår e-crimes, til mere 
systematiserede former for cyber terrorisme.  

For det andet er der selve måden, hvorpå internettet anvendes som et medie eller 
en kommunikationskanal i angrebet på - eller i forsvaret for - en virksomhed i en 
krisesituation.  

Der er f.eks. opstået en ny offentlighed, hvor det, Burson-Marsteller har døbt e-
fluentials, spiller en vigtig rolle. Det er mennesker, der er mere aktive end andre i 
deres brug af internettet, når det drejer sig om at skabe online-indflydelse.  

I USA regner man med, at der findes over 10 millioner af sådanne e-fluentials, som 
alle er i besiddelse af en særlig viden om issues, virksomheder, brancher og brands.  

Et stigende antal aktivister, kritiske forbrugere eller utilfredse medarbejdere, der er 
blevet afskediget på et mere eller mindre rimeligt grundlag, er også begyndt at 
oprette hadesider, diskussionsfora og weblogs eller har startet en egentlig cyber krig 
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for at skade en virksomheds omdømme eller afsætningsmuligheder. Det er Dow 
Chemicals-koncernen et godt eksempel på.  

Den 3. december 2004 lavede en reporter fra BBC research i forbindelse med 20-
året for en af de værste industrikatastrofer nogensinde: Det fatale udslip af den 
giftige MIC-gas fra Union Carbides kemiske fabrik i Bhopal i Indien i 1984.  

Reporteren blev ledt hen til en hjemmeside lavet af Dow Chemicals, der har ejet 
Union Carbide siden 1999, og lavede en aftale om et eksklusivt interview med en 
repræsentant for koncernen. Kl. ni om formiddagen kunne en vis Jude Finisterra på 
tv fra Paris således annoncere, at Dow Chemicals netop havde oprettet en 12 
milliarder dollars stor fond for at hjælpe ofre og pårørende fra Bhopal-katastrofen.  

En time senere begyndte Dows aktier at falde i Frankfurt og New York.  

Det viste sig efterfølgende, at interviewet var en fiktion skabt af The Yes Men, Mike 
og Andy, to kritiske aktivister eller "identitetstyve", der tidligere har drevet gæk med 
store internationale organisationer som f.eks. WTO.  

Foruden angreb af denne art må Dow Chemicals i øvrigt døje med Dowethics.com, 
der er en satirisk efterligning af Dows egen hjemmeside.  

Simon Moore og Mike Seymour kalder i deres bog Global Technology and 
Corporate Crisis (2005) den nye informations- og kommunikationsteknologi for en 
"kobra-teknologi". Den rammer og dræber sit offer med en klapperslanges hurtighed.  

Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om, at virksomhederne må gentænke deres 
kriseberedskab i forhold til internettet ikke kun for at kunne håndtere de nye it-kriser 
ved hjælp af firewalls, filtre og kryptering, men også for at kunne inddrage og udnytte 
internettet på den mest optimale måde i deres egen krisekommunikation.  

I den nye offentlighed vil magtfordelingen mellem organisationer og stakeholdere 
nemlig forskyde sig, der vil være mindre tid til strategisk planlægning af 
kommunikationen, og budskaberne vil blive formuleret på andre måder end tidligere. 
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