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Summary	  
Title	  -‐	  The	  Body	  Shop’s	  fight	  for	  the	  position	  as	  the	  industry’s	  most	  ethical	  company:	  A	  case	  study	  on	  

negotiation	  processes	  concerning	  the	  company's	  CSR	  communication	  activities.	  

Purpose	  –	  This	  thesis	  is	  based	  on	  an	  interest	  in	  the	  strategic	  communication	  aspects	  of	  The	  Body	  

Shop’s	  challenges	  with	  telling	  their	  good	  CSR	  stories	  in	  an	  environment	  where	  corporate	  social	  

responsibility	  has	  become	  the	  norm.	  Through	  an	  empirical	  case	  study	  it	  is	  investigated	  how	  

negotiation	  processes	  concerning	  the	  company’s	  CSR	  communication	  activities	  affect	  The	  Body	  Shop’s	  

position	  as	  the	  most	  ethical	  firm	  in	  the	  industry.	  Two	  specific	  cases	  are	  analyzed,	  which	  take	  place	  in	  

respectively	  traditional	  media	  and	  in	  the	  new	  social	  media	  sphere.	  

Design/methodology	  –	  The	  empirical	  foundation	  of	  the	  thesis	  is	  based	  on	  a	  single-‐case	  study	  

concerning	  The	  Body	  Shop,	  and	  is	  built	  on	  qualitative	  interviews	  with	  a	  representative	  from	  The	  Body	  

Shop,	  participatory	  observation	  and	  collected	  document	  data.	  The	  data	  is	  analyzed	  on	  two	  levels	  –	  an	  

actor-‐network	  analysis	  serve	  as	  the	  empirical	  base	  for	  a	  number	  of	  theoretical	  samplings	  of	  the	  

empirical	  results.	  

Findings	  –	  The	  analysis	  shows	  that	  The	  Body	  Shop	  is	  facing	  fundamental	  challenges	  in	  relation	  to	  

controlling	  their	  CSR	  messages	  through	  traditional	  PR,	  because	  stakeholders’	  critical	  perspectives	  

dominate	  the	  media.	  This	  is	  further	  explained	  by	  the	  fact	  that	  the	  good	  CSR	  stories	  are	  no	  longer	  

responding	  to	  the	  journalist’s	  news	  values	  and	  that	  the	  company’s	  intense	  CSR	  communication	  attract	  

critical	  stakeholder	  attention.	  The	  analysis	  has	  highlighted	  the	  potential	  of	  incorporating	  social	  media	  

into	  the	  CSR	  communication	  strategy.	  Among	  the	  potentials	  is	  the	  reach	  and	  effect	  that	  a	  message	  can	  

get	  through	  the	  new	  platforms,	  the	  wider	  collection	  of	  available	  loyal	  gatekeepers	  and	  the	  strategic	  

strength	  in	  the	  more	  personal	  social	  relations.	  However,	  it	  is	  also	  shown	  that	  the	  complexity	  and	  

diversity	  of	  the	  new	  surroundings	  mean	  that	  The	  Body	  Shop	  faces	  new	  strategic	  challenges,	  especially	  

regarding	  the	  balance	  of	  control	  and	  flexibility.	  	  

Originality/value	  –	  This	  thesis	  has	  provided	  an	  empirical	  understanding	  of	  essential	  differences	  

between	  The	  Body	  Shop’s	  strategic	  CSR	  communication	  in	  traditional	  media	  and	  on	  social	  media	  

platforms.	  It	  is	  emphasized	  that	  the	  company's	  strategic	  choice	  about	  telling	  their	  CSR	  stories	  in	  social	  

media	  changes	  the	  premises	  of	  the	  negotiation	  processes	  between	  the	  company	  and	  stakeholders.	  The	  

findings	  of	  this	  thesis	  can	  serve	  as	  inspiration	  for	  further	  research	  into	  how	  negotiation	  processes	  

affect	  the	  company's	  competitive	  position.	  
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Indledning	  
Etisk	  handel,	  produkter	  med	  omtanke,	  et	  bedre	  klima,	  hensyn	  til	  mennesker	  og	  dyr.	  Corporate	  

Social	  Responsibility	  (CSR)	  er	  i	  den	  grad	  på	  agendaen.	  De	  globale	  bekymringer	  og	  udfordringer	  

som	  verden	  i	  dag	  står	  overfor,	  har	  givet	  større	  virksomheder	  et	  ansvar	  –	  og	  stakeholdere	  

forventer,	  at	  de	  forholder	  sig	  til	  det.	  At	  virksomheder	  integrerer	  CSR	  i	  deres	  eksterne	  

kommunikation,	  er	  således	  efterhånden	  mere	  reglen	  end	  undtagelsen.	  Det	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  

mediernes	  interesse	  for	  den	  gode	  CSR	  historie	  efterhånden	  har	  nået	  sin	  udløbsdato.	  	  

Sideløbende	  må	  virksomheder	  navigere	  i	  et	  ændret	  mediebillede,	  hvor	  journalisten	  ikke	  længere	  

har	  monopol	  på	  budskabsformidlingen	  og	  hvor	  sociale	  medier	  får	  en	  stadigt	  større	  magt.	  

Den	  verdensomspændende	  skønhedskæde	  The	  Body	  Shop	  International	  plc	  (herefter	  TBS)	  er	  et	  

iøjnefaldende	  eksempel	  på	  en	  virksomhed,	  der	  udfordres	  af	  de	  nævnte	  tendenser.	  Virksomheden	  

har	  fra	  grundlæggelsen	  været	  associeret	  med	  bæredygtighed	  og	  social	  aktivisme	  og	  har	  fundet	  sin	  

konkurrencedygtighed	  i	  værdier	  frem	  for	  produkter	  (Interview	  1:08.48-‐11.10).	  	  

”Vi	  adskiller	  os	  på	  grund	  af	  vores	  værdier.	  Vores	  værdier	  har	  altid	  været	  kernen	  i	  vores	  

virksomhed.	  De	  er	  kernen	  i	  alt,	  hvad	  vi	  foretager	  os”	  –	  The	  Body	  Shop	  (WEB	  22)	  

TBS	  er	  således	  blevet	  fremhævet	  som	  pioneren	  indenfor	  CSR	  –	  de	  har	  haft	  en	  stærk	  position	  i	  

kosmetikbranchen	  som	  den	  førende,	  etiske	  virksomhed	  (Bilag	  6:5;	  Cornelissen	  2004).	  

I	  dag	  ser	  situationen	  imidlertid	  anderledes	  ud:	  ”Da	  The	  Body	  Shop	  var	  månedens	  hit	  på	  børsen,	  var	  

der	  ingen	  lignende	  produkter	  eller	  butikker,	  der	  kun	  dyrkede	  det	  grønne	  (…)	  Nu	  er	  der	  

naturprodukter	  på	  hylderne	  i	  ethvert	  supermarked”	  (Artikel	  6).	  TBS	  har	  mistet	  deres	  grønne	  niche.	  

I	  forlængelse	  heraf	  har	  virksomheden	  i	  høj	  grad	  mærket	  til	  mediernes	  faldende	  interesse	  for	  de	  

positive	  CSR	  budskaber:	  ”Lige	  meget,	  hvor	  godt	  formålet	  er,	  så	  bliver	  det	  stoppet	  af,	  at	  det	  er	  en	  for	  

god	  historie	  (…)	  De	  vil	  hellere	  have	  en	  kritisk	  vinkel”.	  (Marianne	  Gulløv,	  External	  Communications	  

Manager	  i	  TBS	  Dk,	  Interview	  1:00.00-‐06.28).	  Dertil	  kommer,	  at	  TBS’	  CSR	  

kommunikationsaktiviteter	  den	  seneste	  årrække	  har	  været	  til	  genstand	  for	  mediestorme	  og	  

beskyldninger	  om	  greenwashing	  (Artikel	  5).	  

TBS	  står	  således	  overfor	  en	  udfordring:	  Den	  mistede	  grønne	  niche,	  konflikten	  med	  journalisten	  og	  

de	  kritiske	  stemmer	  truer	  virksomhedens	  konkurrenceposition.	  Selv	  tror	  TBS	  på	  de	  sociale	  
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mediers	  potentialer	  for	  at	  styre	  deres	  CSR	  budskaber	  i	  en	  mere	  direkte	  kontakt	  til	  forbrugeren	  

som	  en	  mulig	  redning.	  

Denne	  afhandling	  er	  funderet	  i	  en	  interesse	  for	  de	  kommunikationsstrategiske	  aspekter	  af	  TBS’	  

udfordring.	  Casestudiet	  tager	  udgangspunkt	  i	  to	  forløb	  omkring	  TBS’	  CSR	  kommunikation	  -‐	  som	  

udspiller	  sig	  i	  henholdsvis	  den	  traditionelle	  mediearena	  og	  de	  sociale	  mediers	  sfære	  -‐	  og	  griber	  fat	  

i	  virksomhedens	  interaktioner	  med	  stakeholdere	  i	  kølvandet	  herpå.	  Analytisk	  består	  afhandlingen	  

af	  to	  snit	  –	  et	  empirisk	  og	  et	  teoretisk.	  Med	  afsæt	  i	  en	  aktør-‐netværksteoretisk	  tilgang	  til	  

undersøgelsen	  muliggøres	  en	  empirinær	  analyse	  af,	  hvordan	  TBS’	  aktuelle	  udfordringer	  rent	  

faktisk	  kommer	  til	  udtryk	  i	  praksis.	  Herefter	  udvikles	  de	  empiriske	  problematikker	  gennem	  en	  

række	  teoretiske	  samplinger.	  Afhandlingen	  munder	  ud	  i	  praktiske	  handleanvisninger.	  

Problemformulering	  

Baseret	  på	  ovenstående	  overvejelser	  vil	  jeg	  med	  afhandlingen	  søge	  at	  besvare	  følgende	  

problemformulering:	  

Hvordan	  påvirkes	  The	  Body	  Shops	  position	  som	  kosmetikbranchens	  etiske	  virksomhed	  af	  

forhandlingsprocesser	  omkring	  deres	  CSR	  kommunikationsaktiviteter?	  

For	  at	  besvare	  dette	  har	  jeg	  defineret	  følgende	  to	  underspørgsmål,	  som	  i	  deres	  sammenhæng	  

bidrager	  til	  at	  besvare	  hovedspørgsmålet	  og	  samtidig	  virker	  strukturerende	  for	  mit	  studie:	  

1. Hvad	  sker	  der	  i	  praksis,	  når	  The	  Body	  Shops	  CSR	  kommunikationsaktiviteter	  bliver	  genstand	  

for	  forhandlingskampe	  i	  henholdsvis	  den	  traditionelle	  mediearena	  og	  de	  nye	  sociale	  mediers	  

sfære?	  

-	  Herunder,	  hvordan	  bringes	  The	  Body	  Shops	  strategier	  i	  spil	  i	  relationerne	  mellem	  

virksomheden	  og	  andre	  aktører	  i	  netværket	  –	  og	  med	  hvilke	  konsekvenser?	  

	  

2. Hvordan	  kan	  de	  empiriske	  resultater	  teoretisk	  forklares	  som	  et	  udtryk	  for	  bredere	  

teknologiske	  og	  sociologiske	  tendenser,	  der	  udfordrer	  The	  Body	  Shops	  CSR	  kommunikation?	  

I	  forlængelse	  af	  mine	  besvarelser	  på	  problemformuleringen	  søger	  jeg	  med	  afhandlingens	  

perspektivering	  at	  komme	  med	  praksisorienterede	  bud	  på,	  hvordan	  The	  Body	  Shop	  fremadrettet	  

bør	  forholde	  sig	  kommunikationsstrategisk	  til	  kampen	  om	  at	  styrke	  deres	  position	  som	  branchens	  

etiske	  virksomhed.
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Afhandlingens	  struktur	  

Del	  1:	  I	  de	  første	  afsnit	  er	  afhandlingens	  interesser	  og	  problemfelt	  defineret	  og	  

undersøgelsesspørgsmålene	  er	  præsenteret.	  

Del	  2:	  En	  kort	  virksomhedspræsentation	  bidrager	  med	  de	  vigtigste	  baggrundsinformationer	  om	  

TBS	  og	  deres	  CSR	  kommunikation.	  

Del	  3:	  Afhandlingens	  teoretiske	  fundament	  introduceres.	  

Del	  4:	  Afhandlingens	  metodologi	  præsenteres	  og	  diskuteres.	  

Del	  5:	  Denne	  del	  indeholder	  afhandlingens	  empiriske	  analyse,	  hvor	  underspørgsmål	  1	  søges	  

besvaret.	  

Del	  6:	  I	  denne	  del	  vil	  en	  række	  teoretiske	  samplinger	  inddrages	  til	  at	  udvikle	  resultaterne	  fra	  den	  

empirisk	  analyse.	  Der	  søges	  således	  svar	  på	  undersøgelsesspørgsmål	  2.	  

Del	  7:	  Baseret	  på	  resultaterne	  fra	  de	  tidligere	  dele	  præsenteres	  afhandlingens	  konklusioner	  som	  

svar	  på	  problemformuleringen.	  

Del	  8:	  På	  baggrund	  af	  den	  viden,	  der	  i	  afhandlingen	  er	  opnået,	  bidrages	  afslutningsvist	  med	  en	  

række	  handleanvisninger	  til	  TBS.
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The	  Body	  Shop	  –	  kort	  fortalt	  

TBS’	  udfordringer	  er	  præsenteret.	  Følgende	  gives	  et	  yderligere	  indblik	  i	  virksomheden	  med	  fokus	  

på	  dens	  stærke	  og	  styrende	  værdigrundlag.	  Formålet	  er	  at	  give	  en	  baggrundsforståelse	  for	  den	  

særlige	  situation	  TBS	  befinder	  sig	  i	  i	  dag.	  

Den	  første	  TBS	  butik	  blev	  åbnet	  i	  England	  i	  1976	  af	  Anita	  Roddicks	  (WEB	  4).	  Hun	  var	  af	  den	  

overbevisning,	  at	  forretningssans	  handler	  om	  at	  skabe	  dét	  ekstra,	  som	  tiltrækker	  kunden	  (WEB	  

17).	  Merværdien	  fandt	  hun	  i	  hendes	  sociale	  aktivisme:	  ”At	  føre	  forretning	  skal	  ikke	  dreje	  sig	  om	  

penge,	  det	  skal	  handle	  om	  ansvar.	  Det	  skal	  handle	  om	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  samfundet”	  (Anita	  

Roddick,	  WEB	  19).	  Grundsten	  til	  TBS’	  værdibaserede	  forretningsmodel	  blev	  lagt	  på	  baggrund	  af	  

denne	  indstilling	  og	  siden	  hen	  har	  virksomheden	  kunne	  kendes	  på	  sin	  grønne	  farve	  (WEB	  17).	  

Det	  har	  vist	  sig,	  at	  den	  grønne	  tilgang	  havde	  effekt.	  I	  dag	  er	  der	  tale	  om	  en	  multinational	  

detailkæde	  med	  mere	  end	  2.600	  butikker	  i	  66	  lande,	  der	  sælger	  mere	  end	  1.200	  produkter	  (Bilag	  

6:6).	  40	  af	  disse	  butikker	  er	  at	  finde	  indenfor	  Danmarks	  grænser	  (Skærmbillede	  1).	  Virksomheden	  

har	  siden	  2006	  været	  ejet	  af	  L’Oréal	  (WEB	  16),	  men	  ledes	  uafhængigt	  via	  TBS’	  centrale	  

hovedkontor	  i	  England	  (WEB	  4).	  

Trods	  Anita	  Roddick’s	  død	  i	  2007	  (WEB	  17),	  lever	  TBS	  i	  dag	  videre	  på	  hendes	  værdier:	  ”TBS	  var	  en	  

af	  verdens	  første	  etiske	  virksomheder,	  og	  vi	  nyder	  stadig	  international	  anerkendelse,	  som	  en	  

virksomhed	  der	  udlever	  sine	  værdier	  hver	  eneste	  dag”	  (Bilag	  6:6).	  Selv	  beskriver	  TBS	  sig	  som	  det	  

originale,	  etiske	  skønhedsbrand	  (WEB	  20)	  og	  arbejder	  med	  deres	  fem	  kerneværdier	  -‐	  Beskyt	  

Menneskerettigheder,	  Støt	  Community	  Fairtrade,	  Pas	  på	  vores	  Jord,	  Imod	  Dyreforsøg	  og	  Promover	  

Selvværd	  –	  i	  alt,	  hvad	  de	  gør	  (Bilag	  6:5).	  Det	  styrende	  værdigrundlag	  har	  gjort	  TBS	  til	  en	  

kommunikerende	  virksomhed	  med	  en	  offensiv,	  eksplicit	  og	  involverende	  tilgang	  til	  CSR.	  

For	  mere	  information	  om	  TBS’	  rolle	  som	  pioner,	  udviklingen	  i	  virksomhedens	  CSR	  

kommunikation	  samt	  den	  kritik	  de	  gennem	  årene	  er	  blevet	  udsat	  for,	  henvises	  læseren	  til	  bilag	  1.
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Teori	  

I	  teorikapitlet	  præsenteres	  de	  hovedteorier,	  der	  i	  samspil	  med	  empirien	  benyttes	  til	  at	  besvare	  

problemformuleringen.	  Først	  introduceres	  aktør-‐netværksteorien	  (ANT)	  som	  den	  bærende	  teori	  i	  

afhandlingen.	  Jeg	  forklarer	  relevansen	  af	  den	  originale	  sociologi.	  Herefter	  argumenterer	  jeg	  for	  

nødvendigheden	  af	  at	  supplere	  ANT	  med	  et	  kommunikationsperspektiv	  og	  præsenterer	  følgende	  

en	  model	  over	  kommunikationsmønstre	  samt	  fem	  relaterede	  CSR	  kommunikationsstrategier.	  

Endeligt	  forklares	  nødvendigheden	  af	  at	  udvikle	  mit	  empiriske	  studie	  med	  en	  række	  teoretiske	  

samplinger.	  

Aktør-‐Netværksteori	  

Hovedeksponenterne	  for	  ANT	  er	  Bruno	  Latour,	  John	  Law	  og	  Michel	  Callon.	  Teorien	  blev	  i	  

udgangspunktet	  udviklet	  til	  at	  beskrive,	  hvordan	  videnskab	  og	  teknologi	  er	  konstrueret	  (Law	  

1992:381),	  men	  benyttes	  i	  dag	  tillige	  som	  en	  original	  teori	  om	  samfundet,	  hvor	  formålet	  er	  at	  

karakterisere	  netværk	  i	  deres	  heterogenitet	  og	  undersøge,	  hvordan	  disse	  skaber	  effekter	  som	  

aktører,	  kontrol	  og	  magt	  (Ibid).	  På	  mange	  måder	  er	  ANT	  mere	  en	  metode	  end	  en	  teori,	  da	  det	  

handler	  om	  at	  undersøge,	  hvordan	  aktører	  gør	  det,	  de	  gør,	  i	  deres	  arbejde	  med	  at	  konstruere	  

aktør-‐netværk	  (Clegg	  et	  al.	  2006:238).	  ANT	  har	  en	  fundamental	  plads	  i	  afhandlingen.	  Udover	  at	  

fungere	  som	  analysestrategi,	  bygger	  det	  sociologiske	  fundament	  i	  afhandlingen	  i	  høj	  grad	  på	  

teoriens	  principper,	  hvilket	  uddybes	  i	  metodeafsnittet.	  	  

ANTs	  centrale	  begreber	  

ANT	  vender	  op	  og	  ned	  på	  kendte	  sociologiske	  begreber.	  Følgende	  redegørelse	  for,	  hvad	  der	  ligger	  

i	  begreberne	  aktør,	  netværk	  og	  translation	  er	  derfor	  nødvendig.	  Ud	  af	  teoriens	  brede	  

begrebsapparat	  har	  jeg	  dertil	  identificeret	  begreberne	  inskription	  og	  langdistancekontrol	  som	  

særligt	  relevante	  for	  min	  analyse.	  Disse	  forklares	  undervejs,	  som	  de	  benyttes	  i	  analysen.	  

	  

Netværk	  

At	  inkludere	  netværksbegrebet	  i	  studiet	  af	  virksomhedens	  strategiske	  udfordringer	  er	  mere	  

relevant	  end	  nogensinde	  før.	  Virksomheder	  bruger	  ressourcer	  på	  at	  pleje	  deres	  netværk	  –	  de	  er	  på	  

Facebook	  og	  medarbejderne	  sendes	  til	  netværksmøder.	  I	  ANT	  er	  netværk	  ikke	  en	  given	  ting,	  men	  

netop	  et	  arbejde,	  der	  gøres	  af	  nogen	  for	  at	  repræsentere	  noget	  -‐	  præcis	  som	  tilfældet	  er	  i	  de	  

førnævnte	  tilfælde	  (Latour	  2005:131-‐133).	  Derfor	  bliver	  ANTs	  formål	  også	  at	  analyse,	  hvordan	  
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aktører	  gennem	  handlinger	  og	  interaktioner	  ordner	  netværk.	  I	  ANTs	  øjne	  består	  netværk	  af	  

punkter	  og	  relationer	  og	  er	  dermed	  heterogent	  (Law	  1992:381),	  hvorfor	  ANT	  bidrager	  med	  

muligheden	  for,	  at	  jeg	  i	  analysen	  kan	  opspore	  aktører	  og	  relationer	  af	  enhver	  art.	  

Aktør	  

Teoriens	  forståelse	  af	  en	  aktør	  er	  hentet	  fra	  semiotikken.	  Ifølge	  Saussure	  (1879)	  afhænger	  et	  

tegns	  eksistens	  af,	  hvordan	  nogen	  udefra	  opfatter	  det.	  I	  ANT	  er	  en	  aktør	  en	  semiotisk	  kategori	  i	  

den	  forstand,	  at	  denne	  ikke	  har	  en	  essens	  i	  sig	  selv,	  men	  kun	  er	  noget	  i	  kraft	  af	  sin	  relation	  til	  

andre	  aktører	  i	  netværket	  (Law	  1992:384).	  At	  aktøren	  er	  en	  semiotisk	  kategori	  indebærer	  i	  

forlængelse	  heraf,	  at	  en	  aktør	  er:	  ”…noget	  der	  handler	  eller	  hvortil	  handling	  gives	  af	  andre.	  Det	  

medfører	  ingen	  særlig	  motivation	  for	  menneskelige	  individuelle	  aktører,	  eller	  mennesker	  i	  det	  hele	  

taget.	  En	  aktant	  kan	  bogstaveligt	  talt	  være	  hvad	  som	  helst,	  når	  blot	  den	  kan	  tilskrives	  at	  være	  kilden	  

til	  handling”	  (Latour	  1996:373	  i	  Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:426).	  Således	  består	  netværket	  både	  af	  

både	  humane	  og	  non-‐humane	  aktører.	  Personer,	  ting	  og	  dyr	  kan	  alle	  være	  defineret	  ved	  

handlemåder	  –	  kedlen	  koger	  (Latour	  2005:71),	  kaninen	  lider	  osv.	  Den	  særlige	  aktørforståelse	  

betyder,	  at	  jeg	  i	  analysen	  af	  forhandlingsprocesserne	  forsøger	  ikke	  at	  overse	  non-‐humane	  aktører	  

ud	  fra	  den	  opfattelse,	  at	  de	  kan	  have	  ligeså	  stor	  indflydelse	  på	  forhandlingernes	  forløb	  som	  

mennesker	  og	  organisationer.	  Hvad	  der	  regnes	  for	  relevante	  aktører	  i	  et	  givent	  netværk,	  defineres	  

i	  analysen,	  fordi	  enhver	  iagttagelig	  handling	  eller	  kontrovers	  forstås	  som	  afstedkommet	  af	  en	  

aktør,	  der	  derved	  har	  en	  plads	  i	  netværket	  (Callon	  1986).	  

	  

Translationsprocessen	  

Callon	  (1986)	  kalder	  ANT:	  ”…the	  sociology	  of	  translation”	  (Ibid.:1).	  Translation	  hænger	  uløseligt	  

sammen	  med	  aktør-‐netværk,	  idet	  en	  aktør	  er	  en	  effekt	  af,	  at	  netværket	  ordnes	  på	  en	  bestemt	  

måde	  (Law	  192:384)	  og	  det	  kommer	  ikke	  bare	  ud	  af	  den	  blå	  luft	  –	  det	  sker	  gennem	  

translationsprocesser.	  

Afhandlingens	  analyse	  bygges	  op	  omkring	  Callons	  forståelse	  for	  translationsprocessers	  forløb.	  

Gennem	  sit	  berømte	  studie	  om	  fiskeri	  af	  kammuslinger,	  identificerer	  Callon	  fire	  afgørende	  

begivenheder	  i	  en	  translationsproces:	  1)	  Problematisering,	  2)	  interessekonstruktion,	  3)	  

indrullering	  og	  4)	  mobilisering	  (Callon	  1986:1).	  “These	  moments	  constitute	  different	  phases	  of	  a	  

general	  process	  called	  translation,	  during	  which	  the	  identify	  of	  actors,	  the	  possibility	  of	  interaction	  

and	  the	  margins	  of	  manoeuvre	  are	  negotiated	  and	  delimited”	  (Ibid.:6).	  Denne	  forståelse	  for	  

translationsprocessen	  bidrager	  som	  et	  analytisk	  redskab	  og	  vokabular	  i	  mit	  studie	  af,	  hvordan	  
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TBS	  gennem	  specifikke	  projekter	  søger	  at	  overbevise	  andre	  om	  at	  tilslutte	  sig	  deres	  sag.	  Følgende	  

beskrives	  de	  fire	  elementer,	  som	  virker	  strukturerende	  for	  min	  analyse.	  

	  

Det	  er	  under	  problematiseringen,	  at	  en	  aktør	  sætter	  gang	  i	  et	  projekt	  og	  søger	  at	  skabe	  en	  

interesse	  omkring	  det	  (Ibid.).	  Projektinitiativtageren	  stiller	  problematiseringen	  op	  med	  det	  

formål,	  at	  andre	  aktører	  relaterer	  sig	  til	  det	  (Ibid.:	  7-‐8).	  Som	  et	  resultat	  af	  problematiseringen	  

opstår	  en	  rækker	  aktører,	  der	  på	  den	  eller	  anden	  måde	  får	  en	  relation	  til	  problematiseringen	  

(Ibid).	  I	  interessekonstruktion	  sker	  selve	  overtalelsen:	  ”Interessement	  is	  the	  group	  of	  actions	  by	  

which	  an	  entity	  attempts	  to	  impose	  and	  stabilize	  the	  identity	  of	  other	  actors”	  (Ibid.).	  Aktører	  

benytter	  således	  interessekonstruktører	  til	  at	  forhandle	  med	  andre	  for	  at	  fange	  deres	  interesse	  

(Ibid.:8-‐10).	  Øvelsen	  involverer	  at	  artikulere	  andre	  aktørers	  identiteter	  og	  relationer,	  så	  de	  

kommer	  til	  at	  passe	  ind	  i	  projektet.	  Denne	  fase	  åbner	  således	  op	  for	  en	  analyse	  af,	  hvorledes	  TBS	  

benytter	  forskellige	  strategier	  til	  at	  skabe	  en	  positiv	  interesse.	  I	  analysen	  vil	  jeg	  i	  særlig	  grad	  

inddrage	  strategier	  hentet	  fra	  CSR	  -‐	  og	  kommunikationslitteraturen.	  Interessekonstruktionen	  

fører	  til	  indrullering,	  hvis	  den	  er	  succesfuld.	  Det	  er	  derfor	  her,	  at	  det	  viser	  sig,	  om	  strategierne	  

har	  haft	  styrke	  nok	  til	  at	  resultere	  i,	  at	  bestemte	  aktører	  påtager	  sig	  identiteter	  og	  deltager	  i	  

projektet	  på	  intenderet	  vis.	  Callon	  benytter	  selv	  en	  eventyr	  metafor	  (Ibid.:10-‐11),	  der	  kan	  

illustrere,	  hvordan	  projektinitiativtageren	  møder	  forskellige	  hjælpere	  og	  modstandere,	  som	  når	  

som	  helst	  kan	  ændre	  roller.	  Er	  projektet	  succesfuldt	  fører	  de	  tre	  andre	  faser	  til	  en	  mobilisering,	  

hvor	  den	  nyligt	  skabte	  netværkskonstellation	  mobiliseres	  og	  projektet	  accepteres.	  Processen	  

drejer	  sig	  om	  at	  sikre	  koblingen	  mellem	  indrullerede	  talsmænd	  og	  de	  aktører	  de	  taler	  på	  vegne	  af.	  

For	  at	  tage	  et	  eksempel,	  der	  følger	  afhandlingens	  empiri:	  I	  fald	  TBS	  formår	  at	  indrullere	  en	  

journalist	  eller	  en	  blogger,	  vil	  befolkningen	  så	  følge	  journalisten?	  Og	  vil	  de	  sociale	  mediebrugere	  

følge	  bloggeren?	  Lykkes	  det	  kan	  TBS	  fremstå	  som	  aktører	  med	  autoriteten	  til	  at	  tale	  på	  vegne	  af	  

mange	  (Ibid:12-‐13).	  Fordi	  translationsanalysen	  må	  anskues	  som	  et	  dynamisk	  og	  processuelt	  

projekt	  (Law	  1992:386),	  er	  en	  vigtig	  pointe	  dog,	  at	  en	  given	  netværkskonstellation	  altid	  er	  til	  

forhandling.	  Derfor	  inddrages	  modstand	  som	  et	  sidste	  element	  i	  afhandlingens	  analysedele.	  

	  

En	  model	  over	  kommunikationsmønstre	  

”Communication	  is	  constitutive	  for	  social	  relations.	  We	  cannot	  have	  relationships	  except	  by	  

communicating	  with	  others”	  (Benkler	  2006:369).	  	  

I	  besvarelsen	  af	  hvordan	  TBS’	  strategier	  bringes	  i	  spil	  i	  relationerne	  mellem	  virksomheden	  og	  

andre	  aktører,	  bliver	  det	  derfor	  nødvendigt	  at	  supplere	  ANT	  med	  et	  kommunikationsperspektiv.	  
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Ifølge	  Borderwijk	  &	  Van	  Kaam	  (1986)	  er	  der	  fire	  måder,	  hvorpå	  informationstrafik	  kan	  foregå:	  1)	  

Allokation,	  2)	  konversation,	  3)	  konsultation	  og	  4)	  registrering,	  der	  hver	  især	  er	  relaterede	  til	  den	  

magtmæssige	  relation	  i	  kommunikationsprocessen	  (Bordewijk	  &	  Van	  Kaam	  2003	  (1986):123).	  

Modellen	  bidrager	  med	  at	  anlægge	  et	  perspektiv	  på	  analysen,	  der	  betoner	  sammenhængen	  

mellem	  forandringer	  i	  TBS’	  omgivelser,	  de	  sociale	  relationer	  virksomheden	  indgår	  i	  og	  den	  

kommunikative	  praksis.	  

	  

Allokation	  er,	  når	  information	  strømmer	  i	  én	  retning	  fra	  virksomheden	  (V)	  til	  modtagere	  (M).	  

Der	  er	  tale	  om	  envejskommunikation,	  hvor	  kontrollen	  over	  budskabet	  umiddelbart	  ligger	  hos	  V	  

(Ibid.:114).	  Konversation	  er	  når	  V	  og	  M	  udveksler	  information.	  Her	  er	  magten	  mere	  balanceret,	  

men	  i	  praksis	  har	  den	  ene	  part	  ofte	  mere	  information	  og	  dermed	  mest	  kontrol	  (Ibid.:116).	  Dette	  

kan	  sammenlignes	  med,	  hvad	  vi	  i	  dag	  kalder	  samtale	  eller	  dialog	  (Dinesen	  2008:21-‐22),	  hvor	  V	  må	  

dele	  kontrollen	  over	  budskabet	  med	  M.	  Konsultation	  er	  når	  V	  sidder	  inde	  med	  informationen,	  

men	  det	  er	  M,	  der	  bestemmer,	  hvornår	  og	  i	  hvilken	  sammenhæng	  informationen	  modtages	  

(Bordewijk	  &	  Van	  Kaam	  2003	  (1986):118).	  Virksomheder	  får	  her	  sværere	  ved	  at	  styre,	  hvilke	  

budskaber	  der	  i	  sidste	  ende	  kommer	  frem	  og	  får	  vægt	  hos	  M.	  Registrering	  opstår	  når	  retningen	  af	  

informationstrafikken	  vendes.	  Her	  er	  det	  M,	  der	  ejer	  information,	  som	  V	  indsamler	  (Ibid.:120-‐

121).	  

	  

Kommunikationsmønstrene	  bidrager	  med	  en	  forståelse	  for	  vilkårene	  i	  de	  analyserede	  

forhandlingskampe.	  Relationerne	  mellem	  TBS	  og	  andre	  aktører	  er	  i	  en	  given	  situation	  omgivet	  af	  

særlige	  kommunikationsmønstre,	  som	  får	  betydning	  for	  en	  strategis	  udfald.	  Modellen	  tager	  ikke	  

hensyn	  til	  præmisserne	  i	  dagens	  komplekse	  netværksstruktur,	  hvor	  mere	  avancerede	  mønstre	  

kan	  opstå.	  I	  analysen	  vil	  idealformerne	  derfor	  overlappe	  hinanden.	  

CSR	  kommunikationsstrategier	  

Først	  er	  det	  på	  sin	  plads	  med	  en	  kort	  introduktion	  til	  feltet.	  ”Themes	  of	  CSR	  are	  discussed	  under	  

various	  labels	  such	  as	  business	  ethics,	  sustainability,	  corporate	  citizenship,	  philanthropy	  and	  ethical	  

economy”	  (Costas	  &	  Kärreman	  2013:3).	  Som	  følge	  af	  de	  mange	  perspektiver	  på	  CSR	  findes	  der	  ikke	  

én	  entydig	  definition	  af	  konceptet.	  I	  afhandlingen	  ligger	  jeg	  mig	  op	  af	  Carolls	  firedelte	  CSR	  

definition,	  som	  har	  et	  oplagt	  link	  til	  mit	  fokus	  på	  virksomhedernes	  kommunikation	  med	  andre	  

aktører	  i	  netværket.	  Caroll	  definerer	  virksomhedens	  sociale	  ansvar	  som:	  “The	  social	  responsibility	  
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of	  business	  encompasses	  the	  economic,	  legal,	  ethical	  and	  discretionary	  (philanthropic)	  expectations	  

that	  society	  has	  of	  organizations	  at	  a	  given	  point	  in	  time”	  (Caroll	  2003:36).	  Definitionen	  bidrager	  

med	  en	  indsigt	  i,	  at	  de	  forhandlingsprocesser,	  der	  omgiver	  TBS’	  CSR	  kommunikationsaktiviteter,	  

er	  præget	  af	  divergerende	  interesser	  og	  forventninger,	  som	  ikke	  er	  statiske.	  

På	  trods	  af	  at	  stakeholdere	  i	  dag	  kræver,	  at	  virksomheden	  tager	  et	  socialt	  ansvar	  og	  at:	  ”messages	  

about	  corporate	  identity	  and	  socially	  responsible	  initiatives	  are	  likely	  to	  evoke	  strong	  and	  often	  

positive	  reactions	  among	  stakeholders”	  (Morsing	  &	  Shultz	  2007:323),	  er	  dette	  ikke	  altid	  tilfældet.	  

Vi	  har	  allerede	  set,	  at	  TBS	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  virksomhed,	  som	  har	  oplevet,	  at	  CSR	  

kommunikation	  også	  kan	  være	  kilde	  til	  kritisk	  opmærksomhed.	  At	  kommunikere	  om	  det	  sociale	  

ansvar	  kan	  derfor	  være	  en	  kompliceret	  opgave,	  hvorfor	  en	  strategisk	  tilgang	  er	  nødvendig.	  

Morsing	  &	  Shultz	  (2006)	  har	  identificeret	  tre	  CSR	  kommunikationsstrategier,	  der	  netop	  er	  baseret	  

på	  udviklingen	  i	  kommunikationsmønstre	  fra	  allokation	  til	  nye	  former	  for	  to-‐vejs-‐

kommunikation:	  Informationsstrategien,	  responsstrategien	  og	  involveringsstrategien	  (Morsing	  &	  

Shultz	  2006:326-‐329).	  I	  et	  senere	  empirisk	  studie	  af	  danske	  virksomheders	  udfordringer	  med	  at	  

blive	  opfattet	  som	  socialt	  ansvarlige,	  har	  Morsing	  et	  al.	  (2008)	  defineret	  en	  fjerde	  måde	  at	  

kommunikere	  om	  CSR	  på	  -‐	  the	  endorsed	  communication	  strategy	  (Morsing	  et	  al.	  2008:107).	  

Endelig	  har	  strategien	  convertional	  human	  voice	  fået	  særlig	  fokus	  i	  litteraturen	  om	  online	  

kommunikation	  (Searl	  &	  Weinberger	  2000:413	  i	  Morsing	  et	  al.	  2011).	  

Formålet	  med	  at	  inkludere	  strategierne	  som	  en	  integreret	  del	  af	  aktør-‐netværk	  analyserne	  er	  at	  

undersøge,	  hvilke	  strategier	  TBS	  og	  andre	  aktører	  bringer	  i	  spil	  i	  netværk	  og	  ikke	  mindst	  med	  

hvilke	  konsekvenser.	  Jeg	  uddyber	  strategierne	  undervejs,	  som	  de	  inddrages	  i	  analysen	  og	  

forholder	  mig	  refleksivt	  til	  deres	  effekt.	  

En	  række	  teoretiske	  samplinger	  

Min	  brug	  af	  ANT	  som	  analysestrategi	  resulterer	  i	  første	  omgang	  i	  et	  empirisk	  casestudie.	  For	  at	  

give	  et	  fyldestgørende	  svar	  på	  problemformuleringen,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  supplere	  med	  

teoretiske	  forklaringer,	  der	  kan	  sige	  noget	  om	  de	  bredere	  tendenser,	  som	  udfordrer	  TBS.	  	  

I	  forlængelse	  af	  analysen	  udvikles	  de	  empiriske	  resultater	  således	  gennem	  en	  række	  teoretiske	  

samplinger.	  Her	  vil	  pointer	  fra	  bl.a.	  medieteori,	  institutionel	  teori	  og	  Corporate	  Communication	  

litteraturen	  optræde.	  De	  teoretiske	  pointer	  forklares	  efterhånden,	  som	  de	  indgår	  i	  diskussionen	  af	  

de	  empiriske	  resultater	  og	  jeg	  argumenterer	  for	  deres	  bidrag.	  	  

Jeg	  er	  klar	  over,	  at	  mine	  valg	  afgrænser	  mig	  fra	  øvrige	  teoretiske	  perspektiver,	  der	  givetvis	  kunne	  
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bidrage	  med	  at	  belyse	  andre	  sider	  af	  casen.	  Det	  er	  imidlertid	  de	  udvalgte	  teoriers	  oplagte	  relevans	  

for	  de	  empirisk	  fremkomne	  problematikker,	  der	  har	  været	  styrende	  for	  mine	  valg	  og	  fravalg.
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Metode	  

Med	  dette	  afsnit	  er	  hensigten	  at	  præsentere	  og	  diskutere	  den	  metodologi,	  hvorigennem	  jeg	  søger	  

at	  besvare	  problemformuleringen.	  Først	  redegøres	  for	  afhandlingens	  videnskabsteori,	  som	  bygger	  

på	  ANTs	  særegne	  konstruktivisme.	  Jeg	  introducerer	  dernæst	  mit	  valg	  af	  grounded	  theory	  som	  

metodisk	  tilgang	  til	  casestudiet	  samt	  det	  empiriske	  fundament	  i	  afhandlingen.	  Derpå	  

argumenteres	  for	  brugen	  og	  relevansen	  af	  ANT	  som	  analytisk	  redskab,	  hvorunder	  jeg	  præsenterer	  

de	  metodiske	  principper	  teorien	  står	  for,	  som	  får	  betydning	  for	  min	  egen	  forskningsposition.	  

Undervejs	  tager	  jeg	  et	  kritisk	  blik	  på	  mine	  valg	  og	  betydningen	  af	  en	  empirisk	  og	  kvalitativ	  tilgang.	  

Slutteligt	  forholder	  jeg	  mig	  til	  afhandlingens	  generaliserbarhed	  og	  pålidelighed.	  

Videnskabsteoretisk	  tilgang	  

Formålet	  med	  at	  diskutere	  afhandlingens	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  er	  at	  klarlægge	  de	  

videnskabelige	  grundregler,	  der	  påvirker	  synet	  på	  verden	  og	  skabelsen	  af	  viden.	  Som	  en	  første	  

refleksion	  ligger	  det	  i	  min	  problemformulering,	  at	  jeg	  forstår	  TBS’	  CSR	  kommunikation	  som	  en	  

ikke	  neutral	  aktivitet,	  men	  i	  stedet	  som	  noget,	  der	  får	  mening	  gennem	  forhandlinger.	  Da	  mit	  

videnskabsteoretiske	  ståsted	  påvirker,	  hvordan	  jeg	  behandler	  fænomener	  som	  CSR,	  aktør,	  

position	  osv.,	  er	  det	  afgørende	  at	  fastslå	  under	  hvilke	  præmisser	  analysen	  foretages.	  

Inspireret	  af	  Guba	  (1990),	  reflekterer	  jeg	  over	  min	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  i	  forhold	  til	  tre	  

grundlæggende	  aspekter,	  som	  kan	  karakteriseres	  som	  ontologiske,	  epistemologiske	  og	  metodiske	  

spørgsmål.	  På	  den	  ontologiske	  niveau	  stilles	  spørgsmålet:	  “What	  is	  the	  nature	  of	  the	  “knowable”?	  

Or,	  what	  is	  the	  nature	  of	  reality?"	  (Guba	  1990:18).	  På	  den	  epistemologiske	  niveau	  spørges:	  “What	  

is	  the	  nature	  of	  the	  relationship	  between	  the	  knower	  (the	  inquirer)	  and	  the	  known	  (or	  knowable)?”	  

(Ibid.)	  Endelig	  spørges	  på	  det	  metodologiske	  niveau:	  “How	  should	  the	  inquirer	  go	  about	  finding	  out	  

knowledge?”	  (Ibid.).	  

Ontologisk	  og	  epistemologisk	  ståsted	  

I	  overensstemmelse	  med	  min	  brug	  af	  ANT,	  der	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvordan	  samfundet	  og	  

videnskaben	  konstrueres	  i	  aktør-‐netværk	  (Latour	  2005:169),	  bygger	  afhandlingen	  på	  et	  

konstruktivistisk	  grundlag.	  Inden	  for	  dette	  felt	  forstås	  viden	  som	  konstrueret	  og	  foranderligt.	  Her	  

ligger	  jeg	  mig	  op	  af	  forståelsen	  af	  viden	  som	  konstrueret	  i	  den	  betydning	  som	  Latour	  bruger	  

termen,	  hvorved	  det	  skal	  understreges,	  at	  konstruktion	  ikke	  forstås	  i	  en	  socialkonstruktivistisk	  
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optik:	  "when	  we	  say	  that	  a	  fact	  is	  constructed,	  we	  simply	  mean	  that	  we	  account	  for	  the	  social	  

objective	  reality	  by	  mobilizing	  various	  entities	  who’s	  assemblage	  could	  fail”	  (Latour	  2005:91).	  	  

I	  forlængelse	  heraf	  bliver	  det	  ontologiske	  ståsted	  på	  en	  gang	  både	  objektivistisk	  og	  relativistisk.	  

Objektivistisk	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  undersøgte	  fænomener;	  CSR,	  virksomheden,	  journalisten,	  en	  

værdirapport,	  en	  kanin,	  i	  afhandlingen	  opfattes	  som	  elementer,	  der	  eksisterer	  uafhængigt	  af	  

erkendelsen.	  Relativistisk	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  samme	  aktører	  og	  fænomener	  er	  semiotiske	  

kategorier,	  der	  ikke	  har	  nogen	  essens	  i	  sig	  selv,	  men	  får	  deres	  betydning	  i	  relationen	  til	  andre	  

aktører	  i	  netværket	  gennem	  lokale	  processer	  (Latour	  2005:9;91;232;241).	  Denne	  erkendelse	  

kommer	  implicit	  til	  udtryk	  i	  analysen	  via	  gennemgående	  ord	  som	  anknytning,	  artikulation	  og	  

lignende.	  

	  	  

Ud	  fra	  ontologien	  kommer	  forskerens	  opgave	  til	  at	  handle	  om	  at	  analysere,	  hvordan	  de	  

eksisterende	  fænomener	  repræsenteres,	  associeres	  og	  distribueres	  i	  konkrete	  sociale	  

sammenhænge	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:423).	  Når	  samfundet	  i	  en	  ANT	  optik	  består	  af	  aktør-‐

netværk	  (Law	  1992:381),	  er	  den	  viden	  vi	  kan	  tilegne	  os	  om	  verden	  netop	  viden	  om	  aktør-‐

netværk.	  Erkendelsesopgaven	  i	  afhandlingen	  bliver	  herudfra	  at	  forklare,	  hvordan	  TBS	  og	  andre	  

aktører	  gennem	  handlinger	  og	  interaktioner	  forsøger	  at	  ordne	  netværk	  til	  deres	  egen	  fordel	  –	  

opgaven	  bliver	  så	  at	  sige	  at	  følge	  konkrete	  translationsprocesser	  (Callon	  1986:6).	  Hvordan	  jeg	  i	  

praksis	  gør	  dette	  forklares	  i	  afsnittet	  om	  ANT	  som	  analysestrategi.	  

Det	  metodologiske	  ståsted	  

På	  det	  metodiske	  niveau	  er	  mit	  formål	  at	  præsentere	  afhandlingens	  empiriske	  fundament	  og	  de	  

underlæggende	  antagelser	  om	  vidensproduktionen.	  

Grounded	  theory	  som	  metodisk	  tilgang	  til	  et	  casestudie	  

Afhandlingen	  bygger	  på	  et	  casestudie	  om	  TBS.	  Yin	  definerer	  casestudiet	  som:	  “an	  empirical	  inquiry	  

that	  investigates	  a	  contemporary	  phenomenon	  within	  its	  real-life	  context,	  especially	  when	  the	  

boundaries	  between	  the	  phenomenon	  and	  context	  are	  not	  clearly	  evident”	  (Yin	  2003:13).	  Han	  

påpeger	  yderligere,	  at	  casestudiet	  er	  et	  hensigtsmæssigt	  valg,	  når	  formålet	  er	  at	  beskrive	  

funktioner,	  kontekster	  og	  processer	  omkring	  et	  fænomen	  (Ibid.).	  Min	  problemformulering	  

henleder	  mig	  netop	  mod	  at	  undersøge	  disse	  forhold	  omkring	  TBS’	  CSR	  

kommunikationsaktiviteter.	  	  

Mere	  præcist	  bygger	  min	  empiriske	  analyse	  på	  ”a	  single	  embedded	  case	  study”	  (Ibid.:11).	  Med	  

single	  case	  study	  refererer	  jeg	  til,	  at	  jeg	  koncentrerer	  mig	  om	  TBS’	  situation.	  ”The	  single-case	  
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research	  design	  is	  useful	  if	  the	  case	  is	  an	  extreme,	  unique,	  or	  revelatory	  case;	  a	  representative	  or	  

typical	  case;	  or	  a	  longitudinal	  case”	  (Ibid.).	  Min	  case	  kan	  karakteriseres	  som	  værende	  usædvanlig	  

eller	  unik,	  fordi	  TBS	  i	  omgivelserne	  opfattes	  som	  pionerer	  indenfor	  CSR.	  At	  virksomheden	  dertil	  

har	  mærket	  de	  udfordringer,	  det	  indebærer	  at	  kommunikere	  stærkt	  om	  CSR,	  gør	  samtidig	  casen	  

repræsentativ	  for	  de	  dilemmaer,	  som	  virksomheders	  CSR	  aktiviteter	  ofte	  stiller	  dem	  i.	  Med	  

embedded	  refereres	  til,	  at	  jeg	  indlejrer	  flere	  enheder	  i	  analysen	  (Scholz	  &	  Tietje	  2002:10)	  i	  form	  af	  

de	  to	  nedslag	  i	  TBS’	  CSR	  kommunikation.	  Dette	  tillader	  et	  mere	  detaljeret	  og	  procesorienteret	  

undersøgelsesniveau.	  De	  to	  nedslag	  muliggør	  at	  undersøge	  forhandlingsprocesserne	  i	  deres	  

sammenhæng	  med	  forandringerne	  i	  virksomheden	  og	  omgivelserne.	  

Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  der	  findes	  forskellige	  metodiske	  tilgang	  til	  casestudiet	  og	  at	  jeg	  

finder	  min	  tilgang	  i	  grounded	  theory,	  som	  er	  en	  induktiv	  metode	  (Clarke	  2003:557).	  Valget	  

betyder,	  at	  mit	  metodiske	  brug	  af	  casestudiet	  ikke	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  eksempelvis	  Yins	  

beskrivelse	  om,	  at:	  “theory	  development	  prior	  to	  the	  collection	  of	  any	  case	  study	  data	  is	  an	  essential	  

step	  in	  doing	  case	  studies”	  (Yin	  2003:35).	  Denne	  tilgang	  er	  i	  konflikt	  med	  grounded	  theorys	  

principper,	  hvor	  opgaven	  derimod	  er	  at	  opdage	  teori	  på	  baggrund	  af	  data	  (Clarke	  2003:557):	  

”Grounded	  theory	  handler	  om	  at	  se	  det,	  der	  udvikles	  i	  processen	  i	  praksis	  og	  ikke	  at	  tvinge	  data	  ind	  i	  

en	  teoretisk	  model”	  (Glaser	  &	  Strauss	  1977	  i	  Bitsch	  Olsen	  &	  Pedersen	  2003:213).	  Loyaliteten	  ligges	  

altså	  i	  det	  empiriske	  felt,	  hvorudfra	  der	  kan	  udvikles	  teoretiske	  forståelser	  for	  empirien.	  Et	  

eksempel	  er,	  at	  jeg	  ved	  at	  studere	  konkrete	  forhandlingsprocesser	  i	  min	  empiriske	  analyse	  

kommer	  frem	  til	  en	  spænding	  mellem	  etik	  og	  profit,	  som	  herefter	  udsættes	  for	  en	  teoretisk	  

sampling	  via	  et	  institutionelt	  perspektiv.	  Den	  funktion	  og	  relevans,	  som	  denne	  tilgang	  viser	  sig	  at	  

have	  for	  min	  afhandling,	  uddybes	  i	  afsnittet	  ”styrken	  i	  en	  teoretisk	  udvikling	  af	  de	  empiriske	  

pointer”.	  

På	  trods	  af,	  at	  jeg	  aldrig	  kan	  gå	  helt	  fordomsfrit	  til	  en	  analyse	  og	  i	  udgangspunktet	  har	  et	  vist	  

teoretisk	  grundlag	  for	  mine	  erkendelsesinteresser,	  er	  fordelen	  ved	  den	  induktive	  tilgang:	  ”at	  man	  

ikke	  ødelægger	  datastrukturen	  til	  fordel	  for	  den	  teorihorisont,	  man	  har	  forud	  for	  mødet	  til	  med	  data”	  	  

(Bitsch	  Olsen	  &	  Pedersen	  2003:213).	  Samtidig	  er	  den	  empirinære	  analyse,	  som	  jeg	  senere	  vil	  

vende	  tilbage	  til,	  et	  afgørende	  metodisk	  princip	  i	  ANTs	  analysestrategi.	  

Både	  i	  casestudiet	  og	  i	  grounded	  theory	  understreges	  det,	  at	  inddragelsen	  af	  flere	  forskellige	  

former	  for	  kilder	  er	  nødvendigt	  for	  studiets	  kvalitet	  (Yin	  2003:101;	  Clarke	  2003:554).	  Det	  

empiriske	  fundament	  i	  afhandlingen	  udgøres	  af	  en	  kombination	  af	  kvalitative	  interviews,	  

deltagende	  observation	  og	  sekundære	  data,	  som	  herunder	  præsenteres.	  
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Dataindsamling:	  Kvalitative	  interviews	  

Følgende	  redegøres	  kort	  for	  de	  metodiske	  overvejelser,	  der	  lægger	  til	  grund	  for	  udførelsen	  af	  

mine	  interviews.	  Det	  kvalitative	  interview	  er	  en	  videnskabelig	  metode,	  der	  sigter	  mod	  at	  give	  

privilegeret	  adgang	  til	  vores	  elementære	  opfattelse	  af	  omverdenen	  (Kvale	  2002:63).	  Yin	  

angiver,	  at:	  “Human	  affairs	  should	  be	  reported	  an	  interpreted	  through	  the	  eyes	  of	  specific	  

interviewees,	  and	  well-informed	  respondents	  can	  provide	  important	  insights	  into	  a	  situation.”	  

(Yin	  2003).	  Da	  min	  undersøgelse	  indebærer	  et	  fokus	  på,	  hvorledes	  TBS’	  strategier	  bringes	  i	  spil	  

i	  netværket,	  er	  det	  afgørende	  med	  en	  indsigt	  i	  virksomhedens	  egne	  overvejelser	  omkring	  deres	  

CSR	  kommunikation.	  Interviews	  med	  en	  repræsentant	  for	  TBS	  har	  derfor	  været	  nødvendigt.	  

Jeg	  har	  foretaget	  to	  interviews	  med	  Marianne	  Gulløv,	  Manager	  of	  External	  Communications	  i	  

TBS	  Dk,	  som	  har	  ansvaret	  for	  TBS	  Dks	  eksterne	  kommunikation,	  herunder	  CSR.	  Jeg	  kunne	  have	  

interviewet	  andre	  repræsentanter,	  men	  respondenten	  er	  udvalgt	  på	  grund	  af	  hendes	  

ekspertviden,	  som	  ifølge	  Andersen	  kan	  tilføre	  analysen	  førstehåndsviden	  om	  et	  bestemt	  

fænomen	  og	  sociale	  forhold	  (Andersen	  1990:142).	  

De	  to	  interviews	  er	  baseret	  på	  en	  semi-‐struktureret	  tilgang	  (Ibid.212),	  som	  muliggør,	  at	  jeg	  kan	  

vejlede	  interviewet	  gennem	  specifikke	  emner	  samtidig	  med,	  at	  fleksibiliteten	  giver	  

respondenten	  mulighed	  for	  at	  fremhæve	  oplysninger,	  som	  denne	  finder	  særligt	  relevante	  

(Kvale	  1997:107).	  I	  det	  første	  interview	  var	  udformningen	  af	  mine	  spørgsmål	  hovedsageligt	  

baseret	  på	  den	  research	  jeg	  lavede,	  før	  jeg	  påbegyndte	  analysen.	  Det	  næste	  interview	  fandt	  jeg	  

nødvendigt	  at	  gennemføre,	  da	  jeg	  undervejs	  i	  arbejdet	  med	  analysen,	  fik	  øje	  på	  nye	  forhold	  og	  

problematikker,	  som	  krævede	  uddybende	  svar.	  Det	  er	  klart,	  at	  problemformuleringen	  i	  begge	  

interviews	  også	  har	  været	  styrende	  for,	  hvilke	  emner	  jeg	  har	  taget	  op.	  Jeg	  er	  bevidst	  om,	  at	  jeg	  

gennem	  interviewspørgsmål	  har	  præget	  Marianne	  Gulløvs	  svar	  ved	  på	  forhånd	  at	  have	  

tematiseret	  emnevalget	  for	  hendes	  beskrivelser.	  En	  fordel	  ved	  det	  dybdegående	  interview	  er	  

dog	  den	  reducerede	  risiko	  for	  at	  stille	  ledende	  spørgsmål,	  fordi	  respondenterne	  tillades	  at	  

svare	  i	  eget	  tempo	  og	  fortsætte	  ad	  egen	  vej.	  

Mine	  interviewguides	  samt	  transskribering	  af	  interviews	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  10-‐14.	  

Dataindsamling:	  Deltagende	  observation	  

Som	  supplement	  til	  empiriproduktionen	  har	  jeg	  som	  observant	  deltaget	  i	  et	  VIP	  event,	  afholdt	  af	  

TBS	  for	  udvalgte	  bloggere.	  Deltagende	  observation	  er	  en	  metode,	  hvor	  forskeren	  aktivt	  observerer	  

det	  miljø,	  der	  undersøges	  (Kristiansen	  &	  Krogstrup	  1999:7).	  Metoden	  har	  tilladt	  mig	  at	  iagttage	  de	  
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sociale	  relationer	  mellem	  TBS’	  og	  bloggerne	  som	  de	  tager	  sig	  ud	  i	  praksis	  og	  samtidig	  tale	  med	  

aktørerne	  (Bitsch	  Olsen	  &	  Pedersen	  2003:319).	  Jeg	  har	  identificeret	  overflademanifestationer	  i	  

form	  af	  handlinger	  og	  tale	  og	  i	  analysen	  beskæftiget	  mig	  med	  at	  forstå	  de	  processer,	  der	  giver	  dem	  

mening	  (Ibid:235).	  For	  at	  gå	  til	  observationen	  med	  et	  åbent	  sind	  har	  jeg	  tilstræbt	  en	  relativ	  

ustruktureret	  tilgang	  (Kristiansen	  &	  Krogstrup	  1999:57).	  Dog	  har	  min	  problemformulering	  og	  

mine	  erkendelsesinteresser	  influeret,	  hvad	  jeg	  har	  fokuseret	  på.	  

Jeg	  har	  optaget	  dele	  af	  eventet	  og	  produceret	  feltnoter,	  som	  er	  vedlagt	  som	  henholdsvis	  bilag	  14	  

og	  bilag	  9.	  

Dataindsamling:	  Sekundære	  data	  

Afhandlingen	  bygger	  dertil	  på	  en	  række	  materialer,	  der	  bidrager	  til	  opnåelsen	  af	  en	  bredere	  viden	  

om	  TBS’	  CSR	  kommunikation,	  som	  den	  er	  kommet	  til	  udtryk	  eksternt	  og	  opfattet	  i	  omgivelserne.	  

Et	  sådant	  indblik	  er	  nødvendigt	  for	  at	  kunne	  besvare	  problemformuleringen.	  	  

Det	  indsamlede	  materiale,	  produceret	  af	  TBS,	  indbefatter	  værdirapporter,	  kampagnematerialer,	  

pressemeddelelser,	  virksomhedens	  sociale	  mediestrategi	  samt	  tekster	  og	  tegn	  fra	  deres	  website	  

og	  Facebookprofil.	  Jeg	  er	  bevidst	  om,	  at	  disse	  materialer	  er	  influeret	  af	  TBS’	  interesser.	  Da	  jeg	  i	  

analysen	  søger	  at	  opspore,	  hvordan	  TBS’	  strategier	  kommer	  til	  udtryk	  og	  hvordan	  virksomheden	  

artikulerer	  sig	  selv	  og	  andre	  aktører,	  giver	  dette	  dog	  ikke	  anledning	  til	  en	  forringelse	  af	  mine	  

resultater.	  

For	  at	  undersøge	  hvordan	  andre	  aktører	  italesætter	  TBS	  i	  en	  CSR	  sammenhæng	  samt	  hvordan	  

disse	  aktører	  selv	  artikuleres	  i	  materialer,	  har	  jeg	  dertil	  indsamlet	  avis-‐	  og	  webartikler,	  

Facebookindlæg,	  blogs	  samt	  stakeholderes	  kampagnematerialer,	  pressemeddelelser	  og	  websites.	  

TBS’	  udfordring	  har	  været	  styrende	  for,	  hvilke	  data	  jeg	  har	  udvalgt.	  Behandlingen	  af	  de	  

indsamlede	  data	  har	  i	  første	  led	  hjulpet	  mig	  til	  at	  identificere	  de	  to	  begivenheder	  omkring	  TBS’	  

CSR	  kommunikation	  som	  min	  analyse	  bygger	  på.	  Grundet	  min	  induktive	  metode	  er	  indsamlingen	  

og	  behandlingen	  herfra	  foregået	  som	  en	  løbende	  proces	  i	  takt	  med	  analysens	  fremgang.	  Jeg	  er	  gået	  

til	  de	  indsamlede	  data	  med	  et	  åbent	  sind	  i	  forsøget	  på	  at	  opspore	  aktørers	  italesættelser,	  

associationer	  osv.	  omkring	  de	  udvalgte	  begivenheder	  som	  uddybet	  i	  følgende	  afsnit.	  

Valget	  af	  ANT	  som	  analysestrategi	  

I	  studiet	  af	  de	  translationsprocesser,	  der	  udspiller	  sig	  i	  aktør-‐netværk	  omkring	  TBS’	  CSR	  

kommunikationsaktiviteter,	  benytter	  jeg	  Callons	  analysestrategi,	  som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  
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om	  ANT.	  Jeg	  foretager	  en	  empirinær	  undersøgelse	  af	  to	  specifikke	  situationer	  i	  TBS’	  historie,	  som	  

begge	  er	  relaterede	  til	  CSR	  kommunikation:	  1)	  Kosmetikgiganten	  L’Oréals	  opkøb	  af	  TBS	  og	  2)	  TBS’	  

seneste	  kampagne	  imod	  dyreforsøg.	  

Nedslagene	  er	  udvalgt,	  fordi	  de	  i	  deres	  sammenhæng	  artikulerer	  væsentlige	  problematikker	  og	  

udviklinger	  omkring	  TBS’	  CSR	  kommunikation.	  For	  det	  første	  viser	  de,	  hvordan	  virksomhedens	  

position	  som	  branchens	  etiske	  virksomhed	  er	  blevet	  udfordret	  og	  hvordan	  de	  søger	  at	  vinde	  den	  

tilbage.	  Dertil	  illustrerer	  de,	  at	  TBS	  står	  overfor	  kommunikative	  udfordringer	  i	  den	  traditionelle	  

mediearena,	  som	  betyder,	  at	  deres	  CSR	  kommunikation	  i	  dag	  i	  højere	  grad	  foregår	  i	  de	  sociale	  

mediers	  sfære.	  I	  deres	  sammenhæng	  er	  nedslagene	  derved	  et	  illustrativt	  eksempel	  på,	  hvordan	  

medieudviklingens	  indflydelse	  kan	  påvirke	  en	  begivenheds	  forløb,	  hvilket	  tillader	  mig	  at	  pege	  på	  

væsentlige	  forskelle	  mellem	  traditionel	  PR	  og	  de	  nye	  former	  for	  stakeholderdialog.	  Dertil	  kommer	  

at	  et	  stort	  antal	  aktører,	  gennem	  divergerende	  interesser,	  har	  været	  tilknyttet	  begge	  situationer,	  

hvilket	  muliggør	  en	  tydeligere	  beskrivelse	  af	  forhandlingsprocessernes	  kompleksitet.	  	  

At	  jeg	  på	  lige	  vis	  benytter	  Callons	  framework	  i	  analysen	  af	  de	  to	  nedslag	  giver	  mig	  mulighed	  for	  at	  

studere	  aktør-‐netværkene	  med	  et	  gennemgående	  repertoire.	  De	  to	  analysedele	  er	  således	  bygget	  

op	  omkring	  de	  samme	  fire	  elementer	  i	  translationsprocessen	  samt	  et	  gennemgående	  vokabular	  

såsom	  begrebsparrene	  inklusion/eksklusion	  og	  hjælper/modstander	  samt	  CSR	  

kommunikationsstrategierne.	  Translationsprocessens	  repertoire	  er	  netop	  designet	  til	  at	  give	  en	  

symmetrisk	  beskrivelse	  af	  komplekse	  processer	  (Callon	  1986:17),	  hvorved	  jeg	  via	  min	  

analysestrategi	  skaber	  mulighed	  for	  at	  tegne	  et	  sammenlignende	  billede	  af	  en	  udvikling	  i	  rummet	  

omkring	  TBS’	  CSR	  kommunikation.	  

Til	  min	  empiriske	  case	  udgør	  ANT	  en	  relevant	  analysestrategi	  ved	  at	  tilbyde	  en	  høj	  grad	  af	  

fleksibilitet.	  Havde	  jeg	  trukket	  en	  mere	  fast	  teori,	  som	  eksempelvis	  Coombs	  (2006)	  

krisekommunikationsmodel	  (Johansen	  &	  Frandsen	  2007:236)	  eller	  Faircloughs	  (1992)	  

tredimensionelle	  diskursanalyse	  (Jørgensen	  &	  Philips	  1999:79),	  nedover	  empirien,	  havde	  jeg	  

lukket	  af	  for	  mulige	  udviklinger	  og	  resultater,	  som	  ANT	  derimod	  tillader	  mig	  at	  få	  øje	  på.	  

I	  ANT	  er	  et	  metodisk	  princip	  i	  forlængelse	  heraf:	  "Promoters	  of	  ANT	  declare	  a	  commitment	  to	  

removing	  barriers	  to	  allowing	  actors	  “to	  define	  the	  world	  in	  their	  own	  terms”	  and	  a	  commitment	  to	  a	  

“struggle”	  against	  producing	  its	  own	  vision	  of	  the	  world”	  (Law).	  For	  min	  egen	  position	  betyder	  

dette,	  at	  jeg	  skal	  gå	  til	  analysen	  og	  min	  indsamlede	  empiri	  med	  frie	  associationer,	  hvorved	  jeg	  

bedre	  kan	  indfange	  flest	  mulige	  af	  de	  aktører	  og	  relationer,	  som	  nu	  måtte	  dukke	  op	  i	  mit	  

empiriske	  materiale.	  
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Slutteligt	  må	  det	  påpeges,	  at	  det	  konstruktivistiske	  verdenssyn	  samtidig	  gør	  mig	  opmærksom	  på,	  

at	  objektivitet	  ikke	  er	  fuldt	  ud	  opnåeligt,	  idet	  jeg	  selv	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  betydningen	  af	  den	  

virkelighed	  jeg	  er	  en	  del	  af	  og	  derved	  også	  analysen.	  Antagelsen	  om	  at	  der	  findes	  en	  objektiv	  

virkelighed	  betyder	  dog,	  at	  jeg	  gennem	  kritisk	  analyse	  og	  refleksion	  kan	  komme	  frem	  til	  

kvalificerede	  bud	  på	  konklusioner,	  der	  har	  en	  sandhed	  i	  sig.	  

Metodologiske	  refleksioner:	  Generaliserbarhed,	  validitet	  og	  reliabilitet	  

Formålet	  med	  dette	  afsnit	  er	  at	  reflektere	  over	  de	  styrker	  og	  svagheder,	  der	  kommer	  af	  mine	  

metodiske	  valg.	  Hertil	  går	  jeg	  ud	  fra	  begreberne	  generaliserbarhed,	  validitet	  og	  reliabilitet	  (Kvale	  

2002:225).	  

Grundet	  mit	  brug	  af	  et	  single	  case	  study	  kan	  afhandlingens	  resultater	  ikke	  generaliseres,	  men	  kun	  

give	  indikationer	  på	  hvordan	  virksomheders	  konkurrencemæssige	  position	  påvirkes	  af	  

omgivende	  forhandlingsprocesser.	  

Reliabiliteten	  drejer	  sig	  om	  at	  gøre	  indsamlingen	  og	  bearbejdningen	  af	  data	  transparent	  for	  andre	  

(Ibid.:231).	  For	  at	  opnå	  pålidelighed,	  har	  jeg	  forsøgt	  at	  sætte	  mine	  egne	  forforståelser	  i	  

baggrunden	  ved	  at	  gå	  til	  data	  med	  et	  åbent	  sind,	  som	  fremhævet	  af	  ANTs	  og	  grounded	  theorys	  

principper.	  Mit	  valg	  af	  en	  særdeles	  fleksibel	  analysestrategi	  gør	  dog	  også	  analysen	  sårbar	  overfor	  

empirisk	  kritik.	  

Jeg	  har	  i	  afhandlingens	  kildeliste	  og	  bilag	  sørget	  for	  at	  gøre	  samtlige	  data	  tilgængelige	  for	  læseren,	  

hvilket	  yderligere	  bidrager	  til	  transparens.	  

Validiteten	  dækker	  over	  om	  et	  datasæt	  og	  fremgangsmåde	  er	  dækkende	  i	  forhold	  til	  at	  besvare	  

det,	  man	  tilsigter	  at	  undersøge	  (Bitsch	  Olsen	  &	  Pedersen	  2003:317).	  Min	  empirisk	  funderede	  

analyse	  kræver	  en	  stor	  mængde	  data,	  som	  i	  afhandlingen	  består	  af	  adskillige	  kvalitative	  kilder.	  I	  

samspil	  med	  teoretiske	  tværsnit	  bidrager	  dette	  til	  validitet	  i	  undersøgelsen.	  Jeg	  kunne	  have	  

inkluderet	  kvantitative	  data	  i	  form	  af	  f.eks.	  spørgeskemaer,	  for	  at	  give	  et	  bredere	  indblik	  i	  hvordan	  

virksomheden	  opfattes	  i	  omgivelserne.	  Den	  manglende	  dybde	  i	  en	  sådan	  tilgang,	  der	  ikke	  giver	  

samme	  mulighed	  for	  at	  pege	  på	  konkrete	  italesættelser,	  gør	  imidlertid	  metoden	  til	  et	  

uhensigtsmæssigt	  valg	  i	  forhold	  til	  at	  besvare	  problemformulering.	  

Afgrænsninger	  

Som	  en	  afsluttende	  del	  af	  metoden	  tager	  jeg	  stilling	  til	  nogle	  af	  de	  afgrænsninger,	  jeg	  har	  foretaget	  

med	  mit	  valg	  af	  fokuspunkter.	  
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Jeg	  er	  bevidst	  om,	  at	  afgrænsningen	  til	  de	  to	  nedslag,	  betyder,	  at	  der	  er	  forhold	  jeg	  ikke	  får	  øje	  på.	  

Havde	  jeg	  eksempelvis	  taget	  fat	  i	  en	  af	  TBSs	  første	  kommunikationskampagner,	  som	  fandt	  sted	  før	  

journalisten	  mistede	  interessen	  for	  den	  gode	  CSR	  historie,	  var	  jeg	  formodentligt	  stødt	  på	  helt	  andre	  

problematikker.	  

Jeg	  koncentrerer	  mig	  om	  at	  analysere	  forhandlingsprocesser	  mellem	  TBS	  og	  eksterne	  

stakeholdere,	  da	  det	  er	  virksomhedens	  image	  udadtil,	  der	  må	  antages	  at	  have	  størst	  betydning	  for	  

deres	  position	  i	  kosmetikbranchen.	  Derved	  kommer	  jeg	  kun	  i	  ringe	  grad	  ind	  på	  interne	  processers	  

betydning	  for	  de	  analyserede	  forhandlingskampe.	  
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Analyse	  

I	  afhandlingens	  analyse	  søger	  jeg	  primært	  at	  svare	  på	  problemformuleringens	  underspørgsmål	  1.	  

Gennem	  aktør-‐netværksanalysestrategien	  undersøges	  det,	  hvad	  der	  i	  praktisk	  sker	  i	  

forhandlingsprocesser	  omkring	  to	  nedslag	  i	  TBS’	  CSR	  kommunikation.	  I	  del	  1	  zoomes	  ind	  på	  

L’Oréals	  opkøb	  af	  TBS,	  hvor	  forhandlingskampene	  foregik	  i	  de	  traditionelle	  mediers	  sfære.	  I	  del	  2	  

flyttes	  fokus	  til	  den	  aktuelle	  situation	  omkring	  EU’s	  forbud	  imod	  dyreforsøg,	  hvor	  kampene	  i	  

højere	  grad	  udspiller	  sig	  på	  sociale	  medieplatforme.	  Formålet	  med	  analysen	  er	  at	  synliggøre	  

problematikker,	  spændinger	  og	  forskelle	  omkring	  TBS’	  CSR	  kommunikationsaktiviteter,	  som	  de	  

rent	  faktisk	  kommer	  til	  udtryk	  i	  praksis.	  Disse	  relateres	  efterfølgende	  til	  teoretiske	  forklaringer.	  

ANT	  Analysedel	  1:	  	  

Projektet	  om	  at	  overbevise	  andre	  om	  L’Oréals	  opkøb	  som	  en	  

nødvendighed	  for	  TBS’	  fortsatte	  værdibaserede	  forretning	  

Med	  inspiration	  fra	  Callons	  (1986)	  analysestrategi	  omkring	  de	  fire	  elementer	  i	  

translationsprocessen,	  som	  er	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet,	  undersøges	  det	  i	  denne	  analysedel,	  

hvordan	  salget	  til	  L’Oréal	  presser	  TBS	  ud	  i	  et	  projekt	  i	  forsøget	  på	  at	  redde	  deres	  position	  som	  

branchens	  etiske	  virksomhed.	  At	  undersøge	  de	  derpå	  følgende	  interaktioner	  mellem	  TBS	  og	  andre	  

aktører	  i	  netværket	  og	  studere,	  hvor	  strategier	  går	  godt	  eller	  skidt,	  er	  et	  nødvendigt	  led	  i	  

besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  og	  bidrager	  til	  at	  synliggøre	  problemstillinger	  med	  særlig	  

relevans	  for	  virksomhedens	  udfordringer	  i	  dag.	  

The	  Body	  Shops	  problematisering:	  Profits	  with	  a	  principle	  

Translationsprocessen	  starter	  med	  en	  problematisering,	  som	  ifølge	  Callon	  omhandler	  en	  aktørs	  

igangsættelse	  af	  et	  projekt	  og	  dennes	  bestræbelser	  på	  at	  fange	  andres	  interesse	  omkring	  det	  

(Callon	  1986:4).	  Afsnittets	  formål	  er	  således	  at	  undersøge,	  hvordan	  TBS	  problematiserer	  opkøbet	  

med	  den	  hensigt	  at	  få	  andre	  aktører	  til	  at	  relatere	  sig	  til	  det	  –	  vel	  at	  mærke	  via	  associationer,	  som	  

kommer	  virksomhedens	  position	  til	  gode.	  Det	  skal	  i	  den	  forbindelse	  påpeges,	  at	  jeg	  i	  kraft	  af	  min	  

problemformulering	  placerer	  TBS	  i	  analysens	  centrum.	  Havde	  jeg	  startet	  analysen	  hos	  en	  anden	  

aktør	  ville	  analysen	  formodentligt	  tage	  en	  anden	  drejning.	  

Herunder	  fremstilles	  TBS’	  problematisering,	  hvorefter	  baggrunden	  for	  projektet	  uddybes.	  

Endeligt	  defineres	  de	  involverede	  aktører.	  
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D.	  17.	  marts	  2006	  blev	  det	  offentligt	  annonceret,	  at	  TBS	  havde	  ladet	  sig	  opkøbe	  af	  den	  franske	  

kosmetikgigant	  L’Oréal	  (Bilag	  2).	  TBS’	  grønne	  image	  havde	  medført	  forventninger.	  Ved	  at	  lade	  sig	  

opkøbe	  af	  en	  virksomhed,	  der	  på	  det	  tidspunkt	  langt	  fra	  delte	  TBS’	  værdier,	  foretog	  TBS	  en	  

handling,	  der	  ikke	  harmonerede	  med	  omgivelsernes	  forventninger.	  Situationen	  blev	  begyndelsen	  

på	  TBS’	  projekt	  om	  at	  overbevise	  andre	  om,	  at	  opkøbet	  var	  en	  nødvendighed	  for	  virksomhedens	  

fortsatte	  værdibaserede	  forretningsmodel.	  Kampzonen	  omkring	  opkøbets	  betydning	  for	  TBS’	  

værdigrundlag	  var	  sat.	  

Da	  opkøbet	  var	  en	  realitet	  publicerede	  de	  to	  nye	  samarbejdspartnere	  en	  pressemeddelelse	  for	  at	  

annoncere	  og	  rationalisere	  handlen	  og	  kommunikere	  dens	  fordele.	  TBS’	  argument	  var	  baseret	  på,	  

at	  provenuet	  fra	  salget	  var	  nødvendigt	  for	  at	  videreføre	  virksomhedens	  forretningsfilosofi	  profits	  

with	  a	  priciple	  og	  samtidig	  ville	  være	  en	  måde,	  hvorpå	  deres	  tilgang	  til	  CSR	  kunne	  spredes	  til	  

andre	  virksomheder	  (Bilag	  2).	  Et	  eksempel	  blandt	  mange	  udtalelser	  fra	  talsmanden	  Anita	  Roddick	  

styrker	  argumentet:	  ”…	  I	  want	  to	  make	  things	  happen,	  to	  spread	  human	  values	  wider	  in	  business	  if	  I	  

possibly	  can.	  And	  this	  sale	  gives	  us	  the	  chance	  to	  do	  so”	  (WEB	  23).	  Helt	  frem	  til	  i	  dag	  følger	  

repræsentanter	  fra	  TBS	  samme	  rationaler	  i	  tilgangen	  til	  CSR.	  I	  mit	  interview	  med	  External	  

Communications	  Manager	  i	  TBS	  Dk,	  Marianne	  Gulløv,	  fortalte	  hun,	  at:	  ”…	  når	  alt	  er	  sagt	  omkring	  

vores	  værdier,	  så	  er	  det	  det	  vi	  er	  her	  for.	  Men	  vi	  skal	  selvfølgelig	  også	  tjene	  penge	  for	  at	  kunne	  gøre	  

noget	  for	  de	  værdier”	  (Interview	  1:	  30.02-‐31.49).	  Citatet	  viser,	  at	  opkøbet	  foretaget	  af	  L’Oréal	  ikke	  

har	  ændret	  ved	  virksomhedens	  værdier,	  men	  tværtimod	  muliggjort	  at	  lade	  dem	  leve	  videre	  i	  

styrket	  form.	  

Argumenterne	  som	  TBS	  indlejrede	  i	  pressemeddelelsen	  samt	  i	  øvrige	  tekster	  og	  udtalelser	  (Bilag	  

2;	  Artikel	  11;	  WEB	  23;	  Artikel	  1;	  Bilag	  6)	  kan	  i	  opsummeret	  form	  defineres	  som:	  TBS	  har	  som	  

virksomhed	  et	  socialt	  ansvar,	  hvorfor	  værdier	  er	  kernen	  i	  alt,	  hvad	  de	  gør	  –	  det	  er	  til	  gavn	  for	  både	  

virksomhed,	  stakeholdere	  og	  samfund.	  Da	  det	  kræver	  profit	  at	  gennemføre	  i	  praksis,	  muliggør	  

handlen	  med	  L’Oréal	  den	  fortsatte	  værdibaserede	  tilgang	  til	  forretning,	  som	  er	  mere	  nødvendig	  end	  

nogensinde	  før.	  Jeg	  tager	  udgangspunkt	  i	  denne	  problematisering	  af	  situationen,	  fordi	  analysen	  

starter	  hos	  TBS,	  men	  som	  det	  vil	  vise	  sig,	  kan	  andre	  aktører	  have	  ganske	  anderledes	  forståelser	  

for	  opkøbet.	  Problematiseringen	  kan	  blive	  bekræftet,	  udfordret	  eller	  transformeret	  undervejs	  som	  

projektet	  udfolder	  sig	  (Callon	  1986:8).	  Særligt	  i	  dag	  hvor	  virksomheden	  har	  stadigt	  flere	  

stakeholdere	  (Cornelissen	  2004),	  bliver	  det	  en	  udfordring	  at	  skabe	  en	  fælles	  forståelse,	  da	  disse	  

alle	  er	  interesserede	  i	  projektet	  på	  bestemte	  måder.	  For	  TBS	  kræver	  det	  derfor	  strategisk	  arbejde	  

at	  brænde	  igennem	  med	  deres	  argumenter.	  



	   26	  

Uddybning	  af	  baggrunden	  –	  Stærk	  CSR	  kommunikation	  sætter	  virksomheden	  i	  

farezonen	  for	  kritik	  

Da	  situationen	  omkring	  opkøbet	  er	  indlejret	  i	  en	  større	  sammenhæng,	  uddybes	  herunder	  forhold	  i	  

omgivelserne	  med	  betydning	  for	  projektet.	  Det	  bidrager	  med	  en	  bredere	  forståelse	  for	  

situationens	  alvor	  og	  relevansen	  af	  TBS’	  problematisering.	  

Følgende	  citat	  af	  Anita	  Roddick	  illustrerer	  TBS’	  tilgang	  til	  CSR:	  ”The	  business	  of	  business	  should	  not	  

be	  about	  money,	  it	  should	  be	  about	  responsibility.	  It	  should	  be	  about	  public	  good,	  not	  private	  greed”	  

(Roddick	  2005).	  Som	  beskrevet	  i	  virksomhedspræsentationen	  har	  TBS	  fra	  første	  butik	  og	  op	  til	  i	  

dag	  taget	  et	  socialt	  ansvar	  og	  kommunikeret	  offensivt	  og	  eksplicit	  omkring	  det.	  Nutidens	  

stakeholdere	  kræver,	  at	  virksomheder	  engagerer	  sig	  i	  samfundet	  og	  undersøgelser	  peger	  på,	  at	  

CSR	  budskaber	  oftest	  fremkalder	  positiv	  respons	  i	  omgivelserne	  (Morsing	  &	  Shultz	  2007:323).	  

Dette	  kan	  være	  en	  forklaring	  på,	  at	  TBS	  har	  opnået	  en	  stærk	  konkurrenceposition	  gennem	  deres	  

værdier.	  Skønhedskædens	  grønne	  look	  og	  kerneværdier	  har	  hele	  tiden	  haft	  en	  styrende	  rolle	  for	  

deres	  kommunikationsaktiviteter	  og	  har	  samtidigt	  medført	  de	  forventninger	  i	  omverdenen,	  som	  

af	  mange	  ikke	  blev	  indfriet	  ved	  salget	  til	  L’Oréal.	  

Da	  det	  blev	  annonceret,	  at	  virksomheden	  havde	  ladet	  sig	  opkøbe	  af	  L’Oréal	  for	  1,14	  milliarder	  US	  

dollars	  (Artikel	  11)	  gik	  kritikken	  blandt	  en	  lang	  række	  aktører	  på,	  at	  TBS	  gik	  på	  kompromis	  med	  

deres	  værdigrundlag	  for	  i	  stedet	  at	  indkassere	  en	  stor	  sum	  penge	  (Artikel	  16).	  L’Oréal	  tester	  på	  

dyr	  og	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  udnytte	  det	  idealiserede	  kvindeideal	  i	  deres	  reklamer	  –	  alt	  

sammen	  noget,	  der	  strider	  direkte	  imod	  TBS’	  værdier.	  Derudover	  er	  en	  stor	  del	  af	  L’Oréal	  ejet	  af	  

Nestlé,	  som	  af	  aktivister	  fremhæves	  som	  den	  helt	  store	  synder,	  når	  det	  kommer	  til	  uetiske	  

forretningsmetoder	  (Bilag	  3;	  Artikel	  10).	  	  

Kritikken	  blev	  starten	  på	  en	  mediestorm,	  der	  illustrerer,	  at	  CSR	  kommunikation	  også	  kan	  være	  

kilde	  til	  negativ	  opmærksomhed.	  Forskning	  har	  vist,	  at	  jo	  mere	  virksomheden	  eksponerer	  sine	  

CSR	  aktiviteter,	  jo	  større	  er	  chancen	  for	  at	  blive	  mødt	  med	  skepsis	  fra	  omgivelserne	  (Morsing	  &	  

Shultz	  2007:323).	  Havde	  TBS’	  historie	  ikke	  været	  præget	  af	  den	  stærke	  CSR	  kommunikation,	  

havde	  en	  enkelt	  begivenhed	  antageligt	  ikke	  ført	  til	  en	  årrække	  kendetegnet	  ved	  en	  lang	  række	  

kampe	  omkring	  TBS’	  værdigrundlag.	  Jeg	  vil	  senere	  komme	  ind	  på,	  hvordan	  kritikken	  som	  en	  

såkaldt	  velcro	  effekt	  (Coombs	  2006	  i	  Johansen	  &	  Frandsen	  2007:242),	  stadig	  sætter	  sine	  tydelige	  

spor.	  Kritiske	  stemmer	  omkring	  opkøbet	  dukker	  -‐	  her	  syv	  år	  efter	  -‐	  op	  i	  helt	  nye	  sammenhænge	  

(Interview	  2:16.30-‐18.07).	  For	  at	  kunne	  besvare,	  hvordan	  TBS	  fremover	  bør	  forholde	  sig	  

kommunikationsstrategisk	  til	  kampen	  om	  at	  styrke	  deres	  konkurrenceposition,	  er	  det	  derfor	  
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relevant	  at	  se	  tilbage,	  undersøge	  og	  lære	  af,	  hvor	  i	  L’Oréal	  sagen	  det	  er	  gået	  galt	  i	  relationer	  

mellem	  virksomheden	  og	  øvrige	  aktører.	  

Identificering	  af	  aktører	  

I	  det	  følgende	  identificeres	  de	  humane	  og	  non-‐humane	  aktører,	  der	  indgår	  i	  projektet.	  Jeg	  

beskriver,	  hvordan	  aktørernes	  roller	  og	  interesser	  i	  tilknytning	  til	  projektet	  artikuleres	  i	  mine	  

indsamlede	  data.	  Aktørerne	  var	  ikke	  nødvendigvis	  forbundet	  før	  opkøbet,	  men	  via	  deres	  interesse	  

i	  TBS’	  projekt	  opstod	  de	  alle	  som	  komponenter	  med	  bestemte	  identiteter	  i	  det	  netværk,	  hvori	  

kampe	  udspillede	  sig	  (Callon	  1986:7-‐8).	  I	  realiteten	  kan	  adskillige	  andre	  aktører	  end	  de	  

præsenterede	  opstå	  i	  netværket,	  da	  grupperinger	  aldrig	  er	  statiske,	  men	  udvikles	  i	  takt	  med	  at	  der	  

arbejdes	  på	  netværket	  (Latour	  2005:35).	  

Værdierne	  

TBS’	  fem	  værdier	  fremstilles	  i	  en	  stor	  del	  af	  virksomhedens	  eksterne	  kommunikationsmateriale	  

som	  en	  integreret	  del	  af	  virksomheden	  (Bilag	  6:5;	  WEB	  22).	  I	  forbindelse	  med	  opkøbet	  er	  det	  især	  

værdien	  imod	  dyreforsøg,	  der	  involveres	  i	  projektet.	  Det	  er	  langt	  hen	  ad	  vejen	  associationen	  med	  

denne	  værdi,	  som	  blandt	  kritiske	  aktører	  gør	  L’Oréal	  og	  TBS	  til	  et	  umage	  par	  (Artikel	  11).	  TBS’	  

problematisering	  er	  hængt	  op	  på	  deres	  værdier,	  hvilket	  betyder,	  at	  alle	  involverede	  aktører	  må	  

have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  interesse	  i	  disse,	  for	  at	  være	  inkluderet	  i	  netværket	  ved	  projektets	  

start.	  Som	  følge	  af	  problematiseringen	  har	  værdierne	  derfor	  en	  central	  rolle	  at	  spille,	  da	  det	  er	  

omkring	  opfattelsen	  af	  opkøbets	  betydning	  for	  disse,	  at	  kampe	  vil	  foregå.	  

L’oréal	  

Allerede	  i	  den	  omtalte	  pressemeddelelse	  opstår	  L’Oréal	  som	  aktør	  i	  projektet.	  Gennem	  den	  nye	  

identitet	  som	  ejer,	  artikuleres	  de	  af	  TBS	  som	  havende	  en	  stærk	  og	  positiv	  interesse	  i	  TBS’	  fortsatte	  

værdibaserede	  forretning	  (Bilag	  2).	  Interessen	  bekræftes	  af	  L’Oréal:	  ”Combining	  L’Oreal’s	  expertise	  

and	  knowledge	  on	  international	  markets	  with	  TBS’s	  distinct	  culture	  and	  values	  will	  benefit	  both	  

companies”	  (Artikel	  1).	  L’Oréal	  beskæftigede	  sig	  i	  2006	  ikke	  selv	  med	  værdier,	  men	  har	  antageligt	  

anet	  konkurrencefordelene	  i	  det,	  da	  det	  netop	  var	  omkring	  det	  tidspunkt,	  at	  CSR	  for	  alvor	  kom	  på	  

dagsordenen	  (WEB	  24).	  Virksomheden	  er	  således	  relateret	  til	  projektet	  på	  mindst	  to	  måder.	  Af	  

TBS	  og	  L’Oréal	  selv	  tilknyttes	  verdens	  største	  kosmetikproducent	  (WEB	  5)	  projektet	  i	  forbindelse	  

med,	  at	  de	  kan	  lære	  af	  og	  høste	  de	  økonomiske	  frugter	  af	  TBS’	  værdibaserede	  tilgang.	  Samtidig	  

sætter	  værdiprojektet	  L’Oréal	  overfor	  en	  udfordring.	  I	  kritikeres	  udtalelser	  i	  nyhedsartikler	  mm.,	  
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ses	  det,	  at	  den	  nye	  associering	  med	  værdier	  stiller	  L’Oréals	  egen	  ”mangel	  på	  værdier”	  i	  et	  endnu	  

dårligere	  lys	  (Artikel	  17).	  

Kunder	  

Marianne	  Gulløv	  beskriver	  TBS’	  kunder	  som	  primært	  kvinder	  (Interview	  1:11.10-‐14.45),	  der	  

tiltrækkes	  af	  virksomhedens	  værdier	  (Interview	  1:06.28-‐08.48).	  I	  dag	  er	  der	  en	  langt	  større	  del	  af	  

befolkningen,	  der	  kan	  betegnes	  som	  den	  kritiske	  forbruger,	  der	  ikke	  kun	  beslutter	  sig	  for	  et	  køb	  ud	  

fra	  produktets	  ydeevne	  og	  pris,	  men	  også	  på	  baggrund	  af	  bestemte	  principper	  (Bilag	  6:10).	  Vælger	  

man	  at	  handle	  i	  TBS,	  vælger	  man	  samtidig	  det	  grønne	  valg.	  Kunderne	  tilknyttes	  således	  projektet	  

via	  deres	  personlige	  og	  forventningsprægede	  interesse	  i	  TBS’	  værdigrundlag.	  

Journalister	  

Historisk	  har	  TBS’	  CSR	  kommunikation	  sædvanligvis	  foregået	  i	  mediernes	  arena	  (Bilag	  1),	  hvilket	  

også	  viste	  sig	  at	  være	  tilfældet	  ved	  opkøbet.	  Da	  projektet	  blev	  sat	  i	  værk	  med	  TBS’	  

pressemeddelelse,	  der	  primært	  har	  journalisten	  som	  modtager,	  indfanges	  journalisten	  gennem	  

denne	  enhed	  som	  komponent	  i	  netværket.	  Journalistens	  interesse	  i	  projektet	  er	  baseret	  på	  

nyhedskriterierne	  og	  derfor	  også	  modtagerne	  af	  nyhedsformidlingens	  interesser	  (Kjær	  Hansen	  

2004:309).	  

Non	  Governmental	  Organizations	  

Ngo’ers	  formål	  beskrives	  i	  videnskabelige	  artikler	  som	  værende	  at	  kæmpe	  for	  sociale	  og	  politiske	  

sager	  (Hond	  &	  Bakker	  2007:903).	  I	  takt	  med	  at	  staten	  har	  afgivet	  en	  del	  af	  sit	  sociale	  ansvar	  til	  

private	  virksomheder	  (Strange	  1996:1-‐4),	  bliver	  Ngo’er	  fremhævet	  som	  aktører,	  der	  i	  stigende	  

grad	  overvåger	  virksomheder	  og	  forsøger	  at	  påvirke	  deres	  CSR	  dagsorden	  (Campbell	  2007:956),	  

hvorved	  de	  ofte	  opstår	  som	  aktører	  i	  virksomheders	  CSR	  relaterede	  projekter.	  TBS	  har	  gennem	  

årene	  samarbejdet	  med	  en	  del	  Ngo’er	  (WEB	  4),	  som	  i	  virksomhedens	  kampagnematerialer	  mm.	  

artikuleres	  som	  partnere	  med	  en	  positiv	  tiltro	  til	  TBS’	  værdier	  før	  opkøbet	  (Bilag	  6:53;	  WEB	  4).	  

Heroverfor	  betød	  den	  konflikt,	  som	  mange	  så	  mellem	  TBS’	  værdigrundlag	  og	  opkøbet	  af	  L’Oréal,	  

at	  flere	  Ngo’er	  med	  interesse	  for	  særligt	  dyrevelfærd,	  fandt	  skeptisk	  interesse	  i	  TBS’	  projekt	  qua	  

deres	  formål	  (Artikel	  2).	  Ngo’er	  opstår	  således	  som	  aktører	  med	  en	  henholdsvis	  opbakkende	  og	  en	  

skeptisk	  interesse	  i	  projektet.	  

En	  kort	  refleksion	  –	  en	  modificeret	  stakeholderanalyse	  

Ovenstående	  identificering	  af	  aktører	  har	  til	  dels	  en	  funktion,	  der	  ligger	  op	  ad	  den	  klassiske	  

stakeholderanalyse.	  Inden	  vi	  går	  videre	  til	  selve	  forhandlingskampene,	  er	  det	  derfor	  passende	  
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med	  en	  kort	  introduktion	  til	  stakeholderteori	  samt	  en	  refleksion	  over	  teoriens	  sammenhæng	  -‐	  og	  

ikke	  mindst	  fundamentale	  forskelle	  -‐	  med	  ANTs	  aktøranalyse.	  

Ifølge	  stakeholderteori	  er	  en	  interessentanalyse	  nødvendig	  for	  at	  forstå	  virksomhedens	  

omgivelser	  og	  handlerum:	  ”Stakeholder	  relations	  are	  at	  the	  heart	  of	  corporate	  communications”	  

(Luoma	  &	  Paloviita	  2010:49).	  Stakeholdermodellen	  blev	  introduceret	  af	  Freeman	  (1984)	  for	  år	  

tilbage.	  Han	  definerede	  en	  stakeholder	  som:	  ”Any	  group	  or	  individual	  who	  can	  affect	  or	  is	  affected	  

by	  the	  achievement	  of	  the	  firm’s	  objective”	  (Freeman	  1984:46).	  Freeman	  demonstrerede	  endvidere,	  

hvorledes	  relationen	  med	  stakeholdere	  kan	  bidrage	  positivt	  til	  virksomhedens	  mål	  (Ibid.).	  For	  

TBS	  bliver	  det	  således	  essentielt	  at	  skabe:	  ”…a	  satisfactory	  balance	  of	  interests	  among	  the	  various	  

stakeholders	  who	  contribute	  to	  or	  are	  affected	  by	  the	  company’s	  actions”	  (Ibid.),	  hvilket	  netop	  er	  det	  

projektet	  i	  ANT	  handler	  om.	  

Der	  er	  imidlertid	  væsentlige	  forskelle	  på	  Freemans	  stakeholder	  og	  ANTs	  aktør,	  som	  synliggør	  

ANTs	  bidrag	  til	  min	  analyse.	  Det	  er	  allerede	  illustreret,	  at	  en	  aktør	  ifølge	  ANT	  først	  opstår	  som	  

interessent	  i	  relation	  til	  det	  specifikke	  projekt.	  Det	  betyder,	  at	  TBS	  ved	  igangsættelsen	  af	  ethvert	  

nyt	  projekt	  aldrig	  blindt	  kan	  regne	  med	  en	  tidligere	  stakeholders	  opbakning	  eller	  modstand.	  

Dertil	  kommer,	  at	  ANT	  tillader	  mig	  at	  fylde	  et	  hul	  i	  klassisk	  stakeholder	  mapping	  ved	  også	  at	  

inkludere	  non-‐humane	  aktører.	  Alt	  i	  alt	  bidrager	  aktørbegrebet	  således	  til,	  at	  jeg	  kan	  tegne	  et	  

mere	  fyldestgørende	  billede	  af	  TBS’	  dynamiske	  omgivelser,	  hvor	  pludseligt	  opståede	  humane	  og	  

non-‐humane	  aktører	  kan	  gøre	  en	  forskel.	  Glemmes	  betydningen	  af	  en	  værdi,	  en	  invitation,	  en	  

kanin,	  risikerer	  man	  at	  overse	  betydningsfulde	  relationer	  og	  hændelser.	  

Med	  dette	  for	  øje,	  er	  vi	  nu	  klar	  til	  at	  se	  på,	  hvad	  translationsprocesserne	  omkring	  TBS’	  projekt	  i	  

praksis	  gør	  ved	  de	  identificerede	  aktører	  og	  relationerne	  mellem	  dem.	  

	  

Interessekonstruktion	  og	  indrullering	  af	  allierede	  

Indtil	  nu	  har	  jeg	  fremsat	  de	  mere	  hypotetiske	  aspekter	  af	  problematiseringen	  –	  ”the	  entities	  

identified	  and	  the	  relationships	  envisaged	  have	  not	  yet	  been	  tested”	  (Callon	  1986:8).	  Scenen	  er	  sat,	  

men	  realiteten	  er	  en	  proces	  (Ibid.:8-‐10).	  Det	  er	  under	  interessekonstruktionen	  og	  indrulleringen,	  

at	  det	  kan	  undersøges,	  hvordan	  netværkskonstellationen	  omkring	  problematiseringen	  udvikler	  

sig	  i	  praksis	  (ibid.).	  Analytisk	  skelner	  Callon	  mellem	  de	  to	  faser	  som	  separate	  tidspunkter	  i	  

translationsprocessen,	  men	  da	  de	  i	  praksis	  hænger	  sammen,	  analyserer	  jeg	  dem	  i	  dette	  afsnit	  

samlet.	  

Ved	  at	  dykke	  ned	  i	  disse	  faser	  åbnes	  op	  for	  en	  analyse	  af	  forhandlingskampe,	  hvor	  TBS,	  ligesom	  

andre	  aktører,	  benytter	  forskellige	  strategier	  i	  forsøget	  på	  at	  skaffe	  sig	  allierede.	  Det	  bliver	  således	  
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muligt	  at	  komme	  tættere	  på	  problemformuleringens	  fokus	  på,	  hvorledes	  strategier	  bringes	  i	  spil	  

og	  med	  hvilke	  konsekvenser.	  Hvem	  ekskluderes	  og	  hvem	  inkluderes?	  Hvem	  taler	  højt?	  Hvem	  

marginaliseres	  eller	  bliver	  måske	  ligefrem	  smidt	  ud?	  Og	  ikke	  mindst	  –	  hvordan	  påvirker	  alt	  dette	  

TBS’	  position	  som	  branchens	  etiske	  virksomhed?	  

Kampen	  om	  at	  tale	  til	  masserne	  gennem	  journalistens	  filter	  

-	  ”	  It’s	  ironic	  that	  a	  company	  well-known	  for	  its	  anti-animal	  testing	  stance	  should	  sell-out	  to	  one	  that	  

tests	  on	  animals	  and	  which	  has	  yet	  to	  show	  its	  commitment	  to	  any	  ethical	  issues	  at	  all”	  -‐	  Ruth	  

Rosselson,	  Ethical	  Consumer	  Magazine	  (Artikel	  12)	  

-‐	  ”We	  feel	  that	  TBS	  has	  ’sold	  out’	  and	  is	  not	  standing	  by	  its	  principles”	  –	  Naturewatch	  (WEB	  15).	  

Citaterne	  taler	  deres	  tydelige	  sprog.	  Da	  TBS’	  værdibaserede	  forretningsgrundlag	  via	  opkøbet	  blev	  

associeret	  med	  L’Oréal,	  tillagde	  aktører	  situationen	  trodsige	  forståelser,	  som	  lå	  langt	  fra	  TBS’	  

argumenter.	  Dette	  er	  selvsagt	  ikke	  til	  TBS’	  fordel,	  så	  det	  er	  relevant	  at	  gå	  tilbage	  og	  se	  på,	  hvor	  i	  

relationer	  det	  er	  gået	  galt	  for	  at	  kunne	  falde	  så	  kritisk	  ud.	  

TBS’	  første	  kommunikative	  tiltag	  efter	  opkøbet	  var	  en	  pressemeddelelse.	  Derfor	  tager	  analysen	  

udgangspunkt	  i	  virksomhedens	  interaktion	  med	  journalisten.	  At	  kampene	  omkring	  opkøbet	  

foregik	  i	  mediernes	  arena,	  hvor	  journalisten	  har	  en	  magtfuld	  rolle	  som	  talsmand	  for	  masserne	  

(Kjær	  Hansen	  2004:172),	  understreger	  det	  essentielle	  ved	  at	  overbevise	  denne	  om	  

virksomhedens	  udlægning	  af	  situationen	  som	  den	  rigtige	  at	  bringe	  videre	  i	  nyhedsformidlingen.	  

TBS’	  forsøg	  på	  at	  indrullere	  kunder	  og	  andre	  aktører	  i	  deres	  projekt,	  krævede	  i	  første	  led	  at	  

forhandle	  med	  journalisten	  –	  mediernes	  gatekeeper	  (Shoemaker	  &	  Vos	  2009).	  

I	  forbindelse	  med	  TBS’	  første	  kommunikationsinitiativ	  er	  det	  frugtbart	  at	  inddrage	  Latour	  &	  

Woolgars	  (1979)	  begreb	  inskription	  device.	  De	  beskriver	  en	  inskription	  som	  et	  resultat	  af	  en	  

translationsproces,	  hvorigennem	  noget	  indlejres	  i	  en	  anden	  repræsentation,	  der	  kan	  bruges	  i	  en	  

ny	  kontekst	  (Latour	  &	  Woolgars	  1979).	  TBS	  indlejrer	  på	  den	  måde	  deres	  argument	  omkring	  

opkøbet	  i	  pressemeddelelsen,	  som	  gennem	  rollen	  som	  inscription	  device,	  viderebringer	  

virksomhedens	  udlægning	  af	  situationen	  til	  journalisten.	  Herfra	  transporteres	  pressemeddelelsen	  

til	  mediernes	  arena,	  hvorfra	  journalistens	  fortolkning	  samles	  op	  af	  andre	  aktører.	  Da	  øvrige	  

aktører	  ligeledes	  forsøger	  at	  overbevise	  journalisten	  om	  alternative	  opfattelser	  af	  opkøbets	  

betydning,	  gælder	  det	  for	  TBS	  om	  at	  overbevise	  journalisten	  om,	  at	  netop	  virksomhedens	  

udlægning	  er	  mest	  rigtig	  og	  interessant.	  Formår	  virksomheden	  at	  indrullere	  journalisten	  som	  

allieret	  gatekeeper,	  kan	  de	  herigennem	  påvirke	  associeringer	  længere	  ude	  i	  netværket.	  Dette	  er	  i	  

høj	  grad	  den	  øvelse,	  der	  er	  inkluderet	  i	  klassisk	  PR	  (Cornelissen	  2004).	  
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Ved	  at	  inddrage	  kunden	  i	  analysen	  kan	  det	  eksemplificeres,	  hvad	  der	  kan	  ske	  i	  fald	  ovenstående	  

øvelse	  ikke	  lykkes.	  Som	  beskrevet	  har	  en	  del	  af	  TBS’	  kunder	  en	  forventningspræget	  interesse	  i	  

projektet.	  Er	  der	  ikke	  alignment	  mellem	  det	  kunden	  forventer,	  at	  virksomheden	  gør,	  og	  de	  

budskaber	  denne	  møder	  i	  pressen	  om,	  hvad	  virksomheden	  rent	  faktisk	  gør,	  kan	  det	  betyde,	  at	  

kunden	  mister	  tiltro	  til	  brandet	  og	  i	  stedet	  går	  til	  en	  anden	  kosmetikforretning.	  Konsekvensen	  kan	  

blive,	  at	  TBS	  ekskluderes	  til	  fordel	  for	  konkurrenter.	  Eksemplet	  ser	  ud	  til	  at	  have	  afspejlet	  sig	  i	  

praksis.	  Kort	  efter	  opkøbet	  blev	  det	  offentliggjort,	  at:	  “The	  daily	  Brand	  Index	  found	  that	  since	  the	  

announcement	  of	  the	  deal	  three	  weeks	  ago,	  Body	  Shop's	  "satisfaction"	  rating	  has	  dropped	  by	  11	  

points	  to	  14.	  The	  chain's	  "buzz"	  rating,	  a	  measurement	  of	  a	  brand's	  trendiness,	  fell	  by	  10	  points	  to	  4	  

while	  its	  general	  impression	  fell	  by	  three	  to	  19”	  (Artikel	  10).	  Da	  TBS	  konkurrerer	  på	  deres	  grønne	  

brand,	  kan	  dette	  blive	  en	  fundamental	  barriere	  i	  kampen	  om	  at	  styrke	  positionen	  som	  branchens	  

etiske	  virksomhed.	  Pointen	  er,	  at	  hvis	  det	  ikke	  lykkes	  strategisk	  at	  indrullere	  journalisten,	  kan	  

konsekvenser	  længere	  ude	  i	  netværket	  gå	  direkte	  ind	  og	  påvirke	  virksomhedens	  fortsatte	  

konkurrencedygtighed.	  Får	  andre	  aktører	  lov	  til	  at	  tale	  højere	  gennem	  journalisten,	  har	  det	  en	  

ødelæggende	  effekt	  på	  relationen	  mellem	  TBS	  og	  kunden.	  

Laws	  forståelse	  for	  langdistancekontrol	  kan	  bidrage	  til	  at	  uddybe	  udfordringen.	  Ifølge	  Law	  kræver	  

langdistancekontrol,	  at	  man	  kan	  konstruere	  udsendinge,	  som	  kan	  bevæge	  sig	  fra	  centeret	  til	  

periferien,	  uden	  at	  de	  mister	  deres	  kraftfuldhed	  eller	  loyalitet	  (Law	  1992:387).	  I	  situationen	  lader	  

det	  til,	  at	  TBS	  har	  haft	  problemer	  med	  at	  håndtere	  langdistancekontrol	  igennem	  journalistens	  

filter.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  det	  går	  galt	  ved	  deres	  valg	  af	  kommunikationsstrategi.	  Med	  

pressemeddelelsen	  benyttede	  de	  informationsstrategien,	  hvor	  formålet	  er	  at	  udbrede	  information	  

om	  virksomhedens	  CSR	  agenda,	  som	  defineret	  af	  virksomheden,	  uden	  at	  tage	  hensyn	  til	  ekstern	  

feedback	  fra	  stakeholdere	  (Morsing	  &	  Shultz	  2006:326-‐327).	  Morsing	  &	  Shultz	  understreger,	  at:	  

”while	  one-way	  information	  on	  corporate	  CSR	  initiatives	  is	  necessary,	  it	  is	  not	  enough”	  (Ibid.:325).	  

ANTs	  idé	  om	  at	  betydning	  opstår	  i	  relationer,	  understøtter	  det	  essentielle	  i	  at	  medtage	  

modtagerens	  interesse.	  Ud	  fra	  dette	  var	  den	  allokationsbaserede	  informationsstrategi	  ikke	  et	  

hensigtsmæssigt	  valg	  i	  situationen,	  hvor	  forholdet	  mellem	  TBS	  og	  journalisten	  var	  præget	  af	  en	  

interessekonflikt.	  Formår	  TBS	  ikke	  at	  skabe	  en	  fælles	  interesse	  med	  journalisten,	  vil	  denne	  ikke	  

påtage	  sig	  rollen	  som	  virksomhedens	  allierede	  og	  bevæge	  sig	  videre	  ud	  i	  netværket	  med	  deres	  

budskaber,	  som	  kravet	  ifølge	  Law	  er	  ved	  langdistancekontrol.	  Mediernes	  arena	  kan	  skildres	  som	  

en	  kampzone,	  hvor	  journalisten	  er	  i	  centrum	  og	  de	  forskellige	  aktører	  kæmper	  om	  at	  fange	  

dennes	  interesse.	  TBS	  sidder,	  ligesom	  andre	  aktører,	  inde	  med	  information,	  men	  det	  er	  

journalisten,	  der	  bestemmer,	  i	  hvilke	  sammenhænge	  informationen	  modtages.	  Det	  
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kommunikationsmønster,	  der	  tegner	  sig,	  kan	  karakteriseres	  som	  konsultation	  (Bordewijk	  &	  Van	  

Kaam	  2003	  (1986):118)	  -‐	  journalisten	  trækker	  så	  at	  sige	  de	  budskaber	  til	  sig,	  som	  matcher	  

nyhedskriterierne	  (Schultz,	  Ida	  2007:197).	  TBS’	  problem	  med	  at	  fange	  journalistens	  interesse	  for	  

den	  gode	  CSR	  historie	  var	  således	  relateret	  til	  udfordringer	  ved	  dette	  kommunikationsmønster.	  

Nok	  afspejler	  den	  store	  mediedækning,	  at	  opkøbet	  matchede	  nyhedskriterier	  som	  sensation,	  

relevans	  og	  konflikt	  (Ibid.),	  men	  TBS’	  vinkel	  på	  begivenheden,	  der	  var	  præget	  af	  den	  positive	  

historie	  og	  de	  grønne	  fortrin,	  er	  kun	  repræsenteret	  i	  et	  fåtal	  af	  de	  skrevne	  artikler	  (Artikel	  1;	  

Artikel	  2;	  Artikel	  10;	  Artikel	  17).	  Det	  er	  således	  påpeget,	  at	  TBS’	  allokationsbaserede	  strategi	  

fejlede	  i	  det	  omgivende	  konsulterende	  kommunikationsmønster	  pga.	  et	  manglende	  hensyn	  til	  

journalistens	  interesser.	  Da	  TBS	  ikke	  evnede	  at	  involvere	  journalisten,	  blev	  de	  ekskluderet	  fra	  

dennes	  gatekeeper	  funktion.	  Værre	  er,	  at	  dette	  samtidig	  betød	  en	  inklusion	  af	  andre	  aktører,	  

hvilket	  jeg	  vender	  tilbage	  til.	  

Situationer	  som	  denne	  har	  fået	  TBS	  til	  at	  indse,	  at	  de	  i	  nogle	  projekter	  har	  så	  svært	  ved	  at	  aligne	  

egne	  interesser	  med	  journalistens,	  at	  de	  må	  gå	  nye	  veje	  (Interview	  1:00.00-‐06.28).	  I	  analysedel	  2	  

undersøger	  jeg,	  hvordan	  TBS’	  indtræden	  i	  de	  sociale	  medier	  inkluderer	  alternative	  muligheder	  for	  

langdistancekontrol.	  Hvilke	  resultater	  kommer	  der	  eksempelvis	  ud	  af	  at	  lade	  bloggere	  indtage	  

journalistens	  position	  som	  gatekeeper?	  Og	  hvad	  betyder	  den	  nye	  netværkskonstellation	  i	  den	  

digitale	  sfære	  for	  de	  udfordringer,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  styre	  på	  afstand?	  

Opsummering:	  Denne	  kamp	  udspillede	  sig	  i	  mediernes	  arena,	  hvor	  journalisten	  har	  en	  magtfuld	  

position	  som	  talsmand.	  Strategisk	  evnede	  TBS	  ikke	  at	  indrullere	  journalisten	  som	  gatekeeper.	  At	  

andre	  aktører	  fik	  lov	  at	  tale	  højere,	  virkede	  ødelæggende	  på	  TBS’	  relationer	  længere	  ude	  i	  

netværket	  til	  eksempelvis	  kunden.	  Journalistens	  filter	  var	  i	  dette	  tilfælde	  ikke	  vejen	  til	  

langdistancekontrol,	  da	  krydsende	  interesser	  havde	  en	  ekskluderende	  effekt	  på	  TBS	  til	  fordel	  for	  

andre	  aktører.	  

Kampen	  med	  Ngo’erne	  om	  de	  gode	  og	  de	  onde	  	  

En	  anden	  aktørgruppe,	  som	  ofte	  fører	  en	  aggressiv	  kommunikation	  i	  medierne	  og	  som	  derfor	  er	  

farlige	  at	  komme	  i	  konflikt	  med,	  er	  Ngo’er.	  De	  fleste	  Ngo’ers	  mål	  er	  på	  sigt	  at	  ændre	  ved	  den	  

sociale	  orden	  inden	  for	  det	  område,	  hvor	  de	  har	  deres	  engagement	  (Hond	  &	  Bakker	  2007:901).	  

Kort	  efter	  meddelelsen	  om	  opkøbet	  blev	  TBS’	  værdier	  viklet	  ind	  i	  Ngo’ers	  egne	  idealistiske	  

projekter.	  

Et	  fåtal	  opstod	  som	  hjælpere	  af	  TBS’	  projekt	  ved	  at	  de	  delte	  TBS’	  opfattelse	  af	  opkøbet	  som	  en	  
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måde,	  hvorpå	  virksomhedens	  værdier	  kunne	  spredes	  til	  L’Oréal	  og	  videre	  ud	  i	  forretningslivet	  

(Artikel	  16).	  Heroverfor	  mødte	  TBS	  modstand	  fra	  især	  Ngo’en	  Naturewatch,	  som	  tidligere	  havde	  

fungeret	  som	  virksomhedens	  samarbejdspartnere	  i	  kampagner	  omhandlende	  dyrevelfærd	  (WEB	  

4).	  Da	  opkøbet	  af	  kosmetikgiganten	  var	  en	  realitet,	  indtog	  TBS’	  tidligere	  allieret	  imidlertid	  med	  ét	  

rollen	  som	  modstander	  og	  kritiserede	  TBS	  i	  medierne	  (Artikel	  16;	  WEB	  15).	  Det	  kan	  tolkes,	  at	  de	  

ved	  at	  udnytte	  deres	  egen	  autoritet	  som	  legitim	  ekspert	  på	  området,	  søgte	  at	  skabe	  tvivl	  om	  TBS’	  

moralske	  handlinger.	  Naturewatch	  organiserede	  en	  omfattende	  kampagne,	  hvori	  de	  benyttede	  

forskellige	  taktikker	  til	  at	  vende	  omgivelserne	  mod	  TBS’	  projekt.	  

De	  producerede	  kampagnematerialer,	  hvor	  de	  opfordrede	  til	  et	  boykot	  af	  TBS	  –	  et	  aggressivt	  

forsøg	  på	  at	  ødelægge	  virksomhedens	  relationer	  til	  andre	  aktører.	  I	  materialerne	  opstillede	  de	  

hver	  af	  TBS’	  fem	  kerneværdier	  og	  modsatte	  sig	  virksomhedens	  egen	  oversættelse	  af	  disse	  en	  efter	  

en	  (Bilag	  15),	  hvorved	  værdierne	  opstod	  med	  nye	  anknytninger,	  som	  ikke	  var	  til	  gavn	  for	  TBS.	  

Dertil	  fremstillede	  de	  L’Oréal	  som	  en	  ond	  aktør,	  der	  aldrig	  havde	  nægtet	  dyreforsøg	  og	  som	  endda	  

havde	  Nestlé	  som	  storaktionær	  –	  en	  mindst	  ligeså	  ond	  aktør,	  der	  var	  stemt	  ind	  som	  ”The	  least	  

responsible	  company”	  i	  en	  meningsmåling	  året	  før	  (Ibid.).	  Gennem	  denne	  historie	  forsøgte	  

Naturewatch	  at	  ekskludere	  TBS	  ved	  at	  gruppere	  skønhedskæden	  med	  de	  onde.	  	  

Ngo’en	  fik	  pressens	  opbakning,	  idet	  deres	  budskaber	  imødekom	  journalisten	  konflikt	  kriterium,	  

hvorfor	  de,	  modsat	  TBS,	  formåede	  at	  trænge	  igennem	  journalistens	  filter.	  Ved	  gennemgang	  af	  de	  

publicerede	  artikler	  om	  opkøbet,	  viser	  et	  stort	  antal	  af	  artiklerne	  at	  bygge	  på	  den	  kritiske	  Ngos	  

budskaber,	  som	  derved	  spredte	  sig	  videre	  ud	  i	  netværket.	  Kampagnen	  opnåede	  stor	  support	  

(Artikel	  10;	  Artikel	  17).	  

For	  at	  vende	  tilbage	  til	  kunden,	  vil	  han	  eller	  hun,	  hvis	  den	  overbevises	  af	  Naturewatchs	  

oversættelse	  af	  projektet,	  stoppe	  med	  at	  handle	  hos	  virksomheden.	  Det	  er	  lig	  den	  eksklusion	  af	  

virksomheden,	  som	  jeg	  tidligere	  har	  været	  inde	  på.	  Risikoen	  er	  betydelig,	  da	  det	  er	  de	  kritiske	  

forbrugere,	  som	  udgør	  TBS’	  kundekreds	  –	  forbrugere,	  der	  er	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  lytte	  til	  Ngo’er.	  

I	  forbindelse	  med	  kampagnestrategien	  bør	  det	  nævnes,	  at	  en	  aktør	  som	  Naturewatch	  lever	  af	  at	  

skaffe	  sig	  rollen	  som	  talsmand	  for	  mange	  og	  benytter	  netop	  ofte	  the	  logic	  of	  numbers	  i	  deres	  

taktikker	  (Hond	  &	  Bakker	  2007:910):	  ”By	  showing	  their	  numbers,	  protesters	  collectively	  express	  

that	  they	  no	  longer	  believe	  that	  decisions	  or	  policies	  are	  desirable,	  proper,	  or	  appropriate”	  (Ibid.).	  En	  

taktik	  som	  TBS	  selv	  har	  anvendt	  i	  andre	  sammenhænge	  i	  forbindelse	  med	  demonstrationer	  og	  

underskriftsindssamlinger	  (WEB	  4)	  -‐	  men	  samtidig	  en	  taktik,	  som	  i	  denne	  kontekst,	  blev	  til	  

kritikernes	  fordel.	  Ngo’ens	  inklusion	  betød	  TBS’	  eksklusion.	  Det	  må	  yderligere	  identificeres,	  hvad	  

der	  her	  gik	  galt	  i	  TBS’	  projekt.	  
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Kommunikationsmønsteret	  omkring	  kampen	  med	  Naturewatch	  kan	  karakteriseres	  som	  

konverserende,	  hvor	  magten	  er	  balanceret,	  men	  hvor	  det	  i	  praksis	  enten	  er	  stakeholdere	  eller	  

virksomheden,	  der	  har	  mest	  magt	  (Bordewijk	  &	  Van	  Kaam	  2003	  (1986):116).	  Den	  mediedækning	  

og	  support	  som	  Ngo’en	  opnåede	  giver	  dem	  en	  vis	  magt	  i	  relationen.	  På	  dette	  tidspunkt	  i	  

translationsprocessen	  var	  Ngo’en	  på	  vej	  mod	  centrummets	  netværk.	  Det	  lader	  til,	  at	  de	  negative	  

reaktioner	  i	  omgivelserne	  fik	  TBS	  til	  at	  indse	  dette	  og	  ty	  til	  kriserelaterede	  responsstrategier,	  hvor	  

kommunikationen	  gøres	  relevant	  i	  forhold	  til	  stakeholderes	  krav	  og	  behov	  (Morsing	  Shultz	  

206:327).	  Med	  inspiration	  fra	  Cornelissens	  (2004)	  teori	  om	  krisestrategier	  kan	  TBS	  her	  siges	  at	  

have	  benyttet	  associeringsstrategier	  (Ibid.:226).	  Den	  tidligere	  citerede	  udtalelse	  fra	  Anita	  Roddick	  

omkring	  det	  nye	  samarbejde	  med	  L’Oréal	  illustrerer,	  hvordan	  de	  benyttede	  strategien	  som	  

styrkelse	  (Ibid.):	  ”They	  (L’Oréal)	  understand	  what	  a	  maverick	  TBS	  was	  in	  the	  business	  world	  and	  

how	  we	  helped	  change	  the	  language	  of	  business,	  incorporating	  the	  action	  of	  social	  change,	  especially	  

in	  human	  right	  animal	  welfare,	  the	  environment	  and	  community	  trade”	  (WEB	  23).	  Gennem	  

associeringsstrategien	  huskede	  TBS	  stakeholdere	  på	  eksisterende	  positive	  aspekter	  af	  deres	  

værdibaserede	  forretning	  for	  at	  kompensere	  for	  den	  skade	  kritikken	  kunne	  påføre	  dem.	  Samtidig	  

inkluderede	  de	  L’Oréal	  som	  den	  gode	  hjælper	  af	  deres	  værdiprojekt,	  hvorved	  de	  ændrede	  rollerne	  

fra	  onde	  til	  gode	  i	  den	  gruppering	  som	  Naturewatch	  havde	  sat	  virksomheden	  i.	  I	  citatet:	  ”..I	  want	  to	  

make	  things	  happen,	  to	  spread	  human	  values	  wider	  in	  business	  if	  I	  possibly	  can.	  And	  this	  sale	  gives	  us	  

the	  chance	  to	  do	  so”	  (WEB	  23),	  benyttedes	  associeringsstrategien	  som	  transcendens,	  hvor	  den	  

negative	  forståelse	  blandt	  stakeholdere	  associeres	  med	  ønsket	  om	  et	  højere	  og	  mere	  fremadrettet	  

mål	  (Cornelissen	  2008:226).	  I	  relationen	  til	  Ngo’er	  må	  strategien	  fremhæves	  som	  hensigtsmæssig,	  

da	  Ngo’er,	  som	  beskrevet,	  er	  drevet	  af	  bredere,	  ideologiske	  projekter,	  som	  sagen	  indrulleres	  i.	  Ved	  

at	  argumentere	  samfundsorienteret	  og	  fremadrettet	  havde	  TBS	  antageligt	  større	  chancer	  for	  at	  

guide	  Ngo’er	  mod	  virksomhedens	  problematisering	  og	  på	  sigt	  indrullere	  dem	  som	  hjælpere	  af	  

projektet.	  

	  

TBS’	  responsstrategiske	  tilgang	  til	  kampen	  med	  Ngo’erne	  kom	  også	  til	  udtryk	  på	  andre	  måder.	  

Som	  respons	  på	  Naturewatchs	  negative	  oversættelser	  af	  værdisættet,	  nedtonede	  virksomheden	  

deres	  egne	  positive	  forståelser	  af	  værdierne.	  I	  en	  offentlig	  udtalelse	  blev	  TBS’	  tidlige	  statement	  

om,	  at	  de	  aldrig	  har	  været	  i	  nærheden	  af	  dyreforsøg,	  modificeret.	  Således	  udtalte	  de,	  at	  de	  fleste	  

kosmetikingredienser	  har	  været	  testet	  på	  dyr	  før	  eller	  siden,	  hvorfor	  det	  selv	  for	  TBS,	  er	  nærmest	  

umuligt	  at	  sælge	  produkter,	  hvis	  ingredienser	  aldrig	  har	  været	  testet	  på	  dyr	  (Artikel	  22).	  Her	  

benyttede	  TBS	  ærlighed	  som	  taktik.	  Dette	  viser,	  at	  en	  aktør	  taktisk	  set	  kan	  lade	  andre	  aktører	  
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vinde	  en	  mindre	  forhandling,	  for	  ikke	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  netværket	  og	  forsøge	  at	  redde	  sin	  egen	  

position	  i	  den	  videre	  kamp.	  Selv	  omkring	  negative	  aspekter	  kan	  åbenhed	  og	  transparens	  overfor	  

omgivelserne	  være	  styrkende	  for	  relationer	  (Svarre	  2011:132).	  

Endelig	  benyttede	  TBS	  responsstrategien	  ved	  at	  reagere	  på	  Ngo’ens	  etablering	  af	  det	  onde	  

trekløver	  –	  TBS,	  L’Oréal	  og	  Nestlé.	  Skønhedskæden	  cuttede	  deres	  relation	  til	  den	  onde	  gruppe	  ved	  

konstant	  at	  understrege,	  at	  de	  trods	  opkøbet	  ikke	  vil	  gå	  på	  kompromis	  med	  deres	  værdier,	  men	  

tværtimod	  fortsætte	  som	  uafhængig	  virksomhed	  (Bilag	  2;	  WEB	  4;	  Artikel	  2).	  	  

Der	  kan	  her	  stilles	  spørgsmålstegn	  til,	  hvad	  nedtoningen	  af	  værdierne	  i	  en	  autokommunikativ	  

kontekst	  betyder	  for	  medarbejders	  tiltro	  til	  projektet?	  Eller,	  hvad	  TBS’	  forsøg	  på	  at	  adskille	  sig	  fra	  

L’Oréal	  betyder	  for	  det	  nye	  samarbejde	  samt	  relationen	  til	  de	  involverede	  shareholderes?	  Disse	  

spørgsmål	  søges	  ikke	  besvaret,	  men	  skal	  blot	  benyttes	  til	  at	  påpege,	  at	  ethvert	  valg	  og	  enhver	  

handling	  har	  konsekvenser	  for	  relationer	  længere	  ude	  i	  netværket.	  

	  

At	  TBS	  anerkendte	  magtbalancen,	  forholdt	  sig	  til	  de	  kritiske	  røster	  og	  svarede	  via	  

responsstrategier,	  kan	  være	  en	  forklaring	  på,	  at	  det	  ikke	  gik	  helt	  galt	  i	  relationen	  og	  endte	  med	  en	  

CSR	  skandale	  på	  linje	  med	  Shells	  Brent	  Spar	  sag	  (Artikel	  19)	  eller	  Nikes	  krise	  omkring	  

underbetalte	  arbejdere	  (Artikel	  20).	  I	  situationen	  var	  der	  dog	  stadig	  tale	  om	  en	  reaktiv	  

strategitilgang,	  da	  TBS	  først	  responderede	  på	  stakeholderinteresser	  efter,	  at	  kritikken	  var	  en	  

realitet.	  Havde	  TBS	  forholdt	  sig	  proaktivt	  til	  relationen	  med	  Ngo’en	  og	  involveret	  dem	  i	  sagen	  op	  

til	  offentliggørelsen,	  havde	  de	  formodentligt	  haft	  større	  chance	  for	  at	  indrullere	  dem	  via	  en	  fælles	  

forståelse	  for	  projektet	  –	  vel	  at	  mærke	  før	  Ngo’en	  blev	  påvirket	  af	  andre	  aktørers	  oversættelser.	  At	  

indrullere	  Ngo’er	  som	  allierede	  er	  væsentligt	  fordi	  disse	  i	  kraft	  af	  deres	  store	  antal	  aktivistiske	  

tilhængere	  ofte	  bliver	  talsmænd	  for	  mange.	  Jf.	  de	  førnævnte	  CSR	  relaterede	  skandaler	  er	  det	  før	  

set,	  hvorledes	  Ngo’er	  udnytter	  deres	  magt	  til	  ligefrem	  at	  smide	  virksomheder	  ud	  af	  netværk.	  

	  

Opsummering:	  TBS	  mødte	  modstand	  fra	  et	  flertal	  af	  Ngo’er,	  som	  strategisk	  placerede	  TBS	  i	  den	  

onde	  gruppe,	  langt	  fra	  positionen	  som	  branchens	  etiske	  virksomhed.	  Modsat	  virksomheden	  selv	  

evnede	  Naturewatch	  at	  fange	  journalistens	  opmærksomhed.	  Trods	  det,	  at	  TBS	  her	  tabte	  en	  kamp,	  

endte	  situationen	  nok	  ødelæggende,	  men	  ikke	  som	  en	  egentlig	  skandale.	  TBS	  opfangede	  faren	  og	  

ubalancen	  i	  magtfordelingen	  og	  svarede	  strategisk	  hensigtsmæssigt,	  hvorved	  de	  sikrede	  deres	  

fortsatte	  inklusion	  i	  netværket.
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Status	  på	  projektet	  i	  dag	  

Jeg	  har	  nu	  analyseret	  TBS’	  CSR	  relaterede	  udfordring	  efter	  salget	  til	  L’Oréal	  ved	  at	  undersøge,	  

hvordan	  strategier	  blev	  bragt	  i	  spil	  i	  translationsprocessens	  kampe.	  Ifølge	  Callon	  er	  de	  

involverede	  aktørers	  formål	  med	  forhandlingerne	  at	  fremstå	  som	  vidende	  og	  magtfulde	  aktører,	  

der	  kan	  tale	  på	  vegne	  af	  masserne	  (Callon	  1986:15).	  Følgende	  analyseres	  der	  derfor	  først	  på,	  

hvordan	  translationsprocessen	  gik	  for	  TBS.	  I	  hvor	  høj	  grad	  lykkedes	  det	  for	  virksomheden	  at	  

engagere	  netværket	  og	  opnå	  en	  fordelagtig	  position	  i	  netværket?	  Derefter	  illustrerer	  jeg,	  

hvorledes	  dynamiske	  processer	  med	  modstand	  og	  nye	  muligheder	  betyder,	  at	  projektet	  den	  dag	  i	  

dag	  stadig	  har	  et	  liv.	  

	  

Vandt	  The	  Body	  SHop	  kampen	  om	  værdigrundlaget?	  

I	  månederne	  efter	  opkøbet	  var	  der	  klare	  tegn	  på,	  at	  TBS’	  grønne	  image	  havde	  lidt	  skade.	  

Omdømmeundersøgelser	  fastslog,	  at	  tilfredsheden	  med	  virksomheden	  var	  faldet	  drastisk	  (Artikel	  

9;	  Artikel	  10).	  Der	  tegnede	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  Ngo’ens	  og	  journalistens	  kritiske	  anknytninger,	  satte	  

sine	  spor	  i	  den	  offentlige	  mening.	  Billedet	  svarer	  til	  den	  opfattelse	  Marianne	  Gulløv	  har	  af	  

opkøbets	  betydning	  for	  virksomhedens	  image	  i	  dag:	  ”Eksternt	  har	  det	  større	  negativ	  impact	  end	  

det	  har	  positiv	  impact”	  (Interview	  2:16.30-‐18.30).	  Dette	  viser,	  at	  når	  det	  går	  galt	  i	  relationer,	  når	  få	  

magtfulde	  aktører	  ikke	  indrulleres	  som	  hjælpere,	  kan	  det	  have	  konsekvenser	  længere	  ude	  i	  

netværket.	  

I	  tiden	  efter	  foretog	  TBS	  handlinger,	  der	  kun	  styrkede	  de	  andre	  aktørers	  sejrer.	  Som	  beskrevet	  

nedtonede	  de	  betydningen	  af	  deres	  værdier.	  Dertil	  flyttede	  de	  fokus	  fra	  værdierne	  til	  nye	  

produktkollektioner	  (Artikel	  22).	  Ved	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  deres	  værdier	  blev	  TBS	  mere	  som	  

deres	  konkurrenter	  –	  de	  mistede	  endnu	  en	  del	  af	  deres	  grønne	  niche.	  Det	  er	  ikke	  utænkeligt,	  at	  

den	  kamp	  de	  tabte	  her	  har	  betydning	  for	  deres	  nutidige	  udfordringer.	  

Heroverfor	  havde	  TBS	  imidlertid	  også	  sine	  sejrer.	  Nok	  blev	  de	  på	  mange	  måder	  taberen	  i	  de	  første	  

måneders	  mediestorm	  og	  det	  må	  understreges,	  at	  de	  stadig	  står	  overfor	  problemer.	  Dog	  lader	  det	  

til,	  at	  TBS	  efterhånden	  har	  bevist,	  at	  de	  stadig	  er	  den	  etiske	  virksomhed.	  Handler	  man	  i	  deres	  

butikker,	  følger	  deres	  kampagner,	  er	  værdierne	  i	  dag	  igen	  gennemtrængende.	  Om	  billedet	  havde	  

været	  det	  samme	  uden	  L’Oréals	  økonomiske	  hjælp	  i	  2006,	  har	  jeg	  ikke	  informationer	  til	  at	  

besvare,	  så	  det	  må	  forblive	  i	  det	  uvisse.	  Ikke	  desto	  mindre	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  TBS’	  

argument	  om,	  at	  opkøbet	  kunne	  brede	  deres	  værdier	  ud	  til	  andre	  virksomheder,	  er	  opfyldt.	  På	  
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L’Oréals	  hjemmeside	  støtter	  kosmetikgiganten	  stærkt	  op	  om	  TBS’	  værdier	  (WEB	  6)	  og	  til	  forskel	  

fra	  før	  2006	  har	  L’Oréal	  i	  dag	  selv	  et	  værdisæt	  (WEB	  25).	  Om	  dette	  har	  at	  gøre	  med	  TBS’	  

indflydelse,	  politikeres	  lovkrav	  eller	  presset	  fra	  Ngo’erne,	  er	  sådan	  set	  ligegyldigt	  i	  denne	  

sammenhæng.	  Pointen	  er,	  at	  det	  styrker	  TBS’	  projekt.	  Dette	  er	  en	  eksempel	  på,	  at	  hvad	  TBS	  ofrede	  

i	  omdømme	  i	  tiden	  efter	  opkøbet,	  kan	  de	  bruge	  i	  andre	  sammenhænge	  i	  dag.	  På	  første	  side	  i	  deres	  

værdirapport	  2011	  kan	  man	  således	  læse:	  ”Vi	  oplever	  mange	  virksomheder,	  som	  kommunikerer	  

intenst	  omkring	  deres	  værdier,	  og	  det	  glæder	  os	  meget.	  Vi	  var	  forgangsmænd(kvinder)	  indenfor	  

dette	  felt,	  og	  vi	  ser	  det	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  føre	  det	  endnu	  videre	  og	  derved	  sætte	  de	  højeste	  

standarder	  for	  naturlige	  og	  etiske	  skøndhedbrands”	  (Bilag	  6),	  hvorved	  det,	  der	  kan	  anskues	  som	  

deres	  mistede	  grønne	  niche,	  vendes	  til	  en	  styrkelse	  af	  deres	  projekt.	  Et	  projekt,	  hvor	  TBS	  har	  en	  

central	  rolle	  for	  samfundets	  bedring.	  Værdikampen	  er	  ikke	  slut.	  

Modstand:	  Ingen	  kamp	  er	  endelig	  -‐	  projektet	  kan	  når	  som	  helst	  udfordres	  

Callon	  påpeger,	  at	  der	  aldrig	  er	  nogen	  garanti	  for	  den	  konstellation	  af	  aktører	  og	  talspersoner,	  

som	  er	  opbygget	  på	  et	  givent	  tidspunkt	  (Callon	  1986:15-‐16).	  Et	  projekt	  er	  konstant	  truet	  af	  

modstand,	  hvilket	  følgende	  eksemplificeres.	  

I	  kosmetikbranchen	  har	  samfundets	  stigende	  fokus	  på	  virksomhedens	  miljømæssige	  ansvar	  og	  

ikke	  mindst	  det	  kritiske	  og	  selvbevidste	  individs	  bekymringer	  for	  egen	  krop	  (Giddens	  1991:72-‐

86)	  ført	  til	  et	  øget	  fokus	  på	  brugen	  af	  parabener	  i	  kosmetikprodukter.	  Med	  jævne	  mellemrum	  har	  

undersøgelser	  afsløret,	  at	  en	  lang	  række	  kosmetikproducenter	  bruger	  hormonforstyrrende	  stoffer	  

(Artikel	  23;	  Artikel	  24).	  Afsløringerne	  har	  i	  høj	  grad	  imødekommet	  journalistens	  kriterier	  om	  

konflikt	  og	  relevans	  og	  fundet	  vej	  gennem	  dennes	  filter.	  Konsekvensen	  har	  været,	  at	  modstand	  

mod	  TBS’	  projekt	  er	  opstået.	  Selvom	  listerne	  over	  syndere	  i	  alle	  tilfælde	  har	  været	  lange	  bliver	  

TBS	  fremhævet	  som	  eksempel	  i	  langt	  de	  fleste	  nyhedsartikler	  om	  emnet	  (Ibid.).	  Senest	  betød	  en	  

opgørelse	  fra	  Forbrugerstyrelsen	  (WEB	  23),	  at	  TBS	  fik	  ikke	  mindre	  end	  84	  presseklip	  med	  dårlig	  

omtale.	  Om	  dette	  udtaler	  Marianne	  Gulløv,	  at:	  ”…hvis	  der	  har	  været	  den	  mindste	  smule	  debat	  om	  

parabener,	  så	  kommer	  det	  ind	  i	  en	  forkert	  vinkel	  (…)	  så	  bliver	  det	  straks	  en	  mediestorm	  i	  større	  grad,	  

som	  jeg	  aldrig	  har	  oplevet	  før”	  (Interview	  1:00.00-‐06.28).	  

At	  TBS	  bliver	  særlig	  hårdt	  ramt	  af	  sager	  som	  disse	  kan	  forklares	  ved,	  at	  deres	  stærke	  CSR	  

kommunikation	  sætter	  dem	  i	  farezonen	  for	  kritik	  som	  det	  også	  var	  tilfældet	  under	  L’Oréal	  sagen.	  

Dertil	  giver	  den	  velcro	  effekt,	  som	  jeg	  tidligere	  har	  nævnt,	  risikoen	  et	  ekstra	  perspektiv:	  ”The	  

promotion	  of	  desirable	  qualities	  such	  as	  CSR	  will	  tend	  to	  evoke	  skepticism	  if	  a	  company	  is	  

stigmatized	  beforehand	  with	  a	  bad	  reputation	  or	  if	  a	  company	  	  is	  experiencing	  a	  legitimacy	  crisis	  
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such	  as	  a	  corporate	  scandal”	  (Morsing	  &	  Shultz	  2006:332).	  Således	  er	  der	  to	  pointer	  at	  hente	  fra	  

parabenesagerne.	  For	  det	  første	  bekræftes	  risikoen	  ved	  en	  stærk	  CSR	  kommunikation.	  Sagerne	  

virkede	  mere	  ekskluderende	  på	  TBS	  end	  de	  gjorde	  på	  virksomheder,	  som	  ikke	  markedsfører	  sig	  

ligeså	  grønt.	  For	  det	  andet	  viser	  det,	  at	  TBS	  ikke	  kan	  frigøre	  sig	  fra	  deres	  historie.	  Nederlaget	  

omkring	  opkøbet	  har	  klistret	  sig	  fast	  til	  virksomheden	  og	  har	  konsekvenser	  den	  dag	  i	  dag.	  

Delkonklusion	  

I	  denne	  analysedel	  er	  aktør-‐netværksanalysestrategien	  benyttet	  til	  at	  foretage	  en	  empirinær	  

undersøgelse	  af	  et	  nedslag	  i	  TBS’	  CSR	  kommunikation.	  Den	  skepsis,	  der	  opstod	  omkring	  L’Oréals	  

opkøb	  af	  den	  grønne	  skønhedskæde,	  fik	  virksomheden	  til	  at	  igangsætte	  et	  projekt,	  der	  handlede	  

om	  at	  overbevise	  andre	  aktører	  om	  opkøbet	  som	  en	  nødvendighed	  for	  virksomhedens	  fortsatte	  

værdibaserede	  forretningsmodel.	  Afsnittet	  har	  påvist,	  at	  forhandlingsprocesserne,	  som	  udspillede	  

sig	  i	  mediernes	  arena,	  fik	  konsekvenser	  for	  TBS	  og	  deres	  positions	  som	  branchens	  etiske	  

virksomhed.	  

TBS	  måtte	  forhandle	  med	  især	  journalister	  og	  Naturewatch,	  der	  forholdt	  sig	  kritisk	  til	  

virksomhedens	  problematisering.	  Da	  TBS	  i	  sidste	  ende	  er	  afhængige	  af	  deres	  kunders	  opbakning,	  

kom	  disse	  kampe	  i	  høj	  grad	  til	  at	  handle	  om,	  hvilke	  aktører,	  der	  kom	  til	  at	  tale	  på	  vegne	  af	  

kunderne.	  Som	  kommunikationsøvelsen	  i	  mediernes	  arena	  ofte	  går	  ud	  på,	  søgte	  TBS	  at	  indrullere	  

journalisten	  som	  allieret	  gatekeeper.	  Det	  blev	  dog	  synliggjort,	  at	  TBS’	  allokationsbaserede	  

kommunikationsstrategi	  var	  et	  uhensigtsmæssigt	  valg	  i	  relation	  til	  det	  omgivende	  konsulterende	  

kommunikationsmønster.	  Strategien	  fejlede	  fordi	  virksomhedens	  positive	  vinkel	  ikke	  imødekom	  

journalistens	  kriterier.	  Konsekvensen	  blev,	  at	  TBS’	  stemme	  blev	  marginaliseret	  til	  fordel	  for	  

virksomhedens	  modstandere.	  Via	  en	  fælles	  interesse	  i	  den	  kritiske	  vinkel,	  evnede	  Ngo’en	  at	  alliere	  

sig	  med	  journalisten	  og	  placerede	  TBS	  i	  den	  onde	  gruppe,	  langt	  fra	  positionen	  som	  den	  etiske	  

virksomhed.	  

Et	  faldende	  image	  i	  tiden	  efter	  understreger,	  at	  det,	  der	  strategisk	  gik	  galt	  i	  TBS’	  forhandlinger	  

med	  magtfulde	  aktører	  i	  mediernes	  arena,	  fik	  fatale	  konsekvenser	  længere	  ude	  i	  netværket,	  

hvilket	  virksomheden	  i	  dag	  stadig	  lider	  under.	  På	  trods	  af,	  at	  TBS	  i	  dag	  står	  bedre	  i	  

meningsmålingerne,	  møder	  de	  stadig	  modstand,	  når	  nye	  sager	  associeres	  med	  opkøbet.	  Det	  viser,	  

at	  TBS’	  intense	  CSR	  kommunikationsstrategi	  gør	  dem	  ekstra	  udsatte	  for	  kritik	  samt	  at	  de	  ikke	  kan	  

frigøre	  sig	  fra	  deres	  historie	  og	  tidligere	  kriser.	  

Det	  er	  således	  understreget,	  at	  TBS	  står	  overfor	  fundamentale	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  at	  

styre	  deres	  positive	  CSR	  budskaber	  strategisk	  i	  de	  traditionelle	  mediers	  arena.	  At	  de	  ikke	  kan	  
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håndtere	  langdistancekontrol	  gennem	  journalisten	  gør	  plads	  til,	  at	  den	  kritiske	  vinkel	  vinder	  igen	  

og	  igen.	  Skønhedskæden	  må	  søge	  nye	  veje	  i	  kampen	  om	  at	  styrke	  deres	  etiske	  position.	  I	  næste	  

analysedel	  vil	  jeg	  se	  på	  de	  sociale	  medier	  som	  et	  muligt	  alternativ.	  

Analysen	  har	  fremhævet	  nogle	  problematikker	  med	  særlig	  betydning	  for	  TBS’	  udfordringer.	  

Således	  vil	  spændingsfeltet	  mellem	  etik	  –	  og	  profitinteresser	  samt	  udfordringerne	  med	  at	  opnå	  

langdistancekontrol	  via	  journalistens	  filter	  og	  erhverve	  allierede	  frem	  for	  fjender,	  tages	  op	  i	  

afhandlingens	  diskussion.	  

Analyse	  del	  2:	  	  

Projektet	  om	  -‐	  med	  The	  Body	  Shop	  i	  front	  –	  at	  redde	  de	  stakkels	  dyr	  

Det	  er	  vist,	  hvorledes	  L’Oréals	  opkøb	  fik	  en	  skadelig	  virkning	  på	  TBS’	  position	  som	  branchens	  

etiske	  virksomhed.	  TBS’	  kamp	  om	  at	  genoprette	  og	  styrke	  deres	  position	  er	  dog	  langt	  fra	  slut.	  

Virksomheden	  gør	  stadig	  alt,	  hvad	  de	  kan	  for	  at	  finde	  deres	  vej	  tilbage	  mod	  centrum.	  Med	  dette	  

afsnit	  rykker	  jeg	  frem	  til	  år	  2013.	  Jeg	  forlader	  ikke	  kampene	  om	  værdierne,	  men	  fokus	  flyttes	  til	  en	  

anden	  begivenhed	  relateret	  til	  TBS’	  CSR	  kommunikation:	  EUs	  forbud	  mod	  dyreforsøg	  til	  

fremstillingen	  af	  kosmetikprodukter.	  Vedtagelsen	  af	  et	  forbud	  blev	  afsættet	  til,	  at	  TBS	  igangsatte	  

et	  nyt	  projekt	  med	  det	  formål	  at	  overbevise	  andre	  aktører	  om	  at	  tilslutte	  sig	  skønhedskædens	  

fortsatte	  kamp	  om	  at	  redde	  dyrene	  i	  resten	  af	  verdens	  lande.	  	  

Dette	  analysedel	  omhandler	  de	  translationsprocesser,	  som	  fulgte	  herefter	  og	  som	  stadig	  er	  i	  fuld	  

gang.	  Da	  situationen	  er	  en	  anden,	  vil	  netværkskonstellationen	  omkring	  projektet	  tage	  sig	  

anderledes	  ud	  end	  i	  forrige	  afsnit	  -‐	  nye	  aktører	  og	  relationer	  vil	  opstå.	  Særligt	  fordi	  jeg	  med	  dette	  

empiriske	  nedslag	  flytter	  analysen	  fra	  mediernes	  arena	  til	  de	  nye	  sociale	  medieplatforme.	  	  

Udover	  at	  fortsætte	  min	  undersøgelse	  af,	  hvorledes	  TBS’	  strategier	  bringes	  i	  spil	  og	  med	  hvilke	  

konsekvenser,	  har	  analysen	  dertil	  et	  supplerende	  formål.	  Med	  dette	  afsnit	  ønsker	  jeg	  også	  at	  vise,	  

hvad	  der	  er	  anderledes	  ved	  kommunikationsmønstre	  og	  relationer	  under	  de	  sociale	  mediers	  

tilstedeværelse	  –	  Hvad	  sker	  der	  med	  de	  forhandlingsprocesser,	  der	  omgiver	  TBS’	  CSR	  initiativer,	  

når	  virksomheden	  indtræder	  i	  en	  ny	  sfære,	  hvor	  andre	  dynamikker	  er	  gældende?	  Og	  hvilke	  nye	  

risici	  og	  muligheder	  møder	  TBS	  her	  i	  kampen	  om	  at	  styrke	  deres	  position	  som	  branchens	  etiske	  

virksomhed?	  

Analysen	  er	  struktureret	  på	  samme	  måde	  som	  forrige	  analysedel	  ved	  brug	  af	  Callons	  fire	  

elementer	  i	  translationsprocessen.	  Da	  jeg	  i	  analysedel	  1	  samt	  i	  teoriafsnittet	  har	  beskrevet,	  hvad	  

de	  forskellige	  elementer	  i	  processen	  indebærer	  samt	  mine	  formål	  med	  at	  analysere	  dem,	  går	  jeg	  i	  
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dette	  afsnit	  direkte	  til	  empirien.	  Læseren	  henvises	  derfor	  til	  de	  nævnte	  afsnit	  for	  teoretiske	  

forståelser.	  

Kosmetikindustriens	  problematisering	  af	  dyrevelfærd	  som	  afsættet	  til	  The	  Body	  

Shops	  projekt	  

Afsnittet	  opridser	  det	  projekt	  som	  TBS	  har	  iværksat	  på	  baggrund	  af	  vedtagelsen	  af	  EUs	  forbud	  

imod	  dyreforsøg.	  Først	  fremstilles	  den	  problematisering	  omkring	  dyrevelfærd,	  som	  er	  opstået	  i	  

kosmetikbranchen	  aktører	  imellem,	  hvorefter	  det	  beskrives,	  hvordan	  TBS	  udnytter	  

problematiseringen	  til	  at	  igangsætte	  deres	  eget	  projekt.	  Da	  det	  viser	  sig,	  at	  dette	  projekt	  indlejres	  i	  

de	  sociale	  mediers	  sfære,	  giver	  jeg	  efterfølgende	  en	  kort	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  de	  her	  gældende	  

vilkår	  ændrer	  ved	  translationsprocesser.	  Slutteligt	  introduceres	  de	  involverede	  aktører.	  

D.	  11.	  marts	  2013	  trådte	  EUs	  forbud	  imod	  import	  og	  salg	  af	  kosmetiske	  produkter	  og	  

ingredienser,	  der	  er	  testet	  på	  dyr,	  i	  kraft	  (WEB	  13).	  En	  sådan	  lovgivning	  kommer	  ikke	  ud	  af	  den	  

blå	  luft,	  ej	  heller	  bestemmes	  den	  af	  EU	  alene.	  Den	  måde,	  hvorpå	  EU	  tager	  en	  beslutning	  italesættes	  

som	  ”den	  fælles	  beslutningsprocedure”	  (WEB	  18):	  ”Kommissionen	  hører	  også	  interesserede	  parter,	  

såsom	  ikke-statslige	  organisationer,	  lokale	  myndigheder	  og	  repræsentanter	  for	  industrien	  og	  

civilsamfundet	  (…)	  På	  den	  måde	  sikrer	  kommissionen,	  at	  lovforslagene	  svarer	  til	  de	  berørte	  parters	  

behov”	  (Ibid.).	  At	  EU	  forbuddet	  imod	  dyreforsøg	  blev	  vedtaget,	  er	  derved	  udtryk	  for	  en	  

problematisering	  af	  dyrevelfærd,	  der	  er	  opstået	  i	  kosmetikindustrien	  aktører	  imellem.	  Det	  er	  

således	  aktører	  med	  en	  tilknytning	  til	  kosmetikbranchen,	  såsom	  politikere,	  producenter,	  

forbrugere	  mm.,	  der	  via	  en	  fælles	  forståelse	  for,	  at	  udvikling	  af	  kosmetik	  ikke	  kan	  begrunde	  

dyreforsøg	  (WEB	  13)	  har	  sat	  dyrenes	  velfærd	  på	  dagsordenen.	  

Det	  er	  dog	  ikke	  samtlige	  af	  branchens	  aktører,	  der	  er	  enige	  i	  ovenstående	  problematisering.	  En	  

række	  kosmetikproducenter	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  tests	  ikke	  kan	  foretages	  uden	  dyreforsøg	  

og	  de	  udtrykte	  derfor	  stor	  utilfredshed	  med	  forbuddet	  (Artikel	  4).	  Heroverfor	  markerede	  TBS,	  

som	  en	  af	  de	  eneste	  producenter,	  deres	  begejstring	  (Ibid.).	  Modsat	  tilfældet	  blandt	  konkurrenter,	  

fik	  forbuddet	  ingen	  negativ	  indflydelse	  på	  TBS’	  forretningsgang,	  da	  de	  i	  kraft	  af	  deres	  styrende	  

kerneværdi	  imod	  dyreforsøg	  aldrig	  har	  testet	  på	  dyr	  (WEB	  22).	  TBS	  har	  netop	  været	  blandt	  de	  

aktører,	  der	  har	  skabt	  problematiseringen	  af	  dyrevelfærd,	  idet	  virksomheden	  i	  mere	  end	  20	  år	  har	  

kæmpet	  aktivt	  for	  sagen	  (Bilag	  4).	  For	  skønhedskæden	  blev	  situationen	  derved	  et	  skridt	  nærmere	  

mod	  at	  genvinde	  positionen	  som	  branchens	  etiske	  virksomhed,	  gennem	  muligheden	  for	  at	  

fremstille	  sig	  selv	  som	  mere	  ansvarsfuld	  end	  konkurrenterne.	  Situationen	  omkring	  forbuddet	  blev	  
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derved	  begyndelsen	  på	  TBS’	  projekt	  om	  at	  overbevise	  andre	  om,	  at	  der	  stadig	  er	  meget	  at	  gøre	  

globalt	  for	  at	  redde	  dyrene.	  En	  redning,	  der	  kun	  kan	  opnås	  via	  et	  fælles	  projekt	  med	  TBS	  i	  front.	  

Kampzonen	  var	  sat.	  

TBS	  har	  kæmpet	  aktivt	  og	  kommunikerende	  for	  dyrevelfærd	  siden	  grundlæggelsen	  (Bilag	  1).	  I	  

2012	  indledte	  de	  et	  samarbejde	  med	  hjælpeorganisationen	  Cruelty	  Free	  International	  om	  at	  starte	  

en	  underskriftindsamling	  imod	  dyreforsøg	  i	  kosmetikindustrien	  (Bilag	  6).	  I	  offentlige	  udtalelser	  

hjælpes	  de	  to	  aktører	  ad	  med	  at	  fremhæve	  TBS’	  væsentlige	  rolle	  i	  EU	  kommissionens	  beslutning.	  

TBS	  skriver	  i	  deres	  kundemagasin:	  ”TBS	  har	  altid	  været	  en	  lidenskabelig	  fortaler	  for,	  at	  ingen	  dyr	  

behøver	  at	  lide	  ved	  fremstillingen	  af	  kosmetiske	  produkter”	  (Bilag	  7:8-‐9).	  I	  samme	  magasin	  er	  

følgende	  udsagn	  at	  finde	  fra	  Cruelty	  Free	  International:	  ”TBS	  er	  kendt	  verden	  over	  for	  sit	  

engagement	  imod	  dyreforsøg	  (…)	  Vi	  er	  naturligvis	  meget	  glade	  for	  dette	  samarbejde.	  Det	  giver	  os	  

mulighed	  for	  at	  få	  international	  gennemslagskraft	  og	  nå	  ud	  til	  millioner	  af	  mennesker	  verden	  over”	  

(Ibid.).	  Således	  fremstår	  formålet	  med	  projektet	  tydeligt:	  TBS	  har	  sammen	  med	  Ngo’en	  et	  mål	  om	  

at	  blive	  talsmand	  for	  masserne.	  Endvidere	  iscenesættes	  TBS	  som	  frontmand	  inden	  for	  værdier	  og	  

etik	  i	  forretningslivet.	  Evner	  TBS	  at	  overbevise	  andre	  om	  denne	  rolle	  ved	  at	  få	  dem	  til	  at	  associere	  

problematiseringen	  af	  dyrevelfærd	  med	  skønhedskæden,	  har	  de	  opnået	  en	  vigtig	  sejr	  i	  kampen	  

om	  at	  genvinde	  den	  ønskede	  position.	  

I	  tiden	  efter	  offentliggørelsen	  af	  forbuddet	  igangsatte	  TBS	  en	  række	  kommunikationsaktiviteter	  

med	  deres	  nye	  brand	  aktivist,	  sangerinden	  og	  dyreelskeren	  Leona	  Lewis’,	  ansigt	  i	  front.	  

Kampagnen	  er	  i	  skrivende	  stund	  stadig	  i	  gang.	  Herigennem	  søger	  de	  at	  sætte	  fokus	  på	  værdien	  

imod	  dyreforsøg	  og	  overbevise	  andre	  om	  at	  gå	  med	  på	  deres	  hold	  i	  den	  fortsatte	  kamp:	  ”…	  selvom	  

EU	  har	  forbudt	  dyreforsøg	  i	  forbindelse	  med	  kosmetik,	  så	  er	  der	  stadig	  meget	  at	  gøre	  globalt	  (…)	  

Hjælp	  os	  med	  at	  gøre	  verdens	  regeringer	  opmærksomme	  på,	  at	  dyreforsøg	  i	  forbindelse	  med	  

kosmetik	  ikke	  er	  i	  orden”	  (Ibid.).	  Helt	  konkret	  bruger	  de	  I	  denne	  forbindelse	  en	  

underskriftsindsamling	  som	  den	  taktik,	  der	  skal	  indrullere	  så	  mange	  allierede	  som	  muligt.	  En	  

taktik,	  der	  er	  oplagt	  når	  målet	  helt	  eksplicit	  er	  at	  blive	  talsmand	  for	  masserne.	  

På	  baggrund	  af	  ovenstående	  kan	  det	  argument	  som	  TBS’	  projekt	  bygger	  på	  defineres	  som:	  TBS’	  

værdi	  ”imod	  dyreforsøg”	  bærer	  budskabet	  om,	  at	  dyreforsøg	  til	  kosmetikprodukter	  er	  et	  unødvendigt	  

onde,	  som	  er	  synd	  for	  ”de	  stakkels	  dyr”,	  hvilket	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  industriens	  fælles	  interesse	  

for	  dyrevelfærd.	  Der	  er	  dog	  stadig	  meget	  at	  gøre	  globalt	  -	  og	  det	  kræver,	  at	  så	  mange	  som	  muligt	  

støtter	  op	  om	  TBS’	  fortsatte	  kamp	  for	  at	  redde	  dyrene.	  Lad	  os	  se,	  hvordan	  TBS’	  forsøg	  på	  at	  få	  andre	  

til	  at	  tilslutte	  sig	  deres	  projekt	  udspillede	  sig	  i	  ugerne	  efter	  EU	  forbuddets	  realitet.	  Inden	  da	  vil	  jeg	  
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dog	  kort	  fremhæve	  relevante	  karakteristika	  ved	  den	  nye	  sfære,	  hvori	  projektet	  i	  høj	  grad	  viser	  sig	  

at	  foregå.	  

Indtrædelsen	  på	  en	  ny	  platform	  –	  de	  sociale	  medier	  ændrer	  vilkårene	  for	  

translationsprocesser	  

I	  mine	  indsamlede	  data	  er	  en	  central	  observation,	  at	  translationsprocesserne	  omkring	  dette	  

projekt	  i	  høj	  grad	  udspiller	  sig	  på	  sociale	  medieplatforme	  (Interview	  1:06.28-‐08.48;	  Skærmbillede	  

4).	  Det	  bliver	  derfor	  nødvendigt	  at	  forklare,	  hvordan	  de	  sociale	  medier	  teknologisk	  set	  påvirker	  de	  

forhandlingskampe,	  som	  behandles	  i	  afsnittet	  om	  interessekonstruktion	  og	  indrullering.	  

En	  del	  af	  TBS’	  stakeholdere	  opbygger	  i	  dag	  langt	  hen	  ad	  vejen	  deres	  netværk	  gennem	  relationer	  på	  

de	  sociale	  medier	  (WEB	  14),	  hvorfor	  TBS	  også	  bør	  være	  at	  finde	  der.	  I	  dag	  argumenterer	  flere	  

industrielle	  guruer	  for,	  at	  deltager	  man	  ikke	  på	  Facebook	  osv.	  sætter	  man	  sig	  selv	  udenfor	  

cyberspace,	  hvilket	  i	  vor	  tid	  er	  lig	  med	  en	  eksklusion	  fra	  det	  globale	  netværk	  (Kaplan	  &	  Hanlein	  

2010:67).	  

Latour	  (1990)	  argumenterer	  for,	  at	  nye	  innovationer	  betyder	  nye	  muligheder	  for	  at	  mobilisere	  

masserne.	  Han	  inddrager	  opfindelsen	  af	  trykpressen	  til	  at	  forklare,	  hvorledes	  en	  innovation	  

ændrer	  vilkår	  for	  translationsprocesser	  og	  mulighederne	  for	  langdistancekontrol.	  Trykpressen	  

har	  været	  et	  magtfuldt	  middel	  til	  at	  opnå	  langdistancekontrol,	  fordi	  opfindelsen	  fik	  inskriptioners	  

rækkevidde	  og	  effekt	  til	  at	  accelerere:	  ”Immutability	  is	  ensured	  by	  the	  process	  of	  printing	  many	  

identical	  copies;	  mobility	  by	  the	  number	  of	  copies,	  the	  paper	  and	  the	  movable	  type.	  The	  links	  between	  

different	  places	  in	  time	  and	  space	  are	  completely	  modified	  by	  this	  fantastic	  acceleration	  of	  

immutable	  mobiles	  which	  circulate	  everywhere	  and	  in	  all	  directions…”	  (Latour	  1990:10).	  Ordene	  

immutability	  og	  mobility	  henviser	  til	  termen	  immutable	  mobiles,	  som	  Latour	  anvender	  om	  

inskriptioner	  og	  entiteter,	  der	  kan	  transporteres	  uden	  at	  de	  ændrer	  form	  og	  som	  derved	  netop	  

muliggør	  langdistancekontrol	  (Ibid.:7-‐13).	  	  

I	  tilfældet	  med	  opkøbet	  og	  parabenesagerne,	  der	  alle	  udspillede	  sig	  i	  mediernes	  arena,	  havde	  TBS	  

ikke	  succes	  med	  at	  mobilisere	  masserne.	  Latours	  betragtning	  kan	  relateres	  til	  de	  nye	  potentialer	  

som	  virksomheden	  kan	  finde	  i	  de	  sociale	  medier.	  For	  det	  første	  giver	  de	  nye	  platforme	  mulighed	  

for	  at	  producere	  indlæg	  med	  budskaber,	  der	  går	  mere	  direkte	  og	  øjeblikkeligt	  ud	  til	  et	  enormt	  

antal	  modtagere	  (Fieler	  et	  al.	  2010).	  På	  de	  sociale	  medier	  deler	  brugere	  med	  hinanden	  på	  kryds	  og	  

tværs	  og	  små	  netværk	  er	  forbundet	  til	  hinanden	  (O’Really	  2007)	  –	  således	  kan	  et	  budskab	  spredes	  

gennem	  tid	  og	  rum	  meget	  hurtigt.	  Latour	  beskriver	  dog	  også,	  hvordan	  trykpressens	  præcise	  
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reproduktion	  af	  en	  tekst	  gav	  den	  mere	  autoritet	  (Latour	  1990:11).	  Her	  er	  tilfældet	  på	  de	  sociale	  

medier	  anderledes.	  De	  kan	  anskues	  som	  en	  platform,	  hvor	  indholdet	  ikke	  skabes	  og	  publiceres	  af	  

virksomheden	  alene,	  men	  i	  stedet	  løbende	  modificeres	  og	  formes	  i	  fællesskab	  mellem	  brugerne	  

(O’Really	  2007:18-‐19).	  En	  type	  indhold,	  der	  understreger	  andre	  aktørers	  muligheder	  for	  

deltagelse	  i	  TBS’	  kommunikative	  praksis	  og	  som	  derfor	  ændrer	  ved	  mulighederne	  for	  

langdistancekontrol.	  I	  de	  analyserede	  forhandlingskampe	  vil	  det	  vise	  sig,	  hvordan	  dette	  

kontrolaspekt,	  set	  fra	  TBS’	  perspektiv,	  kan	  være	  både	  godt	  og	  skidt.	  

Således	  betyder	  det	  medievalg,	  som	  TBS	  har	  taget,	  at	  projektet	  indlejres	  i	  et	  decentraliseret	  og	  

distribueret	  netværk,	  som	  i	  høj	  grad	  ændrer	  vilkårene	  for	  translationsprocesser	  –	  her	  er	  

mulighederne	  for	  relationsopbygninger	  ændrede	  i	  forhold	  til	  den	  klassiske	  PR	  situation	  og	  links	  

skabes	  mellem	  aktører	  på	  helt	  nye	  måder.	  

Identificering	  af	  aktører	  

Herunder	  fremanalyseres	  de	  humane	  og	  non-‐humane	  aktører,	  der	  som	  en	  effekt	  af	  TBS’	  projekt	  

skabes	  som	  hovedaktører	  i	  det	  omgivende	  netværk.	  En	  række	  aktører	  er	  på	  sin	  vis	  gengangere	  fra	  

det	  netværk,	  der	  var	  genstand	  for	  analysen	  omkring	  L’Oréals	  opkøb.	  Da	  vi	  nu	  befinder	  os	  i	  en	  ny	  

situation,	  vil	  disse	  dog	  tilknyttes	  på	  en	  anden	  måde	  til	  dette	  projekt.	  Af	  samme	  årsag	  opstår	  dertil	  

aktører,	  som	  vi	  ikke	  har	  mødt	  før.	  Særligt	  grundet	  de	  sociale	  mediers	  tilstedeværelse	  tilføjes	  nye	  

elementer	  til	  netværket.	  

Værdien	  imod	  dyreforsøg	  

Imod	  dyreforsøg	  er	  en	  del	  af	  det	  værdigrundlag,	  som	  styrer	  TBS’	  kommunikation	  (Interview	  

1:11.10-‐14.15),	  hvorfor	  værdien	  er	  tilknyttet	  projektet	  fra	  begyndelsen.	  Værdien	  opstår	  som	  

aktør	  fordi	  det	  er	  denne,	  der	  linker	  TBS	  til	  EU	  forbuddet.	  Det	  er	  endvidere	  den,	  der	  adskiller	  TBS	  

fra	  konkurrenterne	  og	  medvirker	  til	  at	  skabe	  den	  frontmandsrolle,	  som	  skønhedskæden	  tildeler	  

sig	  selv.	  Alt	  i	  alt	  har	  værdien	  imod	  dyreforsøg	  altså	  en	  helt	  central	  plads	  i	  netværket.	  

De	  stakkels	  dyr	  	  

Relateret	  til	  værdien	  imod	  dyreforsøg	  er	  de	  dyr,	  som	  det	  hele	  drejer	  sig	  om	  at	  redde.	  Da	  projektet	  

tager	  sit	  afsæt	  ved	  EUs	  beslutning	  omkring	  dyrs	  velfærd,	  bliver	  dyrene	  fra	  start	  en	  fundamental	  

del	  af	  netværket.	  Tillæggelsen	  de	  stakkels	  er	  imidlertid	  noget,	  som	  artikuleres	  af	  TBS.	  Således	  

skaber	  de	  aktørgruppen	  de	  stakkels	  dyr	  gennem	  tekster,	  udtalelser	  og	  visuel	  storytelling.	  På	  

Facebook	  skriver	  de:	  ”Der	  er	  ingen	  grund	  til,	  at	  de	  stakkels	  dyr	  skal	  lide	  for	  menneskers	  skønhed”	  

(Skærmbillede	  8).	  På	  flyers	  samt	  i	  indlæg	  på	  Facebook	  optræder	  kaninen	  Happy	  Bunny,	  
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eksempelvis	  ledsaget	  af	  teksten:	  ”Fra	  11.	  marts	  forbyder	  EU	  dyreforsøg	  inden	  for	  kosmetik.	  Det	  

glæder	  kaninerne	  og	  os!”	  (Bilag	  4).	  I	  kampagnens	  nye	  Cruelty	  Free	  Makeup	  Collection	  er	  logoet	  en	  

moskushjort	  fulgt	  af	  historien	  om,	  hvordan	  TBS	  var	  et	  af	  de	  første	  skønhedsbrands	  i	  verden,	  der	  

producerede	  moskus	  syntetisk	  og	  uden	  dyremishandling	  (Bilag	  5).	  På	  den	  måde	  opstår	  kaninen	  

og	  hjorten	  som	  repræsentanter	  for	  de	  stakkels	  dyr,	  som	  har	  en	  stærk	  interesse	  i	  projektet,	  fordi	  de	  

har	  brug	  for	  at	  blive	  reddet.	  Deres	  rolle	  bliver	  at	  skabe	  den	  sympati	  og	  interesse,	  der	  kan	  få	  andre	  

aktører	  til	  at	  støtte	  op	  om	  TBS’	  argumenter.	  

Leona	  Lewis	  

Den	  britiske	  sangerinde	  Leona	  Lewis	  opstår	  som	  aktør	  via	  hendes	  nye	  identitet	  som	  TBS’	  brand	  

aktivist.	  I	  udtalelser	  som:	  ”…vores	  nye	  brand	  ambassadør	  skal	  hjælpe	  med	  at	  skabe	  opmærksomhed	  

på	  vores	  mærkesag	  Against	  Animal	  Testing”	  (Bilag	  5),	  iscenesættes	  hun	  som	  hjælper	  af	  TBS’	  

projekt.	  Endvidere	  beskriver	  virksomheden	  Leona	  som	  den	  perfekte	  partner	  for	  dem:	  ”Leona	  

Lewis	  hun	  er	  vegetar,	  hun	  elsker,	  dyr	  og	  hun	  gør	  rigtig	  meget	  i	  sit	  privatliv	  for	  dyrene”	  (Event	  tale:	  

02.22-‐04.08).	  Leona	  opstår	  derfor	  som	  hjælper	  af	  projektet	  via	  hendes	  partnerskab	  med	  TBS,	  

hendes	  interesse	  for	  dyr	  og	  aktivistiske	  holdning.	  

Sociale	  mediebrugere	  

Som	  følge	  af	  at	  projektet	  udspiller	  sig	  i	  den	  digitale	  sfære,	  opstår	  brugerne	  af	  de	  sociale	  medier	  

som	  aktører.	  I	  praksis	  betyder	  de	  sociale	  mediers	  tekniske	  muligheder	  for	  at	  dele,	  linke	  osv.	  på	  

tværs	  af	  de	  forskellige	  platforme,	  at	  der	  bliver	  tale	  om	  en	  stor	  aktørgruppe.	  TBS	  beskriver	  

målgruppen	  for	  deres	  kommunikation	  på	  de	  sociale	  medier	  som	  generation	  Y	  (interview	  1:11.10-‐

14.15),	  dvs.	  unge	  født	  mellem	  år	  1978-‐1994	  (Artikel	  15).	  I	  interviewet	  bekræfter	  Marianne	  Gulløv	  

den	  beskrivelse	  af	  generationen,	  som	  går	  igen	  i	  litteratur	  og	  artikler.	  De	  tænker	  mindre	  på	  

samfundet	  og	  mere	  ”Me,	  Myself	  and	  I”	  (Interview	  1:11.10-‐14.15;	  Artikel	  15).	  Umiddelbart	  har	  de	  

derfor	  ikke	  en	  interesse	  i	  projektet,	  som	  drejer	  sig	  om	  et	  ansvar	  for	  samfundet.	  En	  interesse	  kan	  

dog	  skabes	  gennem	  et	  andet	  karaktertræk	  ved	  generationen:	  ”De	  er	  vant	  til	  at	  iscenesætte	  sig	  selv	  –	  

giv	  dem	  en	  scene	  og	  de	  træder	  op”	  (Artikel	  15).	  For	  mange	  brugere	  bliver	  Facebook	  et	  personligt	  

udstillingsvindue	  (Artikel	  8),	  hvorigennem	  de	  kan	  formidle	  og	  styrke	  deres	  egne	  projekter.	  Fordi	  

det	  i	  dag	  er	  populært	  at	  vælge	  det	  gode,	  være	  den	  gode	  og	  ikke	  mindst	  vise	  omverdenen	  det	  gode,	  

man	  gør	  (Artikel	  20),	  kan	  et	  værdibaseret	  projekt	  som	  dette	  alligevel	  fange	  deres	  interesse.	  At	  

engagementsraten	  på	  TBS’	  Facebookprofil	  stiger	  ved	  værdibaserede	  indlæg	  (Interview	  1:	  06.28-‐

08.48)	  bekræfter	  de	  sociale	  mediebrugeres	  interesse	  i	  projektet.	  
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Bloggere	  

En	  anden	  aktørgruppe,	  der	  opstår	  via	  projektets	  indtræden	  på	  de	  nye	  platforme,	  er	  bloggere.	  I	  

litteratur	  og	  artikler	  artikuleres	  dagens	  bloggere	  som	  magtfulde	  aktører	  (O´Really	  2007:26).	  I	  dag	  

læser	  hver	  tredje	  danske	  Internetbruger	  blogs	  (WEB	  14).	  For	  TBS	  kan	  det	  at	  indrullere	  en	  

populær	  blogger	  med	  et	  stort	  antal	  følgere	  derfor	  være	  en	  kilde	  til	  at	  nå	  ud	  med	  et	  budskab	  til	  

mange.	  Kort	  efter	  at	  EU	  forbuddet	  var	  en	  realitet,	  inviterede	  TBS	  udvalgte	  bloggere	  til	  et	  event	  

(Interview	  2:00.00-‐04.45),	  hvorved	  de	  inddrog	  disse	  i	  projektet.	  Da	  TBS	  er	  en	  skønhedskæde,	  er	  

de	  inviterede	  bloggere	  såkaldte	  mode-‐	  og	  skønhedsbloggere	  (Interview	  2:00.00-‐04.45),	  der	  i	  

første	  omgang	  tilknyttes	  projektet	  via	  denne	  interesse.	  Udfordringen	  bliver	  derfor	  også	  at	  fange	  

deres	  interesse	  for	  dyrenes	  velfærd.	  

De	  nævnte	  aktører	  var	  sandsynligvis	  ikke	  alle	  en	  del	  af	  netværket	  omgivende	  kosmetikindustriens	  

problematisering	  af	  dyrevelfærd,	  som	  ovenfor	  fremstillet,	  før	  TBS	  igangsatte	  deres	  projekt.	  Det	  er	  

de	  nye	  anknytninger,	  som	  skabes	  med	  virksomhedens	  projekt,	  der	  får	  aktørerne	  til	  at	  opstå	  via	  de	  

bestemte	  roller	  og	  interesser.	  Det	  netværk,	  der	  i	  begyndelsen	  var	  omkring	  den	  kollektive	  

problematisering,	  får	  således	  en	  anderledes	  konstellation	  ved	  igangsættelsen	  af	  projektet.	  I	  

forlængelse	  heraf	  påpeger	  Callon,	  at	  de	  identiteter	  som	  aktørerne	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  

blot	  er	  en	  formodning,	  der	  fremsættes	  af	  projektets	  initiativtager	  (Callon	  1986:8).	  Som	  vi	  vil	  se	  i	  

de	  analyserede	  forhandlingskampe,	  kan	  disse	  identiteter	  blive	  bekræftet	  eller	  ændret	  alt	  efter	  i	  

hvilket	  omfang	  det	  i	  praksis	  lykkes	  for	  TBS’	  at	  indrullere	  aktørerne	  i	  deres	  projekt.	  

Interessekonstruktion	  og	  indrullering	  af	  allierede	  	  

Jeg	  har	  nu	  tegnet	  et	  billede	  af	  den	  scene,	  hvorfra	  forhandlingsprocesser	  følger.	  I	  dette	  afsnit	  

undersøges	  det,	  hvorledes	  den	  netværkskonstellation,	  der	  er	  vist	  udvikler	  sig	  i	  de	  efterfølgende	  

kampe.	  Analysen	  er	  således	  nået	  til	  de	  faser	  i	  translationsprocessen,	  som	  tidligere	  er	  beskrevet	  

som	  interessekonstruktion	  og	  indrullering.	  Ligesom	  i	  analysedel	  1	  går	  jeg	  her	  tæt	  på	  forskellige	  

kampe,	  hvor	  TBS	  søger	  at	  fange	  andres	  interesse	  med	  det	  formål	  at	  indrullere	  dem	  som	  allierede.	  

Hvordan	  bringes	  strategier	  i	  spil	  i	  relationer?	  Og	  hvilke	  konsekvenser	  har	  det?	  Svar	  på	  spørgsmål	  

som	  disse	  er	  nødvendige	  for	  at	  kunne	  besvare	  problemformuleringen.	  

Kampen	  om	  at	  indrullere	  de	  sociale	  mediebrugere	  gennem	  brand	  aktivist	  Leona	  Lewis	  

Under	  den	  intense	  række	  kommunikationsaktiviteter,	  som	  TBS	  har	  iværksat	  i	  tiden	  efter	  EUs	  

lovgivning,	  har	  de	  særligt	  inddraget	  to	  aktører	  som	  hjælpende	  komponenter:	  Leona	  Lewis	  og	  de	  

stakkels	  dyr.	  Strategisk	  indlejrer	  TBS	  deres	  argumenter	  i	  de	  to	  aktører,	  som	  disse	  bringer	  videre	  
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med	  sig	  ud	  i	  netværket.	  På	  den	  måde	  bliver	  henholdsvis	  Leona	  og	  de	  stakkels	  dyr	  som	  inscription	  

devices	  repræsentanter	  for	  TBS’	  interesser.	  Hvordan	  de	  modtages	  og	  opfattes,	  når	  de	  opfanges	  i	  

relationer	  på	  deres	  videre	  rejse	  i	  netværket	  er	  usikkert.	  I	  dette	  afsnit	  rettes	  fokus	  i	  første	  omgang	  

mod	  Leona.	  At	  anskue	  sangerinden	  som	  bærer	  af	  TBS’	  budskaber	  åbner	  op	  for	  en	  analyse	  af,	  

hvilken	  effekt	  hun	  fik	  i	  deres	  forsøg	  på	  at	  fange	  andres	  interesse.	  Det	  er	  efterhånden	  klart,	  at	  

enhver	  handling	  og	  ethvert	  forsøg	  kan	  blive	  udfordret.	  

Ved	  at	  inddrage	  Leona	  som	  brand	  ambassadør	  benytter	  TBS	  strategien	  the	  endorsed	  CSR	  

communication	  process,	  som	  dækker	  over	  virksomhedens	  kommunikation	  af	  CSR	  budskaber	  via	  

en	  tredje	  part	  (Morsing	  &	  Schultz	  &	  Nielsen	  2008:107).	  I	  sammenhængen	  med	  Leona	  refererer	  jeg	  

til	  dette	  som	  ambassadørstrategien.	  Styrken	  ved	  strategien	  er,	  at	  virksomheden	  undgår	  at	  fremstå	  

som	  selvhævdende	  og	  belærende	  samt	  kommer	  uden	  om	  den	  skepsis	  som	  vi	  har	  set,	  at	  

virksomheder	  ofte	  møder,	  når	  de	  kommunikerer	  om	  CSR	  (Ibid).	  Inddrages	  en	  tredje	  part	  til	  at	  

italesætte	  virksomheden	  i	  et	  positivt	  lys,	  er	  rationalet,	  at	  det	  har	  en	  mere	  overbevisende	  effekt	  

(Ibid).	  

TBS’	  målgruppe	  på	  sociale	  medier	  er	  som	  nævnt	  generation	  Y.	  Det	  er	  dem,	  der	  skal	  overbevises	  

om	  de	  budskaber,	  der	  er	  indlejret	  i	  Leona.	  Som	  beskrevet	  er	  udfordringen	  i	  relationen	  til	  

generation	  Y	  at	  fange	  deres	  interesse	  i	  samfundsmæssige	  forhold	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  det	  

resulterer	  i	  en	  aktivistisk	  adfærd.	  I	  den	  forbindelse	  er	  TBS’	  mål:	  ”Vi	  vil	  have	  gjort	  generation	  Y	  til	  

mere	  aktivister	  end	  de	  egentlig	  er	  –	  altså	  få	  dem	  til	  at	  tage	  et	  ansvar	  og	  få	  dem	  til	  at	  tænke	  

samfundsmæssigt,	  i	  stedet	  for	  ”me,	  myself	  and	  I”	  hele	  tiden	  (…)	  Dels	  for	  ligesom	  at	  få	  engageret	  dem	  

fordi	  det	  er	  det,	  vi	  mener	  er	  vigtigt.	  Dels	  for	  at	  sikre	  os,	  at	  vi	  ligesom	  har	  et	  godt	  flow	  af	  nye	  kunder,	  

som	  forstår	  vores	  værdier”	  (Interview	  1:	  11.10-‐14.15).	  Målet	  med	  at	  fange	  aktørgruppens	  interesse	  

fremstår	  således	  som	  toleddet	  –	  de	  skal	  tilknyttes	  TBS’	  projekt	  via	  både	  rollen	  som	  aktivist	  og	  

rollen	  som	  kunde.	  

Potentialet	  i	  at	  lade	  Leona	  indgå	  som	  det	  element,	  der	  skal	  fange	  de	  unges	  altafgørende	  interesse	  

virker	  umiddelbart	  lovende.	  Ifølge	  pointen	  om	  mistroen	  til	  virksomheder	  og	  den	  belærende	  tales	  

negative	  effekt,	  er	  der	  grund	  til	  at	  tro,	  at	  en	  ung,	  smuk	  superstjernes	  stemme	  vil	  være	  stærkere	  

end	  TBS’	  til	  at	  skabe	  den	  manglende	  samfundsinteresse.	  Vejen	  til	  de	  unge	  forsøges	  etableret	  

gennem	  TBS’	  præsentation	  af	  Leona:	  ”Leona	  tager	  berømmelsen	  i	  stiv	  arm	  og	  er	  helt	  klar	  over,	  hvor	  

vigtigt	  det	  er	  at	  skabe	  balance	  i	  livet”	  (WEB	  27).	  Der	  hentydes	  gentagende	  gange	  til,	  at	  uanset	  hvad	  

vil	  hun	  ikke	  miste	  kontakten	  til	  det,	  der	  er	  vigtigt	  her	  i	  livet	  –	  hun	  går	  op	  i	  værdier	  og	  vil	  kæmpe	  

for	  dem	  (Ibid).	  Sangerinden	  bliver	  derved	  fortaler	  for	  at	  sætte	  samfundet	  før	  me,	  myself	  and	  I.	  
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Leona	  påtager	  sig	  til	  fulde	  den	  nye	  identitet	  som	  hun	  har	  fået	  i	  anknytningen	  til	  projektet.	  Hendes	  

udtalelser	  om	  det	  unødvendige	  i	  dyreforsøg	  og	  det	  fortsatte	  behov	  for	  at	  redde	  lidende	  dyr	  i	  

resten	  af	  verden	  er	  langt	  hen	  ad	  vejen	  en	  tilnærmelsesvis	  kopi	  af	  sætninger,	  som	  vi	  tidlige	  har	  

mødt	  med	  TBS	  som	  afsender	  –	  men	  nu	  får	  de	  en	  anderledes	  kraft	  igennem	  Leona	  stemme	  (WEB	  

27;	  Bilag	  5).	  Ambassadørstrategien	  bliver	  her	  komplementeret	  af	  strategien	  conversational	  human	  

voice,	  som	  dækker	  over	  en	  engagerende	  og	  naturlig	  form	  for	  kommunikation	  baseret	  på	  noget,	  der	  

minder	  om	  en	  personlig	  konversation	  mellem	  virksomheden	  og	  modtagerne	  (Morsing	  et	  al.	  2011).	  

Sammen	  matcher	  de	  to	  strategier	  perfekt	  det	  kommunikationsmønster,	  der	  hersker	  på	  de	  sociale	  

medier.	  På	  Facebook	  er	  man	  venner,	  man	  synes	  godt	  om,	  man	  er	  fan.	  Som	  virksomhed	  er	  det	  ikke	  

oplagt	  at	  være	  for	  professionel	  og	  reklamerende	  i	  sin	  kommunikation,	  men	  i	  stedet	  at	  indtage	  en	  

mere	  menneskelig	  tilgang.	  Det	  handler	  om	  at	  tale	  det	  rette	  sprog	  på	  den	  scene,	  hvor	  man	  træder	  

ind	  (Svarre	  2011:122),	  hvis	  man	  vil	  opfattes	  som	  interessant.	  

Hertil	  benyttede	  TBS	  en	  taktisk	  italesættelse,	  der	  kan	  styrke	  indrulleringen	  af	  de	  unge	  som	  

aktivister,	  da	  Leona	  ikke	  bare	  får	  titlen	  brand	  ambassadør,	  men	  brand	  aktivist,	  hvilket	  tillægger	  

budskabet	  om	  dyreforsøg	  en	  opfordring	  til	  handling.	  På	  de	  sociale	  medier	  er	  det	  nemt	  og	  risikofrit	  

at	  være	  aktivist	  (Gladwell	  2010:45).	  En	  deling,	  et	  like	  eller	  en	  online	  underskift	  kræver	  ikke	  meget	  

af	  den	  unge	  -‐	  det	  er	  hurtigt	  gjort	  og	  der	  er	  ingen	  fare	  på	  færde.	  Ud	  fra	  pointen	  om	  Facebook	  som	  et	  

personligt	  udstillingsvindue,	  er	  der	  derfor	  grund	  til	  at	  tro	  på	  platformen	  som	  en	  vej	  til	  at	  

indrullere	  de	  unge	  som	  aktivister.	  Leonas	  værdibaserede	  fortælling	  ligger	  i	  naturlig	  forlængelse	  af	  

de	  unges	  projekter	  om	  at	  iscenesætte	  sig	  selv	  som	  den	  gode.	  Formår	  hun	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  

sammenhængen,	  er	  der	  kort	  vej	  til	  den	  aktivistiske	  handling,	  som	  vil	  inkludere	  de	  unge	  i	  projektet.	  

En	  kritisk	  refleksion	  over,	  hvor	  meget	  aktivisme,	  der	  egentlig	  ligger	  i	  dette,	  bør	  nævnes.	  Der	  kan	  

argumenteres	  for,	  at	  den	  overfladiske	  aktivistiske	  handling,	  der	  ligger	  i	  en	  online	  underskrift	  samt	  

de	  svage	  relationer,	  som	  forbinder	  Facebooks	  aktører,	  sjældent	  fører	  til	  en	  form	  for	  aktivisme,	  der	  

skaber	  social	  forandring	  (Ibid.).	  Dette	  er	  dog	  en	  anden	  diskussion,	  som	  i	  forbindelse	  med	  TBS’	  

relation	  til	  generation	  Y	  i	  første	  omgang	  er	  langt	  fra	  en	  realistisk	  vision	  nu	  og	  her.	  Ikke	  desto	  

mindre	  kan	  underskriften	  eller	  delingen	  sprede	  budskabet	  om	  dyreforsøg	  til	  den	  unges	  egne	  

netværk.	  Lykkes	  det,	  gennem	  Leona,	  at	  indrullere	  de	  unge	  som	  aktivister,	  vil	  det	  således	  give	  TBS	  

en	  højere	  stemme	  -‐	  både	  blandt	  sociale	  mediebrugere	  og	  derved	  også	  overfor	  beslutningstagerne.	  	  

Jeg	  har	  nu	  opridset	  de	  tilstedeværende	  potentialer,	  der	  peger	  på	  håbefulde	  resultater	  for	  TBS’	  

strategiske	  indrulleringen	  af	  generation	  Y.	  Inden	  for	  Danmarks	  grænser	  tog	  realiteten	  sig	  dog	  

noget	  anderledes	  ud.	  Da	  jeg	  efterlyste	  et	  eksempel	  på,	  at	  aktiviteten	  på	  de	  sociale	  medier	  var	  gået	  

uplanmæssigt,	  fremhævede	  Marianne	  Gulløv	  den	  lange	  række	  Facebookindlæg	  om	  Leona	  
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(Interview	  1:34.18-‐35.35).	  Da	  de,	  efter	  en	  uges	  spændingsvækkende	  indlæg,	  endelig	  

præsenterede	  ansigtet	  på	  den	  nye	  brand	  aktivist,	  resulterede	  det	  i	  30	  likes	  (Ibid.).	  Til	  

sammenligning	  erhvervede	  de	  630	  likes	  ved	  indlægget	  om	  EU	  forbuddets	  vedtagelse	  

(Skærmbillede	  4).	  Den	  manglende	  interesse	  kendetegner	  ligeledes	  responsen	  på	  de	  mange	  indlæg	  

om	  Leona,	  der	  fulgte	  i	  ugerne	  efter	  (Skærmbillede	  2;	  Skærmbillede	  3).	  Strategien	  om	  at	  benytte	  

sangerinden	  som	  bærer	  af	  virksomhedens	  budskaber	  fik	  altså	  ikke	  den	  ønskede	  effekt.	  Dette	  

peger	  på,	  at	  nok	  udfyldte	  Leona	  rollen	  som	  repræsentant	  for	  TBS’	  interesser,	  men	  som	  Callon	  

argumenterer	  for,	  er	  der	  forskel	  på	  at	  fungere	  som	  repræsentanten	  og	  som	  talsmanden,	  der	  taler	  

med	  vægt	  (Callon	  1987:13).	  Indenfor	  Danmarks	  grænser	  blev	  generation	  Y	  ej	  interesserede,	  

hvorved	  TBS’	  stemme	  ingen	  styrke	  fik.	  

TBS	  har	  ellers	  gjort	  alt	  det	  rigtige	  for	  at	  opfylde	  potentialerne.	  De	  benyttede	  	  involverende	  og	  

dialogiske	  kommunikationsmåder,	  der	  passer	  ind	  i	  det	  konverserende	  kommunikationsmønster,	  

som	  er	  gennemgribende	  på	  de	  sociale	  medier	  (O´Really	  2007).	  Gennem	  indlæg	  som:	  ”Hvorfor	  ser	  

Leona	  så	  glad	  ud?	  Hun	  har	  været	  med	  i	  at	  designe	  dette	  rådyrsmotiv,	  der	  symboliserer	  makeup	  uden	  

dyremishandling	  (…)	  Flot	  ik?	  Kan	  du	  lide	  ideen	  om	  makeup	  uden	  dyremishandling	  –	  så	  klik	  på	  LIKE	  –	  

og	  fortæl	  også	  gerne,	  hvad	  din	  holdning	  til	  emnet	  er!”	  (Skærmbillede	  2),	  opfordrede	  de	  til	  likes,	  

delinger	  og	  stillede	  spørgsmål	  til	  brugernes	  holdninger.	  Herved	  drog	  de	  nytte	  af	  den	  

involveringsstrategi,	  som	  er	  gennemgribende	  i	  deres	  sociale	  mediestrategi	  (Bilag	  3)	  og	  som	  de	  

sædvanligvis	  har	  succes	  med	  (Interview	  14	  30.02-‐31.49).	  Årsagen	  til	  det	  uheldige	  resultat	  var	  

altså	  ikke	  et	  forkert	  match	  mellem	  kommunikationsstrategier	  og	  det	  omgivende	  

kommunikationsmønster,	  som	  i	  analysedel	  1	  viste	  sig	  som	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  det	  gik	  galt	  i	  

TBS’	  relation	  til	  journalisten.	  Men	  hvor	  slog	  det	  så	  fejl?	  

Svaret	  kan	  være	  at	  finde	  i	  relationen	  mellem	  TBS	  Dk	  og	  TBS	  International	  (TBS	  Int.).	  Jeg	  har	  indtil	  

nu	  refereret	  til	  TBS	  som	  en	  samlet	  størrelse.	  I	  denne	  situation	  bliver	  det	  dog	  nødvendigt	  at	  splitte	  

aktøren	  op	  i	  to.	  I	  Danmark	  har	  de	  ikke	  magten	  til	  at	  kommunikere,	  hvad	  som	  helt,	  hvor	  som	  helst.	  

Større	  kampagner	  er	  oftest	  kendetegnet	  ved,	  at	  der	  udarbejdes	  materiale	  centralt,	  som	  landene	  

har	  lov	  til	  at	  implementere	  i	  egen	  version	  indenfor	  rammerne	  (Interview	  2:09.01-‐13.28):	  ”…på	  

den	  måde	  er	  der	  frihed,	  men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  80%	  skal	  overholde	  deres	  guidelines”	  (Ibid.).	  I	  forbindelse	  

med	  offentliggørelsen	  af	  den	  nye	  brand	  aktivist	  blev	  der	  lagt	  en	  global	  strategi	  indbefattende	  et	  

intenst	  fokus	  på	  Leona	  på	  samtlige	  lokale	  Facebooksider.	  Om	  de	  globale	  retningslinjer	  udtaler	  

Marianne	  Gulløv:	  ”Der	  har	  min	  bekymring	  været	  om	  vi	  gjorde	  det	  for	  meget	  (...)	  Altså	  fordi	  jeg	  tror	  

folk	  ville	  blive	  trætte	  af	  at	  få	  noget	  at	  vide	  om	  det	  og	  fordi	  det	  ikke	  har	  været	  vores	  stil	  hidtil”	  
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(Interview	  1:	  31.49-‐34.18).	  Analysen	  peger	  på,	  at	  hendes	  bekymring	  var	  berettiget.	  At	  Leona	  ikke	  

blev	  en	  succes	  kan	  netop	  skyldes	  denne	  problematik.	  Et	  kig	  på	  TBS	  Internationals	  Facebookside	  

viser	  et	  helt	  andet	  mønster	  omkring	  Leona	  aktiviteterne.	  Indlæg,	  identiske	  med	  de	  danske,	  

generede	  her	  stor	  trafik	  –	  interessen	  var	  enorm.	  Offentliggørelsen	  af	  det	  nye	  ansigt	  resulterede	  i	  

over	  4000	  likes	  (Skærmbillede	  6).	  	  

Årsagerne	  til	  effektens	  fravær	  i	  Danmark	  kan	  være	  mange.	  Måske	  ligger	  det	  ikke	  til	  de	  danske	  

unge	  at	  dyrke	  berømtheder	  i	  samme	  grad	  som	  i	  f.eks.	  England?	  Måske	  havde	  en	  dansk	  stjerne	  som	  

Medina	  været	  nemmere	  for	  de	  unge	  at	  identificere	  sig	  med?	  I	  praksis	  er	  der	  antageligt	  adskillige	  

årsager.	  Dog	  kan	  en	  sandsynlig	  grund	  være	  at	  finde	  i	  den	  mistro,	  der	  kendetegner	  danskerne.	  

Danskere	  går	  for	  at	  være	  særligt	  skeptiske	  omkring	  virksomhedens	  fortællinger	  om	  egen	  

velgørenhed	  og	  jantelovs-‐holdningen	  betyder,	  at	  de	  ikke	  er	  interesserede	  i	  at	  høre	  virksomhedens	  

selvhævdende	  stemme	  (Morsing	  et	  al.	  2008:98).	  Derimod	  lægger	  de	  gerne	  øre	  til	  fortællinger	  om	  

velgørenhedsinitiativer	  fra	  andre	  parter	  (Ibid:107).	  Umiddelbart	  gør	  det	  ambassadørstrategien	  til	  

en	  god	  idé.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  det	  dog	  så	  tydeligt,	  at	  Leona	  repræsenterer	  TBS’	  stemme,	  at	  det	  kan	  

gå	  udover	  troværdigheden.	  Som	  beskrevet	  er	  hendes	  udsagn	  langt	  hen	  ad	  vejen	  identiske	  med	  

TBS’.	  Trods	  intentionen	  om	  en	  personlig	  og	  konverserende	  kommunikation,	  udtrykker	  den	  

manglende	  respons	  på	  den	  danske	  Facebookside,	  at	  kombinationen	  af	  overdrevent	  mange	  indlæg	  

og	  modtagernes	  mistro	  snarere	  resulterede	  i	  en	  opfattelse	  af	  dårlig	  skjult	  reklame.	  Da	  Facebook	  

som	  nævnt	  ikke	  er	  lavet	  til	  reklamer,	  ekskluderes	  den,	  der	  taler	  for	  professionelt.	  Mister	  brugeren	  

interessen,	  trykker	  han	  eller	  hun	  sig	  lynhurtigt	  videre	  ud	  i	  den	  digitale	  sfære,	  hvorved	  TBS	  

forlades	  til	  fordel	  for	  andre.	  Her	  bliver	  det	  således	  synligt,	  hvorledes	  Leonas	  rolle	  som	  

repræsentant	  for	  TBS’	  interesser	  i	  realiteten	  ikke	  udviklede	  sig	  til,	  at	  en	  talsmand	  blev	  etableret.	  

Marianne	  Gulløv	  er	  selv	  af	  den	  overbevisning,	  at	  et	  stærkere	  fokus	  på	  værdien	  imod	  dyreforsøg	  

ville	  have	  haft	  større	  tendens	  til	  at	  skabe	  interesse	  (Interview	  2:	  06:14-‐09.01).	  Jeg	  startede	  

afsnittet	  med	  at	  beskrive,	  at	  TBS	  brugte	  to	  aktører	  som	  bærere	  af	  deres	  argumenter.	  På	  den	  

danske	  Facebookside	  er	  det	  værdibaserede	  indlæg,	  der	  genererer	  mest	  trafik	  -‐	  når	  en	  lille	  kanin	  

eller	  hund	  er	  dukket	  op	  har	  det	  skabt	  engagement	  (Interview	  1:	  06.28-‐08.48,	  Interview	  2:	  04:45-‐

06:14).	  Dette	  peger	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  værdibudskabet	  den	  er	  gal	  med,	  men	  måden	  det	  blev	  leveret	  

på.	  Leona	  blev	  mere	  inkluderet	  i	  processen	  end	  de	  stakkels	  dyr,	  hvilket	  antagelig	  ikke	  var	  

hensigtsmæssigt	  indenfor	  Danmark	  grænser.	  I	  England	  fungerede	  Leona	  Lewis	  som	  talsmand.	  I	  

Danmark	  lader	  de	  stakkels	  dyr	  imidlertid	  til	  at	  have	  mere	  vægt.	  
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På	  de	  sociale	  medier	  bombarderes	  brugerne	  med	  information,	  hvilket	  har	  besværliggjort	  

virksomhedens	  kamp	  om	  at	  fange	  aktørers	  interesse.	  Den,	  som	  ikke	  er	  relevant	  i	  sin	  

kommunikation	  eksluderes	  fra	  det	  digitale	  netværk	  (Svarre	  2011;	  Dinesen	  2008).	  Herudfra	  kan	  

det	  forklares,	  at	  de	  uhensigtsmæssigheder	  der	  karakteriserede	  relationen	  mellem	  TBS	  Dk	  og	  TBS	  

Int.	  fik	  konsekvenser.	  TBS	  Int.	  pushede	  retningslinjer	  ned	  over	  TBS	  Dk,	  der	  ikke	  matchede	  de	  

lokale	  interesser.	  Det	  betød,	  at	  TBS	  Int.s	  handlinger	  fik	  en	  ekskluderende	  effekt	  på	  den	  danske	  

afdeling,	  hvis	  kommunikation	  ikke	  blev	  opfattet	  som	  relevant.	  I	  relationen	  mellem	  de	  to	  sidder	  

TBS	  Int.	  på	  magten	  og	  her	  udnyttede	  de	  denne	  uhensigtsmæssigt	  ved	  at	  styre	  for	  centralt.	  

Brugernes	  mistede	  interesse	  for	  TBS	  Dk	  betyder	  samtidig	  en	  marginalisering	  af	  virksomhedens	  

samlede	  stemme.	  Da	  de	  to	  aktører	  overordnet	  kun	  har	  interesse	  i	  at	  hjælpe	  hinanden	  gennem	  

projektet,	  viser	  episoden	  samtidig,	  at	  en	  ekskludering	  af	  en	  anden	  aktør	  ikke	  altid	  behøver	  ske	  på	  

tilsigtet	  vis.	  

I	  øjeblikket	  går	  interne	  diskussioner	  i	  TBS	  på,	  om	  de	  kommunikationsstrategisk	  fremover	  skal	  gå	  

mere	  globalt	  eller	  lokalt	  (Interview	  1:08.48-‐11.10).	  Som	  svar	  på	  dette	  kan	  analysen	  bidrage	  med	  

pointer.	  På	  den	  ene	  side	  skyldes	  den	  position,	  som	  TBS	  har	  haft	  i	  kraft	  af	  deres	  grønne	  niche	  et	  

stærkt,	  global	  brand.	  Sætter	  de	  det	  på	  spil	  ved	  ikke	  at	  fremstå	  som	  én	  stærk	  aktør,	  sætter	  de	  også	  

deres	  position	  i	  netværket	  på	  spil.	  Det	  vil	  gøre	  kampen	  om	  at	  styrke	  deres	  etiske	  image	  svær	  at	  

vinde.	  L’Oréal	  opkøb	  betyder	  endvidere,	  at	  mange	  i	  forvejen	  kan	  opfatte	  TBS	  som	  en	  fragmenteret	  

virksomhed	  og	  det	  slører	  deres	  grønne	  brand.	  Dette	  vil	  sandsynligvis	  kun	  forværres,	  hvis	  TBS	  ikke	  

længere	  taler	  med	  én	  stemme.	  Heroverfor	  peger	  analysen	  på,	  at	  virksomhedens	  strategiske	  

overvejelser	  bør	  tænkes	  i	  forhold	  til	  den	  lokale	  kontekst.	  En	  manglende	  forståelse	  for	  at	  

imødekomme	  lokale	  kulturer	  og	  krav	  viste	  sig	  i	  dette	  tilfælde	  som	  en	  barriere	  for	  indrulleringen	  af	  

de	  danske	  unge.	  

Opsummering:	  TBS	  Dk	  stod	  med	  et	  godt	  kommunikationsstrategisk	  udgangspunkt	  i	  kampen	  om	  at	  

indrullere	  de	  unge	  sociale	  mediebrugere	  gennem	  brand	  aktivisten	  Leona.	  At	  TBS	  Int.	  negligerede	  

de	  lokale	  interesser,	  at	  de	  inkluderede	  Leona	  men	  glemte	  de	  stakkels	  dyr,	  betød	  imidlertid,	  at	  

interessen	  hos	  de	  danske	  unge	  udeblev.	  Da	  TBS	  af	  aktører	  i	  omverden	  opfattes	  som	  én	  størrelse,	  

er	  konsekvensen	  af	  dette	  en	  marginalisering	  af	  TBS’	  samlede	  stemme	  i	  netværket.	  

Kampen	  om	  at	  indrullere	  bloggeren	  som	  loyal	  talsmand	  

I	  analysen	  af	  translationsprocesserne	  i	  de	  traditionelle	  mediers	  arena	  blev	  det	  synliggjort,	  at	  TBS	  

har	  problemer	  med	  at	  trænge	  igennem	  med	  deres	  CSR	  budskaber	  via	  journalistens	  filter.	  Ifølge	  
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pointen	  om,	  at	  virksomhedens	  egen	  professionelle	  stemme	  ikke	  er	  velkommen	  på	  de	  sociale	  

medier,	  kommer	  TBS	  heller	  ikke	  her	  uden	  om	  et	  eller	  andet	  form	  for	  filter.	  I	  dette	  afsnit	  ser	  jeg	  på	  

de	  sociale	  mediers	  bloggere	  som	  et	  muligt	  alternativ	  til	  journalistens	  gatekeeperfunktion.	  	  

Som	  interessekonstruktør	  kan	  en	  blog	  være	  magtfuld	  fordi	  den	  kan	  transportere	  et	  troværdigt	  

budskab	  videre	  ud	  til	  et	  stort	  antal	  modtagere.	  Via	  en	  blog	  kan	  der	  nemlig	  linkes	  til	  andre	  blogs	  og	  

øvrige	  platforme	  og	  websites	  på	  Internettet	  (O’Really	  2007:25).	  Ideen	  er	  desuden,	  at	  andre	  

bloggere	  eller	  læsere	  kan	  kommentere	  på	  bloggen	  (Kaplan	  &	  Haenlein;	  2010:63).	  At	  blogge	  er	  

således	  ikke	  at	  karakterisere	  som	  monolog,	  men	  mere	  som	  konversation,	  idet	  indhold	  ofte	  

løbende	  modificeres	  brugere	  imellem.	  På	  den	  måde	  kan	  en	  blog,	  undervejs	  som	  den	  cirkulerer	  i	  

netværket,	  opfange	  allierede,	  hvorved	  den	  kan	  opnå	  mere	  autoritet.	  I	  kosmetikbranchen,	  kan	  

relationen	  til	  bloggeren	  være	  særlig	  værdifuld,	  da	  netop	  skønhed	  er	  et	  af	  de	  mest	  udbredte	  emner	  

i	  blogsfæren	  (WEB	  14).	  At	  inddrage	  bloggerens	  stemme	  i	  virksomhedskommunikationen	  kan	  

ligesom	  ambassadørstrategien	  karakteriseres	  som	  en	  endorsed	  communication	  strategy,	  hvor	  der	  

tales	  gennem	  en	  tredje	  parts	  stemme.	  Den	  personlige	  anbefaling	  eller	  gode	  anmeldelse	  har	  stor	  

indflydelse	  på	  forbrugernes	  købsprocesser.	  Positiv	  omtale	  hos	  en	  indflydelsesrig	  blogger	  kan	  

derfor	  være	  af	  stor	  betydning	  (Artikel	  13).	  

Konkret	  forsøgte	  TBS	  at	  indrullere	  bloggerne	  via	  et	  VIP	  event.	  I	  det	  følgende	  beskrives	  de	  

translationsprocesser,	  der	  her	  udspillede	  sig.	  

Der	  startede	  med	  en	  invitation.	  Denne	  enhed	  kan	  sammenlignes	  med	  den	  pressemeddelelse,	  som	  

ved	  opkøbet	  optrådte	  som	  den	  første	  kontakt	  til	  journalisten.	  Fælles	  for	  de	  to	  inscription	  devices	  

er,	  at	  TBS’	  argumenter	  transporteres	  i	  deres	  reneste	  form.	  I	  invitationen	  beskrives	  eventet	  som	  

følger:	  ”Sammen	  med	  Leona	  Lewis	  vil	  vi	  fejre	  EU	  forbuddet	  mod	  dyreforsøg	  med	  et	  VIP	  event	  og	  en	  

eksklusiv	  live	  stream	  koncert	  (…)	  Derudover	  vil	  aftenen	  byde	  på	  lidt	  god	  mad,	  bobler	  og	  en	  lækker	  

goodie	  bag	  og	  makeovers	  med	  Leona	  Lewis’	  makeup	  favoritter”	  (Bilag	  8).	  Den	  blev	  fulgt	  af	  en	  

personlig	  besked	  fra	  Marianne	  Gulløv:	  ”Håber	  du	  har	  tid	  og	  lyst!	  Det	  vil	  glæder	  mig	  at	  se	  dig	  (…)	  Ha’	  

en	  dejlig	  aften!”.	  Her	  viser	  dig	  sig	  imidlertid	  en	  afvigelse	  fra	  den	  form,	  der	  kendetegner	  

pressemeddelelsen	  (Jensen	  2000:59-‐71),	  som	  siger	  noget	  om	  en	  fundamental	  forskel	  i	  TBS’	  

relation	  til	  henholdsvis	  journalisten	  og	  bloggeren.	  Til	  forskel	  for	  pressemeddelelsen	  er	  

invitationen	  udformet	  i	  et	  personligt	  præg.	  Allerede	  her	  lægges	  der	  gennem	  

kommunikationsstrategien	  conversational	  human	  voice	  således	  op	  til	  en	  naturlig,	  konverserende	  

kommunikationsstil.	  Denne	  stil	  anvender	  skønhedskæden	  konstant	  overfor	  bloggeren,	  hvilket	  

imødekommer	  det	  omgivende	  konverserende	  kommunikationsmønster	  og	  bloggertonen.	  At	  TBS	  
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forstår	  denne	  forskel	  i	  relationer	  og	  sætter	  ressourcer	  af	  til	  at	  dyrke	  dem,	  kan	  styrke	  

mulighederne	  for	  indrullering.	  Udover	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  kampen	  imod	  dyreforsøg,	  var	  et	  

ikke	  uvæsentligt	  formål	  med	  eventet	  således	  også	  at	  styrke	  den	  personlige	  relation:	  ”Det	  er	  en	  god	  

måde	  at	  networke	  og	  få	  et	  godt	  forhold	  til	  dem	  (…)	  Vi	  skal	  ligesom	  også	  lære	  dem	  godt	  at	  kende,	  også	  

som	  personer”	  (Interview	  2:00.00-‐04.45).	  Den	  proaktive	  pleje	  af	  de	  gode	  relationer	  er	  netop	  det	  

jeg	  tidligere	  har	  peget	  på	  som	  en	  mangel	  i	  relationen	  til	  Ngo’erne	  og	  som	  noget,	  der	  kan	  

besværliggøre	  indrulleringen	  af	  en	  aktør	  nu	  og	  i	  fremtidige	  projekter.	  

Det	  skal	  understreges,	  at	  jeg	  med	  ovenstående	  ikke	  mener,	  at	  den	  sociale	  relation	  med	  

journalisten	  ikke	  er	  betydningsfuld.	  Pointen	  hentyder	  til	  forskellen	  i	  den	  professionelle	  vs.	  den	  

personlige	  tone.	  

Det	  er	  langt	  fra	  alle	  bloggere,	  der	  er	  værdifulde	  talsmænd	  at	  indrullere,	  hvorfor	  det	  ikke	  er	  

ligegyldigt,	  hvem	  der	  inviteres	  til	  at	  joine	  projektet.	  TBS	  afsatte	  ressourcer	  til	  at	  kortlægge	  

blogsfæren:	  ”Vi	  havde	  lavet	  en	  top	  40	  liste,	  hvor	  vi	  ligesom	  har	  alle	  de	  bloggere,	  som	  vi	  har	  kendskab	  

til	  (…)	  og	  som	  vi	  ved	  er	  større	  og	  kendte”	  (Interview	  2:00.00-‐04.45).	  Evner	  TBS	  at	  identificere	  og	  

indrullere	  en	  populær	  blogger	  som	  talsmand,	  kan	  det	  have	  en	  uvurderlig	  styrke.	  En	  inkludering	  af	  

TBS’	  budskaber	  i	  bloggerens	  magtfulde	  stemme	  i	  netværket	  vil	  være	  et	  skridt	  på	  vejen	  til	  at	  skaffe	  

et	  stort	  antal	  allierede.	  Udvælgelsen	  er	  dog	  ikke	  risikofri.	  Om	  det	  at	  udvælge	  udtaler	  Marianne	  

Gulløv:	  ”	  Jeg	  var	  måske	  lidt	  bange	  for,	  at	  vi	  kunne	  komme	  til	  at	  gøre	  forskel	  fordi	  vi	  har	  mange	  

bloggere,	  som	  vi	  gerne	  vil	  sende	  til	  (…)	  at	  man,	  hvis	  man	  tager	  nogen	  ind	  og	  så	  ikke	  andre,	  om	  man	  

på	  en	  eller	  anden	  måde	  får	  smidt	  ”bad	  will”,	  fordi	  man	  ligesom	  virker	  som	  favoriserende”	  (Interview	  

1:14.15-‐20.40).	  Når	  virksomheden	  inkluderer	  nogle	  bloggere,	  ekskluderer	  de	  andre,	  hvori	  der	  er	  

risiko	  for,	  at	  de	  ekskluderede	  slår	  tilbage	  på	  virksomheden.	  Overser	  TBS	  relationen	  til	  en	  vigtig	  

blogger,	  lukker	  det	  af	  for	  et	  inklusionspotentiale	  i	  dennes	  netværk.	  Da	  de	  involverede	  bloggeres	  

opgave	  består	  i	  at	  skrive	  om	  skønhed,	  vil	  en	  eksklusion	  ofte	  være	  til	  fordel	  for	  en	  af	  TBS’	  

konkurrenter.	  Hvad	  værre	  er,	  at	  hvis	  bloggeren	  mister	  tillid	  til,	  eller	  ser	  sig	  sur	  på	  TBS,	  kan	  denne	  

producere	  indlæg,	  som	  kan	  skade	  virksomheden.	  Valget	  om,	  hvem	  der	  i	  første	  omgang	  skal	  

inviteres	  som	  deltagere	  i	  projektet	  er	  langt	  fra	  ligegyldigt.	  

På	  eventaftenen	  mødte	  42	  bloggere	  op.	  Invitationen	  havde	  således	  skabt	  interesse.	  

Arrangementet	  var	  planlagt	  som	  et	  globalt	  event	  af	  TBS	  Int.,	  bygget	  op	  omkring	  en	  live	  stream	  

koncert	  med	  Leona	  i	  England,	  som	  blev	  fulgt	  på	  storskærme	  rundt	  omkring	  i	  andre	  lande	  

(Interview	  1:20.40-‐24.21).	  Formålet	  var	  fra	  TBS	  Int.s	  side	  beskrevet	  som,	  at	  Leona	  skulle	  hypes	  

som	  den	  nye	  brand	  aktivist,	  der	  sammen	  med	  TBS	  ville	  sætte	  fokus	  på	  dyreforsøg	  (Interview	  1:	  
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20.40-‐24.21).	  	  

I	  Danmark	  tyder	  det	  dog	  på,	  at	  de	  havde	  taget	  ved	  lære	  af	  erfaringerne	  fra	  den	  manglende	  

Facebook	  aktivitet	  omkring	  Leona.	  Derved	  drog	  de	  nytte	  af	  det	  registreringsmønster,	  der	  findes	  

på	  de	  sociale	  medier,	  til	  at	  benytte	  en	  responsstrategi,	  hvor	  man	  overvåger	  stakeholderes	  

reaktioner	  med	  det	  formål	  at	  gøre	  virksomhedens	  CSR	  initiativer	  relevante	  (Morsing	  &	  Shultz	  

2006:327-‐328).	  I	  København	  var	  aftenens	  fokus	  således	  flyttet	  til	  de	  stakkels	  dyr:	  Leona	  blev	  ikke	  

præsenteret	  som	  superstjerne,	  men	  som	  dyreelsker	  (Event	  tale:	  02.22-‐04.08).	  Der	  blev	  

udelukkende	  serveret	  vegetariske	  retter	  (Feltnoter)	  og	  i	  præsentationen	  af	  Leonas	  nye	  

makeupkollektion,	  fik	  produkterne	  ord	  om	  dyreforsøg	  med	  på	  vejen	  (Event	  tale:	  05.05-‐07.40).	  

Der	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  de	  i	  TBS	  Dk	  imødekom,	  hvad	  erfaringer	  havde	  lært	  dem,	  at	  

danskerne	  er	  interesserede	  i	  -‐	  budskaberne	  blev	  i	  højere	  grad	  overbragt	  gennem	  de	  stakkels	  dyr	  

end	  Leona.	  At	  superstjernens	  stemme	  ikke	  ville	  have	  fanget	  bloggernes	  interesse	  bekræftes	  af,	  at	  

intet	  ændrede	  sig	  da	  hendes	  koncert	  gik	  i	  gang.	  Folk	  spiste,	  drak	  og	  tjekkede	  produkter	  ud,	  som	  de	  

hele	  tiden	  havde	  gjort	  (Feltnoter).	  

Alt	  imens	  gjorde	  Marianne	  Gulløv	  og	  de	  tilstedeværende	  medarbejdere	  en	  strategisk	  indsats	  for	  at	  

pleje	  de	  personlige	  relationer	  –	  der	  blev	  sludret	  og	  givet	  knus.	  Dertil	  blev	  der	  arbejdet	  på,	  at	  de	  

inviterede	  skulle	  føle	  sig	  som	  en	  specielt	  udvalgt	  del	  af	  TBS’	  netværk.	  Termer	  som	  ”VIP”	  og	  

”eksklusivt	  for	  os”	  blev	  anvendt	  til	  at	  italesætte	  bloggerne	  som	  noget	  særligt	  (Feltnoter;	  Event	  tale:	  

00.00-‐02.22),	  hvorved	  TBS	  søgte	  at	  sikre	  indrulleringen	  gennem	  anerkendelse	  af	  bloggernes	  

tidlige	  arbejde	  og	  vigtige	  position.	  Populære	  bloggere	  oplever	  et	  stigende	  antal	  henvendelser	  fra	  

virksomheder	  (Artikel	  13),	  der	  ligesom	  TBS	  forsøger	  at	  tiltrække	  bloggerne	  som	  hjælpere	  af	  deres	  

projekter.	  Kan	  TBS	  få	  bloggeren	  til	  at	  føle	  sig	  som	  en	  betydelig	  aktør,	  der	  i	  netop	  deres	  projekt	  er	  

uundværlig,	  kan	  kampen	  mod	  konkurrenterne	  måske	  vindes.	  

Det	  er	  nu	  vist,	  hvordan	  teamet	  i	  TBS	  benyttede	  forskellige	  strategier	  til	  at	  gøre	  bloggerne	  

interesserede	  og	  klæde	  dem	  på	  til	  at	  bevæge	  sig	  ud	  i	  den	  digitale	  sfære	  og	  tale	  kraftfuldt	  og	  loyalt	  

om	  dyreforsøg	  på	  vegne	  af	  TBS.	  Følgende	  identificeres	  det,	  om	  anstrengelserne	  bar	  frugt.	  Opstod	  

bloggerne	  som	  hjælpere	  af	  TBS’	  projekt	  ved	  at	  påtage	  sig	  den	  tiltænkte	  identitet?	  

10	  ud	  af	  de	  42	  fremmødte	  blev	  så	  interesserede,	  at	  det	  førte	  til	  handling	  og	  de	  skrev	  en	  blog	  

(Interview	  2:00.00-‐04.45).	  Særligt	  én	  blogger	  viderebragte	  budskaberne	  som	  de	  blev	  præsenteret	  

i	  Marianne	  Gulløvs	  velkomsttale	  (WEB	  7).	  Hvad	  gik	  godt	  i	  relationen	  til	  bloggeren	  Ibi,	  som	  betød,	  

at	  hun	  indtog	  rollen	  som	  hjælper?	  Ibi	  er	  skønhedsblogger,	  men	  hun	  er	  samtidig	  scleroseramt	  og	  

ved,	  hvordan	  det	  føles	  ikke	  at	  have	  det	  godt,	  hvorfor	  hun	  også	  skriver	  for	  at	  gøre	  en	  forskel	  

indenfor	  sygdomme	  og	  dyrevelfærd.	  Gennem	  hendes	  passion	  for	  velgørenhed,	  har	  hun	  derfor	  en	  
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fælles	  interesse	  med	  TBS	  i	  deres	  projekt,	  som	  gør	  hende	  nemmere	  at	  indrullere	  end	  en	  blogger,	  

hvis	  interesse	  primært	  styres	  af	  mode.	  Derudover	  har	  Ibi	  førhen	  opnået	  at	  indrullere	  TBS	  i	  et	  af	  

hendes	  egne	  projekter.	  Virksomheden	  var,	  som	  den	  eneste	  blandt	  konkurrenter,	  villige	  til	  at	  

sponsorere	  hendes	  projekt	  til	  fordel	  for	  hundehvalpe	  (Feltnoter).	  Den	  gensidige	  støtte	  fik	  en	  

inkluderende	  effekt	  på	  TBS,	  hvorimod	  Ibi	  har	  smidt	  konkurrerende	  aktører	  ud	  af	  hendes	  netværk.	  

At	  samarbejdet	  mellem	  Ibi	  og	  TBS	  har	  afskåret	  hendes	  relationer	  til	  konkurrenterne,	  har	  skabt	  en	  

konstellation,	  hvor	  Ibi	  er	  placeret	  således,	  at	  hun	  er	  nemmere	  for	  TBS	  at	  indrullere.	  At	  TBS	  i	  

relationen	  til	  Ibi	  har	  benyttet	  involveringsstrategi	  til	  fingerspidserne	  har	  antageligt	  bidraget	  til	  

det	  positive	  resultat.	  Ibis	  blog	  har	  40-‐50.000	  besøgende	  om	  måneden,	  hvilket	  er	  at	  betegne	  som	  

mange	  (Skærmbillede	  7).	  At	  indrullere	  hende	  som	  talsmand	  kan	  derfor	  være	  vejen	  til	  et	  stort	  

antal	  allierede.	  Inden	  vi	  forlader	  Ibi,	  er	  det	  dog	  værd	  at	  nævne	  en	  risiko,	  der	  kan	  være	  forbundet	  

med	  relationen.	  At	  Ibi	  langt	  hen	  ad	  vejen	  reproducerer	  Marianne	  Gulløvs	  tale	  er	  udtryk	  for,	  at	  hun	  

i	  anknytningen	  til	  projektet	  har	  påtaget	  sig	  en	  ny	  identitet	  som	  tiltænkt	  af	  TBS,	  men	  dette	  er	  ikke	  

nødvendigvis	  uden	  konsekvenser.	  Ved	  at	  påtage	  sig	  den	  nye	  identitet	  mister	  Ibi	  formodentlig	  en	  

del	  af	  hendes	  bloggeridentitet,	  idet	  bloggerens	  stemme	  får	  vægt	  gennem	  den	  personlige	  

anbefaling.	  Giver	  hun	  afkald	  på	  dette,	  bærer	  hendes	  indlæg	  for	  meget	  præg	  af	  reklame,	  kan	  hun	  

derfor	  miste	  rollen	  som	  indflydelsesrig.	  I	  en	  sådan	  situation	  vil	  hun	  godt	  nok	  indrulleres	  som	  

repræsentativ,	  men	  den	  tiltænkte	  rolle	  som	  talsmand	  mister	  format.	  

Hos	  de	  resterende	  bloggere	  viste	  hjælperollen	  sig	  knap	  så	  gennemtrængende.	  Fokus	  var	  

overvejende	  på	  skønhedskædens	  nye	  kollektion	  af	  kosmetikprodukter	  (WEB	  8;	  WEB	  9;	  WEB	  10).	  

Kun	  et	  par	  stykker	  nævnte	  kort,	  at	  det	  handlede	  om	  dyreforsøg	  (WEB	  8;	  WEB	  9).	  Der	  viser	  sig	  

således	  et	  billede	  af,	  at	  hverken	  Leona	  eller	  de	  stakkels	  dyr	  fangede	  bloggernes	  interesse.	  I	  en	  

gennemlæsning	  af	  de	  skrevne	  blogs	  bliver	  det	  derimod	  klart,	  at	  bloggernes	  interesse	  i	  højere	  grad	  

var	  relateret	  til	  TBS’	  produkter	  og	  selve	  festen.	  

At	  produkterne	  fra	  Leonas	  nye	  makeup	  kollektion	  fik	  omtale	  i	  de	  fleste	  blogs	  synes	  umiddelbart	  

fint,	  da	  bloggerne	  gør	  reklame	  for	  TBS’	  produkter.	  Problemet	  er	  blot,	  at	  når	  deres	  sammenhæng	  

med	  dyreforsøg	  ikke	  kommer	  frem,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  sådanne	  blogs	  bidrager	  til	  at	  

gøre	  TBS	  mere	  produktorienteret	  på	  linje	  med	  konkurrenter,	  så	  de	  mister	  endnu	  en	  flig	  af	  deres	  

grønne	  niche.	  

At	  selve	  festen	  fik	  fokus	  peger	  på,	  at	  taktikken	  om	  at	  fange	  bloggerens	  interesse	  ved	  at	  anerkende	  

dem	  som	  særlige,	  havde	  styrke.	  Det,	  at	  bloggeren	  havde	  været	  til	  TBS’	  begivenhed	  fylder	  mest.	  

Billeder	  af	  bloggeren	  selv	  med	  en	  lyserød	  drink	  (WEB	  8;	  WEB	  10),	  billeder	  af	  bloggeren	  selv	  i	  gang	  

med	  den	  store	  makeover	  (WEB	  10),	  billeder	  af	  bloggeren	  selv	  i	  smilende	  selskab	  med	  en	  anden	  
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kendt	  blogger	  (WEB	  7;	  WEB	  10),	  viser,	  hvad	  fokus	  i	  den	  forbindelse	  var	  på	  -‐	  	  nemlig	  bloggeren	  

selv.	  Pointen	  om	  at	  generation	  Y	  bruger	  Facebook	  som	  et	  personligt	  udstillingsvindue,	  kan	  

overføres	  til	  bloggerene.	  En	  undersøgelse	  har	  vist,	  at	  størstedelen	  af	  dem	  hovedsageligt	  blogger	  

for	  sig	  selv	  (Castells	  2007:247).	  I	  relationen	  til	  bloggeren	  er	  præmissen	  således,	  at	  TBS	  må	  indgå	  

som	  aktører	  i	  deres	  personlige	  iscenesættelsesprojekt,	  hvilket	  indebærer	  en	  risiko	  for,	  at	  

bloggeren	  trækker	  interessen	  i	  en	  anden	  retning	  end	  det	  var	  virksomhedens	  intention.	  

Konsekvensen	  er,	  at	  bloggerens	  egen	  stemme,	  der	  er	  styret	  af	  en	  professionel	  og	  passioneret	  

interesse	  i	  skønhedsprodukter	  og	  egen	  iscenesættelse,	  overdøver	  TBS’.	  

Så	  hvad	  har	  den	  empiriske	  undersøgelse	  lært	  os	  om	  mulighederne	  for	  at	  opnå	  langdistancekontrol	  

gennem	  bloggeren?	  Ligesom,	  et	  budskab,	  der	  går	  gennem	  journalistens	  filter	  på	  sin	  vej	  kan	  ændre	  

form	  i	  anknytningen	  til	  journalistens	  interessekriterier,	  kan	  et	  budskab,	  der	  går	  gennem	  

bloggeren,	  ligeledes	  fordrejes	  i	  anknytningen	  til	  bloggerens	  personlige	  interesser.	  Skiftet	  af	  

gatekeeper	  betyder	  altså	  ikke,	  at	  TBS	  kommer	  uden	  om	  et	  styringsdilemma.	  Involveringen	  af	  

enhver	  menneskelig	  gatekeeper	  betyder,	  at	  der	  aldrig	  vil	  kunne	  opnås	  fuld	  kontrol	  over	  

budskabets	  effekt	  grundet	  tilknytningen	  til	  dennes	  interesser:	  ”Spredningen	  i	  tid	  og	  rum	  af	  

påstande,	  ordrer,	  ting,	  varer	  er	  i	  folks	  hænder.	  Hver	  person	  kan	  handle	  på	  mange	  forskellige	  måder:	  

Slippe	  tingen,	  modificere	  den,	  bøje	  den,	  forråde	  den,	  føje	  til	  den	  eller	  tilegne	  sig	  den”	  (Latour	  1986).	  

Præmisserne	  for	  relationen	  til	  bloggeren	  understreger	  således	  også	  den	  betydning,	  der	  ligger	  i	  

translationsbegrebet	  –	  det	  er	  en	  proces,	  hvor	  fuld	  kontrol	  bliver	  umuliggjort	  og	  hvor	  hårdt	  

arbejde	  kræves	  for	  at	  holde	  sig	  inkluderet	  i	  netværket.	  

Når	  det	  er	  sagt,	  skal	  potentialet	  i	  at	  udnytte	  den	  personlige	  relation	  til	  bloggeren	  dog	  fremhæves.	  

Modsat	  journalisterne,	  der	  slet	  ikke	  er	  interesserede	  i	  TBS’	  værdibaserede	  projekter,	  blev	  

bloggerne	  lidt	  interesserede	  –	  de	  dukkede	  op	  til	  eventet	  og	  de	  skrev	  om	  virksomheden.	  I	  tilfælde,	  

hvor	  TBS	  evner	  at	  føre	  den	  første	  interesse	  videre	  til	  en	  egentlig	  indrullering,	  vil	  en	  blogger	  som	  

loyal	  talsmand	  være	  en	  magtfuld	  aktør,	  hvorigennem	  virksomheden	  kan	  komme	  ud	  med	  deres	  

stemme	  til	  et	  stort	  antal	  modtagere.	  Lærer	  TBS	  at	  mestre	  ”the	  art	  of	  choosing	  good	  spokespersons”	  

(Acrich	  et	  al.	  2002:207),	  som	  tilfældet	  var	  med	  Ibi,	  kan	  bloggerens	  filter	  derfor	  være	  et	  skridt	  på	  

vej	  tilbage	  mod	  positionen	  som	  den	  etiske	  virksomhed.	  

Opsummering:	  Den	  rækkevidde	  og	  effekt	  et	  budskab	  kan	  få	  gennem	  en	  blog	  indeholder	  et	  

potentiale,	  som	  TBS	  i	  lyset	  af	  deres	  ekskludering	  fra	  journalistens	  artikler	  ikke	  bør	  gå	  glip	  af.	  I	  

projektet	  søgte	  TBS	  via	  en	  personlig	  kommunikationsstil	  at	  indrullere	  bloggere	  som	  gatekeepere	  

ved	  at	  invitere	  dem	  til	  et	  VIP	  event.	  Resultatet	  blev,	  at	  særligt	  én	  blogger	  påtog	  sig	  TBS’	  



	   56	  

intenderede	  identitet	  ved	  at	  viderebringe	  skønhedskædens	  budskaber.	  I	  anknytning	  til	  de	  

resterende	  bloggeres	  professionelle	  og	  selvcentrerede	  interesser,	  blev	  TBS’	  budskaber	  derimod	  

forvrængede.	  Til	  trods	  for	  at	  TBS	  ikke	  kommer	  uden	  om	  et	  styringsdilemma,	  betyder	  bloggernes	  

umiddelbare	  interesse	  for	  skønhedskæden	  samt	  styrken	  i	  de	  personlige	  relationer,	  at	  

aktørgruppen	  er	  et	  godt	  bud	  på	  et	  alternativ	  til	  journalistens	  gatekeeperfunktion.	  

Status	  på	  projektet	  i	  dag	  

Translationsprocesserne	  der	  udspillede	  sig	  som	  følge	  af	  det	  projekt,	  TBS	  igangsatte	  efter	  EUs	  

forbud	  er	  nu	  undersøgt.	  Afslutningsvis	  ser	  jeg	  på,	  hvordan	  TBS	  klarede	  sig	  gennem	  

forhandlingsprocesserne	  –	  i	  hvor	  høj	  grad	  har	  de	  formået	  at	  mobilisere	  masserne	  på	  de	  sociale	  

medier?	  (Callon	  1986:15)	  Herefter	  viser	  jeg	  gennem	  to	  eksempler,	  at	  projektet	  når	  som	  helst	  kan	  

møde	  modstand	  fra	  aktører,	  der	  på	  uforudsigelig	  vis	  pludselig	  opstår	  i	  netværket.	  

Projektet	  er	  langtfra	  slut.	  Den	  globale	  underskriftsindsamling	  er	  først	  lige	  gået	  i	  gang	  og	  fortsætter	  

indtil	  d.	  3.	  juli	  2013	  (Interview	  2:04.45-‐06.14).	  I	  skrivende	  stund	  er	  der	  en	  måned	  til	  kampagnens	  

afslutning	  og	  det	  er	  derfor	  for	  tidligt	  at	  besvare,	  hvorvidt	  TBS	  formår	  at	  indrullere	  så	  mange	  

allierede,	  at	  det	  vil	  føre	  til	  politiske	  ændringer.	  Et	  kig	  på	  TBS’	  Facebook	  statistikker	  kan	  dog	  

synliggøre,	  hvilken	  vej	  projektet	  ser	  ud	  til	  at	  gå.	  I	  TBS	  Dks	  sociale	  mediestrategi	  har	  de	  et	  mål	  om	  

at	  nå	  10.000	  fans	  på	  Facebook	  inden	  d.	  1.	  juli	  2013	  (Bilag	  3).	  I	  løbet	  af	  de	  fire	  måneder	  kampagnen	  

på	  nuværende	  tidspunkt	  har	  kørt,	  har	  virksomheden	  fået	  knap	  2000	  nye	  fans	  (Skærmbillede	  9).	  

Stigningen	  peger	  på,	  at	  projektet	  har	  haft	  en	  interesse	  blandt	  brugerne	  på	  de	  sociale	  medier	  og	  

bidrager	  til	  opnåelsen	  af	  virksomhedens	  strategiske	  mål.	  

	  

Modstand	  –	  Når	  historiske	  aktører	  og	  nye	  medier	  udfordrer	  netværkskonstellationen	  

Allerede	  i	  analysedel	  1	  blev	  det	  klart,	  at	  den	  netværkskonstellation	  der	  på	  et	  givent	  tidspunkt	  er	  

opbygget	  når	  som	  helt	  kan	  udfordres.	  Følgende	  vil	  jeg	  belyse	  dette	  gennem	  to	  eksempler,	  der	  

begge	  illustrerer,	  at	  TBS	  ikke	  kan	  frigøre	  sig	  fra	  deres	  historie	  og	  de	  tidligere	  netværk	  de	  er	  

indgået	  i.	  Det	  sidstnævnte	  eksempel	  bidrager	  desuden	  til	  at	  synliggøre	  de	  muligheder	  for	  

modstand,	  som	  de	  sociale	  mediers	  dynamikker	  tilfører	  translationsprocesser.	  	  

For	  nylig	  dukkede	  Ngo’en	  Naturewath,	  som	  vi	  i	  situationen	  omkring	  opkøbet	  mødte	  som	  TBS’	  

fjende,	  pludselig	  op	  igen	  via	  en	  stærk	  og	  kritisk	  interesse	  i	  TBS’	  nye	  projekt.	  På	  Naturewatchs	  

hjemmeside	  fremsætter	  de	  følgende	  statement:	  ”The	  Body	  Shop	  has	  joined	  the	  campaign	  to	  

persuade	  the	  EU	  to	  implement	  a	  total	  ban,	  yet	  its	  parent	  company,	  L’Oréal,	  continues	  to	  use	  its	  huge	  
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influence	  to	  halt	  progress	  on	  EU	  cosmetics	  legislation!	  It’s	  a	  huge	  betrayal	  that	  the	  funding	  for	  

L’Oréal’s	  lobbying	  activities	  to	  delay	  the	  ban	  could	  come	  from	  the	  pockets	  of	  those	  who	  give	  The	  Body	  

Shop	  their	  custom	  –	  shoppers	  who	  misguidedly	  believe	  they	  are	  purchasing	  cruelty	  free	  products!	  (…)	  

Boycott	  The	  Body	  Shop	  and	  help	  send	  a	  strong	  message	  to	  L’Oréal!”	  (WEB	  15).	  Gennem	  Ngo’ens	  

artikulation	  af	  L’Oréal	  som	  modkæmper	  af	  EU	  forbuddet,	  opstår	  L’Oréal	  her	  som	  aktør	  med	  

interesse	  i	  det	  nye	  projekt.	  Kosmetikgiganten	  får	  vel	  at	  mærke	  rollen	  som	  modstander	  af	  TBS’	  

projekt	  via	  en	  holdning,	  der	  er	  i	  direkte	  modstrid	  med	  TBS’	  argumenter.	  Selv	  har	  TBS	  i	  perioden	  

efter	  EU	  forbuddet	  ekskluderet	  L’Oréal	  ved	  ikke	  at	  nævne	  virksomheden	  i	  

kampagnesammenhæng.	  De	  er	  formentlig	  klar	  over,	  at	  deres	  tilknytning	  til	  L’Oréal	  ikke	  er	  en	  

styrke	  i	  forbindelse	  med	  et	  projekt	  omhandlende	  dyreforsøg.	  Det	  er	  således	  aldeles	  problematisk	  

for	  TBS,	  at	  L’Oréal	  pludselig	  dukker	  op	  igen.	  Ikke	  mindst	  fordi	  Ngo’en	  forsøger	  at	  placere	  de	  to	  

kosmetikfirmaer	  i	  en	  samlet	  gruppe	  og	  derigennem	  retfærdiggøre	  et	  boycott	  af	  TBS.	  Opnår	  

Naturewath	  at	  overbevise	  masserne	  om,	  at	  deres	  opfattelse	  af	  situationen	  er	  den	  rigtige,	  vil	  det	  

have	  en	  ekskluderende	  effekt	  på	  TBS’	  position	  i	  netværket.	  Opnår	  de	  at	  overbevise	  masserne	  så	  

meget,	  at	  de	  boykotter	  TBS,	  risikerer	  virksomheden	  ligefrem	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  netværket.	  

Jf.	  Latours	  pointe	  om	  nye	  innovationers	  betydning	  for	  statements	  rækkevidde	  og	  effekt	  bliver	  det	  

klart,	  at	  ovenstående	  kan	  få	  fatale	  konsekvenser	  for	  TBS	  i	  fald	  Naturewaths	  historie	  finder	  sin	  vej	  

til	  de	  sociale	  medieplatforme.	  Risikoen	  er	  væsentlig	  at	  være	  opmærksom	  på.	  Allerede	  nu	  dukker	  

kritiske	  kommentarer	  om	  ejerskabet	  af	  L’Oréal	  op	  i	  helt	  nye	  sammenhænge	  på	  TBS’	  Facebook	  

side.	  Da	  TBS	  postede	  deres	  begejstring	  omkring	  EU's	  forbud,	  blev	  denne	  mødt	  af	  kommentarer	  

som:	  ”Rigtig	  god	  nyhed!	  Men	  er	  det	  sandt,	  at	  The	  Body	  Shop	  er	  ejet	  af	  L’Oréal	  –	  som	  netop	  anvender	  

dyreforsøg	  til	  tests	  af	  deres	  produkter”	  (Skærmbillede	  5),	  som	  igen	  generede	  lignende	  

kommentarer.	  Eksemplet	  er	  et	  ud	  af	  mange	  og	  beskrives	  af	  Marianne	  Gulløv	  som	  ”standarden”	  

(Interview	  2:16.30-‐18.07).	  

Udover	  at	  bekræfte	  pointen	  om	  historiens	  og	  tidlige	  krisers	  betydning	  for	  modstand,	  viser	  dette,	  

at	  det	  på	  sociale	  medier	  bliver	  endnu	  sværere	  for	  virksomheden	  at	  adskille	  deres	  argumenter	  og	  

positive	  historier	  fra	  andre	  aktørers	  negative	  forståelser.	  Selv	  den	  lykkelige	  historie	  om	  de	  

stakkels	  dyrs	  redning	  kan	  blive	  til	  historien	  om	  den	  onde	  virksomheds	  misbrug	  af	  de	  stakkels	  dyr.	  

De	  sociale	  mediers	  karakteristika	  og	  stærke	  netværksstruktur	  betyder,	  at	  en	  enkelt	  aktørs	  

negative	  anknytning	  kan	  sprede	  sig	  med	  lynets	  hast	  og	  påvirke	  relationer	  længere	  ude	  i	  

netværket,	  som	  kan	  være	  til	  stor	  skade	  for	  TBS’	  position	  som	  branchens	  etiske	  virksomhed.	  	  
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At	  nye	  innovationer	  ændrer	  ved	  vilkårene	  for	  translationsprocesser	  kan	  dog	  også	  være	  til	  TBS’	  

fordel.	  De	  sociale	  medier	  betyder	  ikke	  kun,	  at	  andre	  aktører	  har	  nye	  muligheder	  for	  at	  gøre	  

modstand	  mod	  et	  hvilket	  som	  helst	  af	  virksomhedens	  projekter.	  Potentialerne	  for	  

langdistancekontrol	  ændres	  i	  alle	  dets	  aspekter.	  Vender	  man	  det	  hele	  lidt	  på	  hovedet,	  giver	  de	  

sociale	  medier	  også	  TBS	  mulighed	  for	  at	  ændre	  ved	  aspekter	  af	  netværkskonstellationen,	  der	  fra	  

virksomhedens	  synspunkt	  ikke	  er	  ønskværdige	  for	  et	  projekt	  resultater.	  Det	  er	  netop	  disse	  

muligheder,	  der	  er	  relateret	  til	  ændringer	  i	  relationer	  og	  kommunikationsmønstre,	  som	  jeg	  i	  

denne	  analysedel	  har	  søgt	  at	  vise.	  

Delkonklusion	  	  

Ligesom	  i	  analysedel	  1	  har	  jeg	  foretaget	  en	  aktør-‐netværksanalyse	  af	  en	  specifik	  case	  i	  TBS’	  CSR	  

kommunikation	  med	  det	  formål	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  skete	  i	  de	  omgivende	  

forhandlingsprocesser.	  En	  indsigt	  i	  dette	  er	  nødvendigt	  for	  at	  besvare	  problemformuleringen.	  

Fokus	  er	  flyttet	  til	  det	  projekt	  TBS	  igangsatte	  efter	  EUs	  nylige	  lov	  imod	  dyreforsøg,	  som	  udspille	  

sig	  på	  sociale	  medier.	  Forbuddet	  er	  vist	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  problematisering	  af	  dyrevelfærd,	  der	  

i	  kosmetikindustrien	  er	  skabt	  aktører	  imellem.	  Via	  rollen	  som	  branchens	  dyreforkæmper	  

udnyttede	  TBS	  situationen	  til	  at	  igangsætte	  et	  projekt.	  Hensigten	  var	  at	  få	  andre	  aktører	  til	  at	  gå	  

med	  i	  kampen	  om	  at	  redde	  de	  stakkels	  dyr	  i	  resten	  af	  verden	  -‐	  med	  skønhedskæden	  i	  front.	  

I	  projektet	  inddrog	  TBS	  tredje	  parter	  i	  kampen	  om	  at	  fange	  de	  unge	  sociale	  mediebrugeres	  

interesse,	  uden	  om	  deres	  egen	  professionelle	  stemme.	  Med	  Leona	  som	  repræsentant	  fortalte	  de	  en	  

personlig	  historie	  om	  dyreforsøg,	  der	  passede	  ind	  i	  generation	  Ys	  egne	  iscenesættelsesprojekter.	  

Modsat	  i	  situationen	  med	  journalisten,	  evnede	  de	  dertil	  at	  imødekomme	  det	  omgivende	  

kommunikationsmønster	  ved	  at	  benytte	  involverende	  kommunikationsstrategier,	  der	  matcher	  

kravet	  på	  de	  sociale	  medier.	  Imidlertid	  udeblev	  de	  lovende	  potentialer	  i	  praksis	  grundet	  TBS	  Int.s	  

centrale	  styring,	  der	  ikke	  tog	  hensyn	  til	  lokale	  forhold.	  En	  præmis	  for	  ambassadørstrategien	  er	  

troværdighed.	  Givet	  danskernes	  mistro	  over	  for	  CSR	  historier	  i	  samspil	  Leonas	  nærmest	  identiske	  

genfortællinger	  af	  virksomhedens	  statements,	  tyder	  det	  på,	  at	  strategien	  mistede	  styrke	  og	  i	  

stedet	  resulterede	  i	  en	  opfattelse	  af	  dårlig,	  skjult	  reklame.	  Konsekvensen	  blev,	  at	  de	  unge	  

danskere	  ekskluderede	  TBS.	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  vist,	  at	  det	  på	  de	  sociale	  medier	  ikke	  

længere	  er	  TBS’	  positive	  vinkel	  på	  deres	  CSR	  historier,	  der	  er	  en	  barriere	  for	  at	  komme	  igennem	  

med	  deres	  budskaber.	  Det	  handler	  derimod	  om	  måden	  de	  bliver	  leveret	  på.	  Var	  budskaberne	  i	  

dette	  tilfælde	  i	  stedet	  overbragt	  gennem	  de	  stakkels	  dyr	  havde	  det	  efter	  alt	  at	  dømme	  skabt	  større	  

interesse	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  
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I	  lyset	  af	  deres	  ekskludering	  fra	  journalistens	  filter,	  forsøgte	  TBS	  endvidere	  at	  indrullere	  udvalgte	  

bloggere	  som	  hjælpende	  gatekeepere	  ved	  at	  invitere	  dem	  til	  et	  VIP	  event.	  At	  TBS	  forstod	  at	  

imødekomme	  det	  omgivende	  kommunikationsmønster	  og	  tonen	  i	  blogsfæren,	  bidrog	  til,	  at	  

bloggerne	  blev	  interesserede	  og	  mødte	  op.	  Under	  eventet	  tilgodeså	  TBS	  Dk	  danskernes	  

manglende	  interesse	  for	  Leona	  og	  virksomhedens	  budskaber	  blev	  i	  højere	  grad	  overbragt	  gennem	  

de	  stakkels	  dyr.	  Dertil	  viste	  arrangementet	  sig	  som	  et	  led	  i	  den	  proaktive	  pleje	  af	  de	  personlige	  

relationer	  med	  bloggerne.	  Særligt	  i	  forhold	  til	  én	  blogger	  blev	  konsekvensen	  heraf	  en	  

viderebringelse	  af	  TBS’	  budskaber	  i	  nærmest	  ren	  form.	  Resultatet	  blandt	  øvrige	  bloggere	  peger	  

dog	  på,	  at	  TBS	  ved	  at	  benytte	  bloggere	  som	  alternativ	  til	  journalisten,	  stadig	  ikke	  kommer	  uden	  

om	  et	  styringsdilemma.	  I	  en	  overrepræsentation	  af	  de	  skrevne	  blogs	  blev	  TBS’	  budskaber	  i	  

anknytning	  til	  bloggernes	  interesser	  for	  skønhed	  og	  egen	  iscenesættelse,	  fordrejede.	  Overordnet	  

må	  den	  styrke	  TBS’	  strategier	  kan	  få	  gennem	  de	  personlige	  relationer,	  samt	  fraværet	  af	  en	  

insistering	  på	  den	  kritiske	  vinkel,	  dog	  fremhæve	  de	  sociale	  mediers	  bloggere	  som	  et	  håbefuldt	  

supplement	  til	  journalistens	  filter.	  

Analysen	  har	  således	  vist	  væsentlige	  forskelle	  og	  problematikker,	  som	  kendetegner	  TBS’	  

nuværende	  situation.	  Det	  strategiske	  valg	  om	  at	  overgå	  fra	  de	  traditionelle	  -‐	  	  til	  de	  sociale	  medier,	  

forandrer	  vilkårene	  for	  forhandlingsprocesser	  og	  allianceopbygninger.	  Konsekvensen	  bliver,	  at	  

mulighederne	  for	  langdistancekontrol	  ændrer	  sig	  på	  godt	  og	  ondt.	  

Sammen	  med	  de	  spændinger,	  der	  blev	  fremhævet	  i	  analysedel	  1,	  sættes	  disse	  problemstillinger	  

følgende	  ind	  i	  en	  bredere	  teoretisk	  forståelsesramme.
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Teoretiske	  samplinger	  

Med	  dette	  kapitel	  er	  formålet	  at	  besvare	  problemformuleringens	  underspørgsmål	  2.	  ANTs	  

analysestrategi	  har	  tilladt	  mig	  at	  bryde	  med	  alle	  teori-‐	  og	  faggrænser	  i	  forklaringen	  af,	  hvad	  det	  er,	  

der	  skaber	  afgørende	  forskelle	  i	  aktørers	  relationer	  og	  positioner.	  For	  at	  give	  et	  uddybende	  svar	  

på	  problemformuleringen	  er	  en	  udpræget	  empirisk	  analyse	  dog	  ikke	  tilstrækkelig	  i	  sig	  selv,	  idet	  

jeg	  ikke	  har	  haft	  fokus	  på	  tendenser	  i	  omverden,	  som	  alt	  andet	  lige	  må	  påvirke	  de	  konkrete	  

forhandlingsprocesser.	  I	  dette	  afsnit	  sættes	  udvalgte	  empiriske	  problematikker	  derfor	  ind	  i	  

bredere	  teoretisk	  forståelsesramme	  og	  perspektiveres	  til	  samfundsmæssige	  tendenser,	  som	  

idéen,	  jf.	  metodeafsnittet,	  er	  inden	  for	  grounded	  theory.	  

Uden	  om	  for	  mange	  teoretiske	  forforståelser,	  har	  jeg	  i	  kontakten	  med	  mine	  data	  analyseret	  mig	  

frem	  til	  følgende	  kategorier	  (Clarke	  2003:557):	  Traditionelle	  medier	  vs.	  sociale	  medier,	  kontrol	  vs.	  

ikke	  kontrol,	  allierede	  vs.	  fjender	  og	  etik	  vs.	  profit.	  Som	  det	  er	  kommet	  til	  udtryk	  i	  analysen	  og	  

opsummeret	  i	  delkonklusionerne,	  har	  netop	  disse	  problematikker	  vist	  sig	  som	  særligt	  betydelige	  

for	  forhandlingernes	  forløb.	  Empirien	  har	  fået	  lov	  at	  tale	  og	  vi	  er	  nu	  kommet	  til	  det	  punkt,	  hvor	  

det	  bliver	  relevant	  at	  udvikle	  dimensionerne	  gennem	  eksisterende	  teori	  via	  en	  række	  samplinger.	  

Clarke	  (2003)	  angiver,	  at:	  ”Sampling	  is	  driven	  not	  necessarily	  (or	  not	  only)	  by	  attempts	  to	  be	  

”representative”	  of	  some	  social	  body	  or	  population	  (or	  its	  heterogeneities)	  but	  especially	  and	  

explicitly	  by	  theoretical	  concerns	  that	  have	  emerged	  in	  the	  provisional	  analysis”	  (Clarke	  2003:557).	  

Styrken	  ved	  denne	  metode	  er	  således,	  at	  jeg	  opnår	  en	  bredere	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  empirisk	  

foregår	  i	  TBS,	  som	  vist	  i	  analysen.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  senere	  at	  komme	  med	  praktiske	  

handleanvisninger	  til,	  hvordan	  TBS	  fremadrettet	  bør	  forholde	  sig	  til	  deres	  CSR	  kommunikation.	  

Traditionelle	  medier	  vs.	  sociale	  medier	  -‐	  mod	  en	  ny	  netværkslogik	  

Analysen	  har	  vist,	  at	  den	  traditionelle	  mediearena,	  hvori	  TBS’	  CSR	  kommunikation	  hidtil	  er	  

foregået,	  må	  suppleres.	  Interessekonflikten	  mellem	  TBS	  og	  journalisten,	  har	  udfordret	  TBS’	  

kommunikationsstrategier	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  de	  går	  nye	  veje	  i	  kampen	  om	  at	  brænde	  igennem	  

med	  deres	  CSR	  budskaber.	  I	  dag	  involverer	  skønhedskædens	  CSR	  strategi	  således	  et	  større	  fokus	  

på	  de	  sociale	  medier	  og	  de	  nye	  gatekeepere,	  der	  findes	  her.	  Her	  har	  empirien	  synliggjort,	  at	  de	  

omgivende	  forhandlingskampe	  foregår	  under	  nye	  betingelser.	  Indsigten	  kan	  relateres	  til	  

medieteoriers	  ideer	  om	  teknologiers	  effekt	  i	  samfundet	  samt	  om	  et	  fundamentalt	  skift	  i	  
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kommunikationsmåder.	  For	  at	  give	  en	  bredere	  forståelse	  for	  opkomsten,	  udviklingen	  og	  

konsekvenserne	  af	  de	  nye	  kommunikationsvilkår,	  sættes	  de	  empiriske	  resultater	  følgende	  ind	  i	  en	  

medieteoretisk	  forklaringsramme.	  

Medieteoretikere	  ser	  forskelligt	  på	  nye	  teknologiers	  effekt	  i	  samfundet.	  I	  den	  ene	  ende	  af	  skalaen	  

vil	  mediedeterminister	  være	  af	  den	  overbevisning,	  at	  de	  sociale	  medier	  i	  sig	  selv	  former	  

situationer	  og	  kommunikationsmønstre	  (McLuhan	  2001	  (1964)).	  Heroverfor	  vil	  

situationsdeterminister	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  den	  sociale	  kontekst	  og	  behov	  i	  samfundet,	  der	  

bestemmer	  ankomsten,	  brugen	  og	  effekten	  af	  de	  nye	  medier	  (Winston	  1998).	  Den	  empiriske	  

analyse	  har	  bidraget	  til	  diskussionen	  ved	  at	  pege	  på,	  at	  ingen	  af	  de	  to	  yderliggående	  fremstillinger	  

er	  nok	  i	  sig	  selv,	  idet	  udviklingen	  i	  teknologi	  og	  situation	  har	  vist	  sig	  som	  værende	  i	  et	  dialektisk	  

forhold.	  De	  nye	  teknologier	  har	  afgørende	  betydning	  for	  CSR	  budskabers	  spredning.	  Det	  er	  dog	  

kun	  i	  samspil	  med	  den	  specifikke	  situation;	  virksomhedens	  behov	  for	  nye	  kanaler,	  andre	  aktørers	  

mere	  kritiske	  og	  selvcentrede	  interesser,	  nye	  former	  for	  relationer	  osv.,	  at	  de	  sociale	  medier	  får	  

magten	  til	  at	  bestemme	  de	  kommunikative	  praksisser	  omkring	  TBS’	  CSR.	  

En	  del	  teoretikere	  argumenterer	  i	  overensstemmelse	  hermed	  for,	  at	  både	  teknologiske	  og	  

sociologiske	  forandringer	  igennem	  den	  sidste	  årrække	  har	  forandret	  traditionelle	  præmisser	  for	  

strategisk	  kommunikation	  (Castells	  2007,	  Shultz	  Jørgensen	  2008:3).	  Således	  kan	  TBS’	  dilemma	  

omkring	  den	  centrale	  styring	  fra	  TBS	  Int.	  relateres	  til	  teoretiske	  pointer	  om	  globaliseringens	  pres	  

(Hannerz	  1996;	  Dicken	  2003;	  Guillén	  2001).	  At	  skønhedskæden	  overhovedet	  beskæftiger	  sig	  med	  

et	  socialt	  ansvar,	  samt	  det	  at	  de	  møder	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  en	  fælles,	  positiv	  

forståelse	  omkring	  CSR	  initiativer,	  kan	  relateres	  til,	  at	  virksomheder	  i	  dag	  har	  stadigt	  flere	  

stakeholdere,	  der	  alle	  stiller	  krav	  til	  virksomheden	  på	  forskellige	  måder	  (Cornelissen	  2004;	  

Morsing	  &	  Shultz	  2007).	  

Medieteori	  bidrager	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  de	  nævnte	  tendenser,	  der	  på	  forskellig	  vis	  kommer	  til	  

udtryk	  gennem	  empiriske	  og	  teoretiske	  pointer,	  sammen	  med	  adskillige	  andre	  drivkræfter	  har	  

betydet	  et	  skred	  i	  kommunikationsmåder	  fra	  en	  kausal	  logik	  til	  en	  netværkslogik.	  Castells	  

fremhæver	  netop	  opkomsten	  af	  Internettet	  og	  de	  digitale	  medier	  som	  en	  forudsætning	  for	  

udviklingen	  af	  decentraliserede	  netværk	  af	  interaktiv	  kommunikation,	  som	  afstedkommer	  den	  

nye	  logik	  (Castells	  200).	  Når	  den	  klassiske	  PR	  logik	  med	  virksomheden	  ⇒	  journalistens	  filter	  ⇒	  

modtagere,	  afløses	  af	  en	  netværkslogik	  med	  virksomheden	  ⇒	  adskillige	  filtre	  ⇒	  modtagere,	  der	  

taler	  sammen	  på	  kryds	  og	  tværs	  (Eiberg	  et	  al.	  2008:121-‐130),	  betyder	  det,	  at	  virksomheden	  

indlejres	  i	  nye	  mønstre	  og	  må	  benytte	  modificerede	  strategier	  i	  kampen	  om	  at	  kontrollere	  deres	  
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budskaber.	  Nye	  tendenser	  betyder	  således	  den	  ændring	  fra	  et	  fokus	  på	  traditionel	  PR	  til	  nye	  

former	  for	  dialog,	  som	  af	  en	  del	  teoretikere	  er	  fremhævet	  som	  nutidens	  store	  udfordring	  for	  

virksomheders	  strategiske	  kommunikation	  (Grunig	  &	  Hunt	  1984;	  Kent	  &	  Taylor	  1998;	  Miller	  

2004).	  

De	  to	  empiriske	  analysedele	  har	  i	  deres	  sammenhæng	  netop	  vist	  sig	  som	  et	  illustrativt	  eksempel	  

på,	  hvordan	  dette	  skred	  i	  medieudviklingen,	  med	  de	  deri	  indlejrede	  sociologiske	  og	  teknologiske	  

ændringer,	  øver	  en	  væsentlig	  indflydelse	  på	  de	  forhandlingsprocesser,	  der	  omgiver	  

virksomhedens	  CSR	  kommunikation.	  Det	  medieteoretiske	  blik	  har	  bidraget	  til	  at	  flytte	  vores	  

forståelse	  af,	  hvad	  der	  lige	  nu	  sker	  omkring	  TBS’	  CSR	  kommunikation,	  hen	  til	  en	  mere	  generel	  

forklaring	  om,	  at	  forandringer	  i	  omverdenen	  har	  indlejret	  dagens	  virksomheder	  i	  en	  ny	  

netværkslogik,	  som	  udfordrer	  kommunikationsaktiviteter.	  

Kontrol	  vs.	  ikke	  kontrol	  –	  er	  de	  sociale	  medier	  vejen	  frem?	  

Analysen	  har	  anskueliggjort,	  at	  TBS,	  på	  grund	  af	  vanskelighederne	  med	  at	  opnå	  kontrol	  over	  deres	  

CSR	  budskaber	  via	  journalistens	  filter,	  forsøger	  at	  nå	  deres	  målgruppe	  gennem	  alternative	  veje	  og	  

gatekeepere	  på	  sociale	  medier.	  Det	  er	  illustreret,	  at	  netværkskonstellation	  i	  den	  nye	  arena	  ændrer	  

ved	  vilkår	  i	  forhandlingsprocesser,	  som	  på	  godt	  og	  ondt	  har	  betydning	  for	  virksomhedens	  

muligheder	  for	  kontrol.	  Det	  kontroldilemma	  som	  TBS	  står	  overfor	  kan	  relateres	  til	  teoretiske	  

diskussioner	  om,	  hvorvidt	  virksomheders	  indtræden	  på	  de	  sociale	  medier	  betyder	  et	  kontroltab	  

eller	  derimod	  er	  en	  kilde	  til	  mere	  kontrol	  (Dinesen	  2008:65;	  Kaplan	  &	  Haenlein	  2009:60;	  Svarre	  

2011,	  Kent	  &	  Taylor	  1998).	  Ved	  at	  koble	  empiriske	  indsigter	  med	  teoretiske	  idéer	  indenfor	  

litteratur	  om	  Corporate	  Communication	  (CC)	  og	  de	  sociale	  medier	  søger	  jeg	  følgende	  at	  indfange	  

aspekter	  af	  det	  kontroldilemma,	  som	  TBS	  står	  overfor	  ved	  at	  gå	  online.	  

Hvad	  betyder	  de	  sociale	  medier	  for	  idealet	  om	  konsistens?	  	  

En	  essentiel	  empirisk	  pointe	  at	  fremhæve	  er,	  hvordan	  det	  på	  de	  sociale	  medier	  er	  svært	  for	  TBS	  at	  

kontrollere	  adskillelsen	  af	  de	  positive	  CSR	  historier	  fra	  de	  negative.	  På	  Facebook	  dukker	  

kommentarer	  om	  opkøbet	  nu	  pludseligt	  op	  i	  nye	  sammenhænge.	  En	  teoretisk	  forankret	  forståelse	  

for,	  hvordan	  dette	  har	  konsekvenser	  for	  virksomhedens	  muligheder	  for	  kontrol,	  kan	  findes	  i	  CC	  

litteraturens	  ideal	  om	  konsistens.	  CC	  er	  en	  bestemt	  måde	  at	  tænke	  strategisk	  kommunikation	  på:	  

”above	  all	  it’s	  a	  mindset,	  an	  ambition	  to	  encompass	  all	  communications	  within	  one	  perspective”	  

(Cheney	  et	  al.	  2008:3).	  Et	  centralt	  mål	  indenfor	  disciplinen	  bliver	  derved,	  at	  virksomhedens	  

budskaber	  skal	  styres	  i	  samklang	  på	  tværs	  af	  platforme	  (Eiberg	  et	  al.	  2008:9-‐12),	  hvorved	  en	  
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ensartet	  opfattelse	  af	  virksomheden	  blandt	  stakeholdere	  kan	  opnås	  (Cheney	  et	  al.	  2008:preface).	  

Denne	  idé	  harmonerer	  med	  den	  kommunikationstilgang,	  som	  TBS	  tilstræber,	  idet	  deres	  værdier	  

er	  styrende	  for	  alt,	  hvad	  de	  gør	  og	  siger	  (Interview	  1:11.10-‐14.15).	  Pointen	  om	  de	  kritiske	  

kommentarer	  peger	  imidlertid	  på,	  at	  de	  sociale	  medier	  udfordrer	  idealet	  om	  konsistens.	  	  

Teoretiske	  pointer,	  om	  hvordan	  sociale	  mediebrugere	  har	  taget	  kontrollen	  over	  virksomhedens	  

budskaber,	  kan	  uddybe	  vores	  forståelse	  af	  udfordringen	  om	  konsistens.	  På	  de	  nye	  medier	  er	  

magtbalancen	  rykket	  i	  retning	  af	  dem,	  der	  før	  blev	  karakteriseret	  som	  modtagere	  (Dinesen	  

2008:65),	  som	  nu	  har	  adgang	  til	  nærmest	  alt	  information	  og	  selv	  bestemmer,	  hvordan	  de	  vil	  tage	  

imod	  den	  (Schultz	  Jørgensen	  2008:5).	  Når	  TBS	  poster	  den	  positive	  historie	  om	  deres	  medvirken	  til	  

EUs	  forbud,	  er	  det	  således	  nemt	  for	  en	  enkelt	  bruger	  at	  reagere	  med	  en	  kritisk	  kommentar,	  der	  til	  

offentlig	  skue,	  giver	  budskabet	  en	  helt	  andet	  drejning.	  Dertil	  kommer,	  at	  

kommunikationsprocessen	  fra	  en	  til	  mange	  er	  blevet	  ekstrem	  kort	  (Dinesen	  2008:66;	  Castells	  

2007:246),	  hvorfor	  det	  fordrejede	  budskab	  med	  ukontrollerbar	  hastighed	  kan	  sprede	  sig	  som	  

ringe	  i	  vandet.	  De	  sociale	  medier	  udfordrer	  altså	  muligheden	  for,	  at	  TBS	  kan	  opnå	  konsistens	  i	  

deres	  budskaber	  kendetegnet	  ved	  den	  positive	  CSR	  historie,	  fordi	  virksomheden	  må	  dele	  

budskabsstyringen	  med	  andre	  aktører.	  

Analysen	  lægger	  dog	  op	  til	  kritisk	  refleksion	  over	  idealet	  om	  konsistens,	  idet	  TBS	  på	  de	  sociale	  

medier	  er	  placeret	  i	  et	  netværk	  bestående	  af	  stadig	  flere	  stakeholdere,	  som	  alle	  har	  forskellige	  

interesser,	  der	  må	  imødekommes.	  I	  den	  nyere	  CC	  litteratur	  peges	  der	  netop	  på,	  at	  strategien	  om	  

konsistens	  mister	  styrke	  i	  en	  kompleks	  og	  foranderlig	  omverden:	  ”clarity	  in	  communication	  may	  

become	  a	  hindrance	  in	  establishing	  consent	  amongst	  different	  audience”	  (Cheney	  et	  al.	  2008:3).	  

Sættes	  denne	  pointe	  i	  relation	  til	  empirien,	  kan	  den	  stærke	  budskabskonsistens,	  som	  TBS	  fører	  på	  

tværs	  af	  landegrænser,	  forklare	  den	  udeblevne	  interesse	  for	  Leona	  kampagnen.	  Dertil	  kan	  

ufleksibiliteten	  i	  konsistensidealet	  forklare	  de	  tilfælde,	  hvor	  generation	  Y	  og	  bloggerne	  ikke	  optog	  

TBS’	  budskaber	  i	  deres	  iscenesættelsesprojekter.	  Ideen	  om	  konsistens	  som	  vejen	  til	  kontrol,	  som	  

både	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  originale	  CC	  litteratur	  og	  i	  TBS’	  strategi,	  sætter	  derved	  grænser	  for	  

den	  fleksibilitet,	  som	  er	  påkrævet	  i	  kampen	  om	  at	  fange	  nutidens	  adskillige	  stakeholderes	  

divergerende	  interesser.	  

Diskussionen	  har	  bidraget	  til	  en	  teoretisk	  forankret	  forståelse	  for	  et	  kontroldilemma,	  som	  TBS	  

står	  overfor	  ved	  at	  gå	  online	  ved	  at	  anskueliggøre,	  hvordan	  målet	  om	  konsistens	  udfordres.	  

Konsistens	  bør	  imidlertid	  ikke	  nødvendigvis	  være	  idealet	  i	  TBS’	  situation,	  hvor	  en	  vis	  form	  for	  

fleksibilitet	  er	  kravet.	  
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Allierede	  vs.	  fjender	  –	  netværkets	  rollekonstellationer	  

Analysen	  har	  gjort	  klart,	  at	  TBS	  indgår	  i	  forhandlingskampe	  med	  et	  mål	  om	  at	  skaffe	  sig	  hjælpere	  

til	  deres	  projekter.	  De	  aktører,	  der	  undervejs	  er	  blevet	  involverede	  i	  netværket,	  har	  i	  kraft	  af	  deres	  

roller	  som	  henholdsvis	  allierede	  eller	  fjender	  i	  relationen	  til	  TBS	  fået	  afgørende	  betydning	  for	  om	  

forhandlingsprocesserne	  faldt	  ud	  til	  virksomhedens	  fordel	  eller	  ej.	  En	  teoretisk	  forståelse	  af	  dette	  

findes	  følgende	  i	  teorier	  om	  subjektpositioner,	  mediekontakt,	  storytelling	  samt	  en	  blik	  tilbage	  på	  

ANTs	  netværksforståelse.	  

Hvorfor	  består	  fjenderne	  i	  traditionel	  PR?	  

Lad	  os	  starte	  med	  at	  tage	  fat	  i	  den	  empiriske	  pointe	  om	  TBS’	  udfordring	  med	  journalisten.	  Hvorfor	  

er	  denne	  så	  svær	  at	  indrullere	  som	  allieret,	  at	  TBS	  vælger	  at	  søge	  andre	  veje?	  Her	  kan	  Foucault	  

subjektteori	  (1969)	  i	  samspil	  med	  teori	  om	  mediekontakt	  (Kjær	  Hansen	  2004)	  bidrage	  med	  

forklarende	  pointer.	  Foucault	  argumenterer	  for,	  at	  der	  i	  diskurser	  findes	  udpeget	  nogle	  positioner	  

som	  aktører	  kan	  indtage	  (Foucault	  1969	  i	  Kristensen	  1987:149-‐150).	  Centralt	  i	  konstellationen	  i	  

den	  traditionelle	  mediearena	  findes	  positionen	  journalisten	  og	  rundt	  om	  denne	  forskellige	  

partskommunikatører,	  der	  søger	  at	  gennemtrumfe	  deres	  specifikke	  interesser	  (Kjær	  Hansen	  

2004).	  Til	  positionen	  som	  journalist	  knytter	  der	  sig	  nogle	  forventninger	  om,	  hvordan	  man	  skal	  

opføre	  sig	  og	  hvad	  man	  kan	  skrive	  (Jørgensen	  &	  Philips	  1999:53).	  Det	  er	  journalisten,	  der	  har	  

autoriteten	  til	  at	  bestemme,	  hvad	  der	  er	  relevant.	  Samtidig	  forventes	  denne	  at	  imødekomme	  en	  

række	  nyhedskriterier,	  som	  bliver	  bestemmende	  for	  relevansen	  (Kjær	  Hansen	  2004:309).	  I	  

situationen	  omkring	  opkøbet	  tager	  det	  sig	  således	  ud:	  Hvis	  journalisten	  overskrider	  

relevanskriterierne	  ved	  at	  trykke	  TBS’	  positive	  CSR	  historier,	  som	  vi	  har	  set	  krydser	  kriterierne,	  

så	  har	  journalisten	  overskredet	  sin	  rolle.	  Skal	  journalisten	  bevare	  sin	  autoritet	  i	  arenaen	  -‐	  med	  

andre	  ord	  sit	  job	  -‐	  må	  denne	  derfor	  forblive	  modstander	  af	  TBS’	  projekt.	  I	  stedet	  må	  journalisten	  

alliere	  sig	  med	  TBS’	  fjender	  og	  viderebringe	  Ngo’ernes	  budskaber,	  som	  netop	  har	  et	  sammenfald	  

med	  nyhedskriterierne.	  Teorierne	  hjælper	  til	  at	  forstå,	  at	  den	  interessekonflikt,	  vi	  i	  empirien	  har	  

set,	  giver	  TBS	  fjender,	  er	  en	  indlejret	  del	  af	  den	  etablerede	  rollekonstellation	  i	  mediernes	  arena.	  

Situationen	  omkring	  opkøbet	  var	  derfor	  ikke	  et	  særtilfælde.	  For	  TBS	  kommer	  det	  derfor	  til	  at	  

dreje	  sig	  om	  at	  forstå	  og	  acceptere	  journalistens	  særlige	  rolle	  i	  samfundet,	  som	  ikke	  altid	  er	  til	  

virksomhedens	  fordel	  -‐	  og	  så	  handle	  derefter.	  

At	  skaffe	  allierede	  gennem	  storytelling	  

I	  kampagnen	  imod	  dyreforsøg	  fortalte	  TBS	  sammen	  med	  Leona	  historien	  om	  de	  stakkels	  dyr,	  der	  
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må	  reddes	  med	  TBS	  i	  front.	  Der	  er	  skrevet	  en	  del	  litteratur	  om	  storytellings	  værdi	  for	  

organisationer	  i	  forbindelse	  med	  at	  regulere	  andre	  aktørers	  identiteter	  (Boje	  1995;	  Mumby	  1987;	  

van	  Riel	  i	  Schultz	  et	  al.	  2000:157).	  Mumby	  argumenterer	  for,	  at	  organisationers	  storytelling	  bliver	  

en	  form	  for	  kontrolmekanisme,	  idet	  nogle	  perspektiver	  i	  historierne	  privilegeres	  frem	  for	  andre	  

(Mumby	  1987:18).	  I	  TBS’	  historie	  fremstilles	  subjektpositionen	  aktivist	  som	  den	  eneste	  legitime	  at	  

indtage,	  hvorved	  andre	  mulige	  roller	  ekskluderes.	  Formår	  virksomheden	  at	  fremstille	  historien	  på	  

så	  relevant	  og	  troværdig	  vis,	  at	  modtageren	  accepterer	  rollen	  som	  aktivist,	  indgår	  denne	  

automatisk	  som	  allieret	  i	  TBS’	  projekt.	  Dertil	  kommer,	  at	  virksomheden	  ved	  at	  italesætte	  sig	  selv	  

som	  forgangsmand	  og	  som	  virksomheden	  i	  front	  selv	  tildeles	  en	  privilegeret	  position	  i	  historien.	  

Styrken	  ved	  storytelling	  er,	  at	  de	  små,	  uskyldige	  historier	  kan	  hjælpe	  TBS	  til	  at	  ordne	  

netværkskonstellationen	  på	  en	  sådan	  vis,	  at	  de	  med	  en	  bred	  opbakning	  selv	  står	  i	  centrum	  som	  

branchens	  mest	  etiske	  virksomhed.	  

Allianceopbygninger	  kan	  ændres	  når	  som	  helst	  

Eksempler	  fra	  analysen	  viser,	  at	  TBS’	  allierede	  og	  fjender	  har	  betydning	  for	  virksomhedens	  

position	  i	  netværket	  –	  og	  at	  disse	  når	  som	  helst	  kan	  ændre	  karakter.	  Et	  tydeligt	  eksempel	  kan	  

findes	  i	  relationen	  med	  Ngo’erne.	  Den,	  der	  tidligere	  var	  TBS’	  kampagneallierede,	  vendte	  sig	  med	  et	  

trylleslag	  til	  fjende	  ved	  L’Oréals	  opkøb.	  Ved	  endvidere	  at	  få	  journalisten	  og	  en	  god	  del	  af	  TBS’	  

kunder	  med	  på	  fjendeholdet	  dannede	  de	  en	  stærk	  alliance,	  som	  skabte	  et	  ekskluderende	  pres	  på	  

TBS	  og	  placerede	  dem	  langt	  fra	  deres	  ønskede	  position.	  For	  at	  slutte	  af	  med	  en	  kort	  kobling	  

tilbage	  til	  ANT	  viser	  dette,	  at	  i	  kraft	  af,	  at	  aktører	  kun	  er	  noget	  i	  deres	  relation	  til	  andre	  (Law	  

1992:384),	  fungerer	  netværket	  både	  inklusivt	  og	  eksklusivt.	  I	  relationerne	  mellem	  aktører	  lukkes	  

nogen	  inde	  i	  varmen,	  hvorimod	  andre	  udelukkes	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:435).	  Aktørernes	  

placering	  i	  netværket	  ordnes	  så	  at	  sige	  gennem	  disse	  mekanismer.	  I	  analysen	  har	  ANT	  netop	  

hjulpet	  med	  at	  indfange,	  hvordan	  positioner	  –	  allierede	  og	  fjender	  -‐	  flytter	  sig	  hele	  tiden	  og	  er	  

koblet	  op	  til	  projekter.	  Den,	  der	  er	  allieret	  i	  et	  projekt,	  kan	  være	  fjende	  i	  et	  andet	  projekt.	  Selvom	  

begrænset	  rationalitet	  gør	  det	  umuligt	  at	  være	  opmærksom	  på	  alle	  forhold	  (Simonsen	  i	  Sornn-‐

Friese	  2007:106),	  peger	  dette	  på,	  at	  strategisk	  planlægning	  og	  udførelse	  af	  kommunikation	  bør	  

ske	  under	  hensyntagen	  til	  foranderligheden	  i	  relationer.	  

Således	  har	  Foucaults	  forståelse	  for	  subjektet	  i	  interaktion	  med	  et	  medieteoretisk	  blik	  belyst,	  at	  

TBS’	  fjender	  i	  mediernes	  arena	  er	  svære	  at	  vende	  til	  allierede	  grundet	  journalistens	  efterhånden	  

faste	  position	  i	  netværket.	  Teori	  om	  storytelling	  har	  flyttet	  vores	  forståelse	  af	  den	  funktion	  TBS’	  

narrative	  kampagne	  har.	  Det	  er	  kun	  implicit	  kommet	  frem	  i	  analysen,	  at	  historierne	  kan	  støtte	  TBS	  
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i	  at	  ordne	  aktør-‐netværket,	  så	  de	  med	  opbakning	  fra	  allierede	  selv	  står	  i	  centrum.	  Slutteligt	  har	  

ANT	  vist	  os,	  hvorledes	  TBS	  aldrig	  blindt	  kan	  regne	  med	  en	  allieret.	  Enhver	  position	  er	  koblet	  op	  til	  

relationer	  og	  konkrete	  projektet	  og	  den	  allierede	  kan	  derfor	  når	  som	  helst	  indtage	  rollen	  som	  

fjende.	  

Etik	  vs.	  profit	  –	  et	  legitimitetsparadoks	  	  

En	  del	  af	  de	  problematikker	  og	  kampe,	  der	  har	  vist	  sig	  i	  de	  empiriske	  analyser,	  er	  udtryk	  for	  en	  

spænding	  mellem	  etik	  og	  profit.	  Eksempelvis	  kommer	  dette	  tydeligt	  frem	  i	  situationen	  omkring	  

opkøbet	  af	  L’Oréal.	  Argumentet	  i	  TBS’	  problematisering	  profits	  with	  a	  principle	  er	  i	  sig	  selv	  baseret	  

på	  denne	  spænding	  og	  deres	  projekt	  kommer	  således	  til	  at	  handle	  om	  at	  overbevise	  andre	  om,	  at	  

der	  er	  en	  strategisk	  sammenhæng	  i	  de	  to	  elementer.	  Kritikken	  fra	  Ngo’erne	  gik	  heroverfor	  på,	  at	  

TBS	  gik	  på	  kompromis	  med	  hele	  deres	  værdigrundlag	  for	  i	  stedet	  at	  sætte	  profitinteresser	  højere.	  

Omdrejningspunktet	  for	  forhandlingsprocesserne	  kom	  til	  at	  handle	  om	  den	  uløselige	  konflikt	  

mellem	  etik	  og	  profit,	  som	  fænomenet	  CSR	  skaber.	  En	  forståelse	  for	  bredere	  processer,	  der	  

påvirker	  denne	  spænding,	  kan	  findes	  i	  institutionel	  teoris	  legitimitetsbegreb.	  

De	  kontroverser	  spændingen	  medførte	  var	  aldrig	  opstået,	  hvis	  TBS	  ikke	  havde	  valgt	  at	  tage	  et	  

ansvar	  for	  samfundet	  –	  og	  kommunikeret	  om	  det.	  I	  følge	  Meyer	  &	  Rowan	  (1977)	  er	  virksomheder	  

for	  at	  fremstå	  legitime	  og	  få	  license	  to	  operate	  nødsaget	  til	  at	  leve	  op	  til	  de	  forventninger,	  der	  er	  på	  

markedet	  (Meyer	  &	  Rowan	  1977	  i	  Lorentzen	  et	  al	  2004:152).	  At	  opnå	  legitimitet	  indebærer	  

således	  at	  aligne	  virksomhedens	  adfærd	  med	  stakeholderes	  forventninger.	  

Men	  hvilke	  forventningspres	  er	  det,	  som	  i	  TBS’	  situation	  må	  imødekommes?	  Campbell	  (2007)	  

opstiller	  en	  række	  institutionelle	  forhold,	  som	  sætter	  et	  pres	  på	  virksomheder	  i	  relation	  til	  deres	  

sociale	  ansvar	  (Campbell	  2007).	  Blandt	  disse	  må	  følgende	  fremhæves	  med	  relevans	  for	  de	  

empiriske	  observationer.	  For	  det	  første	  har	  globaliseringen	  medført	  fælles	  udfordringer	  

vedrørende	  vores	  miljø,	  velfærd	  osv.,	  som	  er	  så	  omfattende,	  at	  de	  ikke	  kan	  klares	  af	  nationalstater	  

alene,	  hvorfor	  multinationale	  virksomheder	  har	  fået	  et	  ansvar	  (Sherer	  &	  Palazzo	  2011:903).	  På	  

grund	  af	  bekymring	  for	  konsekvenserne	  ved	  virksomheders	  øgede	  sociale	  magt	  presser	  Ngo'er,	  

journalister	  og	  forbrugere	  i	  stigende	  grad	  virksomheder	  til	  at	  handle	  mere	  ansvarligt	  (Campbell	  

2007:958).	  Forholdene	  illustrerer,	  hvorledes	  TBS	  er	  indlejret	  i	  institutionelle	  mekanismer,	  der	  

fordrer	  CSR	  og	  som	  de	  må	  tage	  hensyn	  til,	  hvis	  de	  skal	  opnå	  den	  nødvendige	  legitimitet	  blandt	  

andre	  aktører	  i	  netværket.	  At	  TBS	  rent	  faktisk	  imødekommer	  disse	  pres	  i	  særlig	  høj	  grad,	  kan	  ud	  

fra	  det	  institutionelle	  perspektiv	  være	  forklarende	  årsag	  til,	  at	  de	  har	  formået	  at	  positionere	  sig	  

som	  branchens	  etiske	  virksomhed.	  
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Men	  meget	  kræver	  mere!	  Det	  anseelige	  sociale	  ansvar	  TBS	  tager	  på	  sig	  -‐	  og	  i	  den	  grad	  skaber	  et	  

kommunikativt	  fokus	  omkring	  –	  medfører	  netop	  de	  forventninger	  i	  omgivelserne,	  der	  for	  

eksempel	  ved	  opkøbet,	  blev	  en	  udfordring	  at	  imødekomme:	  ”If	  corporations	  protest	  their	  

responsibility	  and	  legitimacy	  too	  much,	  they	  risk	  achieving	  a	  negative	  reaction	  and	  an	  adverse	  

effect”	  (Ashforth	  &	  Gibbs	  1990:?).	  Havde	  TBS	  ikke	  skabt	  så	  høje	  forventninger,	  havde	  Ngo’erne	  

antageligt	  ikke	  sat	  virksomhedens	  moralske	  legitimitet	  i	  søgelyset	  ved	  at	  vende	  situationen	  til	  en	  

sag	  om	  virksomhedens	  profitinteresser.	  

Slutteligt	  er	  endnu	  en	  institutionel	  betinget	  konsekvens	  af	  TBS’	  stærke	  CSR	  kommunikation	  

relevant	  at	  fremhæve.	  Ved	  at	  gøre	  så	  meget	  på	  området;	  føre	  aktivistiske	  

velgørenhedskampagner,	  argumentere	  for	  at	  de	  vil	  sprede	  deres	  værdier	  videre	  ud	  i	  

forretningslivet	  og	  lobbye	  for	  politiske	  forbud	  om	  dyreforsøg,	  er	  TBS	  med	  til	  at	  reproducere	  de	  

institutionelle	  pres,	  der	  fordrer	  CSR.	  Som	  følge	  må	  konkurrerende	  virksomheder	  ligeledes	  

integrere	  CSR	  som	  en	  del	  af	  deres	  image,	  da	  CSR	  bliver	  institutionaliseret	  som	  noget	  

virksomheder	  må	  forholde	  sig	  aktivt	  til	  for	  at	  skabe	  den	  nødvendige	  legitimitet.	  På	  den	  måde	  

bidrager	  TBS	  til	  en	  isomorfisk	  proces	  (Meyer	  &	  Rowan	  1977;	  DiMaggio	  &	  Powell	  1991),	  

hvorigennem	  andre	  virksomheder	  bliver	  mere	  ligesom	  dem	  –	  og	  TBS	  må	  i	  højere	  grad	  dele	  

positionen	  som	  den	  etiske	  virksomhed	  med	  andre.	  

Et	  institutionelt	  perspektiv	  kan	  således	  flytte	  vores	  forståelse	  for	  den	  spænding	  mellem	  etik	  og	  

profit,	  som	  TBS’	  stærke	  CSR	  kommunikation	  sætter	  dem	  i,	  hen	  til	  et	  legitimitetsparadoks.	  På	  den	  

ene	  side	  er	  det	  netop	  deres	  stærke	  og	  styrende	  værdigrundlag,	  der	  giver	  dem	  den	  moralske	  

legitimitet,	  som	  skal	  til	  for	  at	  positionere	  sig	  som	  branchens	  etiske	  virksomhed.	  På	  den	  anden	  side	  

betyder	  det	  store	  sociale	  ansvar,	  at	  der	  forventes	  mere	  af	  dem	  end	  de	  kan	  holde,	  taget	  i	  

betragtning,	  at	  en	  vis	  mængde	  penge	  må	  tjenes	  for	  at	  overleve.	  Dertil	  kommer,	  at	  de	  

konkurrencefordele	  virksomheden	  finder	  i	  deres	  værdier	  må	  deles	  med	  konkurrenter	  grundet	  det	  

institutionelle	  pres	  om	  CSR,	  som	  TBS	  selv	  reproducerer.	  

Styrken	  i	  en	  teoretisk	  udvikling	  af	  de	  empiriske	  pointer	  

Afslutningsvist	  er	  det	  på	  sin	  plads	  at	  reflektere	  over	  diskussionernes	  bidrag	  til	  den	  samlede	  

afhandling.	  I	  analysen	  har	  jeg	  ladet	  det	  være	  et	  empirisk	  spørgsmål,	  hvordan	  TBS	  og	  andre	  aktører	  

konkret	  skaber	  relationer	  og	  positioner,	  som	  vi	  kan	  se	  og	  beskrive.	  I	  dette	  afsnit	  er	  bredere	  

sociologiske	  og	  teknologiske	  forhold	  og	  mekanismer	  såsom	  medieudviklingen,	  institutionelle	  pres	  

osv.	  benyttet	  til	  at	  give	  en	  anden	  forståelse	  for	  empirien.	  De	  empiriske	  –	  og	  teoretiske	  pointer	  har	  
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bidraget	  med	  at	  undersøge	  de	  samme	  problematikker,	  men	  på	  forskellige	  måder.	  Lad	  mig	  komme	  

med	  et	  eksempel:	  TBS’	  udskiftning	  af	  gatekeeper	  fra	  journalisten	  til	  bloggeren,	  er	  et	  håndgribeligt	  

alternativ	  til	  den	  teoretiske	  grundtanke	  om	  medieudviklingen.	  Gennem	  en	  kombination	  af	  at	  

studere	  detaljer	  som	  de	  kommer	  til	  udtryk	  i	  praksis	  samt	  at	  åbne	  op	  for	  abstrakte	  forklaringer,	  

har	  koblingen	  af	  den	  empiriske	  analyse	  og	  de	  teoretiske	  ideer	  bidraget	  til	  en	  mere	  troværdig	  

besvarelse	  på	  problemformuleringen.
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Konklusion	  

TBS	  står	  overfor	  en	  udfordring.	  Som	  kosmetikbranchens	  pioner	  indenfor	  CSR	  har	  virksomheden	  i	  

mange	  år	  adskilt	  sig	  på	  værdier	  og	  deres	  positive	  CSR	  historier	  har	  haft	  held	  medierne.	  I	  dag	  har	  

interesser	  omkring	  CSR	  imidlertid	  ændret	  sig	  –	  at	  virksomheder	  tager	  et	  socialt	  ansvar	  er	  blevet	  

normen	  og	  stakeholdere	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  CSR	  initiativer.	  Funderet	  i	  en	  interesse	  for	  de	  

kommunikationsstrategiske	  aspekter	  af	  TBS’	  udfordring	  har	  jeg	  med	  afhandlingen	  rejst	  følgende	  

problemformulering:	  

Hvordan	  påvirkes	  The	  Body	  Shops	  position	  som	  kosmetikbranchens	  etiske	  virksomhed	  af	  

forhandlingsprocesser	  omkring	  deres	  CSR	  kommunikationsaktiviteter?	  

Baseret	  på	  grounded	  theory	  som	  metodisk	  tilgang	  til	  et	  casestudiet	  har	  jeg,	  med	  så	  få	  teoretiske	  

forforståelser	  som	  muligt,	  undersøgt,	  hvordan	  de	  omgivende	  forhandlingsprocesser	  rent	  faktisk	  

udspiller	  sig	  i	  praksis.	  En	  solid	  kombination	  af	  kvalitative	  interviews,	  deltagende	  observation	  

samt	  indsamlet	  dokumentdata	  har	  dannet	  det	  empiriske	  fundament	  for	  afhandlingens	  analyse.	  De	  

empirisk	  fremkomne	  resultater,	  er	  udviklet	  gennem	  en	  række	  teoretiske	  samplinger.	  Mit	  brug	  af	  

et	  enkelt	  case	  studie	  betyder,	  at	  følgende	  konklusioner	  skal	  ses	  som	  indikationer	  på,	  hvordan	  

forhandlingsprocesser	  påvirker	  virksomhedens	  position.	  

Det	  første	  underspørgsmål	  analyserer,	  hvad	  der	  i	  praksis	  sker,	  når	  TBS’	  CSR	  

kommunikationsaktiviteter	  bliver	  genstand	  for	  forhandlingskampe	  i	  henholdsvis	  den	  traditionelle	  

mediearena	  og	  de	  nye	  sociale	  mediers	  sfære.	  Det	  er	  søgt	  besvaret	  gennem	  en	  aktør-‐

netværksanalyse	  af	  to	  nedslag	  i	  TBS’	  CSR	  kommunikation.	  

Analysen	  har	  vist	  at	  de	  forhandlingsprocesser,	  der	  i	  mediernes	  arena	  udspillede	  sig	  som	  følge	  af	  

L’Oréals	  opkøb	  i	  2006,	  fik	  konsekvenser	  for	  TBS’	  position.	  Omgivelsernes	  skepsis	  omkring	  det	  nye	  

samarbejde	  pressede	  TBS	  ud	  i	  et	  projekt	  med	  det	  formål	  at	  overbevise	  andre	  aktører	  om	  opkøbet	  

som	  et	  nødvendigt	  led	  i	  forretningsfilosofien	  profit	  with	  a	  principle.	  Omdrejningspunktet	  for	  de	  

følgende	  forhandlingskampe	  kom	  herudfra	  til	  at	  handle	  om	  den	  uløselige	  konflikt	  mellem	  etik	  og	  

profit,	  som	  virksomhedens	  CSR	  kommunikation	  placerer	  dem	  i.	  	  

For	  at	  redde	  forholdet	  til	  kunderne	  krævede	  situationen,	  at	  TBS	  måtte	  forhandle	  med	  de	  kritiske	  

journalister	  og	  Ngo’er.	  Grundet	  brugen	  af	  en	  allokationsbaseret	  kommunikationsstrategi,	  der	  ikke	  

matchede	  det	  omgivende	  konsulterende	  kommunikationsmønster,	  blandt	  andet	  pga.	  en	  

manglende	  hensyntagen	  til	  krydsende	  interesser,	  evnede	  virksomheden	  ikke	  at	  indrullere	  
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mediernes	  magtfulde	  gatekeeper	  -‐	  journalisten.	  Konsekvensen	  blev,	  at	  TBS’	  stemme	  blev	  

marginaliseret	  til	  fordel	  for	  en	  Ngo	  der,	  via	  en	  fælles	  interesse	  med	  journalisten	  i	  den	  kritiske	  

vinkel,	  evnede	  at	  trænge	  igennem	  filteret	  og	  placere	  skønhedskæden	  langt	  fra	  deres	  ønskede	  

position.	  Fordi	  TBS	  opfangede	  faren	  og	  ubalancen	  i	  magtfordelingen	  og	  svarede	  tilbage	  med	  

kriseresponsstrategier,	  endte	  situationen	  nok	  ødelæggende,	  men	  ikke	  som	  en	  egentlig	  CSR	  

skandale.	  Helt	  frem	  til	  i	  dag	  lider	  virksomheden	  dog	  stadig	  under	  mediestormen,	  idet	  nye	  CSR	  

tiltag	  i	  associationen	  med	  opkøbet	  bliver	  kilde	  til	  kritik.	  Det	  er	  synliggjort,	  at	  TBS’	  intense	  CSR	  

kommunikation	  gør	  dem	  ekstra	  udsatte	  for	  negativ	  omtale	  samt	  at	  de	  ikke	  kan	  frigøre	  sig	  fra	  

historiske	  kontroverser.	  Analysen	  har	  påvist,	  at	  Body	  Shop	  står	  overfor	  fundamentale	  

udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  at	  kontrollere	  deres	  CSR	  budskaber	  i	  de	  traditionelle	  mediers	  

arena.	  

TBS	  arbejder	  stadig	  hårdt	  på	  at	  genoprette	  deres	  etiske	  image.	  Virksomheden	  udnyttede	  

vedtagelsen	  af	  EU	  forbuddet	  mod	  dyreforsøg	  d.	  11.	  marts	  2013	  til	  at	  igangsætte	  et	  nyt	  

værdirelateret	  projekt	  med	  det	  formål	  at	  overbevise	  andre	  aktører	  om	  at	  tilslutte	  sig	  kampen	  om	  

at	  redde	  dyrene	  globalt	  –	  vel	  at	  mærke	  med	  TBS	  i	  front.	  Projektet	  udspillede	  sig	  i	  de	  sociale	  

mediers	  sfære.	  

I	  forsøget	  på	  at	  komme	  uden	  om	  deres	  egen	  selvhævdende	  stemme	  og	  den	  skepsis	  CSR	  

fremkalder	  inddrog	  TBS	  tredje	  parter	  i	  kampen	  om	  at	  fange	  de	  unge	  sociale	  mediebrugeres	  

interesse.	  Gennem	  brand	  aktivisten	  Leona	  Lewis	  fortalte	  de	  en	  personlig	  historie	  om	  dyreforsøg,	  

der	  passede	  ind	  i	  generation	  Ys	  iscenesættelsesprojekter.	  Kampagnens	  involverende	  

kommunikationsstrategier	  matchede	  kravet	  på	  de	  sociale	  medier.	  Analysen	  identificerede	  dog,	  at	  

de	  lovende	  potentialer	  udeblev	  i	  praksis.	  At	  TBS	  International	  styrede	  centralt	  og	  negligerede	  de	  

lokale	  interesser,	  at	  de	  fokuserede	  på	  berømtheden	  frem	  for	  dyrene,	  betød	  at	  interessen	  hos	  de	  

danske	  unge	  blev	  fraværende.	  Det	  er	  fremhævet,	  at	  det	  antageligt	  ikke	  var	  værdibudskabet	  den	  

var	  gal	  med,	  men	  derimod	  måden	  det	  blev	  leveret	  på.	  

På	  baggrund	  af	  de	  dårlige	  erfaringer	  med	  journalisten,	  forsøgte	  TBS	  endvidere	  at	  indrullere	  

bloggere	  som	  allierede	  gatekeepere,	  ved	  gennem	  en	  passende	  konverserende	  kommunikationsstil	  

at	  invitere	  dem	  til	  et	  event.	  Kommunikationsøvelsen	  i	  relationen	  til	  bloggeren	  har	  vist	  sig	  

anderledes	  end	  i	  tilfældet	  med	  journalisten,	  idet	  det	  her	  er	  den	  strategiske	  pleje	  af	  mere	  naturlige	  

sociale	  relationer,	  der	  giver	  kommunikationsinitiativer	  styrke.	  Særligt	  i	  forhold	  til	  én	  blogger	  blev	  

konsekvensen	  af	  den	  personlige	  relation,	  at	  hun	  påtog	  sig	  TBS’	  intenderede	  identitet	  ved	  at	  

viderebringe	  skønhedskædens	  budskaber	  på	  tilnærmelsesvis	  reproduceret	  vis.	  I	  anknytning	  til	  de	  

resterende	  bloggeres	  professionelle	  og	  selvcentrerede	  interesser	  blev	  TBS’	  budskaber	  derimod	  
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fordrejede.	  Trods	  at	  TBS	  ikke	  kommer	  uden	  om	  et	  styringsdilemma,	  må	  bloggens	  mulige	  

rækkevidde	  og	  effekt,	  bloggernes	  umiddelbare	  interesse	  for	  skønhedskæden,	  fraværet	  af	  en	  

insistering	  på	  den	  kritiske	  vinkel,	  samt	  styrken	  i	  de	  personlige	  relationer,	  fremhæve	  de	  sociale	  

mediers	  alternativ	  som	  et	  håbefuldt	  alternativ	  til	  journalistens	  filter.	  

Det	  er	  understreget,	  at	  overgangen	  til	  de	  sociale	  medier	  ændrer	  ved	  TBS’	  muligheder	  for	  

langdistancekontrol	  på	  godt	  og	  ondt.	  Den	  stærke	  netværksstruktur,	  de	  nye	  relationsformer	  og	  

kommunikationsmønstre	  gør	  det	  på	  den	  ene	  side	  muligt	  for	  TBS	  mere	  direkte	  at	  sprede	  deres	  CSR	  

budskaber	  ud	  til	  et	  stort	  antal	  modtagere.	  På	  den	  anden	  side	  bliver	  det	  sværere	  for	  TBS	  at	  adskille	  

deres	  positive	  historier	  fra	  kritik.	  

Det	  andet	  underspørgsmål	  om,	  hvordan	  de	  empiriske	  resultater	  teoretisk	  kan	  forklares	  som	  et	  

udtryk	  for	  bredere	  teknologiske	  og	  sociologiske	  tendenser,	  der	  udfordrer	  TBS’	  CSR	  

kommunikation,	  er	  søgt	  besvare	  i	  afhandlingens	  diskussion.	  Således	  har	  jeg	  udviklet	  de	  empirisk	  

fremkomne	  dimensioner;	  traditionelle	  medier	  vs.	  sociale	  medier,	  kontrol	  vs.	  ikke	  kontrol,	  

allierede	  vs.	  fjender	  og	  etik	  vs.	  profit,	  gennem	  en	  række	  teoretiske	  samplinger.	  

At	  overgangen	  fra	  de	  traditionelle	  –	  til	  de	  sociale	  medier	  betyder	  nye	  vilkår	  for	  

forhandlingsprocesserne	  mellem	  TBS	  og	  interessenter,	  er	  gennem	  medieteori	  forklaret	  som	  et	  

udtryk	  for	  en	  generel	  tendens	  i	  mediebilledet,	  hvor	  den	  kendte	  kausale	  logik	  er	  afløst	  af	  en	  

netværkslogik,	  som	  ændrer	  og	  udfordrer	  kommunikationsaktiviteter.	  

Et	  aspekt	  af	  kontroldilemmaet,	  som	  drejer	  sig	  om	  TBS’	  problemer	  med	  at	  adskille	  de	  positive	  CSR	  

historier	  fra	  kritik,	  er	  relateret	  til	  Corporate	  Communications	  mål	  om	  konsistens	  i	  budskaber.	  De	  

sociale	  medier	  udfordrer	  idealet,	  fordi	  TBS	  her	  må	  dele	  budskabsstyringen	  med	  modtagerne.	  

Imidlertid	  er	  konsistens	  ikke	  nødvendigvis	  at	  foretrække	  for	  TBS,	  idet	  idealet	  går	  imod	  den	  

fleksibilitet,	  som	  er	  påkrævet	  i	  omgivelser	  kendetegnet	  ved	  kompleksitet,	  foranderlig	  og	  

diversitet.	  

TBS’	  allierede	  og	  fjender	  haft	  fundamental	  betydning	  for,	  hvordan	  forhandlingsprocesserne	  er	  

faldet	  ud.	  At	  TBS	  har	  svært	  ved	  at	  skaffe	  allierede	  i	  de	  traditionelle	  medier	  er,	  ved	  hjælp	  af	  

Foucaults	  subjektforståelse	  i	  samspil	  med	  teori	  om	  mediekontakt,	  forklaret	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  

den	  etablerede	  rollekonstellation	  i	  mediernes	  arena	  med	  journalistens	  interesser	  i	  centrum	  ikke	  

er	  til	  virksomhedens	  fordel.	  Teori	  om	  storytelling	  har	  anskueliggjort,	  hvordan	  TBS’	  fortællende	  

kampagne	  imod	  dyreforsøg	  har	  en	  skjult	  funktion	  i	  forhold	  til	  at	  skaffe	  allierede.	  Et	  blik	  tilbage	  på	  
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ANT	  har	  fremhævet,	  at	  enhver	  position	  opstår	  i	  anknytningen	  til	  relationer	  og	  projekter.	  

Muligheden	  for,	  at	  TBS’	  allierede	  går	  over	  på	  fjendes	  hold	  er	  altid	  til	  stede.	  

Afslutningsvist	  har	  det	  institutionelle	  perspektiv	  flyttet	  forståelsen	  for	  den	  spænding	  mellem	  etik	  

og	  profit,	  som	  TBS’	  stærke	  CSR	  kommunikation	  sætter	  dem	  i,	  hen	  i	  mod	  et	  legitimitetsparadoks.	  

Gennem	  deres	  værdier	  har	  virksomheden	  opnået	  den	  moralske	  legitimitet,	  som	  skal	  besiddes	  af	  

den,	  der	  ønsker	  at	  indtage	  positionen	  som	  den	  etiske	  virksomhed.	  Det	  store	  sociale	  ansvar	  TBS	  

tager	  på	  sig	  betyder	  dog,	  at	  de	  skaber	  forventninger	  blandt	  stakeholdere,	  som	  er	  en	  udfordring	  at	  

leve	  op	  til,	  når	  der	  samtidig	  er	  en	  bundlinje,	  der	  skal	  passes.	  Dertil	  kommer,	  at	  TBS	  ved	  at	  

reproducere	  de	  institutionelle	  pres	  om	  CSR	  bidrager	  til	  en	  isomorfisk	  proces,	  som	  sætter	  deres	  

grønne	  niche	  endnu	  mere	  på	  spil.	  

Ud	  fra	  besvarelsen	  af	  de	  to	  underspørgsmål	  kan	  jeg	  overordnet	  konkludere,	  at	  TBS’	  position	  som	  

branchens	  etiske	  virksomhed	  i	  høj	  grad	  påvirkes	  af	  de	  omgivende	  forhandlingskampe.	  Enhver	  

CSR	  kommunikationsaktivitet	  får	  betydning	  i	  relationerne	  med	  de	  omgivende	  aktører.	  TBS’	  

position	  som	  branchens	  etiske	  virksomhed	  bliver	  derved	  en	  konsekvens	  af	  forhandlingsprocesser.	  

Det	  er	  fremhævet,	  at	  TBS’	  strategiske	  valg	  om	  i	  højere	  grad	  at	  satse	  på	  CSR	  kommunikation	  i	  de	  

sociale	  mediers	  sfære,	  hvor	  relationsopbygninger	  er	  forandrede	  og	  links	  skabes	  mellem	  

netværkets	  aktører	  på	  helt	  nye	  måder,	  ændrer	  vilkårene	  for	  forhandlingsprocesserne.	  På	  

baggrund	  af	  dette	  vil	  jeg	  med	  følgende	  perspektivering	  bidrage	  med	  forslag	  til,	  hvordan	  TBS	  

fremadrettet	  bør	  forholde	  sig	  strategisk	  til	  kampen	  om	  at	  styrke	  deres	  position	  som	  branchens	  

etiske	  virksomhed.	  
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Perspektivering	  –	  handleanvisninger	  

Baseret	  på	  analysens	  resultater	  søger	  jeg	  med	  denne	  afsluttende	  perspektivering	  at	  besvare,	  

hvordan	  TBS	  fremadrettet	  bør	  forholde	  sig	  kommunikationsstrategisk	  til	  kampen	  om	  at	  styrke	  

deres	  position.	  Det	  gøres	  qua	  fire	  praktiskorienterede	  handleanvisninger.	  

Udnyt	  de	  sociale	  mediers	  bloggere	  som	  supplement	  til	  journalistens	  

gatekeeperfunktion	  –	  men	  sæt	  ressourcer	  af	  til	  at	  udvælge	  de	  rigtige	  

At	  TBS	  har	  accepteret	  den	  indbyggede	  interessekonflikt	  med	  journalisten	  og	  satser	  på	  

kommunikationen	  på	  de	  sociale	  medier,	  er	  bekræftet	  som	  et	  klogt	  strategisk	  træk.	  Min	  første	  

anbefaling	  går	  på,	  at	  TBS	  med	  fordel	  kan	  inddrage	  bloggere	  som	  supplement	  til	  journalistens	  

gatekeeper	  funktion.	  For	  at	  favne	  bredt	  i	  deres	  kommunikation	  må	  de	  dog	  ikke	  glemme	  

journalisten.	  

Fordelene	  ved	  relationen	  til	  bloggerne	  er,	  at	  TBS	  kommer	  uden	  om	  journalistens	  insistering	  på	  

den	  kritiske	  vinkel.	  Dertil	  kan	  TBS	  udnytte	  den	  styrke,	  der	  findes	  i	  de	  naturlige,	  personlige	  

relation,	  som	  i	  forvejen	  karakteriserer	  forholdet	  mellem	  TBS	  og	  bloggerne.	  Sidst	  bør	  TBS	  ikke	  gå	  

glip	  af	  en	  blogs	  mulighed	  for	  at	  sprede	  CSR	  budskaber	  ud	  til	  et	  stort	  antal	  modtagere	  -‐	  stemplet	  

med	  bloggerens	  troværdige	  og	  personlige	  anbefaling.	  

TBS	  skal	  dog	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  ikke	  kommer	  uden	  om	  en	  kontrolproblematik,	  da	  

involveringen	  af	  enhver	  menneskelig	  gatekeeper	  indebærer	  en	  risiko	  for,	  at	  deres	  budskaber	  

fordrejes	  i	  forhold	  til	  dennes	  interesser.	  Grundet	  de	  sociale	  mediers	  stærke	  netværksstruktur,	  

som	  betyder,	  at	  ethvert	  budskab	  –	  positivt	  som	  negativt	  -‐	  spreder	  sig	  som	  ringe	  i	  vandet,	  er	  det	  

nødvendigt,	  at	  TBS	  sætter	  ressourcer	  af	  til	  at	  identificere	  netop	  de	  bloggere,	  som	  via	  en	  fælles	  

interesse	  med	  virksomheden	  i	  et	  givent	  projekt	  eller	  en	  kampagne,	  matcher	  TBS	  bedst.	  

Gå	  hellere	  efter	  et	  ideal	  om	  nærhed	  end	  om	  fuldstændig	  kontrol	  

TBS	  må	  tage	  til	  betragtning,	  at	  de	  ved	  at	  indtræde	  på	  de	  sociale	  medier,	  udfordrer	  deres	  

nuværende	  kommunikationsstrategiske	  fokus	  på	  styrende	  værdier.	  Min	  anbefaling	  går	  på,	  at	  TBS	  

nok	  skal	  opretholde	  et	  vist	  ideal	  om	  konsistens	  i	  CSR	  budskaber	  –	  samklang	  skal	  til	  for	  at	  

opretholde	  virksomhedens	  globale	  image.	  De	  bør	  dog	  tillade	  de	  lokale	  kommunikationsaktiviteter	  

at	  være	  deres	  egne.	  På	  de	  sociale	  medier	  bør	  TBS	  stadig	  holde	  fast	  i	  deres	  stærke	  værdier,	  men	  

lade	  kommunikationen	  af	  dem	  være	  kendetegnet	  ved	  nærhed	  frem	  for	  kontrol.	  

Nærhedsprincippet	  går	  for	  det	  første	  på,	  at	  der	  ikke	  bør	  styres	  så	  centralt,	  at	  lokale	  forhold	  
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negligeres.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  tage	  hensyn	  til,	  at	  forskellige	  nationaliteter	  ikke	  tænker	  og	  modtager	  

ens.	  Nærhedsprincippet	  bør	  også	  komme	  til	  udtryk	  i	  kommunikationsstilen.	  Ved	  at	  udnytte	  de	  nye	  

muligheder	  for	  involvering	  og	  dialog,	  kan	  TBS	  skabe	  mere	  personlig	  relation	  til	  brugerne	  samt	  

komme	  tættere	  på	  målet	  om	  at	  gøre	  den	  yngre	  generation	  til	  aktivister.	  

Få	  fans	  ved	  at	  fortælle	  de	  gode	  CSR	  historier	  gennem	  en	  tredje	  part	  

Værdier	  lever	  på	  de	  sociale	  medier.	  Denne	  anbefaling	  går	  på,	  at	  TBS	  bør	  udnytte	  det	  til	  at	  fortælle	  

de	  gode	  CSR	  historier,	  som	  ellers	  bliver	  stoppet	  af	  journalisten.	  For	  at	  komme	  uden	  om	  deres	  egen	  

professionelle	  stemme,	  kan	  TBS	  med	  fordel	  inddrage	  tredjeparter	  til	  at	  fortælle	  de	  små	  historier,	  

der	  kan	  fange	  modtagernes	  interesse.	  TBS	  bør	  rette	  opmærksomheden	  mod	  deres	  målgruppe,	  

generation	  Ys,	  brug	  af	  Facebook	  som	  en	  platform	  til	  egen	  iscenesættelse.	  Ved	  at	  fortælle	  historier	  

med	  relevans	  for	  de	  unges	  livssituation	  og	  interesser,	  kan	  det	  altafgørende	  engagement	  og	  

delingspotentiale	  skabes.	  

Virksomheden	  skal	  dog	  overveje,	  hvem	  de	  lader	  fortælle	  historierne.	  Det	  er	  afgørende	  om	  de	  

hænger	  deres	  budskaber	  op	  på	  en	  kendis,	  en	  værdi	  eller	  et	  dyr	  -‐	  valget	  af	  repræsentant	  bør	  ske	  i	  

forhold	  til	  den	  specifikke	  kommunikationsaktivitet	  og	  de	  lokale	  interesser.	  Dertil	  skal	  de	  overveje,	  

hvordan	  de	  fortæller	  historierne.	  De	  bør	  holde	  igen	  med	  den	  rosenrøde	  vinkel,	  hvor	  tredjeparten	  

gengiver	  virksomhedens	  egne	  statement.	  Særligt	  det	  danske	  publikum	  er	  mistroisk	  anlagt,	  så	  TBS	  

må	  passe	  på,	  at	  potentialet	  i	  historiefortællingen	  ikke	  ender	  med	  en	  opfattelse	  af	  dårlig,	  skjult	  

reklame.	  Troværdighed	  i	  form	  af	  personlighed	  og	  autenticitet	  bør	  være	  i	  fokus.	  

Balancer	  den	  stærke	  CSR	  kommunikation	  

Det	  må	  slutteligt	  betones,	  at	  TBS	  bør	  holde	  fast	  i	  deres	  stærke	  værdigrundlag.	  Det	  er	  det,	  der	  har	  

skabt	  deres	  konkurrenceposition	  og	  det	  er	  det	  forbrugerne	  forbinder	  dem	  med.	  TBS	  må	  dog	  

erkende,	  at	  CSR	  er	  blevet	  normen	  og	  at	  tiden	  ikke	  længere	  er	  til	  at	  skille	  sig	  ud	  på	  værdierne	  i	  sig	  

selv.	  I	  stedet	  kan	  TBS	  skille	  sig	  ud	  ved	  at	  lægge	  et	  kommunikativt	  fokus	  på,	  at	  de	  har	  været	  

forgangsmænd	  på	  området.	  Virksomheden	  kan	  positionere	  sig	  som	  den	  etiske	  frontmand	  ved	  at	  

blive	  ved	  med	  at	  sætte	  handling	  bag	  ord	  -‐	  ikke	  bare	  sige,	  at	  de	  er	  front,	  men	  vise,	  at	  de	  er	  i	  front	  -‐	  

præcis	  som	  de	  gør	  i	  den	  aktive	  kamp	  imod	  dyreforsøg.	  

Dog	  må	  TBS	  rette	  opmærksomheden	  mod,	  at	  deres	  intense	  CSR	  kommunikation	  samtidig	  sætter	  

dem	  i	  farezonen	  for	  kritik	  og	  medfører	  forventninger	  blandt	  stakeholdere.	  De	  skal	  derfor	  ikke	  love	  

mere	  end	  de	  kan	  holde,	  med	  det	  in	  mente,	  at	  der	  trods	  alt	  er	  en	  bundlinje	  at	  tage	  hensyn	  til.	  	  

Slutteligt	  anbefales	  det,	  at	  TBS	  fremadrettet	  arbejder	  med	  issue	  management	  som	  et	  strategisk	  
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ledelsesværktøj	  for	  at	  forhindre	  at	  nye	  CSR	  issues	  udvikles.	  Ifølge	  Howard	  Chase	  holdes	  fokus	  på	  

den	  potentielle	  udvikling	  fra	  issue	  til	  krise	  via	  fem	  faser	  fra	  identifikation,	  analyse,	  strategi,	  

kommunikation	  til	  evaluering	  –	  en	  proaktiv	  tilgang,	  som	  TBS	  med	  fordel	  kan	  indarbejde	  i	  deres	  

videre	  CSR	  arbejde	  (Johansen	  &	  Frandsen	  2008:151).
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WEB	  23:	  Anita	  Roddick	  

http://www.anitaroddick.com,	  29-‐05-‐2013	  

WEB	  24:	  Væksthus	  Midtjylland	  –	  forretningsdrevet	  samfundsansvar	  

http://www.startvaekst.dk/file/52739/Forretningsdrevet-‐samfundsansvar-‐Skabelon..pdf,	  29-‐05-‐

2013	  

WEB	  25:	  L’Oréal	  

http://www.loreal.com/Section.aspx?topcode=CorpTopic_Comt&topicsection=CorpTopic_Comt	  

29-‐05-‐2013	  
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WEB	  26:	  TV2	  Nyhederne	  

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-‐48743355:1100-‐farlige-‐produkter-‐på-‐hylderne.html,	  29-‐

05-‐2013	  

WEB	  27:	  The	  Body	  Shop	  

http://www.e-‐magin.se/v5/viewer/files/viewer_t.aspx?gKey=948qkk8m,	  01-‐06-‐2013	  

	  

Skærmbilleder	  

Skærmbillede	  1:	  Butik	  nr.	  40	  (taget	  19-‐03-‐2013)	  

Skærmbillede	  2:	  Leona	  med	  rådyrmotiv	  (taget	  22-‐04-‐2013)	  

Skærmbillede	  3:	  Leona	  og	  lipgloss	  (taget	  22-‐04-‐2013)	  

Skærmbillede	  4:	  Nyhed	  om	  EU	  forbuddet	  (taget	  23-‐04-‐2013)	  

Skærmbillede	  5:	  Kritiske	  kommentarer	  om	  L’Oréal	  (taget	  23-‐03-‐2013)	  

Skærmbillede	  6:	  The	  Body	  Shop	  Internationals	  offentliggørelse	  af	  Leona	  Lewis	  (taget	  07-‐05-‐2013)	  

Skærmbillede	  7:	  Ibi’s	  følgere	  (taget	  27-‐05-‐2013)	  

Skærmbillede	  8:	  Opfordring	  til	  underskiftsindsamling	  (taget	  19-‐04-‐2013)	  

Skærmbillede	  9:	  The	  Body	  Shop	  Facebook	  tal	  (taget	  31-‐05-‐2013)	  

Skærmbillede	  10:	  Boycott	  The	  Body	  Shop	  (taget	  31-‐05-‐2013)	  

Øvrige	  bilag	  

Bilag	  1:	  Uddybende	  virksomhedsbeskrivelse.	  

Bilag	  2:	  Pressemeddelelse	  om	  L’Oréals	  opkøb	  af	  The	  Body	  Shop.	  

Bilag	  3:	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  Social	  Media	  Management	  Strategy.	  

Bilag	  4:	  Happy	  Bunny	  flyer.	  

Bilag	  5:	  Pressemeddelelse	  –	  Gå	  Forårsamok.	  

Bilag	  6:	  The	  Body	  Shop	  Værdirapport	  2011	  (Findes	  som	  Pdf.	  på	  vedlagte	  CD	  rom).	  
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Bilag	  7:	  The	  Body	  Shop	  Everybody	  kundemagasin	  #2	  2012	  (Findes	  som	  Pdf.	  på	  vedlagte	  CD	  rom)	  

Bilag	  8:	  Event	  invitation.	  

Bilag	  15:	  Why	  Boycott	  The	  Body	  Shop	  poster	  .	  

Bilag	  9:	  Feltnoter	  fra	  VIP	  blogger	  Event.	  Herunder	  transskribering	  af	  velkomsttale	  (står	  refereret	  i	  

afhandlingen	  som	  Event	  tale),	  26.	  marts	  2013.	  

Bilag	  10:	  Interviewguide	  1.	  

Bilag	  11:	  Interviewguide	  2.	  

Bilag	  12:	  (står	  refereret	  i	  afhandlingen	  som	  Interview	  1):	  Transskribering	  af	  interview	  1,	  5.	  marts	  

2013.	  

Bilag	  13:	  (står	  refereret	  i	  afhandlingen	  som	  Interview	  2):	  Transskribering	  af	  interview	  2,	  25.	  april	  

2013.	  

Bilag	  14:	  CD	  rom	  indeholdende:	  Interview	  1	  (5.	  marts	  2013).	  Event	  optagelse	  (26.	  marts	  2013).	  

Interview	  2	  (25.	  april	  2013).	  The	  Body	  Shop	  Værdirappport	  2011.	  The	  Body	  Shop	  Kundemagasin	  

Everybody	  #2	  2012.
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Bilag	  

Bilag	  1	  -‐	  Uddybende	  virksomhedsbeskrivelse	  med	  fokus	  udviklingen	  i	  

The	  Body	  Shops	  CSR	  kommunikation.	  

The	  Body	  Shops	  styrende	  værdigrundlag	  har	  fra	  grundlæggelsen	  og	  frem	  til	  i	  dafg	  gjort	  The	  Body	  

Shop	  til	  en	  kommunikerende	  virksomhed	  med	  en	  offensiv,	  eksplicit	  og	  involverende	  tilgang	  til	  

CSR	  –	  de	  har	  været	  i	  front	  på	  området.	  Virksomheden	  var	  en	  af	  de	  første	  til	  at	  publicere	  en	  

værdirapport	  i	  1996,	  der	  blev	  anerkendt	  som	  banebrydende	  af	  FN’s	  miljø-‐	  og	  

bæredygtighedsprogram	  (WEB	  4).	  Fra	  første	  butik	  har	  de	  udnyttet	  lokaler	  og	  produkter	  til	  at	  

kommunikere	  deres	  værdier.	  Butikkerne	  er	  indrettet	  er	  med	  et	  grønt	  look,	  vinduerne	  er	  påklistret	  

CSR	  budskaber	  (Skærmbillede	  1)Hvert	  eneste	  produkt	  er	  fremstillet	  med	  øje	  for	  naturen,	  dyr	  og	  

mennesker.	  Emballagens	  design	  udtrykker	  naturlighed	  og	  bæredygtighed	  (WEB	  21).	  Også	  

gennem	  virksomhedens	  aktivistiske	  kampagnemodeller	  i	  samarbejde	  med	  NGO’er	  har	  

virksomheden	  skilt	  sig	  ud	  (WEB	  4).	  Alt	  dette	  var	  for	  år	  tilbage	  nyskabende	  -‐	  den	  gennemgribende	  

grønne	  identitet	  var	  en	  revolutionerende	  idé	  da	  The	  Body	  Shop	  startede	  (Artikel	  11).	  

Stakeholdere	  troede	  på	  virksomhedens	  ideer	  og	  handlinger	  og	  virksomhedens	  grønne	  projekt	  

mødte	  stor	  opbakning	  –	  også	  i	  medierne,	  der	  gennem	  årene	  har	  vist	  en	  stor	  interesse	  for	  den	  

banebrydende	  virksomhed	  (WEB	  4,	  Cornelissen	  2004).	  

Trods	  The	  Body	  Shops	  vækst	  og	  udvikling	  indenfor	  CSR	  aktiviteter,	  blev	  starten	  af	  90’erne	  således	  

sideløbende	  begyndelsen	  på	  en	  del	  udfordringer.	  Udover	  konkurrencen	  fra	  lignende	  grønne	  

virksomheder,	  beskyldte	  kritikere	  The	  Body	  Shop	  for	  hykleri,	  idet	  de	  var	  af	  den	  overbevisning,	  at	  

virksomhedens	  formål	  udelukkende	  handlede	  om	  profitmaksimering	  forklædt	  som	  velgørenhed	  

(Artikel	  5).	  Den	  negative	  opmærksomhed	  var	  antageligt	  en	  af	  kilderne	  til,	  at	  The	  Body	  Shop	  

begyndte	  at	  miste	  markedsandele	  (Artikel	  18).	  Da	  The	  Body	  Shop	  i	  marts	  2006	  annoncerede,	  at	  de	  

havde	  ladet	  sig	  opkøbe	  af	  L’Oréal,	  var	  det	  som	  at	  puste	  til	  ilden.	  

Bilag	  2	  -‐	  Presse	  meddelelse	  vedrørende	  opkøbet	  

L’ORÉAL	  VIL	  BYDE	  £652	  MILLIONER	  	  

FOR	  THE	  BODY	  SHOP	  INTERNATIONAL	  PLC</b>	  

• Et	  partnerskab	  i	  fuld	  synergi	  



	   89	  

• Et	  engagement	  om	  at	  respektere	  The	  Body	  Shops	  stærke	  værdier	  

• The	  Body	  Shop	  vil	  forblive	  en	  selvstændig	  virksomhed	  med	  kontinuitet	  i	  ledelsen	  

• 	  Et	  kontant	  bud	  på	  300	  pence	  per	  aktie	  (34,2%	  højere	  end	  aktiekursen	  21.	  februar	  2006).	  	  

• Paris,	  17.	  marts	  2006	  

	  

L’Oréal,	  verdens	  førende	  kosmetik	  virksomhed	  har	  indgået	  aftale	  med	  bestyrelsen	  for	  The	  

body	  Shop	  International	  plc	  (herefter	  benævnt	  The	  Body	  Shop)	  om	  vilkårene	  for	  et	  kontant	  

bud	  på	  overtagelse	  af	  The	  Body	  Shops	  samlede	  aktiekapital.	  Buddet,	  der	  lyder	  på	  300	  pence	  

per	  aktie,	  giver	  en	  samlet	  værdi	  for	  The	  Body	  Shops	  aktiekapital	  på	  cirka	  £652	  millioner.	  

Dette	  bud	  repræsenterer	  en	  pris,	  der	  ligger	  34,2%	  over	  The	  Body	  Shops	  slutkurs	  på	  223,5	  pence	  

per	  aktie	  den	  21.	  februar	  2006,	  der	  var	  den	  sidste	  dag,	  før	  rygter	  om	  en	  mulig	  overtagelse	  af	  The	  

Body	  Shop	  gik	  i	  gang,	  og	  31,5%	  over	  The	  Body	  Shops	  middelkurs	  på	  228,2	  pence	  per	  aktie	  

igennem	  de	  seneste	  seks	  måneder	  op	  til	  og	  inklusive	  21.	  februar	  2006	  

The	  Body	  Shop	  er	  et	  succesrigt	  kosmetikmærke	  med	  et	  stort	  vækstpotentiale,	  noteret	  på	  

fondsbørsen	  i	  London,	  og	  med	  2.085	  egne	  detailbutikker	  i	  54	  lande.	  Ved	  sidste	  regnskabsårs	  

afslutning	  den	  26.	  februar	  2005	  kunne	  The	  Body	  Shop	  notere	  et	  resultat	  på	  £419	  millioner	  og	  en	  

detailomsætning	  på	  mere	  end	  £700	  millioner.	  The	  Body	  Shop	  har	  opnået	  et	  stærkt	  image	  som	  et	  

naturligt	  mærke	  med	  ekspertise	  i	  detailhandlen	  og	  stærkt	  rodfæstede	  værdier.	  

L’Oréals	  verdensomspændende	  tilstedeværelse	  vil	  kunne	  komplettere	  The	  Body	  Shops	  ekspertise	  

inden	  for	  distribution,	  og	  The	  Body	  Shop	  vil	  få	  adgang	  til	  L’Oréals	  forskning	  og	  udvikling	  og	  

knowhow	  inden	  for	  marketing,	  hvorved	  The	  Body	  Shops	  produktsortiment	  kan	  styrkes.	  L’Oréals	  

overordnede	  mål	  er	  at	  øge	  The	  Body	  Shops	  vækst.	  Med	  overtagelsen	  af	  The	  Body	  Shop	  udvides	  

L’Oréals	  eksisterende	  mærkeportefølje	  med	  et	  komplementært	  mærke	  med	  en	  stærk	  identitet	  og	  

stærke	  værdier.	  L’Oréal	  har	  til	  hensigt	  at	  bevare	  og	  yderligere	  styrke	  disse	  værdier.	  

L’Oréal	  har	  til	  hensigt	  at	  udvikle	  The	  Body	  Shop	  mærket	  som	  en	  selvstændig	  division	  inden	  for	  

L’Oréal	  koncernen,	  og	  The	  Body	  Shops	  netværk	  af	  butikker	  skal	  fortsætte	  med	  kun	  at	  sælge	  The	  

Body	  Shop	  egne	  mærker.	  L’Oréals	  andre	  mærker	  vil	  fortsætte	  med	  at	  blive	  forhandlet	  via	  deres	  

nuværende	  distributionskanaler.	  L’Oréal	  ønsker	  at	  fortsætte	  samarbejdet	  med	  The	  Body	  Shops	  

eksisterende	  ledelsesteam,	  som	  skal	  rapportere	  direkte	  til	  koncernens	  kommende	  

administrerende	  direktør,	  Jean-‐Paul	  Agon.	  The	  Body	  Shops	  stærke	  relationer	  til	  medarbejdere,	  

franchisehavere,	  The	  Body	  Shop	  At	  Home	  konsulenter	  og	  leverandører	  vil	  blive	  bevaret.	  
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Dame	  Anita	  Roddick	  vil	  fortsætte	  i	  sin	  nuværende	  rolle	  som	  konsulent	  for	  The	  Body	  Shop.	  

Desuden	  har	  Dame	  Anita	  Roddick	  accepteret	  L’Oréals	  tilbud	  om	  at	  blive	  konsulent	  for	  L’Oréal	  og	  

dermed	  dele	  sin	  enestående	  erfaring	  inden	  for	  ”Community	  Trade”	  

L’Oréal	  har	  modtaget	  fast	  og	  endelig	  accept	  på	  sit	  tilbud	  fra	  Dame	  Anita	  Roddick	  og	  Gordon	  

Roddick,	  samt	  fra	  de	  andre	  direktører	  i	  The	  Body	  Shop.	  Desuden	  har	  L’Oréal	  fået	  en	  call	  option,	  

som	  giver	  mulighed	  for	  at	  købe	  de	  aktier,	  Ian	  McGlinn	  ønsker	  skal	  være	  en	  del	  af	  handlen.	  

Tilsammen	  udgør	  disse	  cirka	  42,6%	  af	  The	  Body	  Shops	  totale	  aktiekapital.	  

L’Oréal	  forventer,	  at	  købet	  af	  The	  body	  Shop	  vil	  blive	  EPS	  neutral	  i	  regnskabsåret	  indtil	  31.	  

december	  2006,	  og	  derefter	  med	  større	  EPS.	  

Købstilbuddet	  afhænger	  af	  de	  nødvendige	  lovmæssige	  godkendelser.	  

Sir	  Lindsay	  Owen-‐Jones,	  Adm.	  direktør	  og	  formand	  for	  bestyrelsen	  for	  L’Oréal	  sagde:	  

”Vi	  har	  altid	  haft	  stor	  respekt	  for	  The	  Body	  Shops	  succes	  og	  for	  mærkets	  stærke	  identitet	  og	  værdier	  

skabt	  af	  dets	  enestående	  grundlægger,	  Dame	  Anita	  Roddick.	  Et	  partnerskab	  mellem	  vores	  

virksomheder	  hænger	  rigtig	  godt	  sammen.	  En	  kombination	  af	  L’Oréals	  ekspertise	  og	  kendskab	  til	  

internationale	  markeder	  og	  The	  Body	  Shops	  karakteristiske	  kultur	  og	  værdier	  vil	  være	  til	  gavn	  for	  

begge	  virksomheder.	  Vi	  er	  meget	  glade	  for,	  at	  The	  Body	  Shops	  bestyrelse	  enstemmigt	  har	  godkendt	  

at	  anbefale	  vores	  tilbud	  til	  virksomhedens	  aktionærer.	  Vi	  ser	  frem	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  The	  

Body	  Shops	  ledelse,	  medarbejdere	  og	  franchisehavere	  for	  at	  fortsætte	  The	  Body	  Shops	  uafhængige	  

potentiale	  som	  en	  del	  af	  L’Oréal	  familien.”	  

I	  sin	  kommentar	  til	  tilbuddet	  sagde	  Adrian	  Bellamy,	  formand	  for	  bestyrelsen	  for	  The	  Body	  Shop:	  

”For	  aktionærerne	  er	  L’Oréals	  tilbud	  betydeligt	  højere	  end	  aktiekursen,	  og	  jeg	  tror	  det	  giver	  dem	  en	  

mulighed	  for	  nu	  at	  fuldføre	  koncernens	  planer.	  For	  de	  andre	  interessenter	  vil	  denne	  kombination	  af	  

vores	  to	  fantastiske	  organisationer	  –	  The	  Body	  Shop	  og	  L’Oréal	  –	  give	  betydelig	  strategisk	  styrke	  bag	  

The	  Body	  Shops	  vækstplaner	  for	  virksomhedens	  tre	  kanaler	  for	  detailsalg,	  direkte	  salg	  og	  e-handel	  

rundt	  omkring	  i	  verden.	  På	  bare	  30	  år	  er	  The	  Body	  Shop	  vokset	  til	  en	  betydelig	  globalt	  kendt	  

detailvirksomhed	  med	  forretninger	  i	  54	  lande	  og	  med	  store	  fremtidsperspektiver.	  Når	  vi	  betragter	  

L’Oréals	  betydelige	  styrke	  inden	  for	  styring	  og	  udvikling	  af	  globale	  mærker	  sammen	  med	  vores	  styrke	  

som	  en	  global	  detailhandelskæde	  med	  stærke	  værdier,	  vil	  det	  blive	  en	  meget	  stærk	  kombination	  

inden	  for	  kosmetik	  og	  personlig	  pleje	  med	  tilsvarende	  muligheder	  for	  vores	  medarbejdere,	  

franchisehavere	  og	  The	  Body	  Shop	  konsulenter.”</i>	  
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I	  sin	  kommentar	  til	  tilbuddet	  sagde	  Dame	  Anita	  Roddick,	  grundlægger	  og	  direktør	  i	  The	  Body	  

Shop:	  

”For	  både	  Gordon	  og	  mig	  er	  dette	  uden	  tvivl	  den	  bedste	  30-års	  jubilæumsgave,	  The	  Body	  Shop	  kunne	  

få.	  L’Oréal	  har	  udvist	  visionært	  lederskab	  ved	  at	  ville	  være	  en	  oprigtig	  fortaler	  og	  støtte	  for	  vores	  

værdier.	  De	  forstår,	  hvilken	  opkomling	  The	  body	  Shop	  var	  i	  forretningsverdenen,	  og	  hvordan	  vi	  har	  

medvirket	  til	  at	  ændre	  virksomhedernes	  sprog,	  ved	  at	  tage	  hensyn	  til	  social	  forandring,	  især	  inden	  for	  

menneskerettigheder,	  dyrevelfærd,	  miljø	  og	  ”Community	  Trade*.	  Jeg	  er	  så	  stolt	  af	  at	  have	  opnået	  det.	  

Jeg	  vil	  gerne	  takke	  alle	  de	  medarbejdere,	  konsulenter,	  franchisehavere,	  leverandører	  og	  NGO-venner,	  

der	  har	  hjulpet	  med	  at	  forme	  vores	  identitet.	  Jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  de	  vil	  se	  det	  at	  være	  en	  del	  af	  L’Oréal	  

familien	  som	  en	  kæmpe	  mulighed	  for	  The	  Body	  Shop.”	  

	  The	  Body	  Shops	  “Community	  Trade	  Programme”	  er	  et	  specielt	  samhandelskoncept	  rettet	  mod	  små	  

producent-samfund	  rundt	  omkring	  i	  verden,	  som	  leverer	  udstyr	  og	  natur	  råmaterialer	  	  til	  The	  Body	  

Shop.	  
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Bilag	  3	  -‐	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  Social	  Media	  Management	  Strategy	  
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Bilag	  4	  –	  Happy	  Bunny	  Flyer	  
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Bilag	  5	  –	  Presse	  Meddelelse	  –	  Gå	  Forårs	  amok	  
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Bilag	  6	  –	  The	  Body	  Shop	  værdi	  rapport	  2011	  –	  Findes	  på	  CD-‐Rom	  

Bilag	  7-‐	  The	  Body	  Shop	  Everybody	  Kundemagasin	  2012	  –	  Findes	  på	  	  

CD-‐Rom	  

Bilag	  8	  –	  Invitation	  til	  VIP-‐event	  	  
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Skærmbilleder	  1-‐4	  

	  

	  

Skærmbillede	  1	   Skærmbillede	  
2	  
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Skærmbilleder	  5-‐8	  
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Bilag	  15	  –	  Why	  Boycott	  The	  Body	  Shop	  poster.	  
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Bilag	  9:	  Resume	  af	  deltagende	  observation	  	  

-‐	  ved	  The	  Body	  Shop	  blogger	  event	  d.	  26.	  Marts	  	  

Som	  supplement	  til	  dette	  resume	  er	  optagelse	  af	  velkomsttale	  +	  billeder,	  også	  vedlagt	  som	  bilag.	  

Derudover	  kan	  koncerten	  ses	  på	  YouTube	  via	  føgende	  link:	  

http://www.youtube.com/watch?v=bZvFaDodz-‐w.	  

Resume/Feltnoter	  

Begivenhed:	  Blogger	  event	  og	  international	  live	  stream	  koncert	  med	  brandaktivist	  Leona	  Lewis	  i	  

forbindelse	  med	  fejringen	  EU	  forbuddet	  mod	  dyreforsøg.	  

Tid	  og	  sted:	  The	  Body	  Shop,	  Østergade,	  København	  K,	  Danmark.	  26.	  marts	  2013	  kl.	  19-‐21.	  

Deltagere:	  Mig	  selv	  som	  specialestuderende,	  ca.	  10	  medarbejdere	  fra	  The	  Body	  Shop	  

(butiksteamet	  fra	  The	  Body	  Shop	  på	  Strøget	  og	  repræsentanter	  fra	  ledelsen),	  2	  fotografer,	  1	  DJ,	  1	  

bartender,	  ca.	  40	  bloggere	  i	  alderen	  15-‐35	  år,	  hvoraf	  kun	  to	  var	  mænd.	  

	  

Før	  eventet:	  	  

Via	  mail	  inviterede	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  danske	  bloggere	  til	  et	  event	  d.	  26.	  marts	  2013	  kl.	  19-‐

21.	  I	  invitationen	  blev	  eventet	  beskrevet	  således:	  ”Sammen	  med	  Leona	  Lewis	  vil	  vi	  fejre	  EU	  

forbuddet	  mod	  dyreforsøg	  med	  et	  VIP	  event	  og	  en	  eksklusiv	  live	  stream	  koncert	  med	  Leona	  Lewis.	  Vi	  

følger	  koncerten,	  der	  afholdes	  i	  London,	  og	  bliver	  en	  del	  af	  den	  helt	  unikke,	  verdensomspændende	  

begivenhed.	  Derudover	  vil	  aftenen	  byde	  på	  lidt	  god	  mad,	  bobler	  og	  en	  lækker	  goodie	  bag	  og	  

makeovers	  med	  Leona	  Lewis’	  makeup	  favoritter”	  (Body	  Shop	  Danmark	  event	  invitation).	  

Under	  eventet:	  	  

Ved	  ankomst	  i	  The	  Body	  Shop	  Danmarks	  butik	  på	  Købmagergade,	  hvor	  også	  hovedkontoret	  ligger,	  

blev	  bloggere	  og	  jeg	  selv	  mødt	  af	  imødekommende	  medarbejdere,	  inkl.	  repræsentanter	  fra	  

hovedkontoret.	  

Der	  var	  mulighed	  for	  at	  spise	  vegetariske	  småretter,	  få	  drinks	  hos	  en	  kendt	  københavnsk	  

bartender,	  lytte	  til	  DJ’ens	  musik,	  få	  en	  makeover	  med	  produkter	  fra	  den	  nye	  Leona	  Lewis	  Cruelty	  

Free	  kollektion	  	  –	  alt	  imens	  man	  gik	  rundt	  og	  talte/networkede	  med	  andre	  bloggere	  og	  The	  Body	  

Shop	  staben.	  
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Efter	  et	  kvarters	  tid	  bød	  Marianne	  Gulløv,	  External	  Communications	  Manager	  i	  The	  Body	  Shop	  

Danmark,	  velkommen	  til	  eventet.	  Til	  slut	  i	  disse	  noter	  er	  en	  transskribering	  af	  hendes	  tale.	  

Kl.	  19.30-‐20.00	  blev	  Leona	  Lewis	  koncert	  fra	  London	  skudt	  i	  gang	  og	  kunne	  følges	  på	  storskærm.	  

Koncerten	  kan	  stadig	  ses	  på	  YouTube	  via	  linket	  http://www.youtube.com/watch?v=bZvFaDodz-‐

w).	  Jeg	  observerede,	  at	  det	  ikke	  virkede	  som	  om,	  der	  var	  så	  mange	  af	  de	  inviterede	  som	  egentlig	  så	  

den.	  Folk	  gik	  i	  stedet	  rundt,	  tog	  en	  masse	  billeder,	  drak	  og	  spiste	  og	  talte	  videre	  som	  de	  havde	  

gjort	  tidligere.	  Jeg	  fik	  indtryk	  af,	  og	  bekræftet	  af	  flere,	  at	  de	  fleste	  i	  blogger	  verdenen	  kender	  

hinanden	  i	  forvejen	  fra	  lignende	  events	  osv.	  og	  hygger	  sig	  sammen	  og	  taler	  om	  hinandens	  blogs.	  

Jeg	  hørte	  mange	  tale	  om	  de	  nye	  makeupprodukter,	  men	  kun	  en,	  der	  nævnte	  hendes	  interesse	  for	  

dyr.	  Alt	  dette	  fortsatte	  til	  kl.	  21.00,	  hvor	  eventet	  sluttede,	  kun	  afbrudt	  af	  en	  lille	  konkurrence,	  hvor	  

præmien	  var	  Leona	  Lewis’	  nye	  kollektion.	  

Undervejs	  er	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  de	  fleste	  bloggere	  mest	  interesserede	  sig	  for	  den	  nye	  

makeup	  kollektion.	  Jeg	  talte	  dog	  med	  en	  enkelt	  blogger,	  der	  er	  scleroseramt	  og	  mest	  blogger	  for	  at	  

gøre	  en	  forskel	  indenfor	  sygdomme,	  dyrevelfærd	  mm.	  Hun	  fortalte	  mig,	  at	  hun	  omvendt	  også	  har	  

fået	  hjælp	  fra	  The	  Body	  Shop,	  der,	  modsat	  andre	  kosmetikkæder,	  har	  været	  villige	  til	  at	  

sponsorere	  et	  projekt	  hun	  havde	  til	  fordel	  for	  hundehvalpe,	  uden	  selv	  at	  bruge	  det	  i	  

marketingsøjemed.	  

Da	  man	  gik,	  fik	  man,	  udover	  knus	  og	  håndtryk,	  en	  goodie	  bag	  med	  hjem	  indeholdende	  Leona	  

Lewis’	  top	  5	  favorit	  produkter	  fra	  The	  Body	  Shop	  samt	  det	  seneste	  nummer	  af	  kundemagasinet	  

”Everybody”	  og	  andet	  skriftligt	  materiale	  om	  Leona	  Lewis’	  nye	  kollektion	  og	  kampagnen	  mod	  

dyremishandling.	  	  

Efter	  eventet:	  	  

Da	  jeg	  kom	  hjem,	  lavede	  jeg	  mit	  eget	  lille	  eksperiment	  ved	  at	  lægge	  nogle	  af	  de	  billeder,	  jeg	  havde	  

taget	  under	  eventet	  på	  Facebook	  og	  Instagram.	  Formålet	  var	  at	  se,	  hvordan	  det	  generede	  trafik.	  På	  

Facebook	  fik	  jeg	  14	  likes	  blandt	  mine	  egne	  331	  venner,	  hvilket	  jeg	  ikke	  anser	  som	  særlig	  mange.	  

På	  Instagram	  skrev	  jeg	  relevante	  hastags,	  såsom	  #crueltyfree	  #againstanimaltesting	  #leonalewis	  

#thebodyshop	  #blogs	  #skønhed	  #makeup	  mm.	  (se	  screenshot),	  som	  jo	  også	  kan	  fange	  andre	  end	  

mine	  egne	  følgere.	  Her	  fik	  jeg	  15	  likes	  –	  4	  blandt	  mine	  egne	  følgere	  og	  11	  likes	  af	  brugere	  jeg	  ikke	  

følger	  og	  som	  ikke	  følger	  mig,	  hvilket	  er	  et	  helt	  anderledes	  mønster	  end,	  når	  jeg	  normalt	  benytter	  

Instagram,	  hvor	  det	  oftest	  kun	  er	  mine	  egne	  følgere,	  der	  liker.	  
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Jeg	  har	  i	  tiden	  efter	  fulgt	  nøje	  øje	  med,	  hvilke	  blogs,	  der	  er	  kommet	  ud	  af	  eventet	  og	  hvad	  folk	  har	  

fokuseret	  på	  at	  skrive	  om.	  De	  forskellige	  blogs	  vil	  indgå	  i	  analysen	  og	  er	  ført	  på	  kildelisten.	  

Transkribering	  af	  velkomsttale	  ved	  Deltager	  1	  (herefter	  D1)	  Marianne	  Gulløv,	  External	  

Communications	  Manager	  hos	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  og	  deltager	  2	  (herefter	  D2)	  Ditte	  

Ussing,	  Butikschef	  og	  Chef	  Makeup	  Artist	  hos	  The	  Body	  Shop	  Danmark.	  

(00:00-02:22)	  –	  Velkomst.	  

D1:	  Først	  og	  fremmest	  rigtig	  hjerteligt	  velkommen	  til	  jer	  alle	  sammen.	  Vi	  er	  simpelthen	  så	  glade	  

for,	  at	  I	  har	  prioriteret	  at	  komme	  og	  være	  med	  til	  den	  her	  verdensomspændende	  begivenhed.	  På	  

trods	  af,	  at	  jeg	  kan	  forestille	  mig,	  at	  I	  har	  haft	  rigtig	  mange	  andre	  ting	  kørende	  her	  op	  til	  Påske.	  Vi	  

bliver	  nemlig,	  som	  jeg	  også	  lige	  var	  inde	  på,	  en	  del	  af	  en	  meget,	  meget	  stor	  begivenhed.	  Det,	  vi	  skal	  

se	  om	  et	  lille	  kvarters	  tid,	  er	  en	  helt	  eksklusiv,	  unik	  koncert,	  der	  er	  lavet	  for	  The	  Body	  Shop	  af	  

Leona	  Lewis	  i	  forbindelse	  med	  bl.a.	  EU	  forbuddet	  mod	  dyreforsøg,	  der	  trådte	  i	  kraft	  d.	  11.	  marts.	  

Så	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  ikke	  kun	  os,	  der	  er	  samlet	  her	  til	  at	  se	  koncerten,	  som	  er	  lavet	  eksklusivt	  til	  

os.	  Det	  er	  også	  en	  stor	  del	  af	  en	  masse	  andre	  events,	  som	  I	  også	  vil	  kunne	  se	  nogle	  af	  på	  skærmen,	  

når	  først	  den	  kører.	  

Lige	  nu	  vil	  jeg	  lige	  fortælle	  kort	  omkring	  noget,,	  Leona	  Lewis	  har	  lavet	  for	  os	  og	  hendes	  favoritter.	  

Og	  så	  bagefter	  vil	  der	  være	  live	  streamet	  koncert.	  Og	  så	  derefter,	  så	  lover	  jeg,	  at	  så	  er	  der	  bare	  fri	  

drinks	  og	  gang	  i	  den,	  og	  har	  I	  lyst	  til	  at	  danse,	  så	  skal	  I	  også	  bare	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  

også…	  jeg	  kan	  se	  flere	  af	  jer	  allerede	  har	  været	  i	  hænderne	  på	  vores	  super	  dygtige	  Body	  Shop	  

makeup	  team.	  I	  skal	  endelig	  bare	  gå	  hen	  til	  dem	  bagefter	  også	  og	  få	  prøvet	  alt	  det	  I	  vil	  og	  få	  alle	  de	  

gode	  tips	  og	  råd	  I	  vil.	  Og	  er	  der	  noget	  I	  er	  i	  tvivl	  om,	  er	  der	  også	  vores	  søde,	  dygtige	  kollegaer	  her	  

fra	  Strøget,	  som	  står	  klar	  til	  at	  hjælpe	  med	  at	  sparre	  eller	  lave	  demoer,	  hvis	  I	  vil	  prøve	  nogle	  af	  

tingene.	  	  

Her	  med	  os	  i	  aften,	  der	  har	  vi	  Daniel,	  som	  flere	  allerede	  har	  hilst	  på.	  Han	  kommer	  fra	  The	  Jane	  og	  

er	  super	  dygtig	  til	  cocktails	  (folk	  klapper).	  Og	  vi	  har	  jo	  helt	  særlige	  drinks	  i	  aften;	  der	  er	  Leona	  

Cosmo,	  der	  er	  Pink	  Planet	  mm.	  Så	  det	  er	  bare	  om	  at	  give	  den	  gas.	  To	  af	  dem	  er	  med	  alkohol,	  så	  det	  

er	  lidt	  ligesom	  russisk	  roulette…	  Derudover	  har	  vi	  en	  DJ.	  Hun	  står	  her,	  og	  det	  er	  Danmarks	  bedste	  

kvindelige	  DJ,	  er	  det	  ikke	  rigtigt?	  (folk	  klapper).	  

(02:22-04:08)	  –	  Om	  den	  nye	  brand	  aktivist	  og	  forbuddet	  mod	  dyreforsøg.	  

Det	  er	  jo	  sådan,	  eller	  I	  har	  jo	  allerede	  hørt	  det	  flere	  gange,	  så	  blev	  Leona	  Lewis	  vores	  

brandambassadør	  og	  aktivist.	  Og	  det	  gjorde	  hun,	  fordi	  hun	  deler	  en	  af	  vores	  meget	  stærke	  
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værdier,	  nemlig	  imod	  dyreforsøg.	  Leona	  Lewis	  hun	  er	  vegetar,	  hun	  elsker	  dyr	  og	  hun	  gør	  rigtig	  

meget	  i	  sit	  privatliv	  også	  for	  dyrene.	  Og	  derfor	  følte	  vi,	  hun	  var	  den	  helt	  rigtige	  konstellation	  med	  

eller	  ambassadør	  for	  The	  Body	  Shop.	  Derfor	  kan	  jeg	  også	  sige,	  at	  alt	  det	  mad,	  der	  er	  her	  i	  dag,	  er	  

vegetarisk,	  hvis	  nogen	  skulle	  være	  i	  tvivl.	  Som	  sagt	  så	  fik	  vi	  jo	  EU	  forbuddet...	  efter	  20	  års	  meget	  

hård	  kampagne	  fra	  The	  Body	  Shops	  og	  Cruelty	  Internationals	  side,	  fik	  vi	  jo	  EU	  til	  endelig	  at	  lade	  

EU	  forbuddet	  træde	  i	  kraft.	  Er	  det	  ikke	  fantastisk?	  (Folk	  klapper).	  Selvom	  vi	  har	  fejret	  det,	  og	  det	  

bliver	  vi	  nok	  ved	  med,	  så	  er	  det	  jo	  kun	  lige	  starten,	  fordi	  der	  er	  flere	  lande	  end	  i	  EU	  -‐	  og	  i	  rigtig,	  

rigtig	  mange	  lande	  i	  resten	  af	  verden….	  Ja,	  faktisk	  er	  der	  80%	  af	  andre	  lande	  i	  verden,	  hvor	  de	  

tester	  på	  dyr.	  Så	  derfor	  d.	  4.	  april,	  så	  skyder	  vi	  endnu	  en	  underskriftindsamling	  i	  gang	  mod	  

dyreforsøg,	  og	  der	  håber	  vi	  rigtig	  meget,	  at	  I	  også	  vil	  være	  med	  til	  at	  sørge	  for	  at	  videreformidle	  

det,	  og	  få	  rigtig	  mange	  til	  at	  lægge	  pres	  på	  regeringerne	  rundt	  omkring	  i	  verden	  sådan	  så,	  at	  vi	  får	  

flere	  lande	  til	  at	  stoppe	  med	  at	  bruge	  dyreforsøg.	  Det	  er	  ikke	  nødvendigt.	  Der	  findes	  rigtig	  mange	  

alternativer.	  Der	  findes	  kunstig	  hud,	  der	  findes	  (uforståeligt).	  Og	  hos	  The	  Body	  Shop,	  der	  tester	  vi	  

jo	  også	  vores	  produkter	  på	  frivillige	  forsøgspersoner.	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  med,	  at	  det	  er	  

nødvendigt	  at	  gøre	  det	  på	  dyr,	  det	  er	  fuldstændig	  unødvendigt.	  Så	  jeg	  håber,	  at	  I	  vil	  slå	  et	  slag	  for	  

det	  sammen	  med	  os.	  

(04:08-05:05)	  –	  Introduktion	  til	  den	  nye	  kollektion	  og	  dagens	  konkurrence.	  

D1:	  Når	  det	  så	  er	  sagt,	  så	  skal	  I	  jo	  også	  lige	  se	  nogle	  af	  de	  nyheder,	  vi	  har	  med	  her	  i	  aften.	  I	  får	  

faktisk	  som	  nogle	  af	  de	  første	  	  lov	  til	  at	  se	  en	  helt	  ny	  kollektion,	  som	  lige	  er	  udviklet	  sammen	  med	  

Leona	  Lewis,	  som	  hedder	  Cruelty	  Free,	  altså	  uden	  dyremishandling.	  Og	  det	  er	  Leona	  Lewis,	  der	  

har	  været	  med	  til	  at	  tegne	  eller	  lave	  designet	  på	  emballagen,	  og	  det	  er	  en	  moskushjort,	  for	  hun	  

synes	  det	  skulle	  være	  en	  fejring	  af,	  at	  vi	  var	  de	  første,	  der	  lavede	  syntetisk	  moskus.	  Og	  det	  gjorde	  

vi	  fordi	  den	  måde,	  at	  man	  normalt	  uddriver	  moskus	  på,	  det	  er	  en	  meget	  bestialsk	  måde,	  som	  er	  

rigtig	  ond	  mod	  dyr.	  Så	  vi	  har	  i	  mange,	  mange	  år	  kun	  haft	  syntetisk	  moskus.	  Og	  derfor	  er	  det	  jo	  som	  

sagt	  det	  motiv.	  Og	  det	  er	  jo	  også	  det	  lille	  motiv…	  

For	  vi	  har	  jo	  også	  en	  lille	  konkurrence	  om	  en	  lille	  lækker	  Påskepose	  med	  et	  sæt	  af	  det	  her	  Cruelty	  

Free	  og	  et	  sæt	  af	  en	  helt	  nye	  serie,	  som	  vi	  lancerer	  her	  om	  lidt,	  til	  den	  der	  kan	  finde	  ud	  af,	  hvor	  

mange	  af	  det	  motiv	  vi	  har	  stående	  rundt	  omkring	  på	  hylderne.	  

(05:05-07:40)	  –	  Præsentation	  af	  produkterne	  i	  den	  nye	  kollektion	  Cruelty	  Free,	  lavet	  i	  samarbejde	  

med	  Leona	  Lewis.	  

D1:	  Men	  i	  den	  her	  serie	  er	  der	  jo	  en	  masse	  som…	  Ditte,	  der	  er	  chef	  for	  vores	  makeup	  team	  og	  også	  
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manager	  i	  vores	  nye	  butik	  i	  Lyngby	  Storcenter	  er	  jo	  eksperten	  på	  det	  her	  område.	  Vil	  du	  ikke	  

fortælle	  en	  lille	  smule	  om	  den	  nye	  kollektion?	  

D2:	  Jo,	  det	  er	  en	  fantastisk	  lille,	  opfriskende	  kollektion	  som	  Leona	  Lewis	  har	  lavet.	  Den	  består	  af	  

fire	  forskellige	  lipgloss,	  der	  er	  to	  mere	  pink	  nuancer	  og	  to	  mere	  koral	  og	  brune	  nuancer.	  Det	  er	  

konsistensen,	  som	  der	  også	  er	  på	  vores	  andre	  nye	  lipgloss,	  som	  har	  lidt	  forskellige	  dufte	  ligesom	  

vores	  Body	  Butter,	  så	  de	  klistrer	  overhovedet	  ikke	  og	  er	  rigtigt	  lækre.	  Og	  så	  har	  vi	  fået	  tilført	  den	  

nye	  smag	  af	  mint,	  så	  det	  er	  rigtig	  lækkert	  og	  opfriskende	  på.	  Ja,	  I	  skal	  virkelig	  prøve	  dem	  på.	  Og	  så	  

er	  der	  selvfølgelig	  de	  to	  shimmer	  paletter,	  som	  jo	  er	  helt	  perfekte	  til	  at	  give	  den	  der	  lækre	  glød.	  

Der	  er	  den	  varme	  farve	  og	  den	  anden	  til	  at	  highligte	  (uforståeligt).	  Og	  så	  er	  der	  jo	  blevet	  lavet	  den	  

her	  lille	  blomster	  (uforståeligt),	  som	  er	  helt	  perfekt	  til	  at	  give	  som	  shimmer	  på	  kindbenene	  også.	  

Så	  det	  er	  bare	  helt	  fantastisk,	  for	  der	  er	  også	  fokus	  på,	  at	  der	  jo	  ikke	  er	  noget	  af	  det	  her	  glimmer,	  

der	  er	  taget	  fra	  knuste	  skaller	  eller	  noget,	  så	  det	  er	  bare	  helt	  fantastisk.	  

D1:	  Ja,	  og	  så	  vil	  jeg	  lige	  sige,	  at	  hvis	  nogle	  af	  jer	  bliver	  så	  forelskede	  i	  det,	  at	  nu	  skal	  I	  have	  det.	  Så	  

vil	  jeg	  sige,	  at	  sådan	  helt	  eksklusivt	  får	  man	  lov	  at	  købe	  det	  i	  aften.	  Det	  bliver	  faktisk	  først	  sat	  til	  

salg	  d.	  4.	  april	  på	  en	  VIP	  aften,	  vi	  holder	  for	  vores	  kundeklub,	  og	  vi	  forventer,	  fordi	  det	  er	  virkelig	  

en	  limited	  edition,	  at	  det	  hele	  bliver	  udsolgt	  den	  aften.	  Så	  har	  I	  forelsket	  jer	  i	  et	  eller	  andet,	  så	  er	  

det	  en	  god	  idé	  at	  få	  fingrene	  i	  det	  i	  dag.	  

D2:	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  i	  min	  butik	  har	  vi	  fået	  seks	  af	  hver	  lipgloss,	  så	  den	  er	  virkelig,	  virkelig	  limited.	  

D1:	  Og	  i	  øvrigt	  en	  anden	  ting,	  som	  Strøget	  har	  været	  så	  søde	  at	  bevilge	  i	  dag.	  Hvis	  man	  har	  nogle	  

favoritter	  man	  godt	  kan	  lide	  hos	  The	  Body	  Shop	  er	  der	  i	  dag	  10%	  på	  alle	  produkter,	  undtagen	  

Leona	  Lewis	  makeuppen.	  

(07:40-13:13)	  –	  Præsentation	  af	  Leona	  Lewis’	  favoritprodukter,	  som	  bloggerne	  får	  med	  hjem.	  

D1:	  Så	  er	  der	  til	  gengæld	  noget	  andet	  som	  I	  får.	  Det	  er	  Leona	  Lewis’	  fem	  favoritter.	  Når	  I	  går,	  så	  I	  

får	  alle	  sammen	  en	  goodie	  bag	  –	  endelig	  husk	  at	  få	  den	  med.	  Og	  i	  den	  vil	  der	  bl.a.	  være	  to	  

produkter	  fra	  vores	  Vitamin	  E	  serie,	  som	  er	  en	  super	  populær	  serie.	  Den	  her	  er	  Vitamin	  E	  

moisture	  creme,	  som	  er	  hendes	  musthave.	  Men	  dertil	  kommer	  en	  ny	  Vitamin	  E	  BB	  creme,	  som	  

bliver	  lanceret	  indenfor	  de	  næste	  par	  uger…	  

D2:	  Ja	  Vitamin	  E	  BB	  creme,	  Cool	  BB	  creme.	  Og	  når	  man	  snakker	  om	  BB	  creme	  er	  det	  jo	  meget	  

forskelligt,	  hvordan	  og	  hvorledes	  med	  den	  rigtige	  farve	  og	  alle	  de	  her	  ting.	  Men	  den	  her	  er	  så	  nem,	  

at	  den	  er	  lavet	  i	  en	  farve,	  som	  passer	  til	  alle.	  Så	  det	  er	  jo	  dejligt.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  selvfølgelig	  med	  
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Vitamin	  E	  og	  masser	  af	  antidoxianter	  til	  huden	  og	  så	  giver	  den	  fugt	  i	  12	  timer.	  Den	  er	  så	  nem	  at	  

arbejde	  med	  og	  fuldstændigt	  bare	  toner	  huden	  ud	  og	  giver	  en	  helt	  fantastisk	  glød.	  Den	  smelter	  

bare.	  Så	  fantastisk	  at	  bruge	  alene	  eller	  under	  en	  anden	  foundation.	  (uforståeligt).	  Så	  den	  får	  I	  også	  

alle	  sammen	  lov	  til	  at	  prøve	  at	  mærke.	  

D1:	  Og	  den	  er	  jo	  selvfølgelig	  også	  spækket	  med…	  87%	  af	  vores	  produkter	  har	  jo	  mindst	  en	  

community	  fairtrade	  ingrediens,	  dvs.	  at	  de	  er	  blevet	  produceret	  og	  handlet	  på	  fair	  vis.	  Meget	  ofte	  

økologisk	  og	  i	  hvert	  fald	  helt	  sikkert	  med	  hensyn	  til	  miljøet.	  

En	  anden	  ting,,	  som	  vi	  lancerede	  sidste	  år	  er	  Nutriganics	  Drops	  of	  Youth.	  Den	  er	  på	  et	  år	  røget	  helt	  

op	  på	  top	  syv	  listen	  hos	  The	  Body	  Shop.	  Der	  sælges	  en	  i	  minuttet	  verden	  over.	  Og	  det	  er	  en	  super	  

serum…	  

D2:	  Ja,	  jeg	  elsker	  det	  her	  produkt.	  Jeg	  brugte	  det	  selv	  i	  starten,	  men	  så	  er	  jeg	  sådan	  en,	  der	  også	  

kan	  gå	  hen	  og	  blive	  lidt	  doven.	  Men	  nu	  er	  jeg	  lige	  begyndt	  at	  bruge	  det	  den	  sidste	  måned	  igen,	  og	  

man	  mærker	  bare	  forskellen	  lige	  med	  det	  samme.	  Altså	  det	  er	  helt	  vildt.	  Det	  er	  sådan	  set	  bare	  en	  

dråbe	  vand	  på	  huden,	  det	  er	  faktisk	  nok	  til	  hele	  ansigtet.	  Så	  den	  går	  ind	  og	  udglatter	  og	  giver	  

masser	  af	  fugt,	  går	  ind	  og	  renegerer	  huden.	  Den	  er	  lavet	  på	  plantestamceller	  (uforståeligt)	  som	  

står	  udenfor	  Bretagnes	  kyst,	  som	  får	  masser	  af	  modstand,	  så	  det	  går	  ligesom	  ind	  og	  styrker	  huden	  

på	  den	  måde.	  Huden	  bliver	  bare	  fantastisk	  blød,	  I	  bliver	  nødt	  til	  at	  mærke	  det.	  Det	  er	  virkelig	  en	  

super	  serum	  og	  kan	  også	  bruges	  under	  alle	  dagcremer	  og	  andre	  serumer.	  

D1:	  Og	  der	  er	  det,	  at	  det	  er	  blevet	  testet,	  at	  på	  fem	  dage…	  kan	  man	  se	  forskel.	  

Og	  så	  kommer	  noget	  helt	  nyt	  som	  I	  også	  får	  med.	  Det	  er	  relancering	  af	  vores	  Brazil	  Nut	  sæbe.	  Den	  

kommer	  ind	  i	  vores	  kollektion	  igen	  d.	  8.	  Maj,	  og	  den	  er	  faktisk	  en	  af	  Leona	  Lewis	  favoritter	  også.	  	  

D2:	  Ja,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  kender	  den.	  Vi	  fik	  den	  i	  sommers,	  så	  vi	  har	  den	  i	  alle	  vores	  forskellige	  

dufte.	  Det	  der	  er	  mest	  fantastisk	  er,	  at	  det	  er	  en	  tørolie,	  så	  den	  kan	  både	  bruges	  i	  hårspidserne,	  i	  

ansigtet	  og	  på	  kroppen.	  Den	  giver	  en	  super	  hurtig	  glød.	  Man	  kan	  også	  bruge	  den	  sammen	  med	  sin	  

Body	  Butter	  eller	  en	  anden	  bodylotion,	  som	  går	  ind	  faktisk	  og	  giver	  den	  her	  ekstra	  glød	  uden	  at	  

fedte	  på	  nogen	  måde.	  Jeg	  har	  faktisk	  mange	  kunder,	  der	  fortæller,	  at	  de	  putter	  den	  i	  deres	  hår	  en	  

time	  før	  de	  går	  i	  bad,	  og	  så	  skylder	  den	  ud	  der,	  og	  så	  får	  de	  bare	  den	  flotteste	  glød.	  Så	  det	  er	  et	  godt	  

tip	  her	  til	  sommer	  for	  at	  pleje	  håret	  rigtig	  meget	  i	  solen.	  

D1:	  Og	  der	  er	  det	  sådan,	  at	  der	  er	  jo	  mange	  olier	  i	  den	  der,	  bl.a.	  paranøddeolie,	  som	  kommer	  fra	  

(uforståeligt).	  Og	  der	  er	  det,	  at	  de	  270	  bønder,	  der	  samler	  nødderne	  der…	  Udover,	  at	  de	  får	  et	  
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levebrød	  af	  det	  og	  en	  fair	  pris,	  så	  er	  vi	  faktisk	  også	  med	  til	  at	  sikre	  3000	  hektar	  regnskov	  fordi	  

paranødderne	  sikrer	  biodiversiteten	  i	  området	  der.	  

Så	  har	  vi	  Coconut	  Body	  Butter.	  Det	  er	  også	  et	  musthave	  i	  Leona	  Lewis’	  øjne.	  Der	  er	  ikke	  så	  meget	  

at	  sige	  om	  den,	  andet	  end,	  at	  den	  er	  en	  af	  vores	  mange	  dejlige	  Body	  Butter,	  som	  er	  lidt	  afhængig	  af,	  

hvad	  man	  kan	  lide	  af	  duft.	  

D2:	  Leona	  Lewis	  har	  jo	  handlet	  selv	  i	  Body	  Shop	  fra	  hun	  var	  helt	  ung.	  Og	  det	  hun	  beskriver	  er,	  at	  

hver	  gang	  hun	  går	  forbi	  en	  Body	  Shop,	  har	  hun	  bare	  lyst	  til	  at	  gå	  ind.	  Og	  der	  er	  det	  bl.a.	  så	  noget	  

som	  White	  Musk	  duften,	  som	  er	  hendes	  favorit	  duft,	  og	  så	  Coconut	  Body	  Butter,	  som	  bare	  minder	  

hende	  om	  sol	  og	  sommer.	  Og	  det	  tror	  jeg	  alle	  er	  enige	  i.	  

D1:	  Og	  så	  er	  der	  det	  sidste	  vi	  skal	  ind	  over.	  Det	  er	  vores	  ikke	  helt	  nye,	  men	  forholdsvist	  nye,	  Tea	  

Tree	  Pore	  Minimizer.	  Og	  tea	  tree	  olien	  får	  man	  fra	  foden	  af	  Mount	  Kenya.	  Den	  er	  fra	  økologisk	  

dyrket	  tea	  tree	  planter,	  som	  høstes	  ved	  håndkraft	  og	  dampes	  indenfor	  12	  timer,	  så	  de	  bevarer	  

deres	  gode	  kraft.	  Og	  det	  sikrer	  også,	  når	  de	  bliver	  håndplukket,	  at	  hvert	  enkelt	  blad	  er	  rigtig	  god	  

kvalitet.	  Og	  den	  kan	  jo	  noget	  helt	  unikt	  den	  her…	  

D2:	  Ja,	  det	  er	  jo	  et	  af	  hendes	  favoritprodukter.	  Hvis	  man	  har	  et	  eller	  andet,	  der	  skinner	  i	  løbet	  af	  

dagen,	  porer	  der	  udvider	  sig,	  alle	  de	  der	  ting	  i	  ansigtet,	  så	  er	  den	  perfekt	  at	  lægge	  oven	  på	  sin	  

dagcreme.	  Den	  har	  faktisk	  tre	  i	  en	  effekt.	  Den	  har	  både	  mineralpudder	  i,	  der	  går	  ind	  og	  gør	  huden	  

mat	  og	  fin	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Så	  har	  den	  selvfølgelig	  sin	  pore	  minimizing	  effekt,	  så	  den	  går	  ind	  og	  

minimerer	  porerne,	  hvor	  jeg	  har	  set	  så	  mange	  resultater	  på	  mine	  kunder,	  at	  det	  er	  helt	  vildt.	  Og	  så	  

har	  den	  tea	  tree,	  som	  jo	  er	  antibakteriel	  eller	  rensende.	  Så	  det	  er	  virkelig	  en	  tre	  i	  en	  musthave,	  

som	  holder	  ved	  hele	  dage.	  Så	  kan	  det	  vist	  ikke	  blive	  meget	  bedre	  vel.	  

(13:13-14.30)	  –	  Om	  genbrug	  af	  emballage	  til	  fordel	  for	  isbjørnene.	  

D1:	  Og	  når	  I	  nu	  har	  brugt	  alt	  det	  her	  i	  løbet	  af	  meget	  kort	  tid,	  så	  skal	  I	  huske	  at	  komme	  tilbage	  med	  

jeres	  tomme	  emballage.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvor	  mange	  af	  jer,	  der	  har	  lagt	  mærke	  til	  vores	  lille	  

kampagne.	  I	  kan	  se	  vi	  har	  noget	  emballage	  stående	  rundt	  omkring,	  og	  det	  er	  ikke	  fordi	  Strøget	  

teamet	  ikke	  har	  ryddet	  op.	  Det	  er	  faktisk	  fordi,	  at	  vi	  jo	  er	  i	  gang	  med	  vores	  store	  indsamling	  til	  

isbjørne	  fra	  Arktis.	  Pga.	  den	  globale	  opvarmning	  så	  smelter	  isen,	  og	  det	  gør,	  at	  isbjørnene	  får	  rigtig	  

svært	  ved	  at	  overleve	  deroppe.	  Så	  lige	  indtil	  d.	  9.	  april	  modtager	  vi	  alle	  former	  for	  

skønhedsemballage	  i	  alle	  vores	  butikker.	  Og	  for	  hver	  stk.	  vi	  modtager	  der	  giver	  vi	  10	  kr.	  til	  

isbjørnene	  og	  Arktis	  projektet.	  Så	  I	  må	  endelig	  sørge	  for	  at	  aflevere	  det	  tilbage.	  Og	  har	  I	  lyst	  til	  

også	  at	  fortælle	  folk,	  at	  de	  kan	  komme	  med	  alt,	  og	  det	  er	  som	  sagt	  også	  konkurrenters	  materiale…	  
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Vi	  har	  altid	  taget	  imod	  brugt	  materiale	  og	  vi	  gør	  det	  også	  efter	  d.	  9.	  april.	  Vi	  håber	  meget	  med	  det	  

her	  tiltag...	  For	  det	  er	  jo	  en	  af	  vores	  store	  værdier,	  at	  protect	  our	  planet,	  hvor	  vi	  også	  gerne	  vil	  

ændre	  folks	  vaner,	  så	  de	  tænker	  over,	  at	  man	  ikke	  bare	  skal	  smide	  ud.	  Og	  det	  gør	  I	  jo	  heller	  ikke	  

vel	  (griner)?	  

D2:	  Og	  så	  er	  det	  også	  sådan,	  at	  de	  kunder,	  der	  afleverer	  det	  også	  får	  en	  ekstra	  ting.	  De	  får	  20%	  på	  

deres	  næste	  køb,	  så	  det	  er	  jo	  også	  dejligt.	  

(14:30-15:05):	  Afslutning	  og	  oplæg	  til	  koncerten.	  

D1:	  Men	  nu	  er	  det	  faktisk	  lige	  før	  det	  er	  nu	  -‐	  vi	  starter	  vores	  koncert,	  som	  faktisk	  er	  en	  blanding	  af	  

sang	  fra	  Leona	  Lewis	  og	  svar	  på	  spørgsmål	  fra	  bloggere	  og	  presse,	  som	  oplever	  det	  over	  hele	  

verden.	  

Så	  håber	  jeg,	  at	  vi	  får	  en	  super	  dejlig	  aften,	  hvor	  I	  vil	  forsyne	  jer	  og	  virkelig	  spise	  jer	  godt	  igennem	  

maden	  og	  snacks	  og	  sørge	  for,	  at	  Daniel	  han	  får	  rigtig	  travlt.	  Så	  værsgo	  virkelig	  at	  gå	  til	  den.	  

(Folk	  klapper	  og	  takker).	  

Bilag	  10	  -‐	  Interviewguide	  1	  

Beskrivelse	  af	  rolle/ansvar:	  

Navn:	  Marianne	  Gulløv.	  

Virksomhed:	  Body	  Shop.	  

Anciennitet:	  5	  år,	  7	  måneder.	  

Titel:	  External	  Communications	  Manager.	  

1. I	  profilerer	  jer	  jo	  højt	  på	  CSR	  området	  og	  har	  rigtig	  meget	  på	  hjertet	  –	  og	  alligevel	  fortalte	  

du	  mig	  sidste	  gang	  om,	  hvor	  svært	  det	  er	  for	  jer	  at	  komme	  igennem	  med	  jeres	  positive	  CSR	  

historier	  til	  pressen,	  men	  at	  de	  har	  været	  vilde	  med	  f.eks.	  at	  skrive	  kritiske	  historier	  om	  

brugen	  af	  parabener.	  Vil	  du	  fortælle	  mig	  lidt	  mere	  om	  den	  udfordring	  igen?	  

	  

2. Hvordan	  tror	  du	  de	  sociale	  medier	  kan	  bidrage	  til	  at	  styrke	  jeres	  CSR	  agenda?	  

	  

3. Hvad	  betyder	  tilstedeværelsen	  af	  de	  sociale	  medier	  for	  jeres	  CSR	  kommunikation	  med	  

stakeholdere?	  	  
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4. Altså	  hvad	  er	  det	  nye	  og	  anderledes	  ved	  sociale	  medier?	  

Og	  hvordan	  påvirker	  det	  måden	  I	  tænker	  og	  handler	  på	  i	  forhold	  til	  at	  kommunikere	  

budskaber	  til	  jeres	  stakeholdere?	  	  

	  

5. Hvem	  er	  jeres	  målgruppe	  på	  de	  sociale	  medier?	  

	  

6. Hvilke	  plaforme	  på	  de	  sociale	  medier	  bruger	  I?	  	  

Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  hvordan	  I	  bruger	  de	  forskellige	  platforme?	  

	  

7. Hvilke	  strategier	  –	  eller	  rutiner	  -‐	  har	  I	  for	  kommunikationen	  på	  de	  sociale	  medier?	  

	  

8. Man	  siger	  jo	  at	  de	  sociale	  medier	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  dialog	  og	  involvering.	  Hvordan	  

arbejder	  I	  med	  det?	  

	  

9. Kan	  du	  give	  mig	  nogle	  eksempler	  på	  situationer,	  hvor	  jeres	  indlæg	  på	  de	  sociale	  medier	  er	  

gået	  godt	  –	  altså	  hvor	  de	  har	  sat	  gang	  i	  en	  masse,	  eller	  skabt	  en	  masse	  trafik?	  

	  

10. Kan	  du	  give	  mig	  nogle	  eksempler	  på	  hvor	  det	  er	  gået	  mindre	  godt?	  

(Har	  i	  oplevet	  situationer	  hvor	  I	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  kontrollere	  jeres	  budskaber	  på	  de	  

sociale	  medier?	  Altså	  hvor	  de	  er	  blevet	  tillagt	  en	  anden	  betydning	  eller	  løbet	  løbsk?	  Eller	  I	  

ikke	  har	  fået	  den	  ønskede	  respons?)	  

	  

11. Du	  fortalte	  mig	  om	  nogle	  specifikke	  kampagner,	  som	  f.eks.	  STOP	  menneskehandel,	  hvor	  I	  

har	  integreret	  de	  sociale	  medier	  for	  at	  komme	  ud	  med	  CSR	  budskaberne.	  Kan	  du	  fortælle	  

mig	  lidt	  mere	  om	  hvordan	  I	  gjorde	  det?	  Hvad	  fik	  I	  ud	  af	  det?	  

	  

12. Nu	  holder	  I	  jo	  et	  event	  for	  pressen	  og	  bloggere	  i	  marts	  (hvor	  jeg	  skal	  med)	  som	  

forberedelse	  til	  Earth	  Hour	  kampagnen.	  Hvordan	  planlægger	  I	  eventet?	  Hvad	  regner	  I	  med	  

at	  få	  ud	  af	  det	  ift.	  at	  få	  jeres	  budskaber	  ud	  via	  de	  sociale	  medier?	  
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Bilag	  11	  -‐	  Interviewguide:	  opfølgende	  interview	  d.	  25.	  april	  2013.	  

Beskrivelse	  af	  rolle/ansvar:	  PR,	  marketing,	  CSR,	  sociale	  medier.	  

Navn:	  Marianne	  Gulløv.	  

Anciennitet:	  ca.	  6	  år.	  

Titel:	  External	  Communications	  Manager.	  

På	  baggrund	  af	  den	  analyse	  jeg	  er	  i	  fuld	  gang	  med,	  har	  jeg	  nogle	  uddybende	  spørgsmål.	  Jeg	  starter	  

ved	  VIP	  eventet	  i	  sidste	  måned.	  

1. Hvordan	  udvalgte	  I,	  hvem	  der	  blev	  inviteret	  til	  bloggereventet?	  	  

	  

2. Hvad	  regnede	  I	  med	  at	  få	  ud	  af	  bloggereventet?	  Og	  hvordan	  synes	  du	  det	  gik	  –	  jeg	  tænker	  

også	  på	  om	  I	  fik	  omtale	  ud	  af	  det	  og	  om	  bloggerne	  videreformidlet	  det	  I	  håbede?	  

	  

3. Hvad	  vil	  du	  lige	  nu	  sige,	  at	  status	  er	  på	  det	  projekt	  I	  har	  gang	  i	  sammen	  med	  Cruelty	  Free	  

International	  om	  et	  globalt	  forbud	  mod	  dyreforsøg?	  -‐	  Oplever	  I	  en	  interesse	  omkring	  det?	  

Når	  I	  jeres	  mål?	  

	  

4. Nu	  har	  I	  haft	  Leona	  Lewis	  med	  på	  holdet	  et	  stykke	  tid.	  Hvilken	  effekt	  vil	  du	  i	  dag	  vurdere,	  

hun	  har	  haft	  for	  jer	  i	  forhold	  til	  at	  sprede	  budskabet	  om	  dyreforsøg?	  	  

-‐	  Har	  I	  lært	  noget	  i	  den	  forbindelse	  som	  I	  kan	  bruge	  fremover?	  

	  

5. Hvordan	  vil	  du	  karakterisere	  samarbejdet	  mellem	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  og	  The	  Body	  

Shop	  International?	  Hvor	  meget	  har	  I	  selv	  at	  skulle	  have	  at	  sige	  rent	  

kommunikationsmæssigt,	  og	  hvor	  meget	  bestemmer	  de	  fra	  centralt	  hold?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sidst	  vi	  talte	  sammen	  hentydede	  du	  til,	  at	  diskussionen	  i	  øjeblikket	  går	  på	  om	  I	  på	  de	  

sociale	  medier	  skal	  gå	  mere	  globalt	  eller	  lokalt.	  Hvordan	  ser	  den	  diskussion	  ud	  nu?	  Og	  

hvordan	  ser	  du	  helst	  det	  ender?	  

	  

6. Jeg	  er	  under	  min	  analyse	  stødt	  på	  forskellige	  opfattelser	  omkring	  opkøbet	  af	  L’Oréals	  

betydning	  for	  jeres	  grønne	  image.	  Hvad	  er	  din	  vurdering	  af	  dets	  betydning	  for	  det	  image,	  I	  

har	  i	  dag?	  	  

-‐	  Og	  hvordan	  kommer	  det	  til	  udtryk?	  
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7. I	  kommunikerer	  jo	  rigtig	  meget	  om	  jeres	  værdier,	  både	  internt	  og	  eksternt	  –	  så	  jeres	  

medarbejderne	  bliver	  mødt	  af	  dem	  hele	  tiden	  –	  nu	  også	  via	  de	  sociale	  medier.	  Hvad	  er	  dit	  

indtryk	  af,	  hvordan	  de	  har	  det	  med	  det?	  	  

Møder	  I	  nogensinde	  modstand	  fra	  medarbejderne?	  Tænker	  I	  på,	  hvor	  langt	  man	  kan	  gå?	  

	  

Bilag	  12	  -‐	  Transskribering	  af	  interview	  1	  

Interview	  d.	  5.	  marts	  2013	  med	  repræsentant	  fra	  The	  Body	  Shop	  

Danmark.	  

Interviewer	  (I):	  

Navn:	  Amalie	  Miang,	  

Respondent	  (R):	  

Navn:	  Marianne	  Gulløv.	  

Anciennitet:	  ca.	  6	  år.	  

Titel:	  External	  Communications	  Manager.	  

(00:00-06:28)	  

I:	  Sidste	  gang	  da	  fortalte	  du	  mig	  om,	  hvor	  svært	  det	  er	  for	  jer	  at	  komme	  igennem	  med	  jeres	  

CSR	  budskaber	  -	  og	  I	  har	  jo	  virkelig,	  virkelig	  mange,	  I	  er	  jo	  pioneer	  inden	  for	  området	  –	  og	  

at	  pressen	  hellere	  vil	  skrive	  om	  alle	  de	  negative	  ting.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  min	  idé,	  at	  I	  kan	  bruge	  

de	  sociale	  medier	  til	  det	  her.	  Men	  kan	  du	  fortælle	  mig	  lidt	  mere	  om,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  

udfordring,	  I	  står	  overfor?	  

R:	  Jamen	  det	  er	  jo,	  at	  vi	  har	  haft	  flere	  kampagner	  gennem	  årene,	  hvor	  vi	  blandt	  andet…	  den	  sidste	  

har	  været	  stop	  menneskehandel	  af	  børn	  og	  unge,	  som	  var	  en	  tre-‐årig	  kampagne,	  hvor	  vi	  gerne	  

ville	  skabe	  både	  opmærksomhed	  omkring	  det	  og	  rejse	  midler	  ved	  at	  sælge	  et	  produkt,	  hvor	  hele	  

overskuddet	  udelukkende	  gik	  til	  ofrene	  for	  menneskehandel.	  Så	  ville	  vi	  gerne	  ændre	  lovgivningen	  

i	  landene	  sådan,	  så	  det	  blev	  mindre	  forfærdeligt	  at	  være	  i	  menneskehandel.	  Og	  det	  sidste	  var	  så	  at	  

få	  det	  implementeret	  i	  lovgivningen	  også.	  Og	  i	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  der	  gjorde	  vi	  rigtig,	  rigtig	  

meget,	  hvor	  vi	  fik	  faktisk	  solgt	  mange	  håndcremer,	  så	  vi	  kunne	  donere	  over	  1,3	  millioner	  kr.	  til	  

ofrene	  for	  menneskehandel.	  Vi	  fik	  ændret	  tre	  ud	  af	  fire	  punkter	  i	  vores	  underskriftsindsamling	  og	  

de	  punkter	  blev	  ændret	  i	  handlingsplanen	  mod	  menneskehandel.	  Og	  så	  var	  det	  som	  sagt	  også,	  at	  vi	  

fik	  spredt	  budskabet	  rigtigt,	  rigtig	  meget.	  Men	  hver	  gang	  vi	  prøvede	  at	  komme	  ud	  med…	  først	  
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startede	  vi	  på	  vores	  underskriftindsamling	  ved	  at	  lave	  en	  demonstration	  mod	  menneskehandel	  -‐	  

og	  det	  var	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  lige	  meget,	  hvor	  godt	  formålet	  er,	  så	  bliver	  det	  stoppet	  af,	  at	  det	  

er	  en	  for	  god	  historie.	  Det	  virker,	  som	  om	  vi	  bare	  vil	  lave	  reklame	  for	  os	  selv	  og	  så	  går	  man	  efter	  

det	  i	  stedet	  for	  at	  se,	  hvad	  det	  kunne	  være	  af	  forbillede	  til	  efterlevelse	  for	  andre	  virksomheder.	  

Man	  vælger	  at	  se	  det	  på	  den	  måde,	  at	  man	  vil	  ikke	  lave	  reklame	  for	  The	  Body	  Shop.	  Og	  på	  trods	  af,	  

at	  jeg	  ringede	  til	  diverse	  medier,	  nationale	  medier,	  både	  tv	  og	  aviser,	  så	  var	  det	  sådan	  set	  et	  meget	  

enslydende	  svar,	  at	  det	  havde	  ikke	  rigtig	  nogen	  interesse.	  Jeg	  prøvede	  virkelig	  at	  sige	  til	  dem	  –	  I	  

kan	  bare	  nævne,	  at	  det	  er	  menneskehandel,	  det	  behøver	  ikke	  have	  noget	  at	  gøre	  med	  The	  Body	  

Shop.	  I	  kan	  bare	  skrive,	  at	  der	  er	  en	  demonstration,	  en	  gå	  tur	  rundt	  i	  red	  light	  district	  i	  København	  

mod	  menneskehandel,	  og	  det	  var	  ikke	  interessant	  nok.	  Som	  BT’s	  nyhedsredaktør	  helt	  konkret	  

sagde	  -‐	  han	  gad	  ikke	  lave	  reklame	  for	  The	  Body	  Shop.	  Og	  det	  kendetegner	  rigtig	  meget	  holdningen.	  

Da	  vi	  så	  efter	  tre	  en	  halv	  måned	  i	  vores	  27	  butikker	  dengang	  fik	  58.000	  underskrifter	  hjem,	  så	  

skulle	  vi	  jo	  overrække	  dem	  til	  Lykke	  Friss,	  som	  var	  ligestillingsminister	  dengang.	  Og	  da	  fik	  jeg	  igen	  

fat	  i	  de	  forskellige	  journalister,	  som	  havde	  med	  emnerne	  at	  gøre,	  særligt	  på	  dagbladene.	  Og	  også	  i	  

nyhederne.	  Og	  TV	  Lorry	  kom,	  men	  fik	  det	  lavet	  som	  et	  feature,	  at	  det	  var	  Hope	  Now,	  som	  jo	  er	  

dem,	  der	  er	  NGO’en	  omkring	  det	  her,	  som	  var	  dem,	  der	  havde	  arrangeret	  demonstrationen.	  Vi	  blev	  

ikke	  nævnt	  med	  et	  ord	  og	  det	  er	  så	  også	  okay.	  Selve	  handlingen	  eller	  demonstrationen,	  nej	  

overrækkelsen,	  blev	  trods	  alt	  nævnt	  i	  TV2	  Lorry.	  Men	  igen,	  der	  kom	  Berlingskes	  journalist	  på	  det	  

område	  også,	  hun	  var	  med	  til	  hele	  overrækkelsen,	  men	  valgte	  ikke	  at	  skrive	  om	  det.	  Jeg	  ringede	  til	  

Politikken	  og	  til	  Information	  efterfølgende	  for	  at	  få	  dem	  til	  at	  svare	  på,	  hvad	  er	  det,	  der	  gør,	  at	  I	  har	  

valgt	  ikke	  at	  skrive	  om	  det.	  Og	  der	  var	  det	  samstemmende,	  at	  jamen	  det	  ville	  virke	  som	  om,	  de	  

havde	  lavet	  	  reklame	  for	  os.	  De	  ville	  hellere	  have	  en	  kritisk	  vinkel,	  eller	  at	  vi	  udtalte	  os	  i	  f.eks.	  

Politikken	  med	  et	  læserbrev	  og	  sagde,	  at	  vi	  havde	  en	  holdning	  til	  det	  og	  det,	  så	  kunne	  de	  sætte	  det	  

op	  som	  en	  vinkel.	  

Hvorimod	  vi	  netop	  modsat	  har	  oplevet,	  at	  hvis	  der	  har	  været	  den	  mindste	  smule	  debat	  om	  

parabener,	  så	  kommer	  det	  ind	  i	  en	  forkert	  vinkel,	  og	  så	  har	  de	  så	  skrevet,	  at	  vi	  ikke	  vil	  gøre	  det.	  Så	  

bliver	  det	  straks	  en	  mediestorm	  i	  større	  grad,	  som	  jeg	  aldrig	  har	  oplevet	  nogensinde	  før.	  Så	  det	  er	  

helt	  klart	  -‐	  det	  er	  det,	  vi	  oplever.	  Og	  så	  netop…	  jeg	  snakkede	  jo	  så	  også	  med	  hende	  fra	  Berlingske	  

Tidende,	  og	  hun	  var	  til	  stede,	  men	  hun	  valgte	  ikke	  at	  skrive,	  fordi	  hun	  sagde,	  at	  der	  var	  så	  mange	  

overrækkelser.	  Det	  vil	  jeg	  så	  sige,	  at	  det	  kan	  jeg	  ikke	  se	  der	  er	  og	  slet	  ikke	  omkring	  

menneskehandel.	  Men	  det	  er	  deres	  holdning.	  Og	  det	  er	  virkelig	  det,	  vi	  oplever.	  Folk	  kan	  ikke	  se	  

The	  Body	  Shop	  som…	  de	  ser	  os	  kun	  som	  kommercielle,	  hvis	  de	  ikke	  kender	  os,	  og	  særligt	  

mediesiden	  gør	  det.	  Mange	  af	  vores	  kunder	  ser	  selvfølgeligt	  anderledes…	  og	  ved	  hvad	  vi	  gør,	  men	  
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ligeså	  snart	  vi	  selv	  kommer	  ud	  og	  vil	  fortælle	  om	  det,	  så	  bliver	  det	  stoppet	  med	  den	  lidt	  Jantelov-‐

agtige	  ting	  –	  I	  skal	  ikke	  tro	  I	  er	  noget.	  	  

Lige	  for	  nylig	  har	  vi	  så	  haft	  en	  modsat	  oplevelse	  lidt,	  at	  vi	  er	  gået	  i	  samarbejde	  med	  

Verdensnaturfonden	  i	  forbindelse	  med	  Earth	  Hour	  kampagnen	  vi	  laver	  nu	  her,	  hvor	  vi	  indsamler	  

emballage	  og	  giver	  10	  kr.	  pr.	  tom	  emballage	  til	  Verdensnaturfonden.	  Vi	  udfordrer	  vores	  kunder	  til	  

at	  gå	  ud	  og	  gøre	  en	  forskel	  for	  klimaet	  ved	  at	  sige,	  hvad	  vil	  de	  gøre	  i	  en	  periode	  og	  så	  få	  deres	  

venner	  eller	  veninder	  	  til	  at	  gøre	  noget	  andet	  for	  miljøet.	  Og	  det	  er	  bl.a.	  der,	  hvor	  hovedkontoret	  

på	  Body	  Shop	  har	  valgt	  at	  være	  vegetarer	  i	  en	  måned,	  og	  så	  har	  vi	  udfordret	  vores	  butikker	  til	  

virkelig	  også	  at	  gøre	  et	  eller	  andet	  som	  teams,	  for	  det	  vi	  gør.	  Og	  i	  det	  samarbejde,	  hvor	  vi	  donerer	  

de	  penge,	  der	  har	  Verdensnaturfonden	  gået	  ind	  og	  ville	  skrive	  omkring	  det	  her.	  De	  er	  gået	  ind	  og	  

har	  taget	  lokale	  medier,	  de	  har	  også	  prøvet	  at	  gå	  ind	  til	  nationale.	  Og	  her	  kan	  vi	  se,	  at	  det	  gør	  en	  

forskel,	  for	  i	  og	  med,	  at	  det	  er	  en	  tredje	  part,	  der	  går	  ind	  og	  fortæller	  om	  os,	  så	  bliver	  det	  lidt	  bedre,	  

end	  når	  det	  er	  os	  selv,	  der	  kommer	  ud	  og	  fortæller	  om	  os.	  Og	  det	  er	  et	  rigtig	  godt	  bevis	  på	  det.	  Vi	  

får	  også	  vores	  historier	  i	  de	  lokale	  medier,	  men	  vi	  har	  ikke	  fået	  dem	  i	  de	  helt	  store	  andet	  end	  en	  

gang	  med	  underskriftindsamling,	  hvor	  MetroXpress	  skrev	  om	  det.	  Ellers	  er	  det	  primært	  de	  lokale	  i	  

byerne,	  der	  skriver	  om	  det.	  Så	  jeg	  er	  spændt	  på,	  når	  den	  nationale	  kommer	  ud…	  de	  er	  ved	  at	  lave	  

en	  artikel,	  hvor	  de	  så	  også	  citerer	  vores	  general	  manager,	  hvordan	  den	  så	  bliver	  præsenteret.	  Men	  

jeg	  er	  helt	  sikker	  på,	  at	  det	  giver	  noget	  andet,	  fordi	  så	  er	  vi	  ligesom	  rekommanderet,	  eller	  hvad	  

man	  skal	  sige,	  fra	  nogle	  andre	  ik.	  Og	  så	  har	  det…	  det	  er	  fuldstændig	  det	  samme	  vi	  kører,	  om	  det	  er	  

mig,	  der	  fortæller	  det	  eller…	  Vi	  har	  bare	  ikke	  før	  været	  så	  heldige,	  at	  have	  haft	  nogle	  NGO	  

partnere,	  der	  har	  haft	  ressourcerne	  eller	  lyst	  til	  at	  skrive	  om	  det,	  fordi	  tidligere	  var	  det	  Red	  Barnet	  

i	  forbindelse	  med	  den	  der	  Stop	  menneskehandel,	  som	  var	  vores	  partnere	  og	  de	  havde	  nok	  at	  gøre	  

med	  deres	  egne	  ting.	  Hope	  Now	  er	  for	  små.	  De	  gør	  en	  fantastisk	  masse	  og	  var	  så	  glade	  for	  det	  vi	  

gjorde,	  men	  de	  havde	  ikke	  ressourcer,	  det	  er	  frivillig	  mennesker	  alle	  sammen.	  Det	  er	  en	  af	  de	  ting,	  

der	  virkelig	  er	  op	  ad	  bakke.	  

(06:28-08:48)	  

I:	  Hvad	  tænker	  du	  så…	  Nu	  er	  det	  jo	  de	  sociale	  medier,	  der	  er	  mit	  fokus…	  Hvordan	  tænker	  

du,	  at	  I	  kan	  bruge	  dem	  til	  at	  styrke	  jeres	  CSR	  agenda	  og	  komme	  ud	  med	  jeres	  budskaber?	  

R:	  Jamen,	  det	  har	  vi	  netop	  gjort	  her	  ved,	  at…	  Den	  der	  Harlem	  Earth	  Hour	  Shake,	  som	  vi	  nu	  har	  

lavet	  her…	  Den	  har	  vi	  lagt	  på	  YouTube	  og	  i	  løbet	  af	  et	  døgn	  havde	  den	  fået	  næste	  1000	  hits.	  Så	  på	  

den	  måde	  kan	  vi	  se,	  det	  virker.	  Vi	  lagde	  den	  også	  på	  vores	  Facebook	  og	  fik	  også	  i	  løbet	  af	  16-‐17	  

timer	  90	  hits.	  Hvor	  normalt,	  når	  vi	  ligger	  nogle	  ting	  ud	  på	  den	  database,	  vi	  har	  på	  ca.	  4.600…	  der	  
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kan	  godt	  komme	  mellem	  30	  og	  90	  likes,	  men	  det	  er	  mere,	  det	  er	  sådan	  stille	  og	  roligt,	  hvis	  de	  

kommer.	  Men	  hver	  gang	  vi	  har	  lagt	  noget	  ud	  om	  vores	  værdier,	  så	  kommer	  der	  mange	  flere	  likes.	  

Vi	  havde	  her	  i	  januar	  måned,	  hvor	  vi	  fandt	  ud	  af,	  at	  EU	  forbuddet	  mod	  dyreforsøg	  træder	  i	  kraft	  d.	  

11.	  Marts.	  Da	  vi	  uploadede	  det,	  der	  fik	  vi	  eksplosive	  likes.	  Altså	  vi	  kom	  over	  700	  likes,	  så	  vidt	  jeg	  

husker,	  og	  det	  har	  jeg	  aldrig	  prøvet	  før	  på	  Facebook.	  Så	  det	  er	  helt	  sikkert	  noget,	  som	  har	  folks	  

interesse.	  Og	  vi	  kan	  se	  det	  er	  klart	  et	  godt	  medie,	  for	  så	  kan	  vi	  selv	  fortælle	  de	  historier	  vi	  vil	  og	  vi	  

kan	  virkelig	  få	  spredt	  dem	  på	  den	  måde.	  Det	  kan	  vi	  også	  se	  med	  Harlem	  Earth	  Hour	  shaken,	  som	  jo	  

selvom	  det	  er	  en	  Harlem	  Shake,	  som	  bare	  er	  for	  sjov,	  så	  har	  den	  jo	  det	  budskab,	  at	  man	  skal	  slukke	  

lyset	  d.	  23.	  marts.	  Og	  der	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  er	  en	  del,	  der	  har	  delt	  den	  med	  venner,	  der	  så	  deler	  den	  

med	  deres	  venner	  og	  på	  den	  måde	  kommer	  vi	  faktisk	  virkelig	  bredt	  ud.	  Vi	  kan	  jo	  ikke	  se	  det	  på	  

likes	  inde	  på	  vores	  side.	  Vi	  kan	  se	  det	  på	  den	  engagement	  rate	  vi	  har,	  at	  den	  bliver	  rigtig	  høj,	  og	  det	  

hjælper	  os	  jo	  selvfølgelig.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  længe	  det	  er	  positivt,	  så	  kan	  vi	  (uforståeligt).	  Så	  det	  

er	  helt	  klart,	  det	  bliver	  et	  større	  og	  større	  medie	  for	  os	  efterhånden,	  som	  vi	  finder	  ud	  af,	  hvordan	  

det	  fungerer	  og	  også	  får	  flere	  ressourcer	  tilført	  fra	  England,	  så	  de	  måske	  laver	  noget	  af	  materialet	  

centralt,	  så	  vi	  bare	  skal	  implementere	  det	  i	  vores	  version.	  Det	  ville	  være	  en	  klar	  fordel,	  så	  vi	  ikke	  

skal	  bruge	  så	  mange	  ressourcer	  på	  det.	  Men	  så	  f.eks.	  Earth	  Hour	  kampagnen	  foregår	  kun	  i	  

Danmark,	  så	  derfor	  bruger	  vi	  rigtigt	  mange	  ressourcer.	  Vi	  har	  selv	  opfundet	  de	  ting,	  der	  skal	  ske	  til	  

den	  og	  det	  vil	  sige,	  at	  så	  har	  det	  krævet	  rigtig	  meget	  fra	  vores	  lille	  kontor	  her	  med	  at	  få	  

implementeret	  konkurrencer	  og	  materiale	  og	  alle	  de	  ting,	  der	  nu	  skulle	  bruges	  til	  den	  og	  også	  til	  

Facebook.	  

(08:48-11.10)	  

I:	  Ja	  det	  må	  tage	  lang	  tid…	  Hvad	  betyder	  tilstedeværelsen	  af	  de	  sociale	  medier	  for	  jeres	  CSR	  

kommunikation?	  Altså	  jeg	  tænker	  på,	  hvad	  er	  det	  nye	  og	  anderledes	  ved	  dem?	  Og	  hvordan	  

har	  det	  ændret	  ved	  den	  måde	  I	  kommunikerer	  på?	  

R:	  Jamen	  det	  nye	  er	  jo,	  at	  vi	  slipper	  for	  det	  filter,	  der	  har	  været	  via	  vores	  journalister	  før.	  Altså	  vi	  

går	  jo	  direkte	  ind	  til	  vores	  fans	  eller	  interessenter,	  hvor	  vi	  før	  hele	  tiden	  var	  afhængige	  af,	  at	  en	  

journalist	  eller	  en	  anden	  person,	  der	  har	  skulle	  formidle	  det,	  har	  skullet	  være	  helt	  enige	  med	  os,	  

forstå	  vores	  budskab	  og	  lægge	  vægt	  på	  det	  samme,	  som	  vi	  gerne	  vil	  have	  lagt	  vægt	  på.	  Nu	  kan	  vi	  

hundrede	  procent	  koncentreret	  og	  ufiltreret	  få	  vores	  budskaber	  ud	  til	  vore	  fans.	  Og	  det	  kan	  vi	  jo	  

også	  se	  på	  de	  sidste	  kampagner,	  vi	  har	  haft.	  Vi	  er	  blevet	  meget	  aktive	  indenfor	  de	  sidste	  par	  

måneder	  på	  Facebook.	  Vi	  kan	  se	  det	  virker	  og	  vi	  kan	  se,	  at	  det	  genererer	  flere	  og	  flere	  fans	  

efterhånden	  som	  budskaberne	  kommer	  ud.	  Og	  man	  kan	  mærke,	  at	  det	  betyder	  også	  noget	  for	  
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vores	  medarbejdere.	  Mange	  af	  dem,	  der	  liker,	  er	  jo	  selvfølgelig	  også	  vores	  medarbejdere.	  De	  bliver	  

lidt	  stolte,	  de	  deler	  det	  med	  deres	  venner	  og	  ser,	  hvad	  vi	  nu	  har	  gjort…	  f.eks.	  igen	  med	  den	  der	  

Harlem	  Shake,	  hvad	  vores	  sindssyge	  hovedkontor	  kan	  finde	  på.	  Der	  er	  ikke	  mange	  steder	  i	  

multinationale	  selskaber,	  hvor	  du	  får	  de	  øverste	  i	  ledelsen	  til	  at	  gå	  ind	  og	  være	  fuldstændigt	  

fjollede	  på	  en	  video.	  Altså,	  det	  er	  jo	  sådan	  noget,	  der	  giver	  helt	  hype	  hele	  firmaet	  igennem	  ik...	  og	  vi	  

bliver	  glade	  og	  stolte	  over,	  at	  folk	  er	  så	  engagerede	  i	  deres	  job	  og	  i	  værdierne	  her	  i	  firmaet.	  Så	  det	  

er	  helt	  klart,	  at	  det	  har	  en	  stor,	  stor	  betydning.	  	  

Vi	  har	  jo	  også	  vores	  egen	  YouTube	  kanal	  for	  The	  Body	  Shop.	  Og	  jeg	  ved,	  at	  diskussionen	  går	  i	  

øjeblikket	  på,	  om	  man	  skal	  have	  lokale	  YouTube	  kanaler	  på	  markederne,	  eller	  om	  det	  skal	  gå	  

centralt	  via	  The	  Body	  Shop.	  Fordi	  man	  vil	  gerne	  bruge	  det	  som	  den	  der	  meget	  local	  community…	  

Hvis	  det	  skal	  være	  centralt,	  bliver	  det	  ikke	  så	  local,	  som	  man	  kan	  ønske	  sig.	  Så	  jeg	  ved,	  at	  der	  

foregår	  rigtigt	  meget	  	  i	  toppen	  af	  The	  Body	  Shops	  Brand	  Team…	  Hvordan	  skal	  vi	  brande	  os?	  For	  

man	  vil	  egentlig	  gerne	  have	  trafikken	  ind	  over	  den	  fælles	  YouTube	  kanal,	  for	  man	  kan	  se,	  hvor	  

meget	  hype	  er	  der	  egentlig	  over	  de	  forskellige	  ting,	  men	  det	  strider	  lidt	  imod	  det	  der	  med,	  at	  det	  

skal	  være	  meget	  lokalt.	  Så	  det	  bliver	  spændende,	  hvad	  de	  bliver	  enige	  om.	  I	  øjeblikket	  uploader	  vi	  

videoer	  til	  vores	  Facebook	  derfra	  med	  Leona	  Lewis	  bl.a.,	  så	  der	  kan	  de	  jo	  også	  hele	  tiden	  gå	  ind	  og	  

se,	  hvor	  mange	  der	  klikker	  ind	  på	  den.	  Men	  det	  giver	  jo	  også	  mening,	  når	  det	  nu	  er	  en	  engelsk	  

video.	  

(11:10-14:15)	  

I:	  Ja,	  der	  er	  ret	  mange	  udfordringer	  på	  kryds	  og	  tværs…	  Hvem	  er	  jeres	  målgruppe,	  altså	  her	  

i	  Danmark,	  på	  de	  sociale	  medier?	  

R:	  Jamen	  det	  er	  jo	  generation	  Y…	  Det	  er	  helt	  klart	  dem	  som	  vi…	  Altså	  jeg	  vil	  sige,	  at	  fra	  The	  Body	  

Shops	  side	  og	  fra	  vores	  Beauty	  with	  Heart	  koncept,	  som	  vi	  lancerede	  sidste	  år,	  hvor	  vi	  ligesom	  

gerne	  vil	  have	  ud	  og	  have	  gjort	  generation	  Y	  til	  mere	  aktivister	  end	  de	  egentlig	  er	  –	  altså	  få	  dem	  til	  

at	  tage	  et	  ansvar	  og	  få	  dem	  til	  at	  tænke	  samfundsmæssigt,	  i	  stedet	  for	  me,	  myself	  and	  I	  hele	  tiden,	  

så	  er	  det	  dem,	  vi	  ligesom	  går	  efter.	  Dels	  for	  ligesom	  at	  få	  engageret	  dem,	  fordi	  det	  er	  en	  del	  af	  det	  

vi	  mener,	  der	  er	  vigtigt.	  Dels	  for	  at	  sikre	  os,	  at	  vi	  ligesom	  har	  et	  godt	  flow	  af	  nye	  kunder,	  som	  

forstår	  vores	  værdier	  og	  som	  forstår	  vores	  koncept	  og	  som	  selvfølgelig	  også	  kan	  lide	  vores	  

produkter.	  Men	  vores	  produkter	  er	  jo	  rigtig,	  rigtig	  gode,	  men	  når	  man	  kommer	  til	  produktsiden,	  så	  

er	  vi	  jo	  selvfølgelig	  i	  stor	  konkurrence	  med	  rigtig	  mange	  andre	  firmaer	  –	  hvor	  vi	  skiller	  os	  ud	  

hundrede	  procent,	  det	  er	  pga.	  vores	  værdier	  og	  den	  måde	  vi	  driver	  forretning	  på	  med	  vores	  

community	  fairtrade	  leverandører	  og	  vores	  miljøprofil.	  Altså	  vi	  har	  jo	  fem	  kerneværdier,	  hvor	  
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andre	  måske	  har	  en	  eller	  to.	  De	  fem	  kerneværdier	  det	  er	  vores	  DNA	  og	  det	  er	  dem	  vi	  laver	  alle	  

vores	  ting	  efter.	  Og	  det	  vil	  sige,	  det	  er	  også	  det,	  der	  bliver	  udfordringen	  –	  uanset	  hvordan	  vi	  

kommunikere	  eller	  vi	  skal	  have	  produceret	  noget,	  så	  skal	  vi	  hele	  tiden	  have	  dem	  i	  mente,	  så	  vi	  ikke	  

kommer	  til	  at	  gøre	  noget,	  som	  går	  mod	  firmaets	  værdier.	  

I:	  Så	  det	  styrer	  meget	  i	  jeres	  kommunikation?	  

R:	  Det	  styrer	  rigtig	  meget	  i	  vores	  kommunikation,	  ja.	  Og	  altså	  også	  når	  vi	  f.eks.	  skulle	  lave	  Harlem	  

Shaken,	  nu	  det	  bliver	  meget	  den	  jeg	  henviser	  til…	  men	  hele	  tiden	  se,	  kan	  vi	  gøre	  et	  eller	  andet,	  som	  

går	  imod,	  at	  vi	  ikke	  får	  lavet	  et	  eller	  andet,	  hvor	  folk	  tænker,	  at	  det	  er	  simpelthen	  ikke	  særlig	  

appropriate	  det	  de	  gør	  der….	  Og	  det	  er	  at	  holde	  det	  op	  mod	  de	  fem	  værdier,	  har	  vi	  nogle	  ting	  inde	  

som	  støder,	  har	  vi	  noget,	  der	  ikke	  virker	  rigtigt	  i	  forhold	  til	  dem…	  Det	  er	  sådan	  nogle	  ting,	  dem	  må	  

vi	  hele	  tiden	  tænke	  over	  ik.	  	  

I:	  Det	  gør	  I	  hver	  gang…?	  

R:	  Ja,	  hver	  gang	  vi	  gør	  noget.	  Også	  når	  vi	  skal	  bestille	  ting…	  Altså	  f.eks.	  kan	  det	  også	  være…	  Vi	  

havde	  på	  et	  tidspunkt	  i	  Frederiksberg	  Centret,	  hvor	  vores	  franchisetager	  havde	  taget	  nogle	  

produkter	  og	  ville	  ligesom	  lave	  noget	  reklame	  for	  dem,	  altså	  fra	  centerets	  side.	  Og	  så	  havde	  de	  lagt	  

dem	  oven	  på	  noget	  pels.	  Og	  det	  er	  jo	  rigtig	  skidt,	  når	  vi	  er	  et	  firma,	  der	  har	  en	  meget	  stor	  

velfærdsprofil	  for	  dyr.	  Altså,	  det	  er	  jo	  ikke…	  der	  var	  måske	  ikke	  noget	  galt	  med	  pelsen,	  men	  det	  

matcher	  bare	  overhovedet	  ikke	  vores	  brand.	  Og	  det	  er	  sådan	  nogle	  ting,	  vi	  skal	  være	  lidt	  på	  

dupperne	  over	  med	  alt,	  hvad	  vi	  laver.	  Det	  kan	  jo	  lynhurtigt…	  Og	  på	  samme	  måde	  sælger	  vi	  T-‐shirts	  

til	  fordel	  for	  sådan	  noget	  som	  Hope	  Now,	  hvor	  vi	  også	  skal	  sikre	  os	  også,	  at	  det	  er	  fairtrade	  handel	  

og	  økologisk	  sådan	  nogle	  ting.	  Vi	  er	  ikke	  et	  hundrede	  procent	  økologisk	  firma,	  men	  dem	  vi	  køber	  

fra	  skal	  overholde	  vores	  etiske	  kodeks,	  som	  bl.a.	  gør,	  at	  der	  skal	  være	  gode	  arbejdsforhold	  for	  at	  

arbejde	  i	  Danmark,	  ikke	  noget	  børnearbejde	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ik.	  Og	  det	  skal	  ikke	  være	  til	  fare	  

for	  naturen	  eller	  ødelægge	  naturen	  der,	  hvor	  det	  bliver	  taget	  fra	  og	  sådan	  noget.	  

(Telefon	  ringer	  –	  derfor	  kort	  pause).	  

(14:15-20:40)	  

I:	  Hvilke	  platforme	  på	  de	  sociale	  medier	  bruger	  I?	  Du	  må	  gerne	  fortælle	  lidt	  om	  fordele	  og	  

ulemper	  ved	  dem	  hver….	  

R:	  Ja	  altså	  vi	  bruger	  meget	  Facebook.	  Den	  er	  vi	  virkelig	  blevet	  hooked	  på	  nu,	  kan	  man	  sige.	  Og	  

fordelene	  er	  jo,	  at	  vi	  selv	  bestemmer	  stoffet,	  vi	  kan	  komme	  forholdsvist	  bredt	  ud	  og	  det	  er	  meget	  
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varieret,	  hvad	  man	  kan	  lægge	  på	  af	  indhold	  der	  med	  både	  film,	  video	  og	  billeder.	  Vi	  kan	  også	  bare	  

komme	  med	  kommentarer.	  Men	  det	  er	  meget	  sådan…	  det	  er	  et	  godt	  sted	  at	  holde	  vores	  

community	  åbent,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan,	  i	  forhold	  til	  at	  holde	  gryden	  i	  kog	  hele	  tiden.	  Hele	  

tiden	  informere	  dem	  og	  hele	  tiden	  få	  noget	  feedback	  og	  fornemme,	  hvor	  er	  vores	  fans.	  7-‐9-‐13	  har	  

vi	  heldigvis	  haft	  nogle	  rigtig	  positive	  fans	  indtil	  videre.	  Der	  er	  få	  kritiske,	  der	  kommer	  ind	  med	  en	  

kritisk	  vinkel	  i	  ny	  og	  næ	  eller	  en	  kritisk	  post.	  Så	  der	  har	  vi	  været	  heldige,	  at	  vi…	  jeg	  tror,	  vi	  har	  en	  

god	  kernebase	  af	  fans,	  som	  egentlig	  rigtig	  godt	  kan	  lide	  os.	  Så	  det	  er	  fordelene	  i	  hvert	  fald	  ved	  

Facebook.	  

I:	  Hvad	  gør	  I,	  hvis	  der	  kommer	  kritik?	  

R:	  Jamen	  så	  svarer	  vi	  dem,	  vi	  svarer	  dem	  helt	  ærligt.	  Og	  det	  kan	  jo	  være	  fra	  alt	  lige	  fra	  vores	  

ingredienser	  til	  parabener	  og	  til	  vores	  holdning	  imod	  dyreforsøg,	  da	  vi	  nu	  er	  ejet	  af	  L´oréal	  –	  det	  er	  

tit	  sådan	  noget.	  Og	  vi	  svarer,	  vi	  sletter	  ikke	  nogen	  ting.	  Så	  vi	  poster	  og	  så	  svarer	  vi.	  Og	  nogle	  gange	  

så	  skriver	  vi	  direkte	  til	  dem	  også	  afhængig	  af,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  forespørgsel,	  der	  kommer	  og	  hvor	  

(uforståeligt),	  eller	  beder	  dem	  om	  gennem	  posten	  at	  skrive	  til	  os	  på	  en	  mail,	  så	  vi	  kan	  give	  en	  

større	  forklaring	  på,	  hvis	  det	  ikke	  er	  helt	  forståeligt,	  det	  de	  skriver,	  så	  vi	  kan	  have	  

korrespondancen	  derfra.	  

Så	  bruger	  vi	  Instagram.	  Det	  startede	  vi	  med	  lige	  før	  jul.	  Og	  det	  har	  også	  været	  et	  godt	  medie,	  fordi	  

det	  er	  sådan	  med,	  at	  vi	  lynhurtigt	  bare	  kan	  uploade	  billede	  af	  lækker	  makeup	  i	  en	  af	  vores	  

butikker,	  eller	  hvad	  sker	  der	  lige	  her	  og	  nu.	  Vi	  øver	  os	  stadig	  lidt	  i	  at	  holde	  den	  kørende	  sådan,	  så	  

vi	  hele	  tiden	  får	  noget,	  der	  er	  aktuelt	  og	  jævnligt.	  Selve	  formidlingen,	  det	  er	  rigtig	  godt	  at	  linke	  til	  

andre	  bloggere	  f.eks.,	  til	  deres	  post,	  i	  stedet	  for	  hele	  tiden	  at	  feede	  med	  vores	  ting.	  Det	  er	  jo	  sådan	  

nogle	  ting	  vi	  skal	  lære,	  fordi	  der	  får	  vi	  også	  lidt	  mere	  hype	  på	  området	  ik.	  Jeg	  var	  måske	  lidt	  bange	  

for,	  at	  vi	  måske	  kunne	  komme	  til	  at	  gøre	  forskel,	  fordi	  vi	  har	  mange	  bloggere	  som	  vi	  gerne	  vil	  

sende	  til,	  og	  mange	  journalister,	  at	  man	  hvis	  man	  tager	  nogen	  ind	  og	  så	  ikke	  andre,	  om	  man	  på	  en	  

eller	  anden	  måde	  får	  smidt	  bad	  will,	  fordi	  man	  ligesom	  virker	  som	  favoriserende.	  Men	  det	  skulle	  

også	  hellere	  virke	  så	  offentligt,	  at	  når	  de	  skriver	  nogle	  af	  vores	  ting,	  så	  går	  vi	  også	  ind	  og	  linker	  til	  

deres	  site.	  Så	  Instagram	  er	  det	  vi	  bruger…	  

I:	  Hvad	  tænker	  du	  med	  billederne…	  at	  kommunikere	  gennem	  dem.	  Hvad	  er	  fordelen?	  

R:	  På	  Instagram	  –	  jamen	  det	  er,	  at	  det	  ikke	  kræver	  en	  masse	  tekst.	  At	  det	  er	  enkelt	  og	  giver	  en	  

situationsfornemmelse.	  F.eks.	  var	  der	  det	  billede,	  hvor	  en	  fra	  vores	  makeup	  team	  lavede	  en	  super	  

smuk	  makeup,	  og	  så	  sætter	  vi	  bare	  det	  på	  og	  skriver	  inspiration	  fra	  The	  Body	  Shop	  eller	  noget…	  
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det	  er	  tre	  linjer	  eller	  tre	  ord	  og	  så	  har	  man	  allerede	  kommunikeret	  ud,	  at	  det	  her	  det	  kan	  vi	  også,	  

uden	  det	  kræver	  en	  masse	  forklaringer	  og	  en	  masse	  et	  eller	  andet…	  det	  er	  bare	  stemningsbilleder	  

(knipser),	  situationsbilleder.	  Da	  vi	  var	  ude	  at	  lave	  frivilligt	  arbejde	  i	  kvindekrisecentret	  her	  i	  

januar	  måned,	  jamen	  så	  tog	  vi	  nogle	  billeder,	  mens	  vi	  var	  i	  gang	  med	  arbejdet	  og	  så	  har	  folk	  

allerede	  fået	  formidlet,	  jamen	  sådan	  gør	  vi	  så	  også	  i	  Body	  Shop.	  Så	  vi	  får	  vist	  vores	  profil	  meget	  

alsidigt,	  men	  ganske	  enkelt,	  så	  folk	  ikke	  bliver	  trætte	  af,	  at	  vi	  virker	  som	  om	  vi	  praler	  eller	  

fortæller	  stolpe	  op	  og	  stolpe	  ned…	  selvfølgelig	  kom	  den	  også	  på	  Facebook	  med	  lidt	  mere	  tekst.	  

Men	  det	  var	  en	  meget	  god	  med	  det	  der	  instant…	  som	  det	  jo	  også	  var.	  

Så	  bruger	  vi	  YouTube	  lidt.	  Det	  har	  vi	  gjort	  til	  at	  lave	  den	  der	  video	  bl.a.	  Vi	  har	  også	  brugt	  det	  til	  

vores	  CSR	  ting	  primært.	  Vi	  har	  ikke	  været	  så	  gode	  endnu	  til	  at	  bruge	  det	  til	  sådan	  noget	  som	  

makeup	  videoer	  og	  sådan	  noget,	  det	  gør	  England	  lidt,	  det	  skal	  vi	  til	  at	  gøre.	  Vi	  har	  et	  super	  

velfungerende	  makeup	  team,	  som	  har	  eksisteret	  i	  halvandet	  år	  nu	  og	  som	  er	  helt	  vilde	  for	  at	  få	  

opgaver.	  Og	  vi	  prøver	  at	  tænke	  over	  at	  uploade	  jævnligt…	  en	  video	  med,	  hvordan	  lægger	  du	  den	  

makeup	  eller	  hvordan	  gør	  du	  sådan…	  altså	  så	  vi	  bruger	  noget	  (uforståeligt)	  lidt	  mere	  end,	  hvad	  vi	  

gør	  ellers.	  Det	  har	  vi	  planer	  om	  i	  hvert	  fald.	  Så	  ved	  jeg	  vores	  svenske	  kontor,	  som	  vi	  jo	  er	  en	  del	  

af…	  de	  er	  begyndt	  at	  arbejde	  med	  bloggere,	  som	  er	  The	  Body	  Shop	  bloggere.	  Det	  er	  egentligt	  en	  

kendt	  en,	  som	  sidder	  og	  blogger	  på	  vegne	  af	  The	  Body	  Shop.	  Hun	  bruger	  så	  sin	  måde	  at	  skrive	  på	  

og	  sit	  netværk,	  men	  alt	  skal	  godkendes	  af	  The	  Body	  Shop.	  Det	  skal	  vi	  lige	  se,	  hvordan	  det	  kører	  hos	  

dem,	  fordi	  det	  kunne	  også	  være	  noget,	  vi	  kunne	  overveje	  at	  bruge	  i	  Danmark.	  Men	  dels	  er	  

markedet	  i	  Sverige	  dobbelt	  så	  stort	  og	  antallet	  af	  butikker	  dobbelt	  så	  stort	  som	  i	  Danmark,	  så	  de	  

har	  også	  noget	  større	  budget.	  Det	  koster	  jo	  noget	  at	  have	  sådan	  en	  siddende.	  Og	  det	  er	  ikke	  noget	  

med,	  at	  vi	  har	  en	  til	  at	  gøre	  det	  for	  os	  som	  folk	  ikke	  ved,	  det	  er	  bare	  som	  en	  The	  Body	  Shop	  Beauty	  

blog	  eller	  et	  eller	  andet…	  

I:	  Så	  det	  er	  helt	  klart,	  at…?	  

R:	  Ja,	  det	  er	  helt	  klart,	  at	  det	  kom	  fra	  The	  Body	  Shop.	  Men	  det	  er	  en,	  der	  har	  bloggererfaring	  og	  har	  

nogle	  followers	  i	  sit	  eget	  netværk.	  Og	  hun	  står	  ikke	  ved	  navn	  og	  alt	  hvad	  der	  bliver	  skrevet	  skal	  gå	  

via	  The	  Body	  Shop.	  Så	  det	  er	  egentlig	  bare	  at	  have	  en	  freelancer	  på	  til	  ligesom	  at	  sørge	  for	  

opgaven,	  så…	  det	  synes	  vi	  også	  kunne	  være	  spændende,	  men	  nu	  skal	  vi	  lige	  se,	  hvordan	  det	  kører	  

der	  og	  lærer	  af	  deres	  erfaringer.	  Vi	  har	  rigeligt	  lige	  nu	  i	  vores	  lille	  geschæft	  her	  med	  Facebook	  og	  

Instagram	  og	  sådan	  noget	  der	  ik.	  Det	  er	  noget,	  vi	  kommer	  til	  måske	  at	  bruge	  fremover,	  måske	  om	  

et	  halvt	  eller	  helt	  år.	  
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I:	  Men	  I	  bruger	  også	  andre	  bloggere…	  Altså	  sørger	  for	  at	  kommunikere	  budskaber	  ud	  gennem	  

dem?	  

R:	  Ja,	  ja!	  Det	  gør	  vi.	  Men	  altså	  f.eks.	  så	  har	  vi	  her	  sendt	  ud	  i	  forbindelse	  med	  Leona	  Lewis,	  at	  vi	  har	  

indgået	  samarbejde	  med	  hende	  fordi	  hun	  matcher	  vores	  værdier	  så	  godt,	  og	  der	  har	  intet	  været	  på	  

det.	  Intet	  i	  nogle	  blogs.	  Intet	  hos	  nogle	  journalister	  eller	  noget	  som	  helst.	  Der	  er	  ingen,	  der	  har	  

skrevet	  om	  det	  og	  det	  undrer	  mig	  rigtigt	  meget…	  

I:	  Hvordan	  kommunikerer	  du	  til	  dem?	  

R:	  Mailer.	  Mailer	  og	  sender	  nogle	  billeder	  og	  sådan	  noget,	  men	  der	  er	  ingen,	  der	  lægger	  dem	  op.	  Så	  

nu	  skal	  jeg	  til	  at	  have	  fat	  i	  dem…	  Så	  bliver	  det	  så	  de	  mest	  vigtige….	  Og	  så	  tager	  jeg	  fat	  i	  dem	  nu	  d.	  

11.	  Marts,	  hvor	  vores	  forbud	  mod	  dyreforsøg	  træder	  i	  kraft.	  Det	  linker	  godt	  op	  til,	  at	  Leona	  Lewis	  

jo	  er	  aktivist	  på	  dyrevelfærdssiden,	  så	  der	  kan	  vi	  ligesom	  prøve	  at	  køre	  den	  ind	  over	  der,	  så	  ser	  vi	  

om	  vi	  får	  noget	  ind	  over…	  Men	  det	  kræver	  meget	  benarbejde	  for	  mig	  at	  tage	  fat	  i	  dem	  enkeltvis.	  

(20:40-24:21)	  

I:	  Men	  nu	  fortalte	  du	  mig	  i	  den	  forbindelse	  det	  med,	  at	  I	  skal	  have	  et	  bloggerevent,	  hvor	  I	  

inviterer	  bloggere	  og	  pressen	  her	  i	  marts.	  Hvordan	  forbereder	  I	  det?	  Og	  hvad	  tænker	  I	  at	  få	  

ud	  af	  det?	  

R:	  Ja	  det	  vi	  skal	  gøre,	  det	  er,	  at	  vi	  inviterer…	  det	  bliver	  sådan	  en	  blanding	  af	  et	  blogger	  og	  presse	  

event,	  som	  vi	  skal	  have	  d.	  26.	  marts.	  Der	  ligger	  nogle	  guidelines	  fra	  England.	  Det	  bliver	  jo	  sådan	  en	  

live	  stream,	  fra	  England,	  hvor	  man	  kan	  se	  en	  koncert,	  der	  bliver	  holdt	  eksklusivt	  for	  50	  mennesker	  

derovre.	  Og	  hvor	  der	  så	  vil	  være	  fotos	  fra	  ni	  forskellige	  steder	  fra	  vores	  region,	  hvor	  man	  så	  kan	  se	  

de	  fester,	  der	  er	  rundt	  omkring,	  lidt	  a	  la	  at	  vi	  skal	  lave	  det	  event,	  så	  man	  kan	  se,	  hvad	  der	  sker	  ude	  

på	  markederne	  samtidig	  med,	  alt	  det	  der	  foregår	  i	  London.	  Så	  det	  bliver	  sådan…	  de	  kaldte	  det	  et	  

Google	  event	  først,	  eller	  et	  online	  gig,	  de	  har	  brugt	  mange	  forskellige	  udtryk	  for	  det.	  Sådan	  så,	  at	  

ude	  på	  markederne	  skal	  man	  have	  storskærm	  og	  følge	  med	  i	  hovedeventet.	  Og	  så	  vil	  der	  være	  ni	  

steder,	  hvor	  de	  også	  har	  kameraer,	  sådan	  så	  man	  kan	  se,	  hvordan	  de	  fester	  rundt	  omkring.	  Men	  

kun	  ni	  steder…	  Og	  så	  er	  konceptet	  lidt	  det	  samme	  med,	  at	  man	  skal	  have	  hypet,	  at	  vi	  har	  Leona	  

Lewis	  som	  vores	  nye	  brand	  aktivist,	  og	  vi	  har	  hendes	  nye	  makeup	  kollektion,	  som	  bliver	  ekstrem	  

limited.	  Og	  så	  skal	  vi	  simpelthen	  have	  fokus	  på,	  jamen	  vi	  kan	  en	  masse	  både	  indenfor	  både	  

dyrevelfærd	  og	  makeup	  -‐	  det	  bliver	  en	  kombination	  af	  de	  ting.	  Og	  så	  vil	  der	  være	  noget	  

forskelligt…	  jeg	  forestiller	  mig,	  at	  der	  vil	  være	  masser	  af	  musik	  og	  vi	  får	  vores	  makeup	  team	  med	  

og	  laver	  nogle	  forskellige	  looks.	  Så	  det	  skal	  være	  sådan	  lidt	  crazy	  med	  makeup’en	  og	  så	  finder	  vi	  
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på	  andre	  småting,	  men	  vi	  er	  kun	  lige	  startet.	  Så	  der	  skal	  komme…	  det	  kommer	  til	  at	  foregå	  her	  i	  

vores	  butik,	  så	  det	  bliver	  lidt	  anderledes,	  men	  med	  masser	  af	  fest.	  Man	  skal	  føle	  sig	  lidt	  speciel,	  når	  

man	  kommer.	  	  

Og	  vi	  har	  lige	  haft	  et	  presseevent,	  hvor	  vi….	  det	  var	  selvfølgelig	  ikke	  samme	  medie…	  men	  hvor	  vi…	  

vi	  ville	  også	  have	  kopieret	  det	  med	  bloggerne	  også,	  men	  fordi	  vi	  skal	  have	  det	  andet	  snart,	  kunne	  

vi	  ikke	  gøre	  det.	  Men	  det	  var,	  hvor	  vi	  arrangerede	  en	  absint	  serie	  nede	  på	  Ruby	  her,	  hvor	  der	  var	  

kunster	  tema	  fordi	  absinten	  var	  meget	  fremme	  der	  i	  boheme	  tiden	  i	  Paris,	  og	  sådan	  et	  sted	  er	  

Ruby	  også.	  Så	  havde	  vi	  så	  en	  til	  at	  gå	  og	  tegne	  alle	  deltagerne	  og	  vores	  Colour	  Crush	  serie	  blev	  

også	  lanceret.	  Så	  vi	  lavede	  sådan	  et	  event	  på	  den	  måde,	  så	  vi	  tænker	  det	  hele	  ind	  i	  forhold	  til	  at	  

have	  temaet	  med.	  Det	  var	  så	  colour,	  det	  var	  kunstnermiljøet,	  det	  var	  så	  det,	  der	  blev	  hele	  temaet	  

for	  pressemødet.	  	  

I:	  Og	  fik	  I	  noget	  ud	  af	  det?	  

R:	  Ja,	  altså	  vi	  har	  ikke	  fået	  noget	  pressemæssigt	  endnu	  fordi	  det	  er	  jo	  sådan	  noget,	  der	  tager	  flere	  

uger,	  inden	  det	  tager	  kommer	  ud,	  men	  det	  er	  jeg	  sikker	  på	  det	  gør.	  Det	  var	  den	  mest	  fede	  event	  vi	  

har	  haft,	  altså	  det	  var	  så	  fedt.	  Virkelig	  god	  oplevelse	  og	  intimt,	  der	  var	  bare	  21	  journalister	  eller	  

sådan	  noget,	  tror	  jeg.	  Og	  det	  var	  to	  timer,	  hvor	  vi	  havde	  deres	  fulde	  opmærksomhed	  og	  vi	  fik	  

fortalt	  dem	  og	  vores	  Earth	  Hour	  kampagne	  og	  sådan	  noget.	  Og	  der	  kunne	  vi	  så	  se,	  at	  de	  bruger	  så	  

Instagram,	  for	  så	  kom	  det	  jo	  frem,	  at	  jeg	  sidder	  lige	  på	  Rubys	  kl.	  22	  og	  får	  en…	  De	  skriver	  så	  ikke	  

os	  ind,	  de	  skriver	  bare,	  hvor	  de	  er.	  Men	  det	  er	  så	  lige	  meget,	  for	  alle	  der	  er	  med	  til	  eventet	  ved	  det	  

jo.	  Men	  jeg	  vil	  jo	  så	  gerne	  have,	  at	  de	  lige	  skriver	  os	  på,	  men	  sådan	  er	  det...	  Men	  til	  gengæld	  var	  der	  

så	  to	  af	  journalisterne,	  de	  fik	  jo	  tegningerne…	  Det	  var	  en	  tegner,	  der	  er	  vandt	  til	  at	  tegne	  i	  

retssalen	  og	  bl.a.	  har	  tegnet	  skitser	  af	  ham	  der	  Amagermanden.	  Og	  på	  to	  timer	  nåede	  hun	  19	  

portrætter.	  Og	  nogle	  af	  dem	  havde	  så	  lagt	  deres	  op	  på	  Facebook,	  så	  det	  var	  meget	  fedt,	  der	  kan	  

man	  se,	  hvor	  meget	  det	  virker	  –	  det	  var	  jeg	  selvfølgelig	  hurtigt	  inde	  og	  like	  ik…	  Men	  de	  er	  nogle	  

søde	  mennesker,	  den	  ene	  havde	  det	  som	  profilbillede	  i	  en	  periode.	  

(24:21-30:02)	  

I:	  Hvilke	  strategier	  har	  I	  for	  kommunikation	  på	  de	  sociale	  medier?	  Og	  hvis	  I	  ikke	  har	  nogle	  

deciderede	  strategier	  på	  nogle	  områder,	  har	  I	  så	  nogle	  rutiner	  og	  sådan	  noget…?	  

R:	  Det	  har	  vi.	  Faktisk	  kan	  jeg	  give	  dig,	  vi	  er	  lige	  ved	  at	  skrive	  en	  vision	  eller	  strategi	  for	  Facebook	  

og	  Instagram.	  Og	  det	  er,	  at	  vi	  vil	  poste	  mellem	  fire	  og	  syv	  	  gange	  om	  ugen.	  Og	  det	  bliver	  nok	  syv	  

gange.	  Vi	  vil	  ikke,	  for	  så	  vidt	  muligt,	  gøre	  det	  mere	  end	  to	  gange	  om	  dagen,	  for	  det	  synes	  vi	  måske	  
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bliver	  lidt	  overkill.	  Vi	  vil	  prøve	  at	  gøre	  det	  sådan,	  så	  der	  også	  er	  noget	  i	  weekenden,	  og	  det	  vil	  

meget	  ofte	  være	  f.eks.	  søndag,	  hvor	  det	  er	  noget	  med	  vores	  CSR,	  for	  vi	  skal	  ikke	  have	  noget	  call	  to	  

action,	  hvor	  det	  kræver	  folk	  skal	  ud	  at	  handle	  den	  dag…	  	  vi	  bruger	  også	  Facebook	  til	  at	  inspirere	  

til,	  når	  vi	  har	  event	  eller	  tilbud	  eller	  forskellige	  andre	  ting.	  Og	  det	  samme	  med	  Instagram,	  men	  det	  

bliver	  nok	  ikke	  helt	  så	  meget,	  måske	  tre	  til	  fire	  gange	  på	  en	  uge,	  eller	  to	  til	  fire	  gange	  på	  en	  uge	  og	  

så	  poste	  det.	  	  

Og	  så	  er	  vores	  mål,	  at	  vi	  skal	  være	  de	  bedste	  i	  vores	  region	  til	  digitale	  medier,	  sociale	  medier.	  

Sådan	  en	  lidt	  beskeden	  vision…	  men	  vores	  kæmpe	  ressourcer	  (griner	  ironisk).	  Og	  så	  vil	  vi	  have	  et	  

engagement,	  og	  der	  talte	  jeg	  faktisk	  med	  de	  Komfort	  mennesker	  om,	  hvor	  meget	  der	  var	  rimeligt	  i	  

forhold	  til	  os.	  Og	  de	  sagde,	  at	  hvis	  vi	  har	  et	  engagement	  procent	  på	  mere	  end	  10,	  så	  er	  det	  rigtig	  

fint	  (red:	  Komfo	  Social	  Media	  Insight	  er	  en	  dansk	  Facebook-‐partner,	  der	  hjælper	  virksomheder	  

med	  at	  skabe	  forretningsmæssig	  værdi	  på	  de	  sociale	  medier).	  

I:	  Hvordan	  regner	  man	  det	  ud?	  

R:	  Jamen,	  der	  ser	  man	  netop	  på,	  hvad	  virkelig	  total	  reach	  er	  -‐	  altså	  i	  forhold	  til,	  hvor	  mange	  når	  vi	  

ud	  til	  i	  forhold	  til,	  hvor	  stor	  vores	  fan	  database	  er	  og	  hvor	  mange	  gange	  vi	  har	  postet,	  og	  som	  ikke	  

er	  købt	  via	  annoncer	  eller	  et	  eller	  andet.	  Og	  der	  skal	  vi	  på	  en	  almindelig	  reach	  være	  over	  10	  og	  det	  

er	  flot.	  Altså	  fem	  er	  også	  godt.	  Så	  vi	  ligger	  pænt	  højt,	  vi	  lå	  på	  13	  procent	  her	  i	  sidste	  uge,	  da	  vi	  

tjekkede,	  så	  det	  var	  rigtig,	  rigtig	  fint.	  Men	  altså	  vi	  er	  ved	  at	  lave	  en	  strategi…	  du	  kan	  lige	  få	  den	  

bagefter,	  jeg	  har	  ikke	  skrevet	  den	  ind	  endnu.	  Vi	  skal	  også	  have	  lidt	  vejledning	  for	  dem	  også.	  

Så	  er	  det	  også	  vigtigt,	  at	  vi	  vil	  poste	  rigtig	  meget	  på	  vores	  værdier	  selvfølgelig.	  Og	  vi	  vil…	  altså	  vi	  

har	  rigtig	  meget	  basis	  for	  at	  poste	  noget	  folk	  er	  interesserede	  i,	  kontra	  hvis	  det	  var	  vaskepulver	  

f.eks..	  Fordi	  det	  er	  noget	  folk	  kan	  leve	  sig	  ind	  i	  -‐	  vi	  har	  alle	  de	  værdier,	  vi	  har	  masser	  af	  historier	  at	  

fortælle.	  Og	  det	  vil	  vi	  gøre	  brug	  af	  for	  virkelig	  at	  sørge	  for…	  ikke	  at	  oversvømme	  folk,	  men	  komme	  

ud	  med	  små	  relevant	  notitser,	  ordsprog	  osv.	  Og	  så	  vil	  vi	  faktisk	  også	  prøve	  at	  linke	  op	  til	  andre	  

ting,	  der	  kunne	  være	  relevante	  i	  vores	  sammenhæng,	  men	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  vores	  

materiale.	  Det	  er	  også	  nogle	  ting,	  vi	  prøver	  at	  blive	  bedre	  til	  -‐	  altså	  er	  der	  noget	  omkring	  

dyreforsøg,	  jamen	  så	  linke	  op	  til	  det	  så	  folk	  kan	  læse	  det	  f.eks.,	  så	  man	  hele	  tiden	  sørger	  for	  at	  

inddrage	  andet,	  der	  kan	  være	  relevant	  for	  de	  mennesker,	  vi	  har	  på	  vores	  site.	  Og	  så	  må	  vi	  

selvfølgelig	  føle	  os	  lidt	  frem	  og	  se,	  hvordan	  reaktionerne	  er	  på	  det.	  Men	  vi	  kan	  se	  som	  sagt,	  at	  der	  

har	  været	  rigtig	  stor	  respons	  på	  det,	  vi	  har	  lagt	  op	  på	  vores	  værdier…	  
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I:	  Hvad	  med	  integrationen	  af	  de	  forskellige	  sociale	  medier?	  Altså	  tænker	  I	  på	  ikke	  at	  poste	  det	  

samme	  alle	  steder…	  eller	  at	  det	  skal	  være	  det	  samme	  eller…?	  

R:	  Ja,	  på	  Instagram	  og	  Facebook	  er	  vi	  meget	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  ikke	  bliver	  100	  procent	  

identisk,	  det	  vi	  laver.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  samme	  tema,	  men	  så	  er	  det	  et	  andet	  billede,	  og	  det	  er	  

jo	  en	  meget	  kort	  tekst,	  der	  er	  på	  Instagram	  f.eks.	  Altså	  der	  skal	  være	  noget	  synergi,	  man	  skal	  

kunne	  se,	  hvad	  der	  foregår	  i	  vores	  butikker,	  som	  også	  er	  på	  Facebook	  eller	  de	  andre	  sociale	  

medier.	  Men	  det	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  være	  helt	  det	  samme,	  budskabet	  skal	  bare	  være	  det	  

samme.	  Og	  jeg	  tror,	  det	  er	  vigtigt	  at	  variere	  det	  for	  ellers,	  jamen	  så	  føler	  folk	  det	  bliver	  

kommercielt,	  hvis	  det	  er	  fuldstændigt	  den	  samme	  vindues	  poster,	  du	  ser	  nede	  i	  vinduet,	  som	  også	  

er	  på	  Facebook…	  det	  tror	  jeg	  ikke	  gavner	  os.	  Det	  skal	  være	  noget	  som	  virker	  100	  procent	  kreeret	  

til	  Facebook.	  Og	  det	  er	  også	  noget	  af	  det,	  vi	  hører	  på	  nogle	  af	  de	  seminarer,	  vi	  bl.a.	  har	  været	  på,	  at	  

det	  er	  super	  vigtigt,	  at	  det	  ikke	  bliver	  ligesom	  et	  katalog	  for	  vores	  website	  eller	  for	  vores	  butik.	  Vi	  

kan	  så	  f.eks.	  lave	  det	  som	  en	  app,	  hvor	  vi	  kan	  skrive	  ligesom	  ugens…	  det	  er	  også	  noget	  vi	  vil	  gøre	  

som	  en	  del	  af	  vores	  strategi…	  at	  så	  har	  vi	  så	  ugens	  produkt,	  som	  ligger	  som	  en	  app,	  og	  den	  kan	  så	  

linke	  til	  vores	  Facebook	  eller	  webshop,	  så	  man	  kan	  generere	  noget	  trafik	  den	  vej.	  På	  den	  måde	  vil	  

vi	  rigtig	  gerne	  spille	  dem	  sammen	  ik,	  så	  det	  kan	  genererer	  noget	  mere	  trafik.	  Så	  vi	  kommer	  til	  at	  

bruge	  det	  meget	  mere	  alsidigt,	  end	  vi	  hidtil	  har	  gjort	  –	  og	  meget	  mere	  aktivt.	  Vi	  er	  også	  ved	  at	  få	  

vores	  makeup	  team	  til	  hele	  tiden	  at	  komme	  med	  ugens	  look	  eller	  månedens	  look,	  så	  vi	  får	  den	  der	  

op	  at	  køre	  med	  at	  folk	  hele	  tiden	  bliver	  inspireret	  fra	  os...	  Og	  jeg	  kan	  se	  i	  går	  kom	  jeg	  til	  at	  poste	  

noget	  ved	  en	  fejl,	  og	  det	  gik	  bare	  sådan	  her	  (griner	  og	  knipser),	  så	  var	  der	  allerede	  tre,	  der	  havde	  

liket	  det…	  argh..	  Det	  var	  ikke	  så	  godt,	  for	  det	  plejer	  at	  være	  Sara,	  der	  kører	  det	  der,	  og	  så	  havde	  jeg	  

ikke	  set,	  at	  hun	  faktisk	  havde	  postet	  det	  der	  allerede	  i	  lørdags	  fordi	  det	  var	  røget	  så	  langt	  ned	  i	  

newsfeeden,	  men	  jeg	  synes	  jeg	  havde	  kigget,	  men	  så	  havde	  jeg	  ikke	  været	  opmærksom	  nok	  på,	  at	  

det	  allerede	  var	  blevet	  postet.	  Og	  der	  var	  allerede	  93	  likes,	  så	  skulle	  jeg	  ikke	  ligesom	  poste	  det	  

igen	  vel.	  Det	  kan	  ske…	  

I:	  Jamen	  hvor	  meget	  tid	  og	  ressourcer	  sætter	  I	  af?	  For	  jeg	  synes,	  at	  når	  jeg	  sidder	  og	  kigger,	  så	  	  ser	  

det	  ud	  som	  om,	  at	  der	  bliver	  postet	  noget	  sent	  om	  aftenen	  og	  søndagen	  og	  sådan	  noget…	  	  

R:	  Altså	  det	  der	  om	  søndagen,	  det	  kan	  man	  jo	  sætte	  på,	  så	  det	  poster	  automatisk	  faktisk.	  Men	  altså	  

fra	  ikke	  at	  have	  brugt	  noget	  tid	  næsten	  og	  så	  til	  nu,	  der	  bruger	  vi	  i	  hvert	  fald	  minimum…	  ja	  jeg	  vil	  

gætte	  på	  en	  tre-‐fire	  timer	  om	  ugen.	  Det	  skal	  ikke	  blive	  meget	  mere,	  for	  vi	  har	  ikke	  tid	  til	  det.	  Altså	  

vi	  har	  så	  mange	  andre	  opgaver.	  Sarah	  sidder	  også	  med	  annoncer	  og	  med	  vores	  udslag	  og	  forskellig	  

ting	  og	  sager.	  Og	  jeg	  sidder	  med	  vores	  værdier	  og	  marketing	  og	  PR.	  Så	  det	  bliver	  aldrig	  vores	  
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hovedområde,	  men	  det	  bliver	  selvfølgelig	  en	  vigtig	  kanal,	  så	  derfor	  skal	  der	  selvfølgelig	  også	  være	  

ressourcer.	  Men	  i	  modsætning	  til	  andre,	  som	  har	  flere	  fuldtidsansatte	  til	  at	  sidde	  på	  det,	  det	  

kommer	  vi	  ikke	  til,	  det	  har	  vi	  ikke	  ressourcer	  til.	  

(30:02-31:49)	  

I:	  Man	  siger	  jo,	  at	  de	  sociale	  medier	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  involvering	  og	  dialog	  -	  hvordan	  

arbejder	  i	  med	  det?	  

R:	  Jamen	  det	  gør	  vi	  netop	  ved	  at	  prøve	  at	  sætte	  noget	  materiale	  på,	  som	  vi	  synes	  er…	  altså	  

omkring	  vores	  værdier	  eller	  en	  hændelse	  eller	  et	  eller	  andet,	  som	  vi	  tænker	  kan	  være	  relevant,	  

som	  folk	  kan	  engagere	  sig	  i.	  Vi	  prøver	  også	  på	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  vores	  fans	  –	  altså	  hvad	  synes	  

du	  om	  det,	  kan	  du	  lide	  det,	  så	  like	  det.	  Altså	  hele	  tiden	  prøve	  at	  opmuntre	  dem	  til	  at	  gøre	  det	  

aktivt.	  Bl.a.	  med	  Harlem	  Shaken	  –	  kan	  du	  lide	  resultatet,	  så	  del	  det	  eller	  like	  det	  gerne	  ik.	  Og	  det	  

har	  folk	  så	  også	  gjort.	  Så	  vi	  prøver	  ligesom	  at	  spørge	  ind	  til,	  hvad	  synes	  du	  om	  makeup’en	  eller…	  

prøver	  at	  være	  spørgende	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  diktere.	  Og	  så	  vil	  vi	  også	  på	  sigt	  bruge	  det	  noget	  

mere	  til	  at	  få	  drevet	  trafik	  ned	  i	  forretningerne.	  Det	  skal	  vi	  lige	  øve	  os	  lidt	  i,	  hvordan	  vi	  gør	  det	  i	  

forhold	  til,	  hvis	  det	  er	  en	  konkurrence,	  hvor	  man	  så	  skal	  vise	  sin	  mobiltelefon	  for	  at	  få	  noget	  rabat	  

eller	  få	  noget	  gratis	  eller	  få	  et	  eller	  andet	  andet.	  Om	  man	  kun	  viser	  mobilen	  eller	  noget	  fra	  

Facebook	  eller	  man	  tjekker	  ind	  eller	  et	  eller	  andet.	  Altså	  vi	  skal	  til	  at	  have	  meget	  større	  interaktion	  

mellem	  butikker	  og	  Facebook,	  fordi	  når	  alt	  er	  sagt	  omkring	  vores	  værdier,	  så	  er	  det	  det	  vi	  er	  her	  

for…	  men	  vi	  skal	  selvfølgelig	  også	  tjene	  penge	  for	  at	  kunne	  gøre	  noget	  for	  de	  værdier.	  Altså	  The	  

Body	  Shop	  Foundation	  giver	  jo	  en	  million	  pund	  ud	  om	  året,	  hvoraf	  en	  2/3	  er	  genereret	  fra	  salget	  

fra	  vores	  butikker,	  så	  hvis	  vi	  ikke	  sælger	  noget,	  så	  er	  det	  klart,	  at	  så	  har	  vi	  jo	  ikke	  nogen	  penge.	  Og	  

derfor	  er	  det	  selvfølgelig	  også	  vigtigt…	  vi	  skal	  jo	  også	  være	  et	  rentabelt	  firma…	  men	  det	  er	  med	  

ægte	  hjerte,	  at	  vi	  giver	  værdierne	  det	  fokus	  de	  får.	  Det	  er	  virkelig	  for	  at	  gøre	  den	  forskel.	  

(31:49-34:18)	  

I:	  Kan	  du	  give	  nogle	  eksempler	  du	  har	  på	  nogle	  situationer,	  hvor	  I	  har	  haft	  nogle	  indlæg	  

eller	  et	  eller	  andet	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvor	  det	  er	  gået	  rigtig	  godt	  –	  altså	  hvor	  det	  har	  

skabt	  en	  masse	  trafik	  eller…?	  

R:	  Jamen	  altså	  i	  forbindelse	  med	  ugen	  havde	  vi	  den	  der	  Give	  Joy	  dag,	  hvor	  vi	  gav	  5	  kr.	  pr.	  gave,	  der	  

blev	  solgt	  til	  gaver	  til	  børn	  på	  kvindekrisecentrene	  i	  Danmark.	  Og	  hvor	  folk	  også	  kunne	  runde	  op.	  

Og	  det	  gav	  virkelig	  meget	  god	  hype	  –	  altså	  folk	  delte	  det	  og	  de	  likede	  det.	  Og	  der	  var	  en	  blogger,	  

der	  også	  skrev,	  at	  normalt	  tager	  jeg	  ikke	  pressemeddelelser	  op,	  men	  sådan	  en	  god	  sag	  måtte	  hun	  
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altså	  lige	  fortælle,	  at	  det	  kunne	  man	  også	  med	  Body	  Shop.	  Så	  det	  var	  helt	  klart	  en	  stor	  succes.	  Og	  

da	  vi	  så	  var	  ude	  at	  give	  julegaver	  til	  kvinderne	  på	  krisecentrene…	  fordi	  det	  havde	  vi	  gjort	  i	  

forbindelse	  med	  vores	  bloggere	  og	  presseevent	  –	  der	  havde	  vi	  bedt	  dem	  om	  at	  vælge	  en	  gave,	  hver	  

af	  de	  ting	  vi	  ligesom	  viste	  af	  gaver,	  som	  så	  skulle	  gives	  videre	  til	  de	  kvinder	  der.	  Det	  skabte	  også	  

rigtig	  mange	  likes.	  Jeg	  tror	  det	  var	  første	  gang,	  vi	  havde	  rigtig	  mange	  likes	  –	  jeg	  tror	  det	  var	  190	  

eller	  sådan	  noget.	  Det	  lyder	  ikke	  af	  så	  meget,	  men	  når	  man	  på	  det	  tidspunkt	  kun	  havde	  5000,	  så	  

var	  det	  jo	  rigtig	  fint	  ik.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  også	  haft	  det	  i	  forbindelse	  med	  forbuddet,	  som	  eksploderede	  

med	  600-‐700	  sidst	  jeg	  så	  med	  likes	  der	  var	  på	  det…	  Harlem	  Earth	  Hour	  Shake,	  vores	  Earth	  Hours	  

Shake	  i	  det	  hele	  tage,	  det	  er	  alt	  sammen	  noget,	  der	  har	  givet	  rigtig	  god	  respons…	  Hvad	  var	  det	  

mere	  du	  spurgte	  om…?	  var	  det	  sociale	  ting…?	  

I:	  Nej…	  det	  var	  bare,	  hvornår	  det	  have	  skabt	  en	  masse	  trafik…?	  

R:	  Altså	  vi	  har	  jo	  også	  i	  forhold	  til	  Leona	  Lewis,	  det	  har	  også	  givet	  noget.	  Altså	  da	  de	  først	  fandt	  ud	  

af	  hvem	  hun	  var,	  der	  røg	  den	  også	  op	  på	  130	  likes	  eller	  sådan	  noget	  	  

I:	  Det	  havde	  I	  også	  gået	  sådan	  og	  lagt	  op	  til…	  

R:	  Ja	  vi	  havde	  gået	  og	  lagt	  op	  til	  det	  ik.	  Og	  der	  har	  min	  bekymring	  været,	  om	  vi	  gjorde	  det	  for	  

meget.	  Altså	  faktisk	  ville	  de	  have	  haft,	  vi	  skulle	  have	  startet	  en	  hel	  uge	  før.	  Det	  vurderede	  jeg	  ville	  

være	  for	  tidligt.	  Altså	  fordi	  jeg	  tror	  folk	  ville	  bliver	  trætte	  af	  hele	  tiden	  at	  få	  noget	  at	  vide	  om	  det,	  

fordi	  det	  har	  ikke	  været	  vores	  stil	  hidtil…	  Plus	  vi	  havde	  vores	  Earth	  Hour	  kampagne,	  der	  også	  blev	  

lanceret.	  Og	  så	  vurderede	  jeg,	  at	  vi	  godt	  kunne	  vente	  fra	  torsdag	  til	  mandag,	  og	  så	  har	  vi	  så	  givet	  

den	  fuld	  skrue	  der	  ik.	  

I:	  Men	  der	  arbejder	  I	  så	  også	  sammen	  med	  Body	  Shop	  International	  ik?	  

R:	  Ja	  altså	  vi	  har	  fået	  deres	  materiale,	  men	  vi	  har	  så	  selv	  besluttet	  det	  andet.	  Vi	  fik	  så	  også	  en	  lille...	  

hvad	  I	  er	  de	  eneste,	  der	  ikke	  har	  lagt	  op…	  ja	  okay	  det	  gør	  vi	  så	  i	  morgen,	  det	  var	  faktisk	  planen	  ik…	  

I:	  Men	  der	  er	  vel	  også	  forskel	  på	  landene…	  hvad	  man	  kan…?	  

R:	  Ja	  helt	  sikker.	  Altså	  England	  er	  jo	  helt	  oppe	  at	  køre,	  det	  er	  også	  klart…	  det	  er	  jo	  noget	  helt	  andet	  

der	  ik…	  og	  i	  mange	  andre	  lande…	  

(34:18-35:35)	  

I:	  Kan	  du	  så	  give	  mig	  eksempler	  på	  situationer,	  hvor	  det	  ikke	  er	  gået	  så	  godt	  –	  altså	  hvor	  I	  

måske	  ikke	  har	  fået	  noget	  respons	  eller	  hvor	  et	  budskab	  er	  løbet	  løbsk	  eller…?	  
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R:	  Jamen	  der	  var…	  det	  første	  Leona	  Lewis	  vi	  lavede,	  der	  fik	  vi	  ikke	  noget	  videre,	  kun	  30	  likes…	  

Men	  der	  har	  heldigvis,	  7-‐9-‐13,	  ikke	  været	  noget,	  hvor	  det	  er	  gået	  helt	  galt.	  Der	  har	  været	  lidt	  da	  vi	  

lagde	  det	  op	  omkring	  EU	  forbuddet	  –	  der	  kom	  der	  også	  nogle	  kritiske	  røster	  omkring	  med,	  hvad	  så	  

når	  I	  er	  ejet	  af	  L´oréal,	  hvor	  vi	  så	  skal	  svare	  på	  det.	  Men	  heldigvis	  har	  vi	  ligesom	  kunnet,	  stoppe	  det	  

i	  den	  dialog	  vi	  har	  haft	  med	  den	  ene	  person,	  uden	  at	  det	  har	  spredt	  sig	  som	  en	  virus	  udover	  det.	  Vi	  

har	  haft…	  jamen	  altså,	  hvis	  vi	  sådan	  lægger	  noget	  op	  omkring	  vores	  eventtilbud	  eller	  et	  eller	  

andet…	  det	  er	  måske	  ikke	  lige	  der,	  vi	  får	  allermest…	  vi	  får	  nogle	  likes,	  men	  det	  har	  aldrig	  været	  

rigtig	  liket.	  Så	  folk	  er	  generelt	  okay	  loyale,	  men	  så	  skal	  vi	  så	  også	  sige,	  at	  vi	  har	  jo	  stadigvæk	  200	  

medarbejdere,	  så	  der	  er	  altid	  lige	  nogle,	  der	  lige	  kan	  sætte	  et	  hak	  der.	  Når	  vi	  poster	  noget,	  er	  de	  

altid	  meget	  loyale,	  så	  det	  er	  jo	  fint	  nok…	  

(35:35-37:47)	  

I:	  Du	  fortalte	  mig	  sidste	  gang	  også	  om	  nogle	  specifikke	  kampagner	  som	  f.eks.	  Stop	  

Menneskehandel,	  hvor	  I	  jo	  lavede	  demonstrationer	  på	  Strøget	  og	  alt	  muligt,	  gjort	  virkelig	  

meget…	  Hvordan	  har	  I	  integreret	  de	  social	  medier	  i	  det?	  

R:	  Jamen	  det	  var	  faktisk	  den	  måde,	  vi	  rigtigt	  startede	  med	  at	  bruge	  sociale	  medier,	  det	  var	  tilbage	  i	  

år	  2010.	  Indtil	  da	  havde	  vi	  ikke	  rigtigt	  været	  på	  Facebook.	  Og	  så	  i	  forbindelse	  med	  vi	  skulle	  

invitere	  til	  det	  som	  var	  i	  august	  2010,	  så	  var	  jeg	  ligesom	  nødsaget	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  den.	  Og	  der	  

lavede	  vi	  så	  sådan	  et	  event…	  vi	  havde	  Facebook	  lige	  startet	  op,	  men	  vi	  var	  slet	  ikke	  aktive	  på	  den	  –	  

hvis	  vi	  postede	  noget	  engang	  hver	  tredje	  uge	  eller	  en	  gang	  om	  måneden,	  så	  var	  det	  det.	  Men	  der	  

brugte	  vi	  det	  som	  event,	  og	  der	  fandt	  vi	  ud	  af,	  hvordan	  det	  genererede	  trafik	  lynhurtigt.	  Altså	  vi	  

fik…	  jeg	  kan	  ikke	  ,	  hvor	  mange	  tusinde	  inviterede	  vi	  havde…	  var	  det	  17	  eller	  19.000,	  der	  var	  

inviteret	  til	  eventen,	  altså	  demonstrationen	  der.	  Og	  derudover	  var	  der	  så	  alle	  dem,	  der	  ligesom	  

inviterede	  videre	  ud,	  uden	  at	  gå	  ind	  og	  sige	  de	  deltager,	  så	  jeg	  tror	  vi	  var	  mellem	  35-‐50.000.	  Så	  vi	  

kom	  altså	  i	  kontakt	  med	  35-‐50.000	  mennesker	  via	  Facebook	  eventen.	  Så	  der	  brugte	  vi	  det	  rigtig	  

meget.	  Og	  efterfølgende	  har	  vi	  også	  gjort	  til,	  når	  vi	  har	  inviteret	  til	  netop,	  hvad	  der	  har	  været	  af	  

vores	  values	  ting…	  og	  der	  har	  været	  flash	  mobben	  på	  strøget	  her	  i	  sommers,	  hvor	  vi	  har	  inviteret	  

der	  igennem.	  Men	  vi	  bruger	  ikke	  det	  som	  enestående,	  for	  vi	  har	  jo	  rigtig	  mange,	  der	  ikke	  ser	  

Facebook.	  Altså	  vi	  har	  en	  kundeklub	  på	  nogle	  og	  50.000	  medlemmer	  og	  vi	  har	  kun	  6.400	  på	  

Facebook,	  så	  det	  fortæller,	  at	  der	  er	  jo	  altså	  virkelig	  mange,	  som	  ikke	  kommer	  ind	  og	  kigger	  der	  i	  

hvert	  fald.	  Så	  derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  både	  går	  ud	  i	  butikker,	  vi	  går	  ud	  via	  vores	  (uforståeligt)	  og	  

vi	  går	  så	  også	  ud	  via	  Facebook,	  så	  det	  bliver	  en	  meget	  bred	  palet…	  Og	  selvfølgelig	  også	  via	  pressen	  

i	  det	  omfang	  vi	  kan.	  	  



	   128	  

	  

I:	  Tror	  du	  pressen,	  de	  også	  kan	  opfange	  historier	  på	  Facebook	  og	  sådan	  noget…?	  

R:	  Nej,	  ikke	  hos	  os.	  Altså	  vi	  er	  ikke	  store	  nok.	  Det	  er	  sådan	  noget	  de	  gør	  hos	  TDC	  eller	  Telenor	  eller	  

dem,	  der	  har	  haft	  skandaler	  -‐	  der	  kan	  de	  måske	  nok	  sidde	  og	  følge	  med.	  Men	  vi	  er	  ikke	  

betydningsfulde	  nok,	  vi	  har	  ikke	  nok	  markedsandel.	  Måske	  når	  vi	  bliver	  lidt	  større	  eller	  på	  en	  eller	  

anden	  måde	  får	  markeret	  os	  på	  en	  anden	  måde,	  kan	  det	  da	  godt	  være,	  at	  de	  begynder	  at	  være	  

interesserede,	  men	  det	  er	  mest,	  hvis	  jeg	  får	  sendt	  noget	  ud,	  at	  de	  ligesom	  lægger	  mærke	  til	  

tingene…	  hvis	  de	  overhovedet	  gør	  det,	  det	  er	  jo	  så	  heller	  ikke	  altid.	  

I:	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  I	  sådan	  arbejder	  med…?	  

R:	  Nej…	  

(37:47-39:23)	  

I:	  Hvad	  med	  at	  overvåge	  medierne	  for	  at	  se,	  hvad	  forbrugerne	  gerne	  vil	  have…	  Altså	  bruger	  

I	  det	  på	  den	  måde…?	  

R:	  Nej,	  altså	  vi…	  Tænker	  du	  på,	  at	  vi	  skal	  se,	  hvor	  mange,	  der	  liker	  vores	  ting?	  Eller	  hvor	  meget…?	  

I:	  Jeg	  tænker	  også	  sådan	  lidt	  på,	  hvad	  de	  skrive	  og	  hvad	  de	  taler	  om	  og	  hvad	  de	  kan	  lide…?	  

R:	  Nej,	  det	  går	  vi	  ikke	  rigtigt.	  Det	  er	  kun,	  hvad	  vi	  gør	  på	  privat	  kan	  man	  sige	  ik.	  Og	  så	  gør	  vi	  det	  ved	  

at	  kigge	  på	  vores	  Facebook.	  Men	  det	  er	  ikke	  blevet	  sådan	  en	  community,	  hvor	  folk	  skriver	  på	  

kryds	  og	  tværs	  derinde	  overhovedet.	  Altså	  der	  skal	  vi	  ud	  andre	  steder	  og	  kigge…	  Selvfølgelig	  

kigger	  vi	  også	  på	  konkurrenterne,	  og	  vi	  har	  jo	  også	  via	  den	  der	  (uforståeligt),	  hvor	  vi	  også	  kan	  se,	  

hvor	  engagerede…	  f.eks.	  er	  Matas	  en	  af	  vores	  store	  konkurrenter,	  fordi	  de	  også	  har	  samme	  bredde	  

i	  deres	  kollektion	  også.	  Og	  de	  har	  jo	  Club	  Matas	  med	  100.000	  medlemmer	  eller	  sådan	  noget,	  og	  de	  

har	  jo	  selvfølgelig	  stor	  trafik	  på	  den	  der	  Club	  Matas	  side…	  og	  der	  er	  vi	  da	  inde	  engang	  imellem	  og	  

er	  også	  blevet	  medlem	  af	  Club	  Matas,	  for	  at	  se	  hvordan	  gør	  de	  tingene.	  Men	  overvåge	  dem	  gør	  vi	  

ikke	  som	  sådan.	  Man	  kan	  jo	  så	  lære	  nogle	  gange	  af	  deres	  fejl,	  ligesom	  de	  sikkert	  kan	  lære	  af	  vores	  

fejl	  –	  hvad	  man	  ikke	  skal	  gøre	  ik…	  Julekalenderen	  var	  ikke	  sådan	  rigtig	  god	  vel…	  Og	  der	  er	  også	  

andre	  ting,	  men	  det	  er	  nogle	  gange	  meget	  tilfældigt,	  hvad	  pressen	  vælger	  at	  fokusere	  på,	  som	  kan	  

være	  mere	  eller	  mindre	  fair.	  Det	  ved	  vi	  jo	  også,	  det	  er	  ikke	  altid	  fair	  de	  ting	  de	  fortæller	  vel…	  Men	  

hellere	  dem	  end	  os	  (griner)	  –	  hvis	  det	  skal	  være.	  

I:	  (griner)	  jamen	  det	  var	  sådan	  set	  det…	  
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(39:23)	  

Optagelse	  slut.	  

Bilag	  13	  -‐	  Transskribering	  af	  interview	  2	  

Opfølgende	  interview	  d.	  25.	  maj	  2013	  med	  repræsentant	  fra	  The	  Body	  

Shop	  Danmark.	  

Interviewer	  (I):	  

Navn:	  Amalie	  Miang,	  

Respondent	  (R):	  

Navn:	  Marianne	  Gulløv.	  

Anciennitet:	  ca.	  6	  år.	  

Titel:	  External	  Communications	  Manager.	  

(00:00-04.45)	  

I:	  Jeg	  har	  nogle	  spørgsmål	  på	  baggrund	  af	  det,	  vi	  talte	  om	  sidste	  gang.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  er	  gået	  

i	  gang	  med	  analysen,	  så	  har	  jeg	  nogle	  ting	  til	  det.	  Det	  første	  er	  omkring	  jeres	  bloggerevent.	  

R:	  Jamen	  vi	  havde	  lavet	  en	  top	  40	  liste,	  hvor	  vi	  ligesom	  har	  alle	  de	  bloggere,	  som	  vi	  har	  kendskab	  

til	  og	  som	  har	  kontaktet	  os	  og	  som	  vi	  ved	  er	  større	  og	  kendte.	  Og	  det	  er	  dem,	  vi	  så	  har	  inviteret.	  Og	  

ud	  af	  dem	  kom	  så	  25….	  Ej	  det	  var	  mere…	  det	  var	  42.	  

I:	  Hvad	  regnede	  I	  med	  at	  få	  ud	  af	  eventet?	  

R:	  Jamen	  vi	  havde	  egentlig	  ikke	  så	  store	  forventninger,	  fordi	  vi	  synes,	  at	  Leona	  Lewis	  og	  hele	  det	  	  

hype	  med	  at	  være	  superstar	  og	  alt	  det	  der,	  det	  havde	  ikke	  vundet	  så	  stor	  genklang	  i	  vores	  

Facebook	  og	  i	  vores	  kommunikation	  til	  vores	  fans.	  De	  har	  da	  været	  interesserede,	  men	  slet,	  slet	  

ikke	  på	  samme	  måde,	  som	  de	  har	  været	  i	  USA	  eller	  i	  England,	  specielt	  i	  England,	  hvor	  hun	  er	  

meget	  kendt.	  Så	  det	  har	  mere	  været	  sådan,	  at	  vi	  tænkte,	  at	  det	  bliver	  da	  meget	  hyggeligt,	  og	  vi	  

håber,	  at	  de	  kan	  lide	  vores	  nye	  produkter,	  som	  hun	  har	  været	  med	  til	  at	  designe.	  Det	  er	  en	  god	  

måde	  at	  networke	  og	  få	  et	  godt	  forhold	  til	  dem,	  eller	  et	  bedre	  forhold	  til	  vores	  bloggere,	  for	  det	  var	  

kun	  vores	  reelt	  andet	  bloggerevent,	  vi	  holdt.	  Vi	  skal	  ligesom	  også	  lære	  dem	  godt	  at	  kende	  også	  

som	  personer.	  Og	  det	  synes	  jeg	  faktisk	  også,	  vi	  fik	  ud	  af	  det.	  

I:	  Og	  hvad	  sådan	  rent	  omtalemæssigt?	  
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R:	  Vi	  var	  meget	  spændte	  på	  om,	  hvor	  meget	  de	  ville	  tale	  om	  det,	  fordi	  det	  kom	  helt	  an	  på…	  altså	  

som	  sagt	  var	  det	  ikke	  hypet	  så	  meget	  fra	  nogens	  side,	  at	  hun	  er	  så	  kendt	  og	  superstar	  i	  England,	  så	  

vi	  vidste	  ikke	  rigtigt,	  hvad	  de	  ville	  skrive.	  Altså	  vi	  håbede,	  de	  ville	  nævne,	  at	  de	  havde	  været	  af	  

sted,	  men	  hvor	  meget	  havde	  vi	  ikke	  de	  store	  forhåbninger	  til.	  Men	  det	  overgik	  vores	  

forventninger,	  helt	  klart.	  Vi	  har	  fået	  rigtig	  fin	  omtale.	  Jeg	  tror,	  10	  eller	  11	  bloggeres	  omtale,	  vi	  talte	  

sammen	  her	  forleden,	  at	  vi	  havde.	  Der	  var	  også	  nogle	  journalister	  med,	  men	  de	  kan	  naturligvis	  

ikke	  nå	  at	  skrive,	  for	  det	  er	  jo	  trykte	  medier	  og	  det	  tager	  længere	  tid.	  Men	  det	  var	  rigtig	  positivt	  og	  

det	  var	  nogle	  lange	  indlæg	  på	  blogsene	  der	  var	  og	  også	  med	  mange	  billeder,	  så	  det	  har	  været	  rigtig	  

positivt.	  	  

I:	  Og	  hvad	  med	  de	  budskaber	  de	  kom	  ud	  med?	  Der	  var	  jo	  ligesom	  det	  med	  Leona	  Lewis’	  nye	  

makeup	  kollektion	  og	  så	  det	  med	  dyreforsøg…?	  

R:	  Ja	  altså	  de	  tog	  meget	  fat	  I,	  at	  det	  var	  en	  fejring	  af,	  at	  vi	  har	  fået	  et	  EU	  forbud	  mod	  dyreforsøg.	  Det	  

var	  også	  det,	  jeg	  prøvede	  at	  lægge	  vægt	  på,	  fordi	  hvorfor	  skulle	  man	  ellers	  komme	  til	  et	  Leona	  

Lewis	  livestream	  gig,	  som	  vi	  kaldte	  det.	  Det	  var	  ligesom	  for	  at	  sige,	  at	  der	  skal	  være	  en	  anledning	  

til,	  at	  vi	  holder	  det.	  Og	  det	  var	  bl.a.,	  at	  vi	  ville	  fejre,	  at	  det	  her	  EU	  forbud	  mod	  dyreforsøg	  nu	  er	  

trådt	  i	  kraft	  og	  at	  vi	  lancerer	  vores	  nye	  globale	  underskriftsindsamling.	  Fordi	  en	  ting	  er,	  at	  de	  

nogle	  og	  tyve	  lande	  i	  EU	  ligesom	  nu	  har	  fået	  forbudt,	  at	  de	  må	  teste	  på	  dyr.	  Men	  der	  er	  stadig	  80	  %	  

af	  verdens	  lande,	  der	  gør	  det.	  Så	  der	  er	  stadig	  masser	  af	  muligheder	  for	  at	  stoppe	  det	  forskellige	  

steder.	  Det	  håbede	  vi	  så	  kunne	  hjælpe	  med	  en	  lancering	  af	  den	  her	  underskriftindsamling.	  Der	  var	  

så	  det	  lille	  timingproblem,	  at	  vi	  ikke	  havde	  fået	  de	  der	  underskriftsblanketter	  til	  den	  dag.	  Det	  

skulle	  vi	  have	  haft,	  så	  vi	  ligesom	  kunne	  have	  gjort	  det.	  Men	  i	  hvert	  fald	  fik	  vi	  gjort	  opmærksom	  på	  

vores	  imod	  dyreforsøg	  en	  gang	  til,	  og	  de	  fleste	  nævnte	  også,	  at	  det	  var	  derfor	  vi	  var	  samlet.	  Og	  så	  

fortalte	  de	  så	  også	  om	  Leona	  Lewis	  og	  meget	  ofte	  fortæller	  de	  også	  meget	  om	  maden	  og	  

drikkevarer	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  det	  er	  ofte	  det,	  de	  også	  gør.	  Men	  der	  var	  meget	  fin	  omtale	  af	  de	  

forskellige	  ting.	  

I:	  Okay..	  Og	  de	  opfordrede	  også	  folk	  til	  at	  skrive	  under…?	  

R:	  Ja,	  nogle	  af	  dem	  gjorde.	  Så	  det	  blev	  faktisk	  rigtig	  meget	  det	  vi	  gerne	  ville	  have	  haft	  og	  havde	  

håbet	  på,	  men	  ikke	  rigtigt	  troet	  på	  ville	  ske…	  Det	  blev	  den	  der	  blanding	  af	  vores	  værdier,	  Leona	  

Lewis	  og	  vores	  nye	  produkter,	  så	  det	  var	  rigtig	  fint.	  Og	  så	  mange	  af	  dem	  synes	  bare	  det	  havde	  

været	  hyggeligt.	  Altså	  flere	  havde	  kommenteret	  selve	  eventen	  som	  en	  super	  god	  event	  eller	  meget	  
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hyggelig	  event	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet.	  Altså	  selv	  det	  der	  med	  at	  være	  tilstede	  opfattede	  de	  også	  

som	  et	  godt	  arrangement.	  

I:	  Så	  det	  handler	  meget	  om	  relationer…?	  

R:	  Ja	  det	  gør	  det	  og	  det	  treat	  de	  får	  hos	  os.	  Og	  der	  virkede	  det	  som	  om,	  eller	  det	  føltes	  i	  hvert	  fald	  

som	  om…	  Du	  var	  der	  også	  til	  sidst	  ik?	  Det	  var	  først	  kl.	  21.30,	  at	  folk	  gik	  og	  koncerten	  var	  jo	  slut	  da	  

kl.	  var	  20.	  Det	  var	  kun	  fordi	  bartenderen	  lukkede,	  ellers	  tror	  jeg	  folk	  var	  blevet	  hængende	  lidt	  

endnu.	  Og	  det	  var	  lige	  præcis	  det,	  vi	  gerne	  ville	  have	  –	  den	  der	  uformelle,	  hyggelige	  snak,	  hvor	  

man	  kan	  nå	  rundt	  og	  snakke	  med	  folk.	  Men	  at	  vi	  så	  også	  har	  fået	  serveret	  de	  ting	  vi	  gerne	  ville	  

omkring	  vores	  nye	  kollektion	  og	  omkring	  vores	  dyreforsøg,	  sådan	  så	  man	  kom	  hjem	  med	  noget	  

fagligt,	  men	  det	  ligeså	  meget	  var	  det	  sociale	  i	  det.	  

(04:45-06:14)	  

I:	  Hvad	  vil	  du	  sige	  omkring	  det	  I	  nu	  laver	  med	  den	  globale	  underskriftsindsamling	  sammen	  

med	  Cruelty	  Free	  International.	  Hvordan	  er	  status	  på	  det	  nu	  for	  dig	  at	  se?	  

R:	  Vi	  er	  først	  rigtigt	  gået	  i	  gang	  nu	  her.	  Altså	  man	  kan	  jo	  stemme	  online.	  Vi	  har	  postet	  to	  gange	  tror	  

jeg,	  at	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  stemme.	  Første	  gang	  var	  der	  er	  en	  lille	  fejl,	  hvor	  vi	  ikke	  fik	  henvist	  til	  den	  

danske	  del	  af	  sitet.	  Det	  har	  vi	  så	  gjort	  anden	  gang.	  Og	  vi	  vil	  også	  poste	  en	  to-‐tre	  gange,	  inden	  vi	  

stopper	  her	  d.	  3.	  Juli.	  Der	  stopper	  underskriftsindsamlingen.	  Jeg	  ved	  ikke…	  Vi	  fik	  sidste	  gang	  på	  tre	  

uger	  fik	  vi	  omkring	  7000	  underskrifter.	  Og	  der	  var	  vi	  ikke	  online,	  det	  fik	  vi	  bare	  i	  butikkerne,	  så	  

det	  synes	  vi	  egentlig	  var	  meget	  godt,	  i	  betragtning	  af	  vi	  kun	  havde	  et	  par	  og	  tredive	  butikker	  på	  det	  

tidspunkt.	  Så	  det	  var	  egentlig	  meget	  okay.	  Vi	  håber	  selvfølgelig	  på	  det	  bliver	  mere,	  vi	  har	  en	  

længere	  periode	  den	  her	  gang	  og	  vi	  bliver	  bedre	  til	  det.	  Men	  min	  bekymring	  er	  lidt,	  at	  folk	  tænker,	  

at	  de	  har	  jo	  allerede	  skrevet	  under	  og	  så	  skal	  de	  jo	  ikke	  skrive	  under	  igen.	  Man	  må	  kun	  gøre	  det	  en	  

gang	  jo	  selvfølgelig	  ik.	  Så	  vi	  vil	  selvfølgelig	  hype	  det	  og	  gøre,	  hvad	  vi	  kan,	  både	  PR	  mæssigt	  og	  også	  

på	  de	  sociale	  medier.	  	  

Vi	  kan	  se	  på	  de	  sociale	  medier,	  at	  det	  er	  klart	  det,	  der	  tænder	  folk.	  Det	  er	  der,	  hvor	  vi	  får	  det	  

største	  engagement.	  Det	  er,	  når	  vi	  kombinerer	  det	  med	  vores	  værdier,	  helt	  klart.	  Så	  det	  skal	  vi	  

klart	  fremover	  også.	  

(06:14-09.01)	  

I:	  Du	  har	  været	  inde	  på	  det…	  Nu	  har	  I	  jo	  haft	  Leona	  Lewis	  med	  på	  holdet	  i	  et	  stykke	  tid.	  

Hvilken	  effekt	  vil	  du	  vurdere,	  at	  det	  i	  dag	  har	  haft	  i	  forhold	  til	  dyreforsøg?	  Og	  jeg	  tænker	  

mest	  indenfor	  Danmarks	  grænser,	  for	  jeg	  kan	  godt	  se,	  at	  forskellen	  er	  rigtig	  stor…	  	  
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R:	  Altså	  tænker	  du	  på,	  at	  folk	  er	  positive	  overfor	  at	  stoppe	  det?	  At	  hun	  har	  været	  med	  til	  at	  give	  

folk	  en	  holdning	  til	  det?	  

I:	  Ja,	  det	  er	  lidt	  det,	  jeg	  tænker,	  for	  du	  fortalte	  også	  sidste	  gang,	  at	  I	  gerne	  vil	  gøre	  den	  her	  

generation	  Y,	  som	  er	  på	  de	  sociale	  medier	  til	  aktivister.	  Tror	  du	  det	  har	  haft	  nogen	  indflydelse	  

overhovedet?	  

R:	  Jeg	  har	  meget	  svært	  ved	  at	  vurdere	  det,	  for	  jeg	  har	  ikke	  kunnet	  fornemme	  det	  på	  vores	  

Facebook.	  Men	  jeg	  tror	  det	  et	  eller	  andet	  sted,	  at	  det	  godt	  kunne	  være	  med	  til	  at	  give	  noget.	  Men	  

jeg	  har	  ikke	  noget	  konkret	  bevis,	  det	  er	  kun	  en	  fornemmelse.	  Ja,	  til	  de	  helt	  unge,	  netop	  generation	  

Y,	  tror	  jeg	  det	  betyder	  noget	  -‐	  også	  fordi	  hun	  selv	  har	  en	  masse	  følgere	  både	  på	  Twitter	  og	  på	  

Facebook,	  så	  på	  den	  måde	  kan	  det	  godt	  være	  med	  til	  at	  give	  noget.	  Nu	  ved	  jeg	  så	  ikke,	  hvor	  mange	  

danske	  fans	  hun	  har…	  Så	  den	  vej	  kan	  det	  godt	  give	  noget,	  men	  ikke	  noget	  vi	  kan	  måle.	  Jeg	  har	  

indtryk	  af,	  at	  vi	  har	  ikke	  så	  mange	  generation	  Y	  på	  vores	  Facebook	  side.	  Jeg	  tror	  mere…	  Vi	  kan	  jo	  

prøve	  at	  tage	  statistikkerne,	  så	  du	  kan	  få	  dem,	  så	  kan	  du	  også	  se,	  hvordan	  det	  fordeler	  sig.	  Der	  er	  

nogen,	  men	  det	  ligger	  nok	  mere	  fra	  20-‐25	  år	  og	  så	  op	  til	  45	  år	  kunne	  jeg	  forestille	  mig,	  sådan	  som	  

jeg	  husker	  det	  fra	  sidst,	  men	  det	  kan	  vi	  lige	  tage	  et	  print	  af,	  som	  du	  kan	  få.	  Så	  kan	  du	  også	  se	  

demografisk,	  hvad	  vi	  har	  ik.	  

I:	  Hvad	  vil	  du	  så	  sige,	  at	  I	  har	  lært	  af	  det	  med	  Leona	  Lewis?	  

R:	  Vi	  har	  lært,	  at	  vi	  kan	  ikke	  satse	  alt	  på	  en	  kendis.	  For	  vores	  fans	  og	  kunder	  er	  det	  vigtigere,	  at	  vi	  

hænger	  det	  op	  på	  en	  af	  vores	  værdier.	  Det	  er	  værdien	  og	  så	  vores	  engagement	  i	  butikkerne	  og	  

vores	  engagement	  på	  nettet	  og	  i	  det	  hele	  taget	  den	  måde,	  hvor	  vi	  PR	  mæssigt	  kommer	  ud	  og	  

fortæller	  om	  det	  her…	  F.eks.	  har	  vores	  Earth	  Hour	  kampagne	  ikke	  været	  hængt	  op	  på	  nogen	  

kendis	  og	  det	  var	  en	  bragende	  succes.	  Vi	  fik	  samlet	  18.600	  flasker	  ind	  og	  reelt	  skulle	  vi	  så	  have	  

doneret	  186.000	  kr.	  til	  WWF	  og	  isbjørnene	  fra	  Arktis.	  Og	  den	  har	  jo	  så,	  selvom	  WWF	  var	  med,	  så	  

var	  det	  ikke	  dem,	  der	  var	  hovednavnet.	  Det	  var	  vores	  engagement	  og	  engagementet	  i	  vores	  

butikker,	  der	  sørgede	  for,	  at	  det	  blev	  en	  succes.	  Den	  PR	  vi	  kom	  ud	  med	  og	  alt	  det	  vi	  ligesom	  fik	  

gjort	  –	  det	  giver	  meget	  mere	  end	  at	  hænge	  det	  op	  på	  en	  kendis,	  i	  hvert	  fald	  i	  Danmark.	  Det	  er	  i	  

hvert	  fald	  min	  erfaring.	  Men	  selvfølgelig,	  vi	  er	  jo	  et	  internationalt	  firma,	  så	  når	  de	  synes,	  vi	  skal	  

have	  en	  superstar,	  der	  skal	  promoveres,	  så	  bakker	  vi	  det	  selvfølgelig	  op.	  Men	  vi	  er	  klar	  over,	  at	  vi	  

skal	  gøre	  ligeså	  meget	  benarbejde	  selv	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  blive	  en	  succes.	  Det	  kommer	  ikke	  

automatisk	  bare	  fordi	  det	  er	  en	  kendt.	  	  
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I:	  Det	  lægger	  også	  lidt	  op	  til,	  hvordan	  samarbejdet	  er	  mellem	  The	  Body	  Shop	  International	  

og	  The	  Body	  Shop	  Danmark.	  Altså	  hvor	  meget	  bliver	  styret	  centralt	  og	  hvor	  meget	  har	  I	  selv	  

at	  skulle	  have	  sagt?	  

R:	  Altså	  en	  del	  af	  det	  bliver	  jo	  styret,	  altså	  der	  kommer	  rigtig	  meget	  centralt	  fra.	  Specielt	  sådan	  

noget	  som	  med	  Leona	  Lewis	  og	  sådan	  nogle	  events	  som	  det	  der	  eller	  vores	  store	  kampagner	  –	  der	  

er	  der	  meget	  stor	  styring	  centralt	  fra.	  Men	  der	  er	  altid	  frihed	  til	  ligesom	  at	  fortolke	  indenfor	  det.	  

Det	  har	  vi	  jo	  også	  gjort	  de	  gange,	  vi	  har	  lavet	  vores	  egne	  auktioner	  inden	  for	  det.	  F.eks.	  da	  vi	  

(uforståeligt),,	  da	  lavede	  vi	  en	  flash	  mob	  inden	  for	  det,	  vi	  lavede	  en	  demonstration	  da	  vi	  havde	  

Traficking	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Altså	  man	  kan	  selv	  lave	  sådan	  nogle	  aktiviteter,	  men	  i	  store	  træk	  

skal	  vi	  følge	  deres	  guidelines	  i	  forhold	  til,	  hvornår	  det	  skal	  lanceres	  og	  måden	  det	  skal	  foregå	  på,	  

så	  det	  på	  den	  måde	  bliver	  ensartet	  over	  det	  hele.	  Og	  f.eks.	  også,	  at	  vi	  folk	  nu	  skal	  ind	  og	  stemme	  

online.	  	  

Men	  f.eks.	  så	  tilbyder	  de	  nu	  også	  at	  lave	  en	  konkurrence	  på	  Facebook	  omkring	  dyreforsøg,	  hvor	  

folk	  skal	  komme	  med	  et	  billede	  af	  deres	  kæledyr.	  Og	  den	  ide	  havde	  vi	  allerede	  fået	  inden	  de	  kom	  

med	  den.	  Men	  man	  kan	  godt	  vælge	  at	  lade	  være	  med	  at	  være	  med	  i	  den,	  og	  vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  

være	  med	  i	  deres	  officielle.	  Vi	  laver	  vores	  egen,	  for	  vi	  bruger	  Komfo	  og	  kan	  lave	  den	  gratis,	  så	  der	  

er	  ingen	  grund	  til	  at	  vi	  skal	  begynde	  at	  betale	  4-‐5.000,	  selvom	  det	  er	  billigt,	  for	  at	  få	  sat	  noget	  op	  

via	  dem.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  der	  frihed,	  men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  80%	  skal	  overholde	  deres	  guidelines.	  

I:	  Hvordan	  så	  du	  helst,	  at	  det	  udvikler	  sig	  fremad?	  Altså	  vil	  du	  heller	  have,	  at	  det	  bliver	  

mere	  centralt	  eller	  vil	  du	  hellere	  have	  mere	  at	  skulle	  have	  sagt	  selv?	  

R:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  det	  er.	  For	  f.eks.	  var	  det	  en	  rigtig	  stor	  mundfuld	  at	  lave	  earth	  Hour	  

kampagnen.	  Altså	  blev	  kreeret	  af	  os	  selv	  -‐	  	  så	  det	  vil	  sige	  mig,	  for	  det	  er	  mig,	  der	  ligesom	  skal	  sørge	  

for,	  at	  tekster	  kommer	  ud	  og	  aftaler	  bliver	  gjort	  i	  stand,	  så	  det	  er	  sjovt	  på	  sin	  vis,	  men	  på	  den	  

anden	  side	  kræver	  det	  også	  rigtig	  meget	  ekstra	  arbejde.	  Hvorimod,	  når	  det	  andet	  bliver	  serveret,	  

så	  kræver	  det	  ikke	  helt	  så	  meget.	  Så	  får	  man	  bedre	  tid	  til	  at	  gøre	  nogle	  andre	  ting	  også,	  men	  til	  

gengæld	  kan	  det	  være,	  man	  ikke	  er	  så	  enige	  i	  den	  måde	  det	  gøres	  på,	  så	  der	  er	  det	  rart	  også	  at	  

have	  vores	  egne	  kampagner.	  Hvad	  var	  det	  nu,	  du	  spurgte	  om…	  så	  jeg	  svarer	  rigtigt.	  	  

I:	  Hvordan	  du	  gerne	  vil	  have	  det..	  Hvilken	  vej	  det	  skal	  gå	  fremad?	  

R:	  Altså	  jeg	  synes	  det…	  Jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  det	  går	  lidt	  den	  vej,	  at	  vi	  har	  noget	  mere	  

selvbestemmelse,	  for	  så	  kan	  vi	  skræddersy	  det	  passer	  til	  vores	  markeder,	  så	  vi	  ved	  det	  bliver	  en	  
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større	  succes,	  end	  hvis	  man	  får	  trukket	  noget	  ned	  over	  hovedet,	  som	  skal	  gøres,	  fordi	  det	  er	  noget	  

vi	  gør	  globalt.	  Men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  synes	  de	  er	  fine	  nok	  til	  at	  give	  den	  der	  lille	  margen	  til,	  at	  man	  

selv	  kan	  lave	  nogle	  ting	  og	  tilpasse	  det	  i	  store	  træk.	  

Men	  et	  godt	  eksempel	  er	  f.eks.,	  at	  de	  her	  efter	  sommerferien	  sidste	  år,	  lavede	  vi	  den,	  der	  hed	  ”vote	  

with	  your	  lips”,	  hvor	  man	  køber	  en	  lip	  butter	  og	  så	  kan	  man	  vælge,	  hvilke	  en	  af	  de	  tre	  lokale	  

velgørenhedsorganisationer,	  man	  synes,	  skal	  have	  den	  største	  del	  af	  den	  donation	  vi	  giver.	  Super	  

god	  event!	  Rigtig	  godt,	  som	  kørte	  for	  os	  indtil	  jul.	  Så	  tænkte	  vi,	  at	  nu	  har	  vi	  ligesom	  gjort	  det	  og	  så	  

skal	  der	  i	  hvert	  fald	  gå	  noget	  tid,	  men	  nu	  har	  de	  så	  sagt,	  at	  vi	  skal	  køre	  den	  igen	  i	  efteråret.	  Dvs.	  

inden	  for	  et	  år	  køre	  de	  så	  100	  procent	  den	  samme	  aktivitet.	  Vi	  skal	  så	  vælge	  tre	  nye	  

organisationer,	  men	  selve	  ideen	  er	  jo…	  Det	  var	  jo	  en	  god	  nyskabende	  idé,	  men	  den	  er	  jo	  brugt.	  Nu	  

har	  vi	  prøvet	  at	  få	  den	  rykket	  til	  foråret	  2014	  i	  stedet	  for,	  så	  der	  er	  det	  større	  mellemrum,	  så	  man	  

ligesom	  kunne	  sige,	  det	  ville	  have	  større	  effekt,	  fordi	  folk	  ikke	  lige	  har	  gjort	  det.	  Men	  nu	  vil	  mange	  

komme	  og	  sige,	  jamen	  det	  har	  jeg	  allerede	  støttet,	  hvorfor	  skal	  jeg	  gøre	  det	  igen.	  Og	  sådan	  nogle	  

ting	  er	  irriterende,	  men	  der	  bliver	  vi	  så	  nødt	  til	  at	  bøje	  os	  og	  bare	  gøre,	  hvad	  de	  siger.	  Hvor,	  at	  vi	  

måske	  havde	  ønsket	  selv	  at	  lægge	  den	  længere	  hen.	  

I:	  Og	  lytter	  de	  så	  til	  jer?	  

R:	  Altså	  nogle	  gange	  gør	  de,	  men	  denne	  gang	  gør	  de	  ikke.	  Der	  var	  de	  ubøjelige	  og	  synes	  det	  skulle	  

køre.	  På	  trods	  af	  ,	  at	  vi	  har	  sagt,	  at	  vi	  til	  jul…	  Der	  har	  vi	  nogle	  håndcremer	  i	  det,	  der	  hedder	  vores	  

seasonal	  serie,	  altså	  dem,	  der	  kun	  er	  der	  til	  jul	  ,	  hvor	  vi	  giver	  et	  vist	  beløb	  pr.	  håndcreme	  til	  charity	  

her	  i	  Danmark,	  som	  vi	  selv	  vælger.	  Og	  de	  gør	  det	  også	  i	  Sverige.	  Så	  vi	  kører	  stadig	  vores	  

velgørenhedsarbejde,	  men	  havde	  så	  tænkt	  at	  gøre	  det	  mere	  lokalt.	  Det	  her	  kan	  vi	  stadig	  godt	  køre,	  

men	  vi	  skal	  så	  også	  køre	  den	  med	  ”vote	  with	  your	  lips”.	  Men	  det	  må	  vi	  så	  bare	  gøre.	  Men	  det	  kan	  jo	  

så	  godt	  vise	  sig	  at	  være	  en	  succes.	  F.eks.	  havde	  jeg	  ikke	  store	  forventninger	  til	  Leona	  Lewis	  gig’et,	  	  

da	  vi	  havde	  bloggereventet,	  men	  det	  blev	  jo	  en	  stor	  succes.	  Så	  på	  nogle	  områder	  er	  det	  måske	  

meget	  godt,	  at	  vi	  bliver	  presset	  til	  at	  lave	  nogle	  ting,	  som	  de	  synes	  det	  skal	  være,	  som	  så	  ender	  

med…	  Vi	  fik	  rigtig	  stor	  ros	  for	  vores	  arrangement,	  så	  det	  var	  rigtig	  fedt.	  	  

(13:28-16.30)	  

I:	  Så	  har	  jeg	  et	  spørgsmål	  som	  er	  noget	  helt	  andet.	  I	  kommunikerer	  jo	  rigtig	  meget	  om	  jeres	  

værdier,	  og	  jeg	  går	  ud	  fra,	  at	  I	  også	  gør	  det	  internt.	  Og	  nu	  gør	  I	  det	  også	  via	  de	  sociale	  

medier	  –	  det	  ser	  medarbejderne	  jo	  også.	  Hvordan	  er	  din	  vurdering	  af,	  hvordan	  de	  opfatter	  

alt	  det	  her?	  
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R:	  Hvad	  tænker	  du	  på?	  I	  forhold	  til	  Leona	  Lewis	  eller	  vores	  værdier?	  

I.	  Nej	  helt	  generelt	  om	  jeres	  værdier…	  at	  det	  fylder	  så	  meget	  –	  støtter	  de	  op	  om	  det,	  og…?	  

R:	  Det	  støtter	  de	  så	  meget	  op	  om.	  Altså	  hver	  gang	  vi	  mødes	  i	  større	  sammenhænge	  og	  man	  

snakker	  om,	  hvorfor	  er	  vi	  hos	  The	  Body	  Shop,	  så	  er	  det	  100	  procent,	  der	  siger,	  at	  vi	  er	  her	  for	  

værdiernes	  skyld.	  Og	  det	  kan	  være,	  at	  man	  i	  sin	  tid	  startede,	  fordi	  man	  bare	  synes	  det	  var	  fedt	  med	  

The	  Body	  Shop	  og	  vores	  produkter	  og	  sådan	  noget.	  Men	  ligeså	  snart	  man	  kommer	  ind	  i	  det	  og	  

hører	  om	  det,	  så	  dem,	  der	  bliver,	  de	  er	  100	  procent	  engageret.	  Der	  kan	  så	  være	  forskellige	  

niveauer	  af,	  hvor	  meget	  man	  går	  ind	  for	  at	  snakke	  og	  gøre	  alt	  muligt,	  men	  de	  støtter	  alle	  sammen	  

op	  om	  det,	  og	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  gør	  en	  forskel.	  Vi	  kan	  se	  f.eks.	  med	  Earth	  Hour	  kampagnen,	  

at	  det	  giver	  et	  hype	  og	  en	  ny	  energi	  i	  butikken,	  at	  man	  får	  lov	  at	  gøre	  sådan	  nogle	  ting.	  Fordi,	  dels	  

var	  der	  konkurrencen	  og	  dels	  var	  der	  det	  med,	  at	  det	  var	  anderledes,	  og	  at	  man	  kunne	  være	  med	  

til	  at	  gøre	  noget	  for	  miljøet,	  som	  var	  anderledes.	  Det	  tændte	  dem	  rigtig	  meget.	  Det	  var	  jo	  også	  det,	  

der	  gjorde,	  at	  vi	  netop	  fik	  så	  mange	  flasker	  tilbage.	  Jeg	  havde	  jo	  tænkt,	  at	  hvis	  vi	  bare	  kunne	  få,	  

hvad	  der	  svarede	  til	  10.000	  flasker	  tilbage,	  så	  er	  vi	  rigtigt	  heldige	  ik.	  Men	  det	  dobledes	  simpelthen	  

.	  Og	  det	  viser,	  at	  det	  er	  noget,	  man	  brænder	  for.	  Og	  det	  gør,	  at	  selvfølgelig	  kan	  man	  tænke,	  at	  der	  

går	  jo	  noget	  tid	  fra,	  hvis	  man	  skal	  se	  kommercielt	  på	  det	  i	  forhold	  til	  bundlinjen	  og	  sådan	  noget,	  at	  

folk	  bruger	  energi	  på	  vores	  værdier.	  Men	  jeg	  tror,	  at	  i	  sidste	  ende	  så	  tjener	  vi	  på	  det.	  Også	  selvom	  

vi	  ikke	  gør	  det	  for	  at	  tjene,	  men	  vi	  gør	  det	  af	  et	  ægte	  hjerte	  for	  at	  gøre	  en	  forskel.	  Det	  er	  så	  vigtigt	  

for	  os.	  Ligesom	  når	  vi	  har	  vores	  frivillige	  arbejdsdage,	  som	  jeg	  også	  nævnte	  sidste	  gang,	  så	  

kommer	  folk	  hjem	  med	  en	  hype	  og	  en	  energi	  og	  en	  stolthed	  over	  deres	  firma,	  som	  de	  løfter	  med	  

ind	  i	  deres	  arbejde	  og	  deres	  salg,	  som	  gør,	  at	  man	  gør	  det	  hurtige	  eller	  bedre.	  Jeg	  tror…	  Der	  hvor	  vi	  

skiller	  os	  ud,	  det	  er	  på	  vores	  værdier.	  Og	  når	  vi	  kombinerer	  det	  med	  en	  kommerciel	  side	  som	  f.eks.	  

med	  Earth	  Hour,	  hvor	  vi	  sagde,	  at	  så	  får	  I	  20	  procent	  på	  et	  køb,	  når	  I	  nu	  donerer	  det	  her.	  Det	  er	  

både	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  os,	  for	  miljøet	  eller	  den	  værdi,	  vi	  nu	  har,	  og	  det	  er	  en	  måde,	  at	  få	  folk	  til	  

at	  handle	  på,	  sådan	  så	  vi	  tjener	  flere	  penge	  nogle	  gange.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvor	  meget	  det	  har	  givet	  -‐	  jeg	  

har	  ikke	  fået	  målt	  det	  op	  ift.	  hvor	  mange,	  der	  har	  brugt	  det	  her	  tilbud.	  Men	  når	  vi	  så	  tjener	  penge,	  

har	  vi	  mulighed	  for	  også	  at	  gøre	  noget	  godt	  længere	  ude	  i	  verden.	  Fordi	  vi	  har	  The	  Body	  Shop	  

Foundation,	  der	  får	  penge	  fra	  os.	  Vi	  har	  produkter,	  der	  bliver	  doneret.	  Plus	  vi	  har	  vores	  

community	  fairtrade,	  hvor	  25.000	  familier	  rundt	  omkring	  i	  verden	  –	  jo	  flere	  penge	  vi	  tjener	  ,	  jo	  

flere	  penge	  får	  de	  også.	  Så	  vi	  kan	  ikke	  bare	  være	  gode	  uden	  også	  at	  tjene	  nogle	  penge.	  Vi	  skal	  også	  

tjene	  penge.	  Men	  det	  er	  helt	  klart	  vores	  værdier,	  der	  driver	  værket.	  	  
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I:	  Jeg	  har	  glemt	  et	  spørgsmål,	  som	  er	  lidt	  mere	  trist	  kan	  man	  sige…	  Men	  jeg	  har	  stødt	  på	  

mange	  forskellige	  opfattelser	  af	  L’Oréal	  opkøbets	  betydning	  for	  jeres	  grønne	  image.	  I	  dag	  

er	  det	  jo	  nogle	  år	  siden.	  Hvordan	  er	  din	  opfattelse	  af,	  altså	  har	  det	  påvirket	  og	  hvordan?	  

R:	  Tænker	  du	  på	  internt	  eller	  eksternt?	  

I:	  Jeg	  tænker	  eksternt.	  

R:	  Eksternt.	  I	  det	  store	  og	  det	  hele	  har	  det	  ikke	  påvirket	  ret	  meget,	  for	  der	  er	  rigtig	  mange,	  der	  ikke	  

ved	  det	  stadigvæk.	  Men	  dem,	  der	  ved	  det,	  er	  dem,	  der	  går	  op	  i	  vores	  værdier	  som	  bl.a.	  dyreforsøg	  –	  

og	  der	  er	  det	  negativt	  for	  os.	  Fordi	  hver	  gang	  der	  er	  diskussion	  omkring	  EU	  forbuddet	  mod	  

dyreforsøg,	  der	  kommer	  debatten	  op	  på	  Facebook	  også.	  ”Hvordan	  kan	  I	  sige,	  at	  I	  er	  imod	  det,	  når	  I	  

er	  ejet	  af	  L’Oréal,	  som	  tester	  på	  dyr”.	  Det	  er	  standarden.	  Og	  uanset,	  hvad	  vi	  ligesom	  siger,	  så	  har	  de	  

en	  helt	  klar	  holdning	  til,	  at	  L’Oréal	  er	  den	  store,	  stygge	  gigant,	  som	  er	  ligeglade	  med	  både	  dyr	  og	  

mennesker	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Hvor	  meget	  det	  er	  rigtigt,	  det	  er	  svært	  at	  sige.	  Men	  jeg	  ved,	  at	  

L’Oréal	  var	  dem,	  der	  udvikler	  kunstig	  hud.	  De	  er	  med	  til	  stadig	  at	  ændre	  rigtig	  mange	  af	  deres	  

processer.	  Vi	  har	  fået	  dem	  til	  at	  gå	  over	  og	  lave	  noget	  mere	  community	  fairtrade.	  Så	  på	  den	  måde	  

har	  vi	  været	  med	  til	  ligesom	  en	  træningsgæst,	  at	  få	  dem	  til	  at	  ændre	  nogle	  ting.	  Problemet	  er,	  at	  

folk	  ændrer	  ikke	  deres	  holdning	  til	  L’Oréal,	  så	  er	  det	  lige	  meget	  hvad	  vi	  siger,	  så	  synes	  de	  stadig	  

det	  er	  skidt,	  at	  vi	  er	  ejet	  af	  dem.	  Så	  jeg	  vil	  sige	  eksternt	  har	  det	  større	  negativ	  impact	  end	  det	  har	  

positiv	  impact.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


