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English	  Summary	  

This thesis examines whether cultural branding and cultural strategy is widely applicable to all 

types of businesses in all industries. The analysis is based on the works of Holt (2004) and Holt and 

Cameron (2010), which are considered to be the most influential theoretical contributions to cultural 

branding.  

The thesis analyzes whether cultural branding holds validity within branding theory, as well as 

within social theory. It is found that cultural branding is the last recognized stage of the branding 

discipline's evolution, thus providing great validity to the approach. This is further supported by the 

finding, that existing branding theories are unable to explain new social phenomena. Additionally, it 

is concluded that cultural branding possesses high social theoretical validity.  

Following the conclusion that cultural branding provides great strategic potential for all companies, 

the thesis then analyzes which issues could have a potential negative effect on the practical 

applicability of cultural branding. The combined conclusions of the six deducted questions serve as 

a valid foundation that provides the final conclusion to the problem statement. The questions 

revolve around a company’s access to capital, internal capabilities, organizational structure, ability 

to allocate decision power, type of strategy, and the company’s capability to anchor the brand 

internally. 

In order to adequately answer the problem statement, and thus draw a general conclusion for an 

entire industry, the thesis conducts an industry analysis, which finds that the company Graduateland 

can be used as a valid representative for its total trade.  

As a result of this, the final analysis is conducted using the company Graduateland as an example of 

a company in the process of applying cultural branding strategically. This is done in order to obtain 

knowledge on the practical applicability of the theories. 

The sub-analyses concludes; that Graduateland does not possess the necessary capital and liberty to 

apply the strategy of cultural branding optimally; that Graduateland does not possess the proper 

internal competencies, or knowledge about these, to collect the needed cultural knowledge; that 

Graduateland’s hierarchical company structure limits the company in following the main premises 

of cultural branding; that Graduateland’s subjective reality constrains the company’s management 

from allocating decision power to the employees; that Graduateland's strategy remains deliberate 

where only emergent strategic elements with direct economic return on investment, will be 
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incorporated into the company's strategy; that a brand's internal anchoring greatly affects the brand's 

overall success, and that the lack of internal anchoring can damage the brand's legitimacy 

externally. 

The thesis concludes that cultural branding as described in the project's two main works is not 

widely applicable at Graduateland. Thus, it is concluded that the industry's remaining businesses 

will encounter similar challenges in applying cultural branding strategically as a company’s access 

to capital and internal competencies are the key variables. Finally, it is found that the low practical 

applicability of cultural branding is mainly caused by management being forced to focus on other 

urgent areas of their business to ensure its survival. 
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1.0	  Indledning	  

Branding-disciplinen har gennemgået en utrolig forvandling gennem de seneste 70 år. Fra at bero på 

en økonomisk tilgang med produktet i centrum, der var baseret på en formodning om, at 

forbrugeren var et rationelt tænkende individ, the economic man, udvikledes begrebet grundet den 

dengang banebrydende nye kognitive tilgang til forbrugeren. I dag er branding domineret af et 

opgør mellem konventionel mind-share branding og kulturel branding, der fokuserer på branding i 

et makroperspektiv. Branding bliver til stadighed opfattet som et værktøj til at skabe mersalg, eller 

som en kommunikationsplatform, hvorfra en virksomhed kan positionere sig over for sin omverden. 

Branding er et af de mest brugte buzz-words i nyere tid, og meningerne omkring hvordan det 

anvendes optimalt er mange. Det er dog ikke længere til diskussion, at branding er et bærende 

fundament for virksomhedens succes, da disciplinen anses som en af måderne, hvorpå en 

virksomhed kan skabe en vedvarende konkurrencemæssig fordel.  

En af de mest fremtrædende teoretikere inden for kulturel branding er professor Douglas Holt1, der 

er forfatter til bogen How Brands Become Icons: The principals of cultural branding2, der anvendes 

som det ene af specialets to hovedværker. Holt argumenterer for, at tidligere branding-tilgange har 

negligeret kulturens betydning for branding, og at majoriteten af tidligere branding-tilgange har 

fokuseret deres kulturelle indsats ud fra et micro-perspektiv. Holt mener, at dette er grundlæggende 

forkert, og at virksomheder i stedet bør anskue branding i et makroperspektiv, der gør dem i stand 

til at lede efter de kulturelle ændringer i samfundet, der kan bære deres brand fremad. En af de 

største udviklinger og bidrag til branding-disciplinen, er Holts italesættelse af konflikten, hvilket 

antages at være en medvirkende årsag til Holts popularitet. Konflikten opstår fordi forbrugerne føler 

sig fremmedgjorte fra samfundets herskende ideologier, og der med andre ord opstår en kløft 

mellem forbrugeren og samfundet (Holt, 2004). Holt ser konflikten som et bærende element for 

kulturel branding, og argumenter for, at mange tidligere branding-tilgange fejler i forsøget på at 

forklare denne fremmedgørelse af forbrugeren (ibid.). 

Holt mener, at en virksomhed, der fokuserer på denne konflikt ved at tilbyde en ideologi, der 

bygger en bro mellem forbrugerens oplevede virksomlighed og samfundets herskende ideologi, vil 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fremover benævnt Holt 

2 Fremover  benævnt How Brands Become Icons 

3 Fremover benævnt Cultural Strategy 

2 Fremover  benævnt How Brands Become Icons 
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have mulighed for at opnå ikonisk status. Ikoniske brands skal ses som et ideal for alle brands, fordi 

ikonisk status gør, at forbrugerne tillægger brandet værdier og evner, det ikke umiddelbart besidder.  

Holt baserer sin teori om ikoniske brands på omfattende studier af en lang række virksomheder, der 

ifølge Holt, har opnået ikonisk status. Teorien tjener det formål, at vise virksomheder og brand 

managers, hvordan de opnår den eftertragtede ikoniske status. Holt og hans medforfatter til 

specialets andet hovedværk, Cultural Strategy: using innovative ideologies to build breakthrough 

brands3, Douglas Cameron4, har indtil videre ikke været udsat for nævneværdig kritik af den 

etablerede branding-verden. Specialet vil senere argumentere for, at grunden til dette antages at 

være fordi, at kulturel branding er det sidste evolutionære stadie af branding-disciplinen.  

Holt argumenterer for, at virksomheder, der anvender kulturel branding, som beskrevet i specialets 

hovedværkerne, vil have muligheden for at opnå ikonisk status. Start-up virksomheder har, ifølge 

Holt, særligt gunstige forhold for at anvende kulturel strategi. Det skyldes, at mindre virksomheder 

og start-ups ofte er mere agile end store etablerede virksomheder, og stadig besidder et drive for at 

eksperimentere. 

Holts teorier fremstår dog stærkt ressourcekrævende, og antages derfor at være en uoverskuelig 

proces for mange virksomheder. Specialet arbejder ud fra denne antagelse i de kommende analyser 

af, hvorvidt alle virksomheder har muligheden for at anvende kulturel strategi. For at give analysen 

de bedste forudsætninger for at drage generelle konklusioner, anvendes branchen af online 

jobportaler, der primært henvender sig til studerende og nyuddannede akademikere, da dette er en 

ung branche i rivende vækst. I det kommende problemfelt vil der blive præsenteret en yderligere 

argumentation for, hvorfor specialet har dette fokus, hvorved specialets problemformulering kan 

udledes.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Fremover benævnt Cultural Strategy 

4 Fremover benævnt Cameron 
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2.0	  Problemfelt	  

Branding defineres ofte som en af de blødere discipliner af marketing, der oftest ikke giver et 

øjeblikkeligt afkast. Det er dog stadigt betragtet af mange virksomheder som en vigtig del af 

forretningen, men har siden finanskrisen i 2008, været et af de områder, der har været skåret kraftigt 

i.  

Alene i Danmark er ledigheden blandt kommunikationsuddannede steget fra 4,6 % i september 

2008, til 12,7 % i juli 2013 (DJØF, 2013). Finanskrisen har tvunget ledelser til at trimme 

virksomheder verden over, og her synes det at være gået særligt hårdt udover 

marketingsfunktionerne. Dette kan synes modstridende, idet der i krisetider eksisterer et stort behov 

for, at virksomheder differentierer sig fra konkurrenterne, hvilket effektivt kan gøres gennem 

branding. Det vigtigste aktiv for alle virksomheder er til stadighed at besidde en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel, der effektivt differentierer virksomheden fra konkurrenterne. 

Hvor konventionel branding kun giver en virksomhed en kortsigtet konkurrencemæssig fordel, der 

kun er en fordel, indtil den bliver imiteret, så bidrager kulturel branding med en mulighed for, at en 

virksomhed kontinuerligt kan differentieres sig uden risikoen for at blive imiteret af konkurrenterne. 

En kulturel branding-strategi synes derfor ideel for de virksomheder, der midt i finanskrisen 

eksisterer i brancher, der domineres af start-up virksomheder.  

Men har kulturel branding en udfordring i, at mange virksomheder antageligvis er tvunget til at 

trimme organisationen grundet finanskrisen, for at sikre en sund kerneforretning? Og, at det derfor 

kan virke meningsløst at investere kapital i strategier, der ikke giver øjeblikkelige resultater på 

bundlinjen? 

Når en optimal brug af kulturel branding-strategi kræver store allokeringer af ressourcer, der enten 

skal findes internt, ansættes eller hentes eksternt, kan det være en udfordring for en virksomhed, at 

enten identificere disse ressourcer internt, eller finde den fornødne kapital til at hente dem eksternt. 

Da den kulturelle videns indsamling antageligvis vil kræve store ressourcer, kan der ligeledes stilles 

spørgsmålstegn ved virksomhedens interne struktur. Er virksomheden gearet til at igangsætte en så 

krævende strategi? 

Specialet arbejder ud fra en antagelse om, at kulturel branding ikke er bredt anvendeligt i praksis 

fordi det eksempelvis kræver allokering af beslutningsmagt, og dette antages at være vanskeligt for 

en virksomheds ledelse, der muligvis er vant til at have det endelige ord i alle strategiske 
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beslutninger. Spørgsmålet er derfor, om en virksomhed vil være villig til at skifte sin strategi, eller i 

bedste fald tilpasse en strategi til en målsætning med et diffust mål? Og hvad gør virksomheden, 

hvis strategien fejler? 

Holt (2004, Holt & Cameron, 2010) argumenterer for, at afkastet af succesfuld kulturel branding vil 

overskygge den kapital en virksomhed skal investere, og at kulturel branding ydermere er bredt 

anvendelig for alle typer virksomheder. Ovenstående undring og problematisering af kulturel 

branding, og dennes brede anvendelighed leder frem til følgende problemformulering og tilhørende 

arbejdsspørgsmål: 

2.1	  Problemformulering	  

Er kulturel branding som beskrevet i How Brands Become Icons, og Cultural Strategy, bredt 

anvendelig i praksis for alle virksomheder i alle brancher?  

Specialet vil besvare problemformuleringen gennem analyser af en udvalgt virksomhed, der validt 

kan anvendes som repræsentant for sin samlede branche. For at bidrage til specialets læsevenlighed 

introduceres specialets seks arbejdsspørgsmål i dette afsnit, selvom disse først bliver udledt i kapitel 

1’s sidste delanalyse. Spørgsmålene er udledt ud fra egne antagelser og vil blive forklaret i afsnit 

5.3. Arbejdsspørgsmålene omhandler en given virksomheds adgang til kapital, interne kompetencer, 

virksomhedsstruktur, type af strategi, evne til at allokere beslutningsmagt, og hvorvidt 

virksomheden kan forankre brandet internt. Arbejdsspørgsmålene gør specialet i stand til at svare 

udtømmende på ovenstående problemformulering, og er som følger: 

1. Besidder	  en	  given	  virksomhed	  den	  behøvede	  kapital	  for	  effektivt	  at	  kunne	  forfølge	  Cultural	  

Strategy’s	  præmisser	  for	  anvendelsen	  af	  kulturel	  branding	  til	  at	  lokalisere	  og	  skabe	  

kulturelle	  innovationer?	  	  

2. Besidder	  en	  given	  virksomhed	  de	  behøvede	  interne	  kompetencer,	  og	  viden	  omkring	  disse,	  

for	  effektivt	  at	  kunne	  forfølge	  Cultural	  Strategy’s	  præmisser	  for	  anvendelsen	  af	  kulturel	  

branding	  til	  at	  lokalisere	  og	  skabe	  kulturelle	  innovationer?	  

3. Besidder	  en	  given	  virksomhed	  den	  behøvede	  virksomhedsstruktur	  for	  effektivt	  at	  kunne	  

forfølge	  Cultural	  Strategy’s	  præmisser	  for	  anvendelsen	  af	  kulturel	  branding	  til	  at	  lokalisere	  

og	  skabe	  kulturelle	  innovationer?	  
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4. Besidder	  en	  given	  virksomheds	  ledelse	  evnen	  til	  at	  allokere	  beslutningsmagt	  til	  de	  

kulturelle	  arbejdsgrupper	  for	  effektivt	  at	  kunne	  forfølge	  Cultural	  Strategy’s	  præmisser	  for	  

anvendelsen	  af	  kulturel	  branding	  til	  at	  lokalisere	  og	  skabe	  kulturelle	  innovationer?	  

5. Besidder	  en	  given	  virksomhed	  den	  rette	  type	  strategi	  for	  effektivt	  at	  kunne	  forfølge	  

Cultural	  Strategy’s	  præmisser	  for	  anvendelsen	  af	  kulturel	  branding	  til	  at	  lokalisere	  og	  skabe	  

kulturelle	  innovationer?	  

6. Besidder	  en	  given	  virksomhed	  evnen	  til	  at	  forankre	  brandet	  internt	  for	  effektivt	  at	  kunne	  

give	  brandet	  de	  bedst	  mulige	  præmisser	  for	  at	  få	  succes? 	  

2.2	  Afgrænsning	  

Specialets formål er at nå frem til en teoretisk udbygning og diskussion af Douglas Holts teorier, og 

er derfor afgrænset fra at være en operationel konsulent rapport. 

Specialet afgrænser sig yderligere fra at analysere på flere brancher end den ene, der i specialet er 

forklaret. Det afgrænses ligeledes at lave uddybende virksomhedsstudier af de, i analysen 

præsenterede konkurrenter til specialets case-virksomhed Graduateland, der vil agere repræsentant 

for branchen. 

Slutteligt afgrænser specialet sig fra en teoretisk kritisk diskussion mellem Douglas Holt og 

kritikere af teorierne, da der ikke er fundet nogen nuværende kritiske tekster af kulturel branding. 
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3.0	  Metode	  

Metoden har til formål at redegøre for specialets metodiske, metodologiske, teoretiske, og 

empiriske valg og fravalg. Afsnittet formål er således at give et klart og velovervejet billede af, 

hvordan specialet vil besvare problemformuleringen og de dertilhørende arbejdsspørgsmål. 

3.1	  Metodologi	  

Specialet anvender en relativt homogen teoriramme, hvilket betyder, at de enkelte delanalysers 

konklusioner kan kombineres til at danne et entydigt og samlet billede af specialets samlede 

analyser. Den homogene teoriramme betyder ligeledes, at delanalysernes konklusioner ikke skal 

oversættes til konsekvenser for en alternativ eller modstridende teoriramme, og dermed udgås en 

subjektivering af resultaterne. Specialets konklusioner sikrer projektet en høj grad af reliabilitet 

(Thurén, 2008). 

3.1.1	  Den	  hermeneutiske	  teoriramme	  
Grundpræmissen i hermeneutikken er, at forståelse kommer før forklaring (Rasborg, 2004). 

Forståelse afhænger af subjektet, der ser, og det er derfor vigtigt at have viden om subjektets 

kulturelle og sociologiske baggrund, da det er gennem forståelsen og fortolkningen af denne 

baggrund, man kan forklare subjektets handlinger, holdninger og ytringer. Vi må altså lære at 

forstå og fortolke problemer og udfordringer for at kunne forklare dem, da hermeneutikken 

forkaster den objektive tilgang til videns idealer. Holt argumenterer for, at en virksomhed skal 

anskue og analysere branding i netop en hermeneutisk kontekst: ”We need a hermeneutic 

approach, locating the meaning and value of brand symbolism in a particular historical 

context.” (Holt, 2004, s. 355). 

Hermeneutikken danner grundlag for store dele af samfundsvidenskabelig forskning og 

teoriudvikling. Det skyldes, at det, der oftest analyseres, er meningsfulde fænomener. Det er med 

andre ord analyser af sociale aktørers baggrund for deres handlinger, ytringer, normer og 

værdier, der giver analysen værdi.  

Specialet inddrager derfor den hermeneutiske cirkel (Rasborg, 2004, s. 312). Den hermeneutiske 

cirkel betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, 

hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene. Det er således 

sammenhængen mellem delene og helheden, der er meningsskabende; det er relationerne mellem 
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de enkelte dele og helheden, der muliggør forståelse og fortolkning. Vi bliver ved med at 

fortolke, indtil vi opnår en dækkende og modsigelsesfri udlægning af en tekst (ibid. 312). 

Specialets hovedværker fokuserer i høj grad på kontekst og historicitet, hvilket også er tilfældet 

for hermeneutikken, der anskuer mennesket som et historisk væsen, der er indlejret i en historisk 

kontekst. Forskeren skal derfor forholde sig til de historiske betingelser, da mennesker er i stand 

til at overskride den historiske konteksts grænser, hvilket betyder, at det analyserede skal forstås 

ud fra den tid det befinder sig i (ibid., s. 327). 

3.1.2	  Den	  Socialkonstruktivistiske	  teoriramme	  
Socialkonstruktivisme udspringer af hermeneutikken, og lægger derfor op til et naturligt samspil 

mellem de to paradigmer (Rasborg, 2004). I den socialkonstruktivistiske metode dannes 

virkeligheden af vores erkendelse af den. Det betyder, at den epistemologiske tilgang til viden sker 

gennem sociale handlinger og processer. Samfundsmæssige fænomener er dermed ikke evige og 

uforanderlige, da de skabes af historiske og sociale processer (ibid., s. 349). Menneskelig viden 

præges af den sociale og kulturelle kontekst, hvilket også er tilfældet med sproget og dets begreber, 

hvis eksistens er bestemmende for, hvad vi er i stand til at tænke. Sproget ses som en form for 

social handling, og socialkonstruktivismen argumenterer for, at sociale processer bliver konstitueret 

gennem social praksis og menneskelig interaktion. Det betyder, at sociale processer skal forklares 

og findes i menneskets sociale interaktion. Når kulturelle fænomener skal analyseres, så skal der 

ikke fokuseres på statiske strukturer, men derimod de dynamiske sociale processer (ibid., s. 350). 

Berger & Luckmanns (1965) teori udspringer af det socialkonstruktivistiske paradigme, men har 

stadig rod i hermeneutikken. Forfatterne ser institutioners tilblivelse som en social handling og 

interaktion mellem mennesker og samfund, og det samme er ligeledes tilfældet for deres teori 

(Rasborg, 2004, s. 367-370). 

Ulrich Becks (1992) teori om risikosamfundet har ligeledes sit udgangspunkt i det 

socialkonstruktivistiske, men samtidig også realismen. Vi vedkender os dog, at risikosamfundet 

opfattes som sociale og kulturelle fænomener, der kan tolkes alt efter vores viden, bevidsthed og 

kultur grundet den socialkonstruktivistiske tilgang (Rasborg, 2004, s. 375). Fravalget af realismen 

sker ud fra en vurdering af specialets hovedfokus på branding, der i sin moderne natur ikke benytter 

realisme (ibid., s. 374-378). 

Socialkonstruktivismen er fundamentet for forståelsen af den sociale konstruktion af risici. Holt 

argumenterer for, at branding skal anskues ud fra en hermeneutisk forståelsesramme (Holt, 2006), 
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men at kulturel branding ligeledes udspringer af forståelsen for kulturelle og sociale handlinger, og 

den kontekst de opstår i. Det betyder, at kulturel branding også anses som værende 

socialkonstruktivistisk for at få kunne give et retvisende billede i analysen. Specialets reliabilitet 

ville ellers blive betydeligt mindsket, da et af kulturel brandings essentielle elementer er 

identifikationen af kulturelle bekymringer og ønsker i samfundet, set i den sociale kontekst. 

3.2	  Specialets	  struktur	  

Hvor Holts første bog, How Brands Become Icons, kan anses som det strategiske fundament for, 

hvordan kulturel branding skaber ikoniske brands, så kan Holt og Camerons anden bog, Cultural 

Strategy, ses som taktikken for, hvordan en virksomhed indsamler og strukturerer den nødvendige 

viden, der gør virksomheden i stand til at finde de kulturelle innovationer identitetsmyter skabes af.  

Specialets analyseafsnit er delt op i 3 kapitler, der tilsammen danner argumentationen for slutteligt 

at kunne konkludere, hvorvidt kulturel branding er bredt anvendeligt. Kapitlerne er benævnt 

henholdsvis I, II og III, og figurerer i specialets afsnit 5.0, 6.0 og 7.0. Kapitlernes struktur vil blive 

beskrevet i metodens følgende afsnit. 

3.2.1	  Kulturel	  brandings	  berettigelse	  
Kapitel 1 består af tre delanalyser, der tilsammen danner fundamentet for specialets anvendelse af 

de udvalgte hovedværker. De første to delanalysers formål er at virke som en teoridiskussion, der 

skal bestemme validiteten af specialets hovedværker. Den sidste delanalyse er ligeledes baseret på 

en teoridiskussion, med det formål at udlede en række arbejdsspørgsmål, der vil gøre specialet i 

stand til at besvare den overordnede problemformulering. 

3.2.1.1	  Branding-‐disciplinens	  evolution	  

Kapitel 1’s første delanalyse tager udgangspunkt i Heding, Knudtzen og Bjerres (2009) bog, Brand 

Management – research theory and practice, der skematiserer branding-disciplinens historiske 

udvikling, og dermed brandings evolution. Bogen opdeler branding i syv forskellige tilgange, der 

hver har specifikke kendetegn, og analysen kombinerer disse med de strategiske principper for 

kulturel branding som Holt (2004) præsenterer i How Brands Become Icons, til at identificere, hvad 

der adskiller kulturel branding fra tidligere tiders branding-tilgange. Dette gøres for at kunne fastslå, 

hvorvidt kulturel branding besidder den fornødne validitet til at kunne anvendes som specialets 

gennemgående teoretiske fundament. Delanalysen bidrager med den nødvendige forståelse af, 

hvordan kulturel branding er opstået, og hvorfor tilgangen betragtes som det sidste anerkendte 

stadie af branding-disciplinens evolution. Afklaringen af, hvilke tidligere branding-tilgange kulturel 
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branding bygger på, hvilke nye elementer Holt introduceres til branding-feltet, samt hvilken kritik 

den kulturelle tilgang er udsat for, gør os i stand til at konkludere, hvorvidt specialets hovedværker 

har en teoretisk berettigelse. Delanalysen afsluttes med en konklusion om, hvorvidt kulturel 

branding vil være det optimale fundament for en virksomheds branding-strategi. 

3.2.1.2	  Kulturel	  branding	  i	  et	  samfundsteoretisk	  perspektiv	  

Kapitlets foregående delanalyse fokuserede på kulturel brandings berettigelse som det sidste 

anerkendte stadie af branding-disciplinens evolution. Delanalysen bidrager, med et solidt argument 

for rigtigheden i at anvende kulturel branding som det bærende element i en given virksomheds 

branding-strategi.  

Kapitlets anden delanalyse vil ligeledes fungere som en teoridiskussion, der har til formål at 

analysere, om der eksisterer en samfundsvidenskabelig teoretisk berettigelse for kulturel branding. 

Diskussionen af de teoretiske sammenfald er vigtig for at kunne forstå, hvorfor kulturel branding er 

stærkt teoretisk funderet. Delanalysen inddrager derfor tre betydningsfulde moderne 

samfundsteorier til at teste validiteten af Holts teori, hvilket vil styrke kapitlets første delanalyses 

argumentation om, at kulturel branding ligeledes har en samfundsteoretisk berettigelse.  

Delanalysen tager udgangspunkt i Berger & Luckmanns (1965) videnssociologiske teori om 

institutioners tilblivelse gennem menneskelige handlinger og den betydning offentligheden 

derigennem tillægger disse institutioner. Det gøres, da en af Holts grundpræmisser er, at 

virksomheder kæmper om at blive ikoner inden for deres respektive branche, hvilket antages at 

have mange lighedspunkter med Berger & Luckmanns teori. Det gør samtidigt specialet i stand til at 

udlede en eller flere forklaringer på, hvorfor Holts teorier besidder validitet. Delanalysen 

undersøger derfor, hvorvidt Berger & Luckmanns eksternaliserings-, objektiverings- og 

internaliseringsprocesser kan sammenlignes med den udvikling et brand, der er bygget på Holts 

principper, gennemgår på sin vej mod at opnå ikonisk status. Det undersøges samtidigt om et 

ikonisk brand kan sammenlignes med Berger & Luckmanns definition af en reificeret institution. 

Efterfølgende inddrages den tyske sociolog Ulrik Becks (1992) teori om Risikosamfundet for at 

analysere Holts teori i et makroperspektiv. Becks teori fokuserer på, at samfundet har brug for 

videnskabsmænd til at definere samfundets videnskabsskabte risici, og delanalysen søger derfor at 

drage paralleller mellem dette teoretiske udgangspunkt og Holts teori om ikoniske brands. 

Sammenligningen er vigtig, da den skaber en forståelse for, hvorfor Holt mener, at et brand skal 

identificere forbrugernes akutte bekymringer, og drage fordele for branding heraf. Holt adskiller sig 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

15	  
	  	  

fundamentalt fra andre branding-tilgange ved at fokusere på den konflikt forbrugerne føler, når der 

sker et brud med samfundets eksisterende ideologier. Delanalysen søger således at øge validiteten af 

specialets hovedværker, ved at anvende risikosamfundet til at forklare hvordan risici opstår i 

samfundet, og forstå hvorfor Holt argumenterer for, at branding skal anvendes i et makroperspektiv, 

hvor en virksomhed søger den kulturelle viden, der gør den i stand til at adressere forbrugernes og 

samfundets ideologiske bekymringer. 

Slutteligt inddrages Horst & Lolks (2003) teori om individers behov for at få deres oplevede 

bekymringer og risici elimineret. Delanalysen fortsætter således teoridiskussionen om specialets 

hovedværkers berettigelse, ved at diskutere validiteten i, at brands skal bruge myter til at bygge bro 

mellem samfundets eksisterende ideologi og forbrugernes opfattede virkelighed. Analysen af 

lighedspunkterne mellem de anvendte samfundsteorier og Holts teori om kulturel branding øger 

styrken af specialets argumentation for, at virksomheder bør anvende kulturel branding.  

3.2.1.3	  Er	  kulturel	  branding	  et	  Utopia?	  

Hvor de to foregående delanalyser har haft til formål at bestemme validteten af specialets to 

hovedværker, så fokuserer kapitlets sidste delanalyse på anvendelsen af kulturel branding i praksis, 

og diskuterer om kulturel branding er bredt anvendeligt for alle typer af virksomheder. 

Hovedværkernes forfattere argumenterer implicit for, at kulturel branding er bredt anvendelig ved at 

benytte eksempler på virksomheder, der har opnået forskellige grader af ikoniske brands ved at 

følge kulturel strategi, omend ubevidst.  

Delanalysen og dennes konklusioner beror i høj grad på ét kvalitativt interview, der er foretaget 

med Tilde Heding. Tilde Heding besidder en stor viden omkring kulturel branding og de i specialet 

anvendte teorier, hvilket blandt andet skyldes en stærk akademisk baggrund som underviser på CBS 

i faget Strategic Brand Management og som medforfatter af bogen Brand Management – research, 

theory, and practice (2009). Tilde Heding har samtidigt flere års professionel erfaring som 

branding-konsulent for en række virksomheder inden for det danske erhvervsliv. Hendes ekspertise 

inden for branding-feltet, højner derfor reliabiliteten af delanalysen. 

Som nævnt i problemfeltet arbejder specialet ud fra en antagelse om, at kulturel branding ikke er 

bredt anvendeligt i praksis, da en virksomhed skal besidde en række specifikke ressourcer for at 

bruge branding-tilgangen strategisk. Delanalysens formål er at be- eller afkræfte specialets 

antagelser og kritik af kulturel branding og analysere, hvilke bærende dele fra Cultural Strategy’s 

six-step model og cultural studios, der skal analyseres i specialets sidste kapitel. Delanalysen tager 
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udgangspunkt i Cultural Strategy, da det tidligere er argumenteret, at specialets anden hovedværk 

har en mere taktisk karakter af kulturel branding. Kritikken af netop kulturel brandings praktiske 

anvendelighed er fundamentet for selve specialet, da en virksomhed skal besidde specifik kulturel 

viden, der gør den i stand til at finde det white space i blue oceans, hvor potentielle kulturelle 

innovationer eksisterer. 

Delanalysen fokuserer på en række forskellige ressourcer, hvis manglende eksistens antages at gøre 

det problematisk for en virksomhed at anvende kulturel branding. Diskussionen omhandler således, 

hvor stor kapital virksomheden har til rådighed, virksomhedens viden om medarbejdernes 

kompetencer, virksomhedens struktur, om strategien er deliberat eller emergerende, og ledelsens 

evne til at give medarbejderne beslutningsmagt. Valget af fokus på netop disse ressourcer skyldes 

antagelsen om, at en virksomhed, der ikke har kapitalen til at hyre et eksternt bureau skal besidde 

både viden omkring, samt de rette medarbejderkompetencer til at foretage de behøvede kulturelle 

analyser. Det er analyserne, der genererer og skaber den kulturelle viden Holt & Cameron (2010) 

argumenterer for gør en virksomhed i stand til at finde de vigtige kulturelle innovationer. 

Kapitlet afsluttes med en konklusion, der udleder de 6 styrende arbejdsspørgsmål, der gør specialet i 

stand til at svare på problemformuleringen om: Er kulturel branding, som beskrevet i How Brands 

Become Icons, og Cultural Strategy, bredt anvendelig i praksis for alle virksomheder i alle 

brancher? 

3.2.2	  Graduateland	  som	  repræsentant	  for	  branchen	  
Kapitel 2 analyserer, hvorvidt den danskejede jobportal Graduateland kan benyttes som 

repræsentant for den generelle branche af online jobportaler for studerende og nyuddannede 

akademikere. Analysen er vigtig, da den gør specialet i stand til at udlede generelle konklusioner 

om kulturel brandings anvendelighed på en hel branche, hvis det kan konkluderes, at Graduateland 

kan anvendes som en valid repræsentant for denne. Analysens formål er ligeledes at imødegå et af 

specialets mulige kritikpunkter, da det er begrænset i forhold til længde, empiri, og tid til rådighed, 

og derfor ikke kan foretage en udtømmende analyse af alle branchens virksomheder. Analysen er 

ligeledes afgrænset fra virksomhedernes forretningsstrategier, da disse ikke er offentligt 

tilgængelige. 

Kapitlet kommer dermed til at fungere som fundamentet for specialets validitet i forhold til at 

analysere de seks arbejdsspørgsmål, der blev udledt i kapital 1. Graduateland har bidraget med både 

kvalitativ og kvantitativ data, hvilket har gjort specialet i stand til at udlede de nødvendige 
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konklusioner om branchens homogenitet. Branchen er særlig gunstig for en teoretisk afprøvning af 

hovedværkernes anvendelighed, da den stadig er ung, primært består af start up-virksomheder, og 

endnu ikke har set et ikonisk brand. 

Analysen giver en kort introduktion til branchen, og dennes overordnede målsætning og kendetegn. 

Herefter analyseres en udvalgt gruppe af branchens virksomheder for at bestemme, hvorvidt der er 

sammenfald i virksomhedernes oprindelse, målsætning, målgruppe, kunder, forretningsførelse, 

funktionalitet og kernemarked. Kapitlet slutter med at konkludere, hvorvidt de analyserede 

virksomheder har tydelige lighedspunkter med Graduateland, og at Graduateland står over for de 

samme forretningsmæssige udfordringer, har den samme demografiske brugerflade og 

sammenlignelige strategiske mål. På den måde kan specialet anvende Graduateland som en valid 

repræsentant for branchen af online jobportaler for studerende og nyuddannede akademikere.  

3.2.3	  Kulturel	  branding	  i	  et	  kritisk	  perspektiv	  
Som tidligere nævnt arbejder specialet ud fra en antagelse om, at kulturel branding ikke er bredt 

anvendeligt i praksis, da det antages, at ikke alle virksomheder besidder de fornødne ressourcer til 

at implementere kulturel strategi i virksomheden. Kapitlet vil derfor analysere om virksomheden 

Graduateland, der er repræsentant for branchen af online jobportaler for studerende og nyuddannede 

akademikere, besidder ressourcerne til effektivt at følge forskrifterne fra Holt og Camerons bog, 

Cultural Strategy. Forfatterne argumenterer for, at alle virksomheder kan opnå ikonisk status, 

såfremt de følger forskrifterne fra specialets hovedværkers teorier. Det er således kapitlets formål, 

at efterprøve teoriens anvendelighed for fyldestgørende at kunne besvare specialets 

problemformulering.  

Kapitlet er opdelt i seks delanalyser, der alle er baseret på de kvalitative interviews med 

Graduatelands ledelse. Delanalyserne tager udgangspunkt i de seks arbejdsspørgsmål, der er udledt 

af analysen i kapitel 1. Analysen af arbejdsspørgsmålene er essentiel for effektivt at kunne 

konkludere, hvorvidt teorien er anvendelig i praksis. Af samme grund er alle delanalyserne 

opbygget på samme måde, hvilket sikrer at alle arbejdsspørgsmålene bliver besvaret udtømmende 

og ensartet, for at kunne uddrage en generel konklusion for hele branchen. Delanalysernes 

argumentation er bygget op som det følgende afsnit beskriver.  

Kulturel strategi argumenterer for, at en virksomhed skal besidde eller have adgang til en specifik 

ressource, for at være i stand til at opnå specifik viden omkring centrale kulturelle elementer. Det 

kræver, at virksomheden har rådighed over denne specifikke ressource, og delanalyserne vil derfor 
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undersøge, hvorvidt Graduateland besidder ressourcen. Hvis Graduateland besidder ressourcen, så 

vil det blive ekspliciteret, hvad virksomheden skal anvende den til, for at indhente den fornødne 

specifikke kulturelle viden. Hvis Graduateland ikke besidder den i arbejdsspørgsmålet nævnte 

ressource, så vil det medføre, at Graduateland ikke vil være i stand til at udføre denne specifikke del 

af teorien. Delanalysen vil samtidigt argumentere for, hvorfor Graduateland enten ikke besidder den 

fornødne ressource, eller har valgt ikke at fokusere på den, da det antageligvis gør Graduateland i 

stand til i stedet at fokusere på andre dele af forretningen. Delanalysen vil herefter konkludere, 

hvilke konsekvenser et manglende fokus på, eller manglende adgang til, den omtalte ressource har i 

forhold til teorien, og dermed Graduatelands mulighed for at opnå et ikonisk brand.  

3.3	  Empiri	  

Dette afsnit vil redegøre for specialets valg af empiri, og ligeledes argumentere for, hvordan 

empirien anvendes i analyserne til effektivt at kunne besvare specialets problemformulering. 

3.3.1	  Videnskabelige	  artikler	  &	  statistik	  
Specialet anvender flere videnskabelige artikler for at højne validiteten af de udsagn, der løbende 

argumenteres for. Udvælgelsen er sket gennem anerkendte databaser, valideret af CBS og/eller 

andre universiteter og videnskabelige institutter. Til brancheanalysen er der eksempelvis indhentet 

omfattende mængder data fra blandt andet Europa-Kommissionens statistikdatabase – Eurostat og 

den amerikanske ækvivalent, USNews.  

3.3.2	  Nyhedsmedier	  
Den ikke-videnskabelige del af empirien er særlig vigtig, da den giver et indblik i, hvilke præmisser 

Graduateland har for at drive forretning, og kan samtidig bidrage til en forståelse af den branche, og 

det felt virksomheden opererer inden for. Artikler fra forskellige nyhedsmedier bidrager dermed 

med viden, der ellers ikke ville være tilgængeligt via interviews eller videnskabelige artikler. 

Artikler er hentet fra større dagblade, da de antages at være af mere lødig karakter  

3.3.3	  Empiri	  fra	  Graduateland	  
Specialet har haft adgang til, samt anvendt, en omfattende mængde data fra Graduateland. Især 

brancheanalysen i kapitel 2 beror i høj grad på disse data og har betydet, at specialet har opnået stor 

indsigt i virksomhedens brugerdata, hvilket højner validiteten af specialets konklusioner. Empirien 

omfatter ligeledes diverse mailkorrespondancer med ledende figurer fra Graduateland, der har 

bidraget med yderligere svar på spørgsmål, der er opstået forbindelse med udarbejdelsen af 

specialets forskellige analyser, og vil være tilgængelige i specialets bilag. 
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3.3.4	  Interviews	  
Specialets stærkeste empiriske fundament er dets kvalitative interviews, der er foretaget med 

henblik på at kunne analysere og udarbejde en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen. 

Interviewene blev foretaget i perioden juni-august 2013 (Se bilag 1, 2, 3 for transskription). 

Der er foretaget dybdegående interviews med flere ledende personer hos Graduateland. Heriblandt, 

Founder & COO Patrick Lund5, Founder & CEO Jens Reimer Olesen6 og VP of HR Christina 

Pansbo7. Interviewene skaber et stærkt empirisk fundament for specialets analyser af Graduatelands 

kapital, medarbejderkompetencer, ledelse, strategi, målsætning og organisationsstruktur m.m. 

Første interview blev lavet med Jens Reimer Olesen og Patrick Lund. Ud fra dette interview blev 

det gjort klart, at et opklarende interview med den HR ansvarlige var nødvendigt, hvorfor andet 

interview blev foretaget med Christina Pansbo og Jens Reimer Olesen. 

De kvalitative interviews var bygget op som en kombination af det åbne interview og det delvist 

strukturerede interview (Se Bilag 4 og 5 for interviewguiden). Interviewguiden blev udarbejdet med 

udgangspunkt i forudgående research, der sammen med specialets problematisering dannede 

grundlaget for interviewenes overordnede temaer (Kvale, 2007). Da interviewet med Tilde Heding 

havde karakter af dialog, er der ikke udarbejdet interviewguide til dette. Interviewenes karakter 

betyder, at specialet har afholdt sig fra Graduatelands eksterne interessenters syn på 

problemstillingerne. Dette blev fravalgt grundet specialets problemstilling og sigte, samt antagelsen 

om, at interviewepersonerne ikke opnår en fordel ved at agere utroværdigt omkring 

problemstillingen. Der tages dog højde for interviewpersonernes mulige manglende objektivitet. 

Interviewene regnes for at være både stærkt anvendelige og ligeledes styrke specialets reliabilitet.  

Grundet den ene af specialets forfatteres tidligere ansættelse hos Graduateland, blev det besluttet at 

denne ikke deltog i interviewene, for at undgå en subjektivering af svarene, hvilket tillod en mere 

objektiv dialog (Kvale, 2007, s. 121), og dermed bibeholde en højere grad af reliabilitet.	  Dog 

biddrog den ene af forfatternes foregående kendskab til Graduateland med viden, der tillod analysen 

at gå mere i dybden med interviewpersonernes svar. Det andet interview blev baseret på samme 

metodik, og blev foretaget med sigtet om at uddybe tidligere mangelfulde svar, samt at få afklaret 

de nye spørgsmål, der opstod i specialets analyseproces.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Fremover benævnt PL 

6 Fremover benævnt JRO 

7 Fremover benævnt CP 
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For at styrke specialets argumentation og antagelser omkring hovedværkernes manglende fokus på 

en virksomheds ressourcer blev medforfatter til bogen Brand Managment: theory, research, 

practice, og konsulent, Tilde Heding interviewet. Dette interview var ligeledes bygget op om en 

semi-struktureret interviewramme, hvilket gjorde det muligt at stille uddybende spørgsmål 

omhandlende rigtigheden af specialets antagelser. Interviewets natur gjorde det om muligt mere 

dialog orienteret, da det havde karakter af meningsudvekslinger om kulturel branding, med Tilde 

Heding som ekspert. Interviewets forudgående research var foretaget med udgangspunkt i specialets 

to hovedværker, samt forudgående undervisning med Tilde Heding på CBS. Tilde Heding har 

bidraget til at svarene omkring specialets antagelser besidder en høj grad af reliabilitet, og derfor 

danner et validt grundlag for brug i den senere analyse. 

Valget af semistruktureret interviews skete ud fra et ønske om at kunne lade foregående spørgsmål 

åbne op for nye. De forudbestemte spørgsmål danner derved en rettesnor, der tillader intervieweren 

at dykke dybere ned i interviewpersonens svar, samt at følge op på nye opståede spørgsmål (Kvale, 

2007, s. 65). Valget betød at interviewene i høj grad var dialogorienterede. Specialets 

hermeneutiske metodetilgang betyder, at det er vigtig at tage højde for både den tematiske og især 

den dynamiske dimension, som forstås som interaktionen mellem interviewer og den interviewede. 

Den dynamiske dimension bidrager til forståelsen af konteksten af den fortolkning interviewene 

undergår (Kvale, 2007, s. 13-14). Dette skal ses som et produkt af interviewerens fortolkning af 

spørgsmål og svar, hvor en anden interviewer muligvis havde haft en anden forståelse (ibid.). 

Lydfiler af alle interviews er offentligt tilgængelige, og kan rekvireres på forespørgsel via e-mail. 

Alle interviews er dog efterfølgende blevet transskriberet for at danne et overblik over det empiriske 

materiale, og dermed lette brugen af interviewene i analysen. Specialets hermeneutiske 

metodetilgang betyder, at det er særligt vigtigt at udarbejde transskriptioner for at kunne danne det 

korrekte overblik over tekst, for på den måde at kunne forholde sig kritisk og fortolkende til 

empirien (Kvale, 2007, s. 109). Citater og meningskondensering fra de foretaget interviews er 

henført ved hjælp af tidskoder, således, at de fremgår som: (mm.ss8). Dette er gjort for at lette 

læserens mulighed for at finde frem til tidspunktet ved en gennemlytning af lydfilen, eller 

gennemlæsning af transskriberingen. Ligeledes fremgår alle referencer som (Navn, år, s. xx). Alle 

transskriptioner er vedlagt i bilag 1, 2 og 3, og indeholder ligeledes yderligere information om sted, 

dato, samt navne på interviewpersoner og interviewer.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 mm.ss er kort for MinutMinut:SekundSekund. 
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3.4	  Specialets	  validitet	  og	  reliabilitet	  

Specialets indsamling af empirisk data er sket via ovennævnte metoder. Vi ser ingen grund til at 

betvivle den indsamlede data og reliabilitet af de svar vi har fået i interviewene. 

Interviewpersonerne blev oplyst om, at kun ærlige svar ville give en retvisende analyse for 

Graduateland, hvorfor at usande svar ikke ville være i virksomhedens hensigt.  

Med hensyn til kritik og analyser af specialets hovedværkers teorier, anerkender vi, at Holt og 

Cameron anvender en omfattende mængde data, der er indsamlet over en længere årrække, for at 

kunne foretage bøgernes konklusioner. Specialet er ikke i stand til at imitere denne metode, om end 

det ville være hensigtsmæssigt, grundet projektets tidshorisont og formalia. Vi mener dog, at 

specialets empiriske grundlag er stærkt nok til at udarbejde analyser og uddrage konklusioner af 

både høj reliabilitet og validitet. 
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3.5	  Begrebsafklaring	  

Begrebsafklaringen tjener det formål at give læseren en forståelse og overblik over specialets 

anvendte begreber og termer. 

Strategi vs. Taktik  I specialet anses de to hovedværker, How Brands Become 

Icons og Cultural Strategy, som henholdsvis strategi og 

taktik. Distinktionen består i, at How Brands Become Icons 

introducer den principielle tilgang til kulturel branding, hvor 

Cultural Strategy i stedet kan anses taktikken for udøvelse 

af kulturel branding. 

Branding Branding forstås som alt det, der omgiver virksomheden, og 

har en effekt på opfattelsen af brandet – både internt og 

eksternt. 

Brand genealogi En historisk metode til at forstå, hvordan brands skaber 

identitetsværdi. 

Kulturel branding Det samlede sæt af axiomer og branding-principper, fra 

How Brands Become Icons, der viser hvordan et brand 

opnår ikonisk status. 

Kulturel halo-effekt Den samlede merværdi af de oplevede associationer og 

kvaliteter forbrugeren tillægger brandet. 

Kulturelt ikon En ting eller en person, der anses som et symbol for en 

kultur eller en bevægelse. 

Ikonisk brand Et identitetsbrand, hvis identitetsværdi nærmer sig værdien 

at et kulturelt ikon. 

Ikonisk brand vs. identitets 

brand 

Der skelnes ikke mellem disse to former for brand i 

analysemæssig sammenhæng, da det antages, at Holts 

teorier bygger på at skabe et stærkt identitetsbrand, der i 

ekstreme tilfælde kan blive et ikonisk brand. 

Identitetsmyter  En historie, der behandler de kulturelle bekymringer og 

ønsker forbrugeren har, og danner bro mellem den 
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herskende ideologi og den oplevede virkelighed. 

Identitetsværdi 

	  

Aspektet af den værdi et brand bidrager med til individets 

konstruktion af identitet. 

Identitetsbrands  Brands hvis værdi for forbrugeren (brand equity) primært 

kommer fra identitetsværdien. 

Brand equity Brand equity er et strategisk værktøj for virksomheden. I 

specialet anvendes Holts definition af begrebet brand equity. 

Begrebet deles op i brand og equity – Brand(et) bliver et 

symbol, hvorved equity et fænomen bestående af den 

kollektive samling af handlinger rundt om brandet, fremfor 

et produkt, der kan måles. 

Kultur Specialet anser kultur som en social konstrueret virkelighed, 

der over tid er indlejret i individets dagligdag og skabelse af 

identitet. 

Kulturel innovation Er det essentielle element i skabelsen af et ikonisk brand. 

Kulturelle innovationer, er et brand, der udvikler kulturelle 

udtryksformer, der består af ideologi, myter og kulturelle 

koder. 

Kulturel strategi Kulturel strategi kommer fra bogen Cultural Strategy og er 

bogens samlede dele, der udledes til en branding-strategi. 

Kulturelle koder Kulturelle koder er de kulturelle elementer, der giver 

forbrugeren en genvej til at forstå et brands identitetsmyter. 

Ideologi Der skelnes mellem samfundets herskende ideologi og 

brandets ideologi. Ideologier er mere konceptuelle end 

kulturelle udtryksformer, da forbrugerne oplever 

ideologierne gennem flere lag af kulturelle udtryksformer. 

Det betyder, at ideologierne bliver en indlejret del af 

samfundets kultur, når de formidles af brandets myter og 

kulturelle koder. 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

24	  
	  	  

Social vs. Kulturel 

	  

Mellem de to hovedværker skifter forfatterne begrebet 

kultur ud med social. Begreberne er dog stadig ens. Vi har 

derfor valgt at anvende kultur versionen af begrebet 

gennemgående for at lette forståelsen. 

Konflikten: social anxieties, 

desires and cultural disruption. 

Et vigtigt begreb i specialet er forståelsen af konflikten. 

Konflikten anses som den ækvivalenskæde af handlinger, 

der driver behovet for identitetsmyter. Når en forbruger 

oplever en kulturel bekymring (anxiety) eller ønske (desire) 

opstår der et skred i den herskende ideologi (cultural 

disruption). Herved opstår en kløft mellem den herskende 

ideologi og forbrugerens oplevede virkelighed, og 

forbrugeren føler sig fremmedgjort. Dette begreb bliver 

betegnet som konflikten. 

Graduateland Er virksomheden, der som repræsentant for sin branche, 

undersøges i besvarelsen af specialets problemstillinger 

Branchen Er et samlet udtryk for nichen af online jobportaler for 

studerende og nyuddannede. 

Online jobportal Online jobportaler er en webside, hvorfra jobmuligheder 

bliver slået op og brugere kan søge de opslåede jobs 

Brugere 

	  

Brugerne er i Holts forstand forbrugeren af produktet, og de 

individer, der har et forhold til brandet. 

Samfundet Samfundet anses som oprindelsesstedet for konstruktionen 

af kultur, hvori individerne eksisterer. 

Brugere vs. Kunder Der skelnes i specialet mellem Graduatelands brugere og 

kunder. En bruger er en forbruger af portalen, dvs. en 

jobsøgende. En kunde er en virksomhed der betaler 

Graduateland for at komme i kontakt med brugerne. 
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4.0	  Teori	  

Følgende teoriafsnit vil beskrive de teorier, som specialet anvender. Specialets to hovedværker er 

detaljeret beskrevet, da det er vigtigt at opnå fuld forståelse af teorierne, omend ikke alle af teoriens 

elementer bliver brugt aktivt. Dette er dog valgt for at give læseren den bedste forudsætning for at 

opnå indsigt i teoriernes sigte og anvendelighed. 

4.1	  Douglas	  B.	  Holt	  –	  How	  brands	  Become	  Icons:	  The	  Principles	  of	  Cultural	  Branding	  

I bogen How Brands Become Icons fra 2004, argumenterer Holt for, at en virksomheds brand kan 

opnå ikonisk status ved at følge grundprincipperne i Holts beskrevne kulturelle branding-strategi. 

Ikoniske brands fungerer på samme måde som kulturelle ikoner, såsom Apple, Nike og Coca-Cola 

(Holt, 2004), der virker som samfundets grundlæggende omdrejningspunkter. Ikonerne er med 

andre ord symboler, der via den givne offentlige accept er med til at formidle historierne i 

samfundet, og derfor ofte er at finde i medierne.  

De historier, som kulturelle ikoner er med til at formidle, danner fundamentet for de identitetsmyter 

(ibid., s. 2) som individer bruger til at udtrykke deres egen identitet og bekymringer med. Ikonerne 

formidler den myte, samfundet har brug for på et givent tidspunkt i historien, og myten er dermed 

en historie, der udfylder en vigtig kulturel samfundsmæssig funktion.  

Holt mener, at der er mulighed for at produkt-brands også kan opnå samme status og fungere som 

kulturelle ikoner, hvis man som manager forstår at fodre den identitetsværdi ikonet besidder. 

Holt kritiserer traditionel branding for at ignorere den store mulighed for at skabe identitetsværdi 

for forbrugerne. Holt mener, at brands kan hjælpe forbrugerne i deres identitetsskabelse, men at 

traditionelle branding-tilgange, som han kalder emotionel, mind-share og viral, arbejder ud fra et 

one-size-fits-all koncept, og dermed negligerer identitetsværdien.  

Holt opstiller syv axiomer for at efterprøve sin tese om, at kulturel branding kan gøre en 

virksomheds brand ikonisk. Axiomerne fungerer som fundamentet for hvordan ikoniske brands 

influerer den verden, de opstår og eksisterer i. Axiomerne er altså udgangspunktet for at forstå 

principperne bag kulturel branding, og ikke en strategi for kulturel branding. 
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4.1.1	  Holts	  axiomer	  

4.1.1.1	  Brands	  address	  acute	  contradictions	  in	  society.	  

Ikoniske brands tilfører ekstraordinær identitetsværdi til forbrugeren, da de adresserer samfundets 

kollektive bekymringer og ønsker. Dette skyldes at individer konstruerer deres identitet i forhold til 

de samme historiske ændringer, hvis effekt er med til at udvikle det omgivende samfund (Holt, 

2004, s. 6). 

4.1.1.2	  Iconic	  brands	  perform	  identity	  myths	  that	  address	  these	  desires	  and	  anxieties.	  	  

Ikoniske brands formidles og bygges oftest gennem brug af massemedierne, som eksempelvis i tv-

reklamer. Ikoniske brands skaber identitetsmyter, der er simple fiktioner, som formidler og 

adresserer kulturelle spændinger i imaginære verdener, hvilket er anderledes fra de verdener 

forbrugerne normalt befinder sig i. Ikoniske brands adskiller sig derfor fra konventionelle brands, 

der er bygget op omkring budskaber omkring de fordele, de giver, og hvordan produktet 

differentierer sig fra konkurrenternes (ibid. s. 7).  

4.1.1.3	  Identity	  myths	  reside	  in	  the	  brand,	  which	  consumers	  experience	  and	  share	  via	  ritual	  

action.	  

De gode myter bidrager til forbrugernes identitetsskabelse ved at formidle brandets vision, og 

dermed forbinder forbrugerne brandet med deres egne ønsker og selvopfattelse. Det skaber tætte 

bånd mellem forbrugerne og virksomhedens brand, og over tid vil brugen af specifikke myter få 

forbrugerne til at opfatte disse myter, som iboende i brandets markører; logo, navn og 

designelementer (ibid. s. 8) 

4.1.1.4	  These	  identity	  myths	  are	  set	  in	  the	  populist	  world.	  	  

Identitetsmyter skabes oftest i populistverdener. Populistverdener er separeret fra både hverdagen, 

og forretningsverdenen og den elitære kontrol. Forbrugere i populistverdenen deler et ethos, der 

skaber den indre motivation for deres handlinger. Ikoniske brands bruger myter, der låner 

ressourcer fra populistverdenerne for at skabe tillid om mytens autencitet (ibid. s 9). 

4.1.1.5	  Iconic	  brands	  perform	  as	  activist,	  leading	  culture.	  	  

De mest gennemslagskraftige ikoniske brands er vedholdende, og er på forkant med de kulturelle 

forandringer, der sker i samfundet. Ikoniske brands har ikke kun følelser, fordele og personligheder 

liggende i brandets dna. Ikoniske brands er bygget på brugen af myter, der giver forbrugere chancen 

for at bygge en bro mellem samfundets herskende ideologi, og forbrugernes egne 
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hverdagsproblemer. Myterne fungerer kun, hvis myten er skabt i en historisk kontekst, da det er det, 

der giver myten sin værdi (ibid. s. 9). 

4.1.1.6	  Iconic	  brands	  rely	  on	  break	  through	  performance,	  rather	  than	  consistent	  

communications.	  	  

Ikoniske brands udvikler få ekstremt effektfulde indslag, fremfor vedholdende og konsistent 

kommunikation. Forbrugerne glemmer ofte konventionelle reklamebudskaber inden for kort tid, 

hvorimod ikoniske reklamer sætter sig fast i forbrugernes hukommelse (ibid. s. 10) 

4.1.1.7	  Iconic	  brands	  enjoy	  a	  cultural	  halo	  effect.	  	  

Når et ikonisk brand udvikler og bruger en gennemslagskraftig myte, der bidrager til forbrugernes 

identitet, og dermed besidder identitetsværdi, så opnår virksomhedens brand en halo-effekt. Halo-

effekten betyder, at forbrugernes associationer til brandet får værdi fra myten. Forbrugerne tillægger 

dermed virksomheden og dens produkt en merværdi, de ikke nødvendigvis besidder (ibid. s. 10).  

4.1.2	  Opgøret	  med	  konventionel	  branding	  
Holt kritiserer konventionel branding for ikke at udnytte den omverden den eksisterer i, og 

tilgangen er dermed ikke langsigtet, men mere kortsigtet som en form for quick-fix. Holt 

argumenterer for, at hvad han kalder mind-share branding kun beror på brugen af USP, unique 

selling proposition (ibid. s. 15). På den måde er der kun fokus på rationelle argumentationer, om de 

fordele produktet giver forbrugeren, hvor reklamebureauerne fortæller forbrugeren, hvad de vil 

have, og hvor brandet skal eksistere. Derfor mener Holt, at mind-share branding, hvilket ligeledes 

er tilfældet med den emotionelle tilgang, ikke vil kunne bygge kulturelle ikoner, da tilgangen 

simplificerer forbrugerens forhold til brandet (ibid. s. 15). Det samme er tilfældet med viral 

branding, da tilgangen kræver forbrugerens involvering (ibid. s. 29). Selvom viral branding er en 

billig metode, der kan være yderst effektiv, så er den risikabel, da det ikke er muligt at kontrollere 

brandet. Holt argumenterer derfor for, at viral branding ikke skaber ikoniske brands, da tilgangen 

beror på, at al kommunikation er god, så længe historierne genfortælles.  

Holt mener, at der er tre grundlæggende modsætninger mellem konventionel branding og kulturel 

branding. Den første modsætning er persuasion vs. myth making. I konventionel branding er 

kommunikation et kreativt værktøj, der bruges til overbevise forbrugeren om at købe et produkt. 

Forskellen er, at kulturel branding ser brugen af kommunikation som det centrale element i 

opbygningen af historierne, der er skabt rundt om brandet, i stedet for historierne om brandet. Holt 

argumenter, at kulturel branding gør, at forbrugeren ikke køber produktet, men brandets myter (ibid. 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

28	  
	  	  

s. 36). Den anden modsætning er abstract association vs. cultural expression Her argumenterer 

Holt for, at konventionel branding fokuserer på, at et brand skal besidde et sæt abstrakte 

associationer, hvorimod kulturel branding er mere fokuseret på at finde de rette kulturelle udtryk, 

der ligger i myterne omkring brandet. Konventionel branding er ifølge Holt alt for fokuseret på at 

kvantificere et brand, at brandets mulighed for at agere som en historisk aktør, forsvinder. Brandet 

opnår derfor aldrig ikonisk status, da fokus ikke er på kvalificeringen af brandet (ibid. s. 36). Den 

sidste modsætning, consistency vs. historical fit, omhandler konventionel brandings tese om at finde 

ind til brandets DNA. Tilgangen prøver at finde de værdier, der vil gøre produktet attraktivt for 

forbrugeren, for derefter at formidle disse. Kulturel branding beskæftiger sig modsat med, hvordan 

brandets historiske fit er i forhold til den umiddelbare omverden. Myterne, der skaber det ikoniske 

brand, skal med andre ord have relevans for den tid brandet eksisterer i. Succesen beror på brandets 

mulighed for og evne til at blive direkte engageret i samfundets sociale udfordringer (ibid. s. 37). 

Holt opstiller en række strategiske principper for kulturel branding, Strategic Principles of Cultural 

Branding, der tager udgangspunkt i de syv axiomer, der tidligere er blevet beskrevet. Principperne 

fungerer som brand managerens værktøjer til effektiv kulturel branding, og er derfor et essentielt 

element i forståelsen af kulturel branding. 

4.1.3	  Targeting	  Myth	  Markets	  
Identitetsbrands, deltager på mytemarkederne og kæmper med andre kulturelle produkter om at 

udøve myter, der løser kulturelle modsætninger, fremfor produktmarkederne, hvor forskellige 

brands kæmper med de samme konventionelle branding-tilgange (ibid. s. 39). Det er derfor 

essentielt, at brand-manageren finder det rigtige mytemarked for virksomhedens brand, da det at 

ramme et mytemarked kan være en svær udfordring. Mytemarkederne er ikke statiske og er 

konstant destabiliserede af kulturelle forstyrrelser, hvilket er et af de centrale emner for How 

Brands Become Icons. Ifølge Holt, så skal brand-manageren være forberedt på kommende kulturelle 

forstyrrelser, da det gør brandet i stand til at bryde den herskende ideologi med en modsigelse, der 

bakkes op af en myte. De brands, der formår at skifte og udvikle myter på det rigtige tidspunkt i de 

kulturelle forstyrrelser, har muligheden for at blive og forblive et ikonisk brand.  

Holt kombinerer ovenstående med de tre fundamentale byggeklodser for kulturel branding: 

National Ideology, cultural contradictions og populist world (ibid. s. 56). Det er disse tre 

byggeklodser, der former mytemarkederne. Mytemarkederne er den implicitte kommunikation, der 

er centreret omkring den eksisterende nationale idelogi. 
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Den nationale idelogi er det stærkeste element i skabelsen af behovet for en myte hos forbrugerne. 

Ideologier et aldrig tydeligt definerede, men de kritiske myter er med til at gøre dem tydeligere, 

hvilket er med til at udvikle samfund. Holt argumenterer for, at det er essentielt at følge med i 

evolutionen af sådanne myter, da denne viden betyder, at et brand kan udforme nye tidssvarende 

myter. Det er spændingerne imellem den eksisterende og dominerende ideologi (ibid. s. 57), og 

forbrugernes individuelle opfattelse af hverdagen, der skaber behovet for myter, der kan fylde hullet 

mellem de to modsigende opfattelser. Myterne har dermed den funktion, at de bygger en bro, der 

eliminerer den fremmedgørelse over for ideologien, som forbrugeren føler. Myten bidrager således 

til forbrugerens identitetsskabelse, hvilket er særligt vigtigt, når der opstår brud med den 

eksisterende ideologi, eller når der sker et ideologisk skift i samfundet; et begreb Holt kalder 

Cultural Contradictions (ibid. s. 57-58). Myternes råmateriale er populistverdenerne, som består af 

grupper af individer, der udøver en bestemt ideologi gennem deres kollektive aktiviteter. 

Offentligheden anser grupperne som autentiske, da den antager, at gruppen handler ud fra en 

overbevisning, fremfor en interesse (ibid. s. 58-59). 

Der kan ofte være flere samfundsmæssige modsigelser, social contradictions, og det er ikke altid 

den åbenlyse modsigelse, der har størst værdi. Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige myte, der er 

fortalt på den rigtige måde. I kulturel branding er historien omdrejningspunkt for selve strategien, 

fordi mytens kvalitet, og ikke abstrakte associationer, driver den identitetsværdi forbrugerne får. 

Brand-manageren skal vise de kreative kræfter i den rigtige retning af den hensigtsmæssige mytes 

kerne, da det eliminerer muligheden for uhensigtsmæssige historier. Det gøres ved at udarbejde et 

cultural brief, der indeholder en beskrivelse af; myth treatment, populist authenticity og charismatic 

aesthetic (Holt, 2004). Det er vigtigt at det kulturelle brief er gennemarbejdet og udførligt, da en 

myte opnår succes, når brandet leverer den rigtige historie. Historien skal være autentisk og 

forankret i brandets populistiske verden og samtidigt udarbejde med karismatisk æstetik (ibid. s. 64-

66). 

4.1.4	  Leveraging	  Cultural	  and	  Political	  Authority	  
En virksomhed skal se et brand som et strategisk aktiv. Et brands økonomiske værdi, brand equity, 

er baseret på den indtægt et brand vil generere grundet forbrugernes loyalitet. Jo højere brand 

equity, des større er forbrugernes villighed til at betale en højere pris for et produkt9. Brand equity 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Holt behandler primært disse produkter som premium produkter, det antages dog, at alle produkter vil få denne 
egenskab og derved fremstå som premium produkt. 
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er baseret på brandets styrke og udbredelsen af brandassociationer i mind-share branding, og 

indlejret i antallet af indflydelsesrige personer i viral branding (ibid. 95). 

Holt argumenterer for, at brand equity skal opfattes andeledes i kulturel branding. Her er brand 

equity ikke et produkt, men snarere et fænomen, der giver udtryk for den succes tidligere myter har 

genereret (ibid. s. 95). Et succesfuldt identitetsbrand opnår herigennem to aktiver; political 

authority og cultural authority, der kan udnyttes at genopfinde myten (ibid. s. 125). Aktiverne 

genererer ikke automatisk brand equity. Det er derimod brand-managerens genfortolkning af de to 

aktiver, da dette gør virksomheden i stand til succesfuldt at anvende tidligere effektfulde myter i 

skabelsen af brandet. Aktiverne skal fortolkes på en måde, der gør dem i stand til at bidrage til 

udviklingen af samfundets sociale forandring, da dette kan optimere virksomhedens brand equity og 

give kulturel autoritet. Ifølge Holt, så er kulturel autoritet, den autoritet et brand opnår gennem brug 

af succesfulde myter, der har adresseret vigtige kulturelle bekymringer. Kulturel autoritet giver 

brandet rettigheden til senere at adressere andre kulturelle bekymringer. Politisk autoritet fungerer i 

essensen på samme måde som kulturel autoritet, da brandet her opnår evnen til at fungere politisk, 

grundet den politiske magt forbrugerne tillægger brandet. Ikoniske brands besidder denne vigtige 

autoritet og magt (ibid. s. 125-128). 

4.1.5	  Managing	  Brand	  Loyalty	  as	  a	  Social	  Network	  
Holts teori centrerer sig om identitetsbrands, der har et fysisk produkt. Men nogle brands, såsom 

medierne, har ikke et fysisk produkt, som de kan skabe et ikonisk brand omkring. Teorien bruger 

derfor medierne som eksempel for, hvordan man kan bibeholde forbrugernes loyalitet. Holt 

argumenterer for, at loyalitet skabes og bibeholdes i samspillet mellem de tre uafhængige aktører; 

followers, insiders og feeders, der danner et socialt netværk, hvor et brands loyalitet bliver 

produceret (ibid. s. 139). Followers er brandets magnet. De identificerer sig med brandets myte og 

den kløft brandet dækker i dagligdagen, og bidrager dermed til at give myten legitimitet i 

omverden. Insiders er lægmænd. De er gatekeepers for brandets adgang til den populistiske verden, 

og er ikke ligeså loyale som followers, da de kæmper om den samme plads som brandet i den 

populistiske verden (ibid. s. 140, 143, 147). Holt argumenterer for, at insiders ofte følger brandet 

mere end followers, dog med mindre entusiasme. Insiders interesserer sig for brandets dybere 

mening, ikke den myte brandet producerer, og de er derfor en vigtig aktør, da de giver brandet en 

stærk legitimitet i det sociale netværk. Feeders er netværkets kulturelle parasitter. De benytter 

myten til at bidrage til deres egen identitet, og de dyrker kun myten fordi dedikerede followers gør 

(ibid. s. 140, 143, 147).  
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Holt argumenterer for, at den mest effektive måde at styrke et identitetsbrands markedsposition, er 

ved at højne followers affektion til brandet. Det betyder, at en stærk myte vil generere yderligere 

opmærksomhed end den followerne bidrager med grundet de kulturelle parasitter. Og et stærkt 

socialt netværk, vil fastholde brandets forbrugere, da de ellers vil miste de sociale tilhørsforhold 

netværket giver (ibid. s. 149). 

4.1.6	  Coauthoring	  the	  Myth	  
Holt mener, at et identitetsbrand skaber identitetsværdi ved at udnytte tidens kulturelle kontekst som 

kildemateriale, source material, da mange forbrugere er blevet kyniske over for konventionel 

branding (ibid. s. 161). En brand-manager skal derfor katalysere identitetsværdien via et fokus på 

kulturelle industrier og populistverdener, da samfundet bedste myteskabelser sker i disse to 

katalysatorer, ikke i reklamer. Det er svært at udvikle kulturelle tekster, hvilket skyldes, at brand-

managers ofte sværger til konventionelle branding-strategier, og Holt præsenterer derfor de to 

begreber stitching text og repackaging text, der skal bruges til at udvikle kildematerialet i kulturel 

branding (ibid. s. 163). I førstnævnte bruges brandet som en rekvisit i en eksisterende myte, i stedet 

for at lade brandet danne myten. I sidstnævnte bruges brandets historicitet til at vise, hvordan 

brandet tidligere har været indlejret i eksisterende myter på tværs af store sociale skel. Holt 

argumenterer for, at brand-managers skal udnytte den entusiasme forbrugerne tillægger et brand, og 

lade omverdenen være med til at skabe de myter brandet benytter (ibid. s. 185) 

4.1.7	  Advancing	  the	  Myth	  
En brand-manager skal være bevidst omkring kulturel brandings to faldgruber, milking the myth og 

chasing trends (Holt, 2004), hvis brandets succesfulde myte fortsat skal udvikles og styrkes. Holt 

argumenterer for vigtigheden af dette, da et ikonisk brand skal besidde integritet og vise 

vedholdenhed over for de værdier der ligger i dets myte (ibid. s. 189). Misbruger man sine followers 

tilhørsforhold til myten, så vil den miste sin effekt, hvilket endegyldigt kan ødelægge myten. Dette 

sker, hvis man malker myten for at kapitalisere på dens popularitet, eller hvis man forlader en 

succesfuld myte i jagten på den næste store trend. Det er derfor vigtigt, at en myte ikke duplikeres, 

da myten konstant skal udfordre followernes fantasi. Ikoniske brands skal forblive tro mod den 

skabte myte, og ikke søge samfundets flygtige trends, da dette vil dræbe myten omkring brandet. 

Holt argumenterer ligeledes i chasing trends at man ikke må jagte populistiske verdener, der ikke 

ligger inden for den kulturelle og politiske autoritet man besidder. Gøres dette fremstår brandet som 

en opportunistisk kulturel parasit (ibid. s. 198) Holt argumenterer for, at en brand-manager i stedet 
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skal søge efter at avancere den eksisterende myte, og opstiller fire principper for hvordan dette 

gøres: 

4.1.7.1	  Develop	  plot	  and	  characters	  

Myter er historier, hvis formål er at udfylde en vigtig kulturel funktion i samfundet. Brand-

managers skal derfor vedligeholde myten ved konstant kommerciel storytelling, der bruges til at 

skabe en serie af historier, der alle bidrager med nye aspekter til myten. På denne måde sikres 

historierne en kontinuerlig udvikling, der er med til at demonstrere det kulturelle lederskab myten 

besidder (ibid. s. 198-199). 

4.1.7.2	  Sample	  new	  popular	  culture	  

Et ikonisk brand er ikke en kulturel parasit, men brandet skal engagere sig i den kultur den 

eksisterer i. Det skal med andre ord følge udviklingen af populærkulturen. Brand-manageren skal 

derfor kun udvælge de kulturelle elementer, der troværdigt kan inkorporeres i brandets historicitet. 

Herefter skal myten skræddersyes til at kunne formidle brandets syn på samfundets ideologi, på en 

måde der viderefører brandets myte på en troværdig måde. På denne måde bliver myten indlejret og 

vedligeholdt i populærkulturen udvikling (ibid. s. 200-201)  

4.1.7.3	  Speak	  from	  new	  populist	  worlds	  

Ikoniske brands udnytter populistiske verdener som kildemateriale til udviklingen og skabelsen af 

myten. Brand-managers kan genoplive et brands myte ved at lokalisere den relevante populistisk 

verden, der har det rigtige fit i forhold til brandets myte, og ikke fordi populistverdenen besidder et 

potentielt finansielt afkast (ibid. s. 202-206). 

4.1.7.4	  Push	  the	  myth’s	  boundaries	  

Når et mytemarked modnes, så vil brandets myte blive forudsigelig og dermed gøres irrelevant. 

Brand-manageren skal udnytte forbrugernes forudgående kendskab til brandet, som fundament for 

at udbygge mytens karakterer og plot. På den måde kan kommunikation, der tidligere ville være 

uaktuel, fremstå som innovativ og aktuel, da den har fået fornyet liv (ibid. s. 206-207). 

4.1.8	  Branding	  as	  Cultural	  Activism	  
Ikoniske Brands er proaktive, og ikke reaktive som konventionelle brands, hvis snapshot-tilgang til 

brandets værdi fjerner fokus fra brandets kulturelle muligheder. Ikoniske brands er skabt af 

kulturelle aktivister, cultural activists, der indsamler kulturel viden, cultural knowledge, i stedet for 

viden om den enkelte forbruger (ibid. s. 209). Holt mener, at hvis en virksomhed systematisk skal 
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bygge et ikonisk brand, så skal virksomheden genopfinde sin marketing funktion, for at være i stand 

til at finde den essentielle kulturelle viden. Kulturel viden fokuserer på de store sociale ændringers 

indvirkning på nationer, frem for på grupperinger og individer (ibid. s. 209). Den fokuserer på 

kønsroller, klasse og etnicitet i forhold til individernes identitetsskabelse, frem for psyko-

geografiske grupper, og har et holistisk syn på mennesket, der giver indsigt i, hvad der giver 

individets liv mening. Kulturel viden forsøger at forstå identitetsværdien i en kulturel kontekst, i 

stedet for at anskue kultur som en trend. Der eksisterer ifølge Holt 4 typer af kulturel viden: 

4.1.8.1	  Inventory	  the	  brand’s	  cultural	  and	  political	  authority	  

Brand-manageren skal bruge brandets historicitet som en ressource til aktivt at forme brandets 

myter. Det gøres ved at opnå viden om brandets kulturelle og politiske autoritet, da dette giver 

legitimitet, og højner chancerne for succesfuld myteskabelse. Ikoniske brands skaber sit omdømme 

ved at skabe og fortælle historier, som forbrugerne aktivt kan bruge i deres identitetsskabelse (ibid. 

s. 211). 

4.1.8.2	  Develop	  empathic	  understanding	  of	  followers	  identity	  projects	  

De gode myter har en empatisk tilgang til forbrugerens behov for identitetsskabelse, og brand 

managers kan derfor bruge denne kulturelle viden og forståelse til at skabe ikoniske brands. Det er 

svært at formulere denne viden i et kulturelt brief, og brand-managerens opgave er derfor at 

kultivere den empatiske forståelse for forbrugernes identitetsskabelse (ibid. s. 211).  

4.1.8.3	  Immerse	  the	  brand	  team	  into	  the	  populist	  world	  

Brand-manageren skal dykke ned i populistverdenen, da populistverdenens kulturelle aktivister skal 

aktiveres for at brandmanageren kan opnå fuld viden om omverdenen. Det er vigtigt at have denne 

kulturelle viden inden der kommunikeres (ibid. s 213). 

4.1.8.4	  Identify	  emerging	  cultural	  contradictions	  

Kulturel aktivisme handler om at identificere og respondere spirende kulturelle modsætninger, og 

mytemarkederne, der opstår rundt om disse. En brand-manager skal have en genealogisk tilgang til 

markedet for at kunne forudse og opdage kulturelle modsætninger, og dermed kunne adressere dem. 

Den kulturelle viden opnås ved makroundersøgelser, der giver brand-manageren en dybere 

forståelse af de kulturelle modsætninger (ibid. s. 214). 
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4.1.9	  Brand	  manager	  as	  genealogist	  
I Holts kulturelle branding model er brand-manageren en genealog, der er i stand til at se et brands 

spirende kulturelle muligheder, cultural opportunities, og samtidigt forstå deres subtile 

karakteristik. Virksomhedens brand skal forstås som et kulturelt element, der eksisterer i gennem 

historien, og brand-managerens kulturelle viden er derfor essentielt for, at brandet opnår ikonisk 

status (ibid. s 214). 

4.2	  Douglas	  B.	  Holt	  &	  Douglas	  Cameron	  –	  Cultural	  Strategy:	  Using	  Innovative	  

Ideologies	  to	  Build	  Breakthrough	  Brands	  

Følgende afsnit vil præsentere Holt & Camerons teori som beskrevet i bogen, Cultural Strategy. 

Teorien fokuserer specifikt på, hvordan en virksomhed anvender kulturel branding som beskrevet i 

How Brands Become Icons. 

4.2.1	  Rethinking	  blue	  oceans	  
I Holt og Camerons bog, Cultural Strategy, fra 2010, argumenteres der for, at der er et stort behov 

for, at virksomheder søger nye markeder, white space, og bevæge sig væk fra den konventionelle 

markedstilgang, der udelukkende fokuserer på produktinnovation. Virksomheder skal i stedet 

udvikle alternative kulturelle markedstilgange, der tilbyder forbrugerne en ideologi, der udfordrer 

samfundets eksisterende ideologi. Det argumenteres, at hvis en virksomhed kan vinde den 

ideologiske kamp, så vil verden opdage det, hvilket vil give brandet en gruppe af loyale followers. 

Ved at fokusere på markedets white space, så kan virksomheder skabe og dominere de emergerende 

muligheder. 

Forfatterne argumenterer for, at virksomheder skal skabe et brand, der resonerer med forbrugerens 

egen ideologi. Hvor red oceans er eksisterende markeder præget af konkurrence, der er domineret af 

branding baseret på ensartede produkters konventionelle fordele, så skaber blue oceans value 

innovations, der ikke medfører direkte konkurrence fra andre virksomheder. Forfatterne præsenterer 

to konventionelle tilgange til blue ocean strategy, der gør en virksomhed i stand til at finde 

mulighederne, markedets white space (Holt & Cameron, 2010). 

Den første tilgang handler om at skabe produktinnovationer, der direkte er med til at transformere 

produktkategorien gennem teknologisk innovation, hvad Holt kalder disruptive innovations. 

Kommercialiseringen af den nye teknologi indbefatter både produkter og tjenesteydelser, der skaber 

merværdi for forbrugeren. Den anden tilgang handler om at lokalisere markedets uudnyttede 

muligheder, blue oceans, til at skabe unikke værdikombinationer ved at metodisk nedbryde den 
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eksisterende kategoris regler. Forfatterne kalder dette for mix and match innovation (Holt & 

Cameron, 2010, s. 4). Virksomheder skal bruge tilgangen til at importere nye værdier til produktet, 

fra andre produktkategorier. På den måde forbedres produktets konventionelle fordele, og er dermed 

med til at skabe en konkurrencemæssig fordel. 

Forfatterne argumenterer for, at der behov for nytænkning inden for blue ocean tilgangen, der 

fokuserer for meget på virksomhedens produkt. Det globale ølmarked er eksempelvis et red ocean i 

forhold til produktinnovation, men derimod et dynamisk blue ocean i forhold til udviklingen og 

brugen af cultural expressions. Det betyder, at de ølproducenter, der har de bedste ideologier 

dominerer ølmarkedet. Forfatterne mener derfor, at virksomheder skal bruge kulturelle 

entreprenører, cultural entrepreneurs, til at lede efter radikale forandringer i den eksisterende kultur 

og samfund, hvilket han kalder kulturel innovation, cultural innovation, i stedet for 

produktinnovation: “…a basic problem with undertaking blue-ocean-styled product innovation in 

mature categories is that it forces the innovator to pursue ever smaller niches – aimed at even 

narrower “need states” – to carve out a truly new offering.” (ibid., s. 6) 

Konventionel marketing, hvad forfatterne kalder mind-share marketing, skaber red oceans, da 

tilgangen udelukkende fokuserer på administrationen af virksomheden. Forfatterne kritiserer 

samtidigt mind-share marketing for at være for kortsigtet, og for at fjerne en virksomheds mulighed 

for at forfølge de vigtige kulturelle innovationer, der kan sikre, at brandet langsigtet kan fastholde 

en førende markedsposition: “Conceiving of brands as a phenomenon of the mind – rather than of 

society, culture and politics – means that opportunities for innovation created by historical changes 

in society are totally ignored.” (ibid., s.11). 

Virksomheder, der udelukkende bruger mind-share marketing, er ifølge forfatterne i fare for at ryge 

i to fælder. Den første fælde er, the functional benefits trap (ibid., s. 9). Den mulige faldgruppe 

skyldes, at virksomheder, der kun benytter USP, unique selling proposition, og mind-share 

marketing, er afhængige af argumentet om, at brands opnår succes, når de besætter kognitivt 

territorium i forbrugernes sind (ibid.). Det er problematisk, da konkurrenterne nemt kan kopiere de 

samme funktionelle fordele ved et produkt, og virksomheder bør derfor undgå denne faldgruppe. 

Den anden fælde er, the commodity emotions trap, der opstår når virksomheder forsøger at undgå 

the functional benefits trap. Det skyldes, at der er mange udfordringer ved at identificere 

forbrugernes ønskede emotionelle fordele ved et brand, da tilgangen kan få virksomheden til at 

virke utroværdig, hvis forbrugerne ikke opnår merværdi. Det er også i dette tilfælde nemt for 
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konkurrenterne at kopiere brandets emotionelle fordele, hvilket vil have en negativ på effekt på 

virksomheden. 

4.2.2	  Cultural	  Innovation	  Theory	  
Omdrejningspunktet i Cultural Strategy er, ”A cultural innovation is a brand that delivers an 

innovative cultural expression” (Holt & Cameron, 2010, s. 173). Forfatterne argumenterer for, at 

hvis man skal forstå hvordan kulturelle innovationer virker, så skal begrebet innovation forstås på 

en ny måde. Forfatternes kulturelle innovationsteori vender forståelsen af begreberne markeder, 

konkurrence, muligheder og innovation på hovedet. Og der er derfor essentielt at forstå kulturelle 

udtryksformers, cultural expressions, centrale rolle i skabelsen af merværdi for forbrugerne. De 

kulturelle udtryksformer målretter virksomhedens strategier mod en ny form for blue oceans. De 

nye muligheder ligger i de ideologiske muligheder, ideological opportunities, der gør virksomheden 

i stand til at overhale konkurrenter, der benytter mere konventionelle produktinnovations- og 

marketingstrategier. De mere traditionelle kilder til kulturelle udtryksformer er blevet erstattet af 

massemedierne og markedshandlen, og brands er dermed blevet de primære kommercielle 

værktøjer til at markedsføre virksomheden gennem brug af kulturelle udtryksformer: “Cultural 

expressions serve as compass points, organizing how we understand the world and our place in it, 

what is meaningful, what is moral, what is human, what is inhuman, what we should strive for, and 

what we should despise. [They] serve as linchpins of identity: they are fundamental materials for 

belonging, recognition, and status. [They] permeate society, providing us with the building blocks 

with which we construct meaningful lives. They give guidance on all the key social, political, and 

existential constructs: from the nation, social class, gender, race, sexuality, and ethnicity, to 

constructs like beauty, health, religion, nature, compassion, generosity, ethics, the body, work, 

competition, the market, and success.” (ibid., s.173.174) 

Ifølge forfatterne, så består kulturelle udtryksformer af tre elementer; ideologi, myte, og kulturelle 

koder. Den kulturelle konkurrence strækker sig over de tre elementer, kulturel innovation opstår, 

når en virksomhed bruger den rette ideologi, der er formidlet af den optimale myte, der er udtrykt 

ved brug af de rigtige kulturelle koder (ibid., s.176)  

Ikoniske brands understøtter ideologier, og har ideologierne som centrale indlejrede elementer i 

brandet og produktet. Ideologier er dog mere konceptuelle end kulturelle udtryksformer, da 

forbrugerne oplever ideologierne gennem flere lag af kulturelle udtryksformer. Det betyder, at 

ideologierne bliver en indlejret del af samfundets kultur, når de formidles af brandets myter og 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

37	  
	  	  

kulturelle koder: ”An ideology is a point of view on one of these (i.e. masculinity) cultural 

constructs that has become widely shared and accepted. Naturalized by a segment of society as the 

“truth”. Ideologies profoundly share our everyday evaluations and actions, we all hold dear many 

ideologies, which allow us to function consistently, coherently, and effectively in our social lives.” 

(ibid., s.174) 

Brandets anvendte ideologi formidles af myter, der fungerer som lærerige historier, som tilfører 

ideologierne værdi og mening. Ideologier, der er indlejret i myter, er lettere for forbrugerne at 

forstå, er mere mærkbare, og har mere mening, end hvis ideologien var konceptuelt formidlet. Hvis 

en myte skal resonere med forbrugerne, så skal den indeholde og skabes af passende og 

overbevisende kulturelle koder. 

Kulturelle koder fungerer som forbrugernes genvej til at forstå mytens intenderede mening, og 

dermed ideologien. Det er vigtigt at benytte de rigtige kulturelle koder, da selv den mest tiltalende 

ideologi, der er indlejret i en stærk myte, vil fejle, hvis de kulturelle koder er misfortolkede og 

dermed ikke brugbare. En virksomhed skal derfor investere ressourcerne i at finde frem til de bedst 

egnede kulturelle koder, da brandets myter ellers ikke er i stand til at viderebringe den ønskede 

ideologi til forbrugerne. 

Forfatterne argumenter for, at en virksomhed, der indlejrer den rette ideologi, myte og kulturelle 

koder, i sit brand, vil opnå en stærkere samhørighed med forbrugerne, da der opstår et 

afhængighedsforhold. Det betyder, at forbrugerne vil udvikle stærke emotionelle bånd til brandet, 

da brandet er relevant og har stor identifikationsværdi. Forbrugerne vil herigennem tilføre brandet 

andre ønskværdige kvaliteter, og de kulturelle udtryksformer katalyserer dermed alle brandets 

elementer. Det synliggør brandets emotionelle fordele over for forbrugerne, hvilket er en afledt 

konsekvens af et brands effektive brug af kulturelle innovationer og udtryksformer. Ifølge 

forfatterne, så vil forbrugerne være mere tilbøjelige til at tro på, at brandets produkter har flere 

funktionelle fordele, functional benefits, hvis de får merværdi til deres liv i gennem brandet. 

Forbrugeren giver dermed brandet en central rolle i deres identitetsskabelse, og vil samtidigt tro, at 

produktet og virksomheden kan mere end konkurrenterne. “Few businesses – whatever the physical 

product or service they sell – understand their offering is understood, experienced, and valued by 

consumers as a cultural expression. Few businesses, therefore, are managing their cultural 

expressions.” (Holt & Cameron, 2010, s. 183). 
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4.2.3	  Building	  the	  strategy	  –	  the	  six-‐stage	  model	  
For at virksomheder kan have de bedste forudsætninger for at skabe et ikonisk brand, så har 

forfatterne skabt en kulturel branding-model bestående af seks direkte operationaliserbare trin. 

Brand-manageren kan bruge modellen til at strukturere og skabe den kommende eller eksisterende 

branding-strategi, og på den måde højnes chancen for at skabe kulturel innovation, og dermed et 

ikonisk brand. Strategiens vigtigste element er identifikationen af social disruptions. Kulturel 

strategi bygger i høj grad på brandets evne til at positionere sig i forhold til samfundets brud med 

den herskende ideologi. Bruddet skal udnyttes af et brand til at tilbyde forbrugerne en alternativ 

ideologi, der kan fylde det hul de føler er opstået mellem deres egen livsopfattelse og den 

samfundsherskende ideologi. Forfatterne deler strategien op i følgende trin: 	  

4.2.3.1	  Map	  the	  Category’s	  Cultural	  orthodoxy	  

Virksomheden skal starte med at kortlægge kategoriens kulturelle ortodoksi, det kulturelle red 

ocean den kommende kulturelle innovation skal navigere rundt i. Markedets kulturelle ortodoksi 

består af de eksisterende kulturelle udtryk, ideologi, myte, og kulturelle koder, som etablerede 

	  

Figur	  1:	  Figuren	  illustrerer	  Holt	  &	  Camerons	  (2010,	  s.	  12)	  six-‐step	  model,	  der	  anvendes	  til	  at	  bygge	  en	  kulturel	  
strategi	  
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virksomheder benytter i konkurrencen om at skabe merværdi for forbrugerne. De kulturelle koder 

findes i alle konkurrenternes marketing-aktiviteter; produktdesign, kommunikationsstrategi, vision, 

samt i mediernes omtale af virksomhederne. Brand-manageren skal kortlægge den kulturelle 

ortodoksi gennem diskursanalyser af virksomhedens konkurrenter (Holt & Cameron, 2010, s. 185). 

4.2.3.2	  Identify	  the	  Social	  disruption	  

Herefter skal virksomheden identificere de kulturelle forstyrrelser, social disruptions, der kan 

frigøre virksomheden fra den kulturelle ortodoksi. Sociale skift vil, ifølge forfatterne, med tiden 

ødelægge forbrugernes identifikation med kategoriens konventionelle kulturelle udtryksformer, 

social expressions (Holt & Cameron, 2010). De konstante samfundsmæssige forandringer betyder, 

at virksomheder skal fokusere på de forandringer, der svækker den herskende ideologi. Samfundets 

forandringer skaber et ønske hos forbrugerne om fremkomsten af en ny ideologi, da de er utrygge 

ved den nuværende. De sociale skift, der er med til at ødelægge og forstyrre den dominerende 

ideologi kan være katalyseret af teknologi, økonomi, social struktur, demografi, sociale bevægelser 

eller massemedierne. Brand-manageren skal derfor udarbejde en sociologisk analyse, der fokuserer 

på de samfundsmæssige skift og forstyrrelser, da det er her de ideologiske muligheder skal findes 

(Holt & Cameron, 2010, s. 186) 

4.2.3.3	  Unearth	  the	  Ideological	  opportunity	  

Virksomheden skal afdække den opståede ideologiske mulighed ved at identificere og udspecificere 

de sociale forstyrrelser, der har forstyrret de konventionelle kulturelle udtryksformer. Brand-

manageren skal præcist beskrive, hvordan forstyrrelserne påvirker forbrugernes identitetsskabelse, 

deres identity projects (Holt & Cameron, 2010). Det kan fastslå og identificere forbrugernes 

kollektive ønsker, behov, og frygt i forhold til den oplevede social disruption (ibid.) Dermed får 

virksomheden mulighed for at opdage, hvad den kulturelle forstyrrelse har skabt af behov for 

forbrugerne i forhold til skabelsen af nye kulturelle udtryksformer. Brand manageren kan klarlægge 

hvad den ideologiske mulighed er, ved at foretage diskursanalyser af medierne, samt ved at foretage 

kvalitative interviews med forbrugerne omhandlende deres individuelle identitetsprojekter. På den 

måde kan virksomheden erfare hvilken spirende ideologi forbrugerne er tiltrukket af (Holt & 

Cameron, 2010, s. 186) 

4.2.3.4	  Cull	  Appropriate	  Source	  material	  

Når virksomheden har fundet den ideologiske mulighed, så skal virksomheden frasortere og 

udvælge det passende kildemateriale, source material, for at kunne analysere, hvilke af 
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virksomhedens brugbare aktiver, der kan skabe kulturel innovation. Kulturelle innovationer bliver 

aldrig skabt ud af ingenting. De genbruger snarere de kulturelle udtryk, der eksisterer i subkulturer, 

sociale bevægelser, mediemyter, samt i virksomhedens eget brand. Genbrug af eksisterende sociale 

udtryk er ofte mere succesfulde, da de allerede er blevet omfavnet af forbrugerne, hvilket gør dem 

ideelle til at adressere de nye ideologiske muligheder. ”Cultural innovation is not about ‘‘futuring’’ 

or brainstorming pie-in-the-sky visions of what may come to be in ten years.” (Holt & Cameron, 

2010, s. 187). Det tilgængelige kildemateriale er opdelt i følgende tre grupper: 

Subkulturer 

En subkultur er en gruppe eller et sted, der er samlet omkring en ideologi, der er antitetisk i forhold 

til kategoriens kulturelle ortodoksi. Subkulturerne kan give en virksomhed stor viden og indsigt, da 

innovationer tilpasses de alternative ideologier, myter og kulturelle koder, der er ligger gemt i 

gruppen. Subkulturer kan samtidigt tilføre stor troværdighed til en virksomheds brand, hvis den 

bruger en bestemt ideologi. Det skyldes, at brandet beviser og legitimerer ideologiens eksistens, 

hvilket har stor værdi for individerne i subkulturen. Brand-manageren skal analysere subkulturerne 

gennem etnografisk fordybelse (Holt & Cameron, 2010, s. 187). 

Mediemyter 

Medierne bruger ofte fremherskende ideologier til at skabe nye kulturelle udtryk. De fleste medier 

indeholder derfor stor viden og indsigt i de eksisterende ideologier. Kulturelle innovationer bruger 

derfor ofte mediernes mytiske behandling af subkulturerne, og deres ideologi til at indsamle vigtig 

viden. Mediemyterne findes gennem litterære analyser (Holt & Cameron, 2010, s. 187-188) 

Brandets aktiver 

Virksomheden skal udnytte sit brands eksisterende og tidligere brugte kulturelle udtryk, da 

udtrykkene besidder et stort kulturelt potentiale, og samtidigt resonerer kraftigt i forbrugernes 

hjerner. I bogen, How Brands Become Icons, argumenterer Holt for, at virksomheder skal udnytte 

sit brands historiske kapital til konstant at udvikle brandet. Forbrugernes eksisterende konnotationer 

til brandet er med andre ord en vigtig ressource for virksomheder, der ønsker at forny deres brand. 

Brand-manageren skal finde de eksisterende kulturelle udtryk ved at analysere på brandets 

genealogi, dets historicitet (Holt & Cameron, 2010, s. 188).  

4.2.3.5	  Apply	  cultural	  tactics	  

Forfatterne skriver, at når en virksomhed har opnået viden om de ovenstående trin, så skal 

virksomheden bruge en af nedenstående taktiker til at opnå den ønskede kulturelle innovation. 
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Provoking ideological flashpoints 

En virksomhed skal fremhæve et kontroversielt og aktuelt problem, der er eksemplificeret ved den 

ideologiske kløft, der er opstået virksomhedens ideologi og den konkurrerende ideologi. Herefter 

skal virksomheden positionere sig i midten af  kontroversen, for at vinde kampen over den 

konkurrerende ideologi. Provokationer skal være centreret om, hvordan virksomheden driver 

forretning, da provokationerne og ideologien dermed forbliver troværdig og overbevisende over for 

forbrugerne. Taktikken er mere effektiv end konventionel viral markedsføring, fordi virksomheden 

griber ind i et omstridt nationalt anliggende, og henfører offentlighedens opmærksomhed og 

interesse på selve problemet, i stedet for at prøve at skabe en mediesensation. Taktikken anvender 

humoristiske ideologisk ladede angreb, der udtrykker virksomhedens synspunkt (Holt & Cameron, 

2010, s. 64). 

Mythologizing the company 

Virksomheden skal udarbejde en realistisk skildring af virksomhedens backstage. På den måde 

bliver virksomheden den primære scene for formidlingen af brandets ideologi, i stedet for, at 

ideologien formidles af subkulturer. Taktikken er særligt effektiv, hvis skildringen af 

virksomhedens brand er autentisk, da mange forbrugere er kritiske over for større konkurrerende 

virksomheders motiver og praksis. Forbrugernes voksende skepsis over for ideologiske brands 

betyder, at ærlige og gennemsigtige brands har større chancer for at få opmærksomhed og opnå 

succes (Holt & Cameron, 2010, s. 62).  

Resuscitating reactionary ideology  

Virksomheden skal bruge tidligere ideologiers historiske værdi, da disse besidder et enormt 

potentiale. Taktikken er særligt virkningsfuld, og virksomheden skal derfor ikke følge 

samfundstendenserne, blandt andet fordi mange subkulturer ofte benytter tidligere dominerende 

ideologier (Holt & Cameron, 2010, s. 62) 

Cultural capital trickle-down 

Kulturel kapital er en højt værdsat ressource, da kulturelle koder bruges til at formidle en kulturel 

identitet. Subkulturerne skaber det kulturelle råmateriale, der er med til at skabe kulturelle 

innovationer, da innovationerne siver ned i gennem det kulturelle hierarki. På den måde vil andre 

forbrugere ønske at blive en del af den ideologi, som subkulturerne er en del af. Den klassiske 

økonomiske trickle-down model bygger på, at folk i lavere klasser stræber efter at blive rige og 

berømte, og ønsker at efterligne højere klassers forbrug, hvilket skaber efterspørgsel på 
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statussymboler. Virksomheden kan udnytte taktikken til at designe et brand, der er indlejret i 

eksisterende kulturelle koder, der signalerer eksempelvis luksus, eksklusivitet, og berømmelse. 

Crossing the cultural chasm 

En virksomhed skal bruge kulturel innovation til at omdanne et brands eksisterende anvendte 

ideologi, så den forbliver meningsfuld for forbrugerne. Hvis en virksomhed i stedet kommunikerer, 

at brandets ideologi er konventionel og målsat, så vil virksomheden ramme en kulturel digression, 

cultural chasm. Derved ødelægges ideologiens potentiale for at kunne skaleres til markedet, da 

brandet ikke kan identificeres med ideologien. 

Cultural jiu-jitsu 

En virksomhed kan udnytte store konkurrenters kulturelle udtryk til effektivt at skabe blue oceans. 

Ved at udnytte den etablerede konkurrents markedsstyrke til at skabe en platform, så kan brandet 

opnå stor succes. Taktikken fokuserer på at udvælge de egenskaber ved konkurrenten, der adskiller 

den fra sit brand, for derefter at bruge virksomhedens egen arv eller brand til at udfordre den 

etablerede holdning (Holt & Cameron, 2010, s. 110, 201, 245, 247, 263). 

4.2.3.6	  Craft	  Cultural	  Design	  

Når virksomheden har gennemgået de ovenstående trin, så skal den egentlige kulturelle strategi 

designes og udarbejdes. Den kulturelle strategi adskiller fra konventionelle strategier, ved at kræve 

en identifikation af den tilgængelige ideologiske mulighed for et specifikt tispunkt i historien. 

Strategien skal have en udførlig beskrivelse af, hvordan virksomheden ønsker at adressere den 

opståede ideologiske mulighed ved at benytte specifikt udvalgte kulturelle udtryksformer, bestående 

af ideologi, myter og kulturelle koder.  

Det er ikke kun den kulturelle strategis forskellige elementer, der adskiller den fra konventionelle 

strategier. Strategien skal være meget mere specifik og samtidigt bestå af flere direktiver, der styrer 

alle, der er involveret i at skabe den kulturelle strategi, i den samme retning. På den måde kommer 

alle strategiens elementer til at have indarbejdet de samme specifikke kulturelle udtryk, og dermed 

også i brandet. Virksomheden skal derfor udarbejde et detaljeret dokument, der udspecificerer 

hvilken ideologi, hvilke myter, og hvilke kulturelle koder, den kulturelle innovation, og 

forhåbentligt også det kommende ikoniske brand, skal bestå af. 
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4.2.4	  Cultural	  Studios	  
Forfatterne argumenterer for, at kulturel strategis succes i høj grad beror på kulturelle 

arbejdsgrupper og processer, cultural studios, der fortsætter med at genopfinde og genfortolke de 

kulturelle koder, der er med til at formidle brandets ideologi. At søge efter kulturel innovation 

udgør et komplekst læringsproblem, og forfatterne argumenterer derfor for, at et community of 

practice er den optimale organisationsstruktur til at imødegå dette læringsproblem, hvilket ligeledes 

er et centralt element i andre innovationer. En virksomheds organisationsstruktur er essentiel for 

opnåelsen af succesfulde kulturelle innovationer, fordi en virksomhed med en mere flydende 

struktur tillader arbejdsgrupperne at forfølge deres innovative mål. Denne struktur er, ifølge 

forfatterne, oftest forekommende i mindre virksomheder og start up virksomheder, der tillader 

arbejdsgrupperne at eksistere i det åbne (Holt & Cameron, 2010). 

Arbejdsgrupperne er karakteriseret ved at være flade kollaborative teams, med ikke specifikt 

definerede opgaver inden for deltagernes forskellige ekspertiseområder. Det tillader dem at opdage 

innovationer, hvilket er med til at skubbe projektet fremad. Arbejdet er baseret på de emergerende 

strategier, der opstår gennem gruppens kollektive eksperimenter, hvilket tillader gruppen at forfølge 

de innovationer, de opdager.  

En af hjørnestenene i de kulturelle arbejdsgruppers succes er, at de skal have beslutningsmagt fra 

ledelsen. Det er vigtigt, da den endelige beslutning omkring strategiens udførsel ikke må ligge hos 

direktionen, da denne ikke har været en del af processen, og dermed ikke besidder den fornødne 

viden. 

De kulturelle arbejdsgrupper og processer kan etableres i det skjulte og i det åbne. Holt beskæftiger 

sig ikke med de åbne, da han antager at disse er en inkorporeret afdeling i virksomheden og derfor 

lever naturligt i de organisatoriske processer. Skjulte kulturelle arbejdsgrupper har oftest en kortere 

levetid, da virksomheders brand-bureaukratier ødelægger processen grundet et behov for at 

kvantificere alle marketingaktiviteter. Den korte levetid kan også skyldes, at behovet for kulturelle 

innovationer ikke længere eksisterer, eller hvis den ofte rebelske leder, der har faciliteret og afgivet 

beslutningsmagt til den kulturelle arbejdsgruppe forsvinder. Kulturelle arbejdsgrupper er oftest 

sammensat af personer med forskellige ekspertiser inden for det område den kulturelle innovation 

skal skabes i, og arbejdsgrupperne har en stor effekt på virksomhedens innovation, mens de 

eksisterer. Det skyldes blandt andet, at arbejdsgrupper er organiseret på en måde, som tillader dem 

at opdage nye spirende ideologier, der er baseret på de rigtige myter og kulturelle koder (Holt & 

Cameron, 2010, s. 331-336) 
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4.3	  Heding,	  Knudtzen	  og	  Bjerre	  –	  Brand	  Management:	  Research,	  Theory	  and	  Practice	  

Heding, Knudtzen og Bjerres bog, Brand Management, fra 2006 bidrager med en grundlæggende 

forståelse for, hvordan branding som disciplin har udviklet sig over især de sidste 20 år. Branding-

disciplinen har bevæget sig fra at have en stærk positivistisk tilgang og et økonomisk perspektiv, til 

den mere nutidige fortolkende tilgang, der ses i kulturel og kontekstuel branding. Bogen er delt op i 

syv branding tilgange, der er gengivet i kronologisk orden, og tilsammen giver kapitlerne et 

overblik over branding-disciplinens evolution. De syv tilgange er: 

• The economic approach: brandet er en del af det traditionelle marketing mix.  

• The identity approach: brandet er linket til corporate identity. 

• The consumer-based approach: brandet er linket til forbrugernes associationer. 

• The personality approach: brandet har en menneskelignende karakter. 

• The relational approach: brandet er en sund partner i et forhold.  

• The community approach: brandet er omdrejningspunktet for social interaktion. 

• The cultural approach: brandet er en del af den bredere kulturelle struktur.  

Forfatterne deler branding yderligere op i tre perioder, der hver har sine specifikke kendetegn. Den 

første periode fokuserede på brandingen rundt om virksomheden og de tiltag, der skulle til for at 

influere forbrugeren. I den anden periode tillagde virksomhederne brandet et menneskeligt 

perspektiv, hvor modtageren af kommunikationen er i fokus. Og i den tredje, og nuværende, periode 

er fokus på de kulturelle og kontekstbaserede kræfter, der ligger til grund for forbrugerens valg af 

produkter, samt forbrugerens loyalitet. De tre perioder vil blive yderligere forklaret i afsnit 4.3.1-

4.3.3.  

4.3.1	  Company/Sender	  focus	  –	  1985-‐1992	  	  
Perioden indeholder the economic approach og the identity approach. I denne periode var 

virksomhederne stærkt optagede af de 4 P’er; price, product, placement, promotion, der tilsammen 

dannede the Marketing Mix og virksomhedens brand var styret af disse elementer. Alle branding-

processer skulle kunne kvantificeres, hvilket er en af grundene til de 4 P’ers popularitet. Branding 

blev udført ud fra antagelsen om, at forbrugeren var et rationel tænkende og handlende individ, også 

kaldet the economic man. Brandets identitet byggede ovenpå den eksisterende økonomiske tilgang, 

der antog, at virksomheden, og ikke forbrugeren, var eneste ejer og skaber af virksomhedens 

identitet og de værdier, virksomheden blev tillagt.  
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4.3.2	  Human/Receiver	  focus	  –	  1993-‐1999	  
Denne periode udgøres af de tre tilgange; the consumer-based approach, the personality approach 

og the relational approach. Banebrydende forskning i 1993 inden for modtagerorienteret 

kommunikation betød et brud med den tidligere anskuelse af branding. Mennesket og modtageren 

kom i fokus, og dataindsamling blev gjort blødere, og virksomheder begyndte at mikse både 

kvalitativt og kvantitativt data til at undersøge afsender-modtager-relationer. Dialogen mellem 

afsender og modtager blev vigtig for de mange virksomheder, der forstod at relationen til 

forbrugeren var lige så vigtig, som de tidligere benyttede 4 P’er var det. 

4.3.3	  Cultural/Context	  focus	  –	  2000-‐2006	  
Den sidste periode udgøres af to tilgange til branding; the community approach og the cultural 

approach. Store teoretiske ændringer sker oftest på baggrund af nye fænomener og ændringer i 

brugeradfærd, som ikke kan forklares med eksisterende teori. Det opståede behov for nye teoretiske 

værktøjer til at forklare forbrugernes adfærd, dannede fundamentet for det kulturelle og kontekst 

baserede fokus på branding. 

Community-tilgangen er baseret på antropologiske studier i såkaldte brand-communities. Brandets 

værdi skabes i disse fælleskaber, hvor brandet agerer som omdrejningspunkt for den sociale 

interaktion. Især fremkomsten af internettet har bidraget til tilgangens store tilslutning og høje 

popularitet. I denne tilgang skal virksomheden kommunikere med autonome fælleskaber, der aktivt 

har magten til at ændre, fjerne og tillægge brandet værdier, hvilket ligger uden for virksomhedens 

kontrol.  

Den kulturelle tilgang er muligvis den mest radikale ændring i de forskellige tilgange til branding. 

Kulturel branding ser brandet som et kulturelt artefakt, hvilket har givet liv til en skarp anti-

branding diskurs. Denne teoretiske tilgang har Douglas Holt som en af sine skabere, og teorien er 

derfor også i høj grad centreret omkring, hvordan en virksomhed kan udnytte kulturelle spændinger 

til at skabe et ikonisk brand. Teorien låner fra den videnskabelige tradition om kulturelle studier og 

beror af samme grund på kvalitative metoder. Kulturel branding gør op med afsender-modtager-

perspektivet, og søger i stedet mod en makroforståelse af samfundets kulturer. 
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4.4	  Berger	  &	  Luckmann	  –	  The	  Social	  Construction	  of	  Reality	  

Berger & Luckmanns10 videnssociologiske konstruktivistiske teori benyttes til at give et billede af, 

hvordan virksomheder kan drage nytte af at opnå en reificeret status.  

Teorien beskriver hvordan samfundet og institutioner opstår gennem menneskelige handlinger. Den 

giver en forklaring på hvordan samfundet og institutioner, virksomheder, opnår offentlighedens 

accept gennem den betydning offentligheden selv tillægger disse. Berger & Luckmann forklarer 

udviklingen eller tilblivelsen af institutioner og disses accept via eksternaliserings-, objektiverings- 

og internaliseringsprocesser. Nogle institutioner kan ifølge Berger & Luckmann udvikle sig 

yderligere til i en fjerde fase og blive en reificeret institution. Dette betyder, at subjektets og 

offentlighedens indflydelse på institutionens eksistens ophører og forsvinder, hvorefter institutionen 

vil fremstå evig og tingsliggjort (Rasborg, 2004, s. 369).  

Berger & Luckmann ser opbygningen af specifikke handlingsmønstre, som et skridt i udviklingen 

imod institutionsdannelse. Disse handlingsmønstre vurderes at ske i den daglige interaktion,  

offentligheden, og subjekterne, har med den pågældende institution. Den daglige interaktion 

betyder, at subjektive betydninger italesættes, hvilket derfor bidrager til opfattelsen og 

fortolkningen af institutionen. Det betyder, at gentagne handlinger kan resultere i, at opfattelsen af 

institutionen bliver objektiveret gennem eksternalisering af menneskelig praksis til samfundet (ibid. 

s. 369). 

En objektivering af offentlighedens subjektive meninger kan institutionaliseres og hermed tillægges 

en uforanderlig betydning. Institutionaliseringen kan medføre, at samfundets opfattelse får 

indflydelse på individet og herigennem også på individets forståelse og holdninger. Dette er 

beskrevet i internaliseringsprocessen, hvor institutionen får mulighed for at påvirke individet, ud fra 

den institutionaliserede enighed og samhørighed. Processen betyder, at en socialt konstrueret 

institution, ikke længere påvirkes af individet, men i stedet yder påvirkning på dette.  

En samfundsskabt institution vil, ifølge Berger & Luckmann, efterhånden løsrive sig fra individets 

eksternalisering, hvorefter den reificeres (ibid. s. 369). Det ville manifestere sig ved, at 

offentligheden ikke længere er bevidst omkring, at det er offentlighedens egen interaktion, der har 

været med til at skabe og forme institutionen. Når en institution reificeres, og dermed bliver 

selviscenesættende, kan individet ubevidst blive offer for, at accept ikke er noget, der subjektivt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Herefter benævnt BL 
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skal tages stilling til. Der bliver i stedet tale om en indoktrinering. Individet vil altså have været 

med ved tilblivelsen af et socialt konstrueret samfund, men vil grundet reificeringen efterfølgende 

opfatte institutionen som et indiskutabelt faktum.  

4.5	  Ulrich	  Beck	  –	  Risk	  Society	  

Ulrich Beck udgav i 1988 den samfundsvidenskabelige bog Risikosamfundet. I bogen skriver Beck, 

at Industrialiseringens knaphed af goder bl.a. betød, at videnskaben blev udviklet og udnyttet til at 

imødekomme denne mangel på ressourcer. De risici vi i dagens postindustrielle samfund skal 

forholde os til er, ifølge Beck, de utilsete konsekvenser (Rasborg, 2007, s. 462) af videnskabens 

udvikling af vidensafhængige værktøjer, der kunne bruges til at løse problemet med de knappe 

goder. Beck begrænsede sin tese om risikosamfundet til at omhandle menneskeskabte risici fra 

industrialiseringen, af primær kemisk karakter. Det kan dog argumenteres, at det i dag er mindst 

ligeså relevant at inddrage andre typer af risici, end dem, der gjorde sig gældende under 

industrialiseringen.   

Beck mener, at risiko er et abstrakt begreb, da risici hverken er håndgribelige eller synlige, samt at 

risici kun kan italesættes gennem videnskaben (Ibid.). Videnskaben definerer samfundets risici, og 

risiciene bliver i et vist omfang til samfundets omdrejningspunkt grundet menneskets konstante 

stræben efter rationel handlen (Ibid., s. 92).  

Vi lever ifølge Beck i de utilsigtede konsekvensers tidsalder, En alder hvor vi i stigende grad 

konfronteres af de konsekvenser af måden, hvorpå vi bygger vores velfærdssamfund (Ibid. s. 461). 

Risikosamfundet har derfor konsekvenser for alle aspekter af vores tilværelse og er 

klasseuspecifikke (ibid. s. 461). 

I risikosamfundet er videnskaben forvaltet af videnskabsmænd, der dog er begrænset rationelle 

grundet deres menneskelige egenskaber. Videnskabsmændenes begrænsede rationalitet, og risicis 

afhængighed af at blive defineret, betyder, at muligheden for diskursiveringen af risici opstår (Ibid., 

s. 464-66). Grunden til, at denne diskursivering af risici kan opstå er, at risici ikke er klart defineret 

ift. omfang, størrelse og hyppighed. Manglen på rationalitet og risicis behov for definering gør, at 

de derfor ikke er målbare. Videnskabsmændene italesætter risiciene i samfundet, men det er ikke 

alene faktuelle forhold om risici, der gør sig gældende. Individets opfattelse af risici og deres 

konsekvenser for eget liv er også en faktor. Videnskabsmændene er dermed aktører i de forskellige 

arenaer, der danner rammerne for definitionen af risici.  
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Dette er tilfældet inden for alle områder af definitionen af samfundets risici. Der vil altid være 

videnskabsmænd, der i forskelligt omfang kan bidrage til og justere befolkningens opfattelse af 

risici inden for det naturvidenskabelige, tekniske og menneskelige område (ibid.). 

4.6	  Horst	  &	  Lolk	  –	  The	  dramaturgical	  need	  for	  closure:	  Mass-‐mediated	  stories	  of	  risk	  

Horst & Lolks (2003) artikel tager sit udspring i hvorledes tre rammer for troværdighed; teknisk, 

politisk og retorisk, kan være med til at eliminere opfattelsen af risiko i befolkningen. Risiko ses 

som et begreb der beskriver muligheden for et fremtidig negativt afkast af en bestemt handling eller 

situation. 

Teorien bruger massemediernes rolle som formidler, til at italesætte de tre rammer for 

troværdighed. Den tekniske ramme er der, hvor eksperter og lægmænds udtalelser danner presedens 

for det formidledes troværdighed (ibid.). Dette kan blandt andet ses når en overlæge i onkologi 

stiller sig frem og siger, at indtag af X giver kræft i Y. Dette tillægger vi troværdighed, fordi han er 

ekspert på sit felt, og derfor stiller vi sjældent spørgsmålstegn ved hans udtalelser. 

I den politiske ramme er det vigtigheden af den politiske ageren, der skal danne grundlaget for 

troværdighed (ibid.). Altså ved, at man ser folkevalgte politikere tage aktion eller mane til 

besindighed ved en presserende samfundsrisiko. 

Den retoriske ramme dækker over den troværdighed formidleren fremstår at have til sin målgruppe, 

der dermed opfatter ham som en pålidelig kilde til viden. 

Selv om de tre forskellige rammer operer ud fra hver deres rationale kan man stadig finde en form 

for fælles mål med dem. De søger alle tre at finde en løsning på et problem. Horst & Lolk 

argumenterer også for, at alle problemer i samfundet har en dramaturgical need for closure. Dette 

indebærer, at befolkning kan lade problemet ligge, vel vidende, at der er orden og kontrol, enten på 

grund af risikoen ikke var så høj som først antaget, eller fordi den rette autoritet har kontrol med 

sagen (Horst & Lolk, 2003). Det diskuteres om den tekniske ramme for risikovurdering altid opnår 

hegemoni fordi individer har en tendens til ansvarsfralæggelse i forbindelse med risici ved 

forskellige aspekter af livet. Altså, at man lægger vurderingen af risici i hænderne på eksperter og 

herefter trygt vender ryggen til problemerne. Horst & Lolk mener dog, at dette kan være et problem, 

fordi eksperter også har en agenda med deres udsagn om risiciene ved en given situation. De 

konkluderer derfor, at der er et sammenspil mellem de tre rammer, der giver det bedste og mest 

troværdige resultat (ibid.). 
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5.0	  Kapitel	  I	  -‐	  Kulturel	  brandings	  berettigelse	  

5.1	  Brandingens	  evolution	  –	  fra	  økonomisk	  branding	  til	  kulturel	  branding	  

Kapitlet tager udgangspunkt i Heding, Knudtzen og Bjerres bog, Brand Management – research 

theory and practice, der skematiserer branding-disciplinens historiske udvikling, og dermed 

branding-disciplinens evolution. Evolutionen er et vigtigt element i specialet, da det giver den 

nødvendige forståelse af, hvordan kulturel branding er opstået, og hvorfor netop denne tilgang har 

sin berettigelse. Forfatterne argumenterer for, at der ikke har eksisteret et behov for nye branding-

tilgange, da kulturel branding kan forklare stort set alle større succesfulde brands fremkomst 

(Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009, s. 25). Det vil derfor blive analyseret, hvilke andre branding-

tilgange kulturel branding låner fra, og hvilke elementer der kritiseres, med det formål at øge eller 

mindske validitet af Holts teori om kulturel branding.  

Det antages, at al branding-teori, med undtagelse af the economic approach, har et kulturelt fokus. 

Forskellen mellem kulturel branding og tidligere tilgange består i, at andre tilgange anvender kultur 

på et micro-niveau, hvilket hurtigt kan miste sin effekt, når der sker samfundsmæssige ændringer. 

Holt anvender kultur til at bidrage til et brand på makroniveau. Det gør en virksomhed i stand til at 

være mere responsiv i forhold til sin omverden, og tillader brandet at adressere den konflikt, der 

opstår når forbrugerne føler sig fremmedgjorte fra samfundets herskende ideologi. Kulturel 

brandings fokus på makroperspektivet af kultur bidrager med viden til, hvordan et brand kan skabe 

en bro mellem forbrugernes egen opfattelse af samfundet og den eksisterende ideologi, hvilket kan 

være med til at eliminere den fremmedgørelse forbrugerne føler: “The theory on cultural branding 

by Douglas B. Holt is a cornerstone in the cultural approach and serves as the core theme. 

Different from the majority of the publications with a cultural perspective, this theory is focused on 

the management of brands.” (Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009, s. 213). 

5.1.1	  Brandingens	  Evolution	  
Branding har sit udspring i USA, hvor cowboys differentierede sine køer fra naboens ved at 

brændemærke dem. I dag har branding den samme funktion i virksomheder, der bruger branding til 

blandt andet at differentiere deres produkter fra konkurrenternes. Helt op til 1985 byggede branding 

på virksomhedens anvendelse af rationelle argumenter over for potentielle forbrugere, med henblik 

at skabe mersalg – altså envejskommunikation. 
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I 1964 præsenterede Neil Borden, hvad der anses som fødslen af brand-management, konceptet the 

marketing mix, der indeholdt 12 parametre for skabelsen af en virksomheds marketingstrategi 

(Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009). Senere samme år indsnævrede E. Jerome McCarthy dette til 

the 4 P’s; product, price, placement, promotion. Denne tilgang til brand-management dannede 

senere skole for den branding-tilgang, der i dag kendes som the economic approach. I dag ses den 

økonomiske branding-tilgang til stadighed som fundamentet for alle senere branding-tilgange 

(ibid.). Den økonomiske tilgang beror på et afsenderfokus, hvor virksomheden har kontrol og 

styring over brandet, da tilgangen beror på antagelsen om, at forbrugeren er rationel, the economic 

man. Tilgangen beror på kvantitative analyser, økonomiske studier og dataindsamling, og kritiseres 

for at være kortsigtet, da det økonomiske fokus betyder, at virksomheden konsekvent satser på den 

næste transaktion, hvilket ikke avancerer brandet (ibid.). Den økonomiske tilgang ser brand equity 

som brandets økonomiske værdi, og er med andre ord den fremtidige indtjening forbrugernes 

loyalitet over for et givent brand vil generere. Holt er fundamentalt imod dette syn på brand equity, 

da han anskuer brandet som et symbol, og derfor er equity, eller egenkapitalen, den akkumulerede 

interaktion rundt om et givent brand, og ikke kun forbrugernes loyalitet til brandet (Holt, 2004, s. 

95). Endvidere giver den økonomiske branding-tilgangs positivistiske syn på forbrugerne ikke 

virksomheden mulighed for at fortolke resultater, og tilgangen synes derfor forældet. 

Alle branding-tilgange er et produkt af tidligere tilgange, og de skal derfor ikke anses som værende 

fundamentalt forskellige, da alle inddrager elementer eller nyfortolkninger af elementer fra tidligere 

tilgange. Hvor det økonomiske perspektiv kun fokuserer på produktets brand tilfører the identity 

approach ideen om, at virksomhedens brand har indflydelse på forbrugerens beslutninger, og derfor 

i høj grad også har indvirkning på andre aktører rundt om brandet, også kaldet stakeholdere. Udover 

den visuelle identitet, så indfører tilgangen begrebet om adfærdsidentitet. En virksomhed skal derfor 

signalere det samme hele virksomheden rundt, i skabelsen af en corporate identity, og her af et 

identitetsbrand (ibid.) Begrebet identitetsbrand er vigtigt for Holt, da han ser dette som en 

hjørnesten for udviklingen af et ikonisk brand. Et identitetsbrand skal, ifølge Holt, besidde 

identitetsværdi, der giver forbrugeren mulighed for at bidrage til brandets identitetsskabelse, hvilket 

er med til at skabe et ikonisk brand (Holt, 2004, s. 6).  

Grundlæggerne af den anerkendte VCI-model, Mary Jo Hatch og Majken Schultz (Heding, 

Knudtzen, & Bjerre, 2009), bidrager til identitetstilgangen, og argumenterer for, at branding har 

løsrevet sig fra marketingdisciplinen. Branding skal derfor være dybt integreret i en virksomheds 

overordnede strategiske overvejelser. ”Branding is constantly on the move, both in theory and 
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practice. Since the early days, when it was rooted in the marketing discipline, branding has become 

a strategic concern for corporations which requires a much more integrative approach than 

marketing can provide alone.” (ibid., s. 78).  

Som tidligere nævnt bygger alle branding-tilgange til en vis udstrækning på hinanden. 

Identitetstilgangen er dog den første til at løsrive sig fra den positivistisk, og kvantitative tankegang, 

og beror i stedet på en kvalitativ og mere samfundsvidenskabelig tilgange til branding. Løsrivelsen 

har skabt et fælles metodisk omdrejningspunkt for alle senere branding-tilgange. 

I 1993 fremsatte Kevin Lane Keller (ibid.) en banebrydende teori om anskuelsen af forbrugeren og 

dermed Brand Management i sin artikel, Conceptualizing, measuring, and managing customer 

based brand equity (ibid. s. 84). Kellers model for customer-based brand equity er blevet et af de 

mest anerkendte og betydningsfulde værker inden for branding, og er ligeledes fundamentet for 

måden mange virksomheder manager deres brand på i dag (ibid. s. 84). Kellers kognitive model er 

baseret på, at et brand skal besætte kognitiv plads i forbrugerens sind gennem konstant repetition af 

brandets USP’er, unique selling propositions. Holt argumenterer for, at repetition er for simpelt, da 

det negligerer brandets kulturelle kontekst, hvilket har en negativ effekt på virksomhedens 

mulighed for at avancere brandet. Kellers tilgang til branding er ifølge Holt derfor for kortsigtet 

(Holt, 2004, s. 13). Samtidig kritiserer Holt anskuelsen af brand equity, der ser brandets egenkapital 

som et udtryk for brandets styrke, samt de associationer forbrugeren tillægger brandet. 

Tidligere branding-tilgange har været centreret omkring enten de 4 P’er, corporate identity eller 

forbrugeren, for skabelsen af brand equity (Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009, s. 117). Med 

personlighedstilgangen, the personality approach, antages det, at forbrugerens behov for, at et 

brand besidder en identitet og en personlighed er en nøglefunktion for brandets forbrug (ibid.). Det 

er derfor brandets symbolske betydning og bidrag til forbrugernes skabelse af identitet, der driver 

salget af et produkt. Holts teori låner til dels af symbolers betydning for skabelsen af brandet, 

hvilket ses i kulturel brandings anvendelse af begreberne cultural codes, source material og identity 

value. Identitetsværdien beror på den værdiskabelse, som brandets symboler tilbyder forbrugerens 

identitetsskabelse (Holt, 2004, s. 3).  

Den relationelle branding-tilgang, the relational approach, bygger på en grundlæggende præmis 

om, at individet besidder et behov for relationer i sin opbygning af struktur og indhold i livet 

(Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009, s. 152). Tilgangen anvender blandt andet begreber fra 

personlighedstilgangen, som eksempelvis dialogen mellem brand og forbruger. Den relationelle 
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tilgang besidder en stor styrke, da den fokuserer på at skabe tætte bånd i mellem brandet og 

forbrugeren, hvilket gør forbrugeren mindre tilbøjelig til at skifte brandet ud med konkurrerende 

brands. Holt ser ligeledes brandets relation til forbrugeren som et vigtigt element i opbygningen af 

et ikonisk brand, og dette er derfor inddraget i kulturel branding. (Holt, 2004). 

Holt kritiserer dog både relationel og personligheds-branding, hvad han kalder emotional branding, 

for, at det ikke kan lade sig gøre at skabe identitetsværdi ved bevidst at påtvinge en følelsesmæssig 

reaktion hos forbrugerne (Holt, 2004, s. 14). Holt mener, at forbrugernes følelser for et brand kun 

kan opstå i gennem veludførte myter, ”emotional attachment is the consequence of a great myth” 

(ibid. s. 28). Både den relationelle-, personligheds- og den forbrugerbaserede-tilgang er derfor 

forskellig fra Holts tilgang, da de kan behandler udvekslingen af følelser mellem én forbruger og én 

virksomhed (Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009, s. 182). Holt argumenterer derfor for, at omfanget 

af de tre branding-tilgange er for simpelt, da brandets samfundsmæssige fokus ikke bør være på 

micro-niveauet, men på makroniveauet.  

En mere nutidig og populær branding-tilgang er community-branding, the community approach. 

Denne tilgang beror på, at et brands udvikling sker, når der eksisterer interaktion om brandet 

mellem minimum to forbrugere. De forbrugere, der interagere med brandet danner tilsammen et 

brand community (ibid. s. 192). Tilgangen er den eneste af de beskrevne branding-tilgange, der 

ligesom kulturel branding, anvender et makro-perspektiv på forbrugerene. Det ses blandet andet 

ved, at community-tilgangen søger indsigt i subkulturer af forbrugerene, hvilket Holt argumenterer 

for vil øge den troværdighed subkulturer kan tilføre et brand (Holt & Cameron, 2010, s. 187). Holt 

kritiserer dog community managers for at have et for stort fokus på at facilitere brand communities. 

De skal i Holts optik opstå naturligt, da et ikonisk brand followers automatisk vil danne 

communities omkring brandet. Det skyldes, at ikoner bidrager til forbrugernes identitetsskabelse, 

ved at skabe myter, der tager sig deres akutte problemer (Holt, 2004, s. 183)  

Opsummering	  
Analysen har bevist, at Holts kulturelle branding-tilgang er inspireret af tidligere tilgange, og at han 

samtidigt har udviklet branding-disciplinen ved at tilføre et makroperspektiv og et fokus på at finde 

en konflikt mellem forbrugernes opfattelse af samfundet og den herskende ideologi (Heding, 

Knudtzen, & Bjerre, 2009). Den evolution branding-feltet har gennemgået skyldes, at teorier 

udvikles via diskussion, og store omvæltninger i brandets og forbrugernes omverden. Nye teorier 

opstår, når nye samfundsmæssige fænomener ikke kan forklares af eksisterende teori, hvilket skaber 
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et behov for, at en virksomheds marketingafdeling udvikler nye teoretiske værktøjer (Heding, 

Knudtzen, & Bjerre, 2009, s. 25). Holts teori om kulturel branding er skabt på baggrund af dette 

behov, og er derfor det sidste anerkendte stadie af branding-disciplinen evolution. Kulturel 

brandings berettigelse ses ligeledes i den manglende kritik tilgangen har været udsat for, og den 

manglende kritik af Holts værker lader begge specialets hovedværker stå tilbage som den teoretiske 

tilgang en virksomhed skal skabe sit brand ud fra.  

5.2	  Samfundsvidenskabelig	  validitet	  

I Holts første bog, How Brands Become Icons, dannes det teoretiske og strategiske fundament for 

kulturel branding. Kapitlets foregående del analyserede sig frem til, at kulturel branding har sin 

berettigelse, da det anses som det sidste stadie af branding-feltets evolution. Dette blev gjort ved at 

analysere lighedspunkter mellem de forskellige branding-tilgange og den kulturelle branding-

tilgang, som Holt har bidraget med. Analysen giver et godt udgangspunkt for argumentet om 

rigtigheden i at anvende kulturel branding, og at tilgangen kan bidrage med nutidig værdi for en 

given virksomhed. For at bidrage yderligere til kapitlets foregående delanalyse, vil det kommende 

afsnit identificere eksistensen af en samfundsvidenskabelig berettigelse for Holts teori. Det gøres 

ved at analysere Holts teori gennem en sammenligning med betydningsfulde moderne 

samfundsteorier. 

Et hjørnesten i Holts teori er målet om at opnå ikonisk status som brand. I Berger & Luckmanns 

teori om institutioners tilblivelse gennem social interaktion, argumenterer forfatterne for, at 

institutioner ultimativt kan opnå en reificeret status, hvor de løsrives fra offentlighedens 

meningsdannelse og fremstår evige og tingsliggjorte (Rasborg, 2004). Dette er næsten den eksakte 

definition af et ikonisk brand, i Holts forstand. Brandet er i Holts forstand lig med virksomheden, da 

denne defineres af brandet (Holt, 2004). Derfor sidestilles Berger & Luckmanns brug af begrebet, 

institutioner, med Holts brug af en virksomheds brand. Denne definition gør det interessant at 

undersøge og sammenligne Holts teori med Berger & Luckmanns teorier for at give kulturel 

branding yderligere validitet.  

Berger & Luckmann ser tilblivelsen af institutioner som en process i tre faser – eksternalisering, 

objektivisering og internalisering, i særlige tilfælde kan det som nævnt lykkes at opnå reificering. 

Holt anvender en lignende tilgang, når han beskriver den proces, der skaber et ikonisk brand,  

Eksternalisering er ifølge Berger & Luckmann en menneskelig praksis, hvor interaktionen om en 

institution, og dermed brandet, er med til at konstituere den. ”(…) idet de [institutionerne] til 
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stadighed skabes og reproduceres via de vaner, rutiner og fortolkninger, som opstår i vores daglige 

interaktion.” (Rasborg, 2004, s. 369). Det ses også i Holts tilgang, der argumenterer for, at et brand 

ikke eksisterer, før det har en historie, og der dermed er dannet en offentlig mening om brandet. 

”(…) Although the product has a name, a trademarked logo, unique packaging, and perhaps other 

unique design features – all aspects that we intuitively think of as the brand – the brand does not yet 

truly exist. Names, logos, and designs are the material markers of the brand. Because the product 

does not yet have a history, however, these markers are empty. They are devoid of meaning.” (Holt, 

2004, s. 3). Det betyder, at brandets eksistens er afhængig af, at forbrugerne giver det mening. 

Ligheden mellem disse to omdrejningspunkter for skabelsen af et brand er slående og skaber et 

solidt fundament kulturel brandings berettigelse. 

I objektiviseringsfasen dannes brandet ved at antage permanent form over tid (Rasborg, 2004). I 

Holts forstand vil det sige, at disse markers bliver fyldt ud, og at brandet nu besidder en form for 

identitet og historicitet. Det skal bemærkes, at Berger & Luckmann antager, at objektivisering vil 

opstå naturlig, hvor Holt derimod tillægger objektiviseringen mere end dette, da det er 

virksomhedens kommunikation, der ligeledes er med til at danne brandet og udfylde markørerne. 

Denne mindre forskel ses dog ikke som modstridende, men nærmere udbyggende i forhold til 

Berger & Luckmann. 

Internaliseringsfasen er særligt interessant i forhold til Holt. Internaliseringen af et brand stemmer 

overens med Holts definition af et identitetsbrand, der er forudsætningen for at opnå et ikonisk 

brand. Holt definerer identitets-brandet som, “(…) a brand who’s value to consumers (and, thus, it’s 

brand equity) derives primarily from identity value. (...) Identity value (are) the aspects of a brands 

value that derives from the brands contributions to self-expression (Holt, 2004, s. 11). Et brand 

opnår først denne status, når værdien af brandet primært kommer fra den værdiskabelse den giver til 

forbrugeren. Berger & Luckmanns internalisering bygger på de værdier og normer nye forbrugere 

adopterer fra et præetableret brand. Denne status er vigtig for virksomheden, da den gør dem i stand 

til at trække på en bredere pallet af branding-tiltag. Det skyldes, at virksomheden har tilkæmpet sig 

en særlig plads i forbrugerens sind, og derved ikke skal kæmpe på samme måde for 

opmærksomheden og retten til at tale.  

Internalisering er, i Holts forstand, forudsætningen for at kunne danne et ikonisk brand, og omvendt 

bliver et identitetsbrand forudsætningen for, at virksomheden kan opnå reificeret status. Reifikation 

er for Berger & Luckmann, hvad opnåelsen af et ikonisk brand er for Holt. Ifølge Berger & 
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Luckmann, så er reifikation et sjældent fænomen, hvor institutionen kapper navlestrengen til sin 

egen tilblivelse, hvilket gør institutionen uafhængig af menneskelig aktivitet og betydning 

(Rasborg, 2004, s. 370). Holt arbejder ikke med en ligeså radikal begrebsforståelse af kulturelle 

ikoners betydning for vores hverdag. Kulturelle ikoner besidder magten til at italesætte bestemte 

samfundsmæssige problemer, ideer og udfordringer, og forventes at gøre dette (Holt, 2004, s. 5). 

Brands opnår derved en ikonisk status, når det opnår en lignende position. På samme måde som 

SKAT forventes at forvalte det samfundsmæssige ansvar for, at skattekronerne opkræves. Opnåelse 

af ikonisk eller reificeret status giver virksomheden magten til at udtale sig som ekspert inden for et 

givent felt. SKAT vil i Berger & Luckmanns forstand være fritaget fra den offentlige debat, da de er 

reificeret. Dette er som tidligere nævnt ikke Holts antagelse. Han argumenterer for, at kulturel 

branding er en kontinuerlig proces, hvor en virksomhed konstant skal leve op til det ansvar, der er 

pålagt den, for at kunne bibeholde sin ikoniske status. Der vil dog ske en kulturel halo-effekt, hvor 

brandets forbrugere tillægger brandet værdier eller funktioner, det ikke nødvendigvis besidder 

(Holt, 2004). Denne særlige status skal i begge teoriers tilfælde ses som det ultimative mål, og 

manglende opnåelse af denne status betyder derfor ikke, at et brand ikke kan være yderst 

succesfuldt. Begge teorier argumenterer for, at det er meget sjældent virksomheder opnår 

henholdsvis reificeret og ikonisk status. Det bør derfor ikke anses som et nederlag ikke at blive et 

ikon, men i stedet noget en virksomhed skal stræbe efter at opnå i den fremadrettede strategi. 

Status som ikonisk brand er ifølge Holt forbeholdt de brands, der formår at adressere et brud med 

samfundets herskende ideologi. Bruddet skyldes kulturelle modsætningers, cultural contradictions, 

skabelse af forbrugernes akutte bekymringer. Ved at kigge historisk på branding bliver det klart, at 

disse forbrugerbekymringer er et emne, der har været stærkt negligeret af tidligere branding-

tilgange. Den tyske sociolog Ulrich Beck kalder fænomenet for risikosamfundet. Risikosamfundet 

bygger på argumentet om, at vi i dag lever i en verden af menneskeskabte risici grundet måden vi 

har bygget vores samfund. Risici har derfor, ifølge Beck, en stor indflydelse på individualiseringen 

af mennesker, da risici er med til at skabe usikkerhed. På denne måde ses en stærk lighed mellem 

Holts begreb om forbrugerens behov for identitetsskabelse, hvor bekymringerne skaber en øget 

usikkerhed for forbrugerens forståelse af sig selv. Behovet for individuel identitetsskabelse sker 

ifølge Beck fordi klassesamfundet er brudt ned, og, at vi i dag har erstattet det med en 

forbrugerorienteret middelklasselevestil (Rasborg, 2007, s. 466). Som tidligere nævnt argumenterer 

Holt for, at det er op til brands at adressere disse bekymringer/risici. Ifølge Beck skyldes det, at vi 

har løsrevet os fra klassesamfundet, og i stigende grad er blevet afhængige af institutioner til at 
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varetage vores risici (ibid. s. 467). Da tidligere tiders risici var skabt af ikke-menneskelige faktorer, 

såsom naturfænomener, kan det virke ironisk, at risikosamfundet ikke er opstået som et produkt af 

samfundets nederlag, men på grund at dets sejre. Eksempelvis har kollektive bekymringer udviklet 

vores evne til at forudsige vejret, slukke ildebrande og kurere tidligere dødelige sygdomme. Det 

ironiske består i, at disse sejre blot har medført en ny række utilsigtede bekymringer; rammer 

stormen os, er hjemmet fyldt med brandfælder, og hvilke fødevarer giver kæft (ibid. s. 460). Den 

samfundsmæssige udvikling betyder, at brands bliver i stand til at kunne varetage bekymringer. 

Holt mener, at individet har behov for at få elimineret sine bekymringer grundet løsrivelsen fra 

klassesamfundet (Holt, 2004, s. 10). 

Holt argumenterer for, at akutte bekymringer skal elimineres og varetages af veludførte 

identitetsmyter, der danner bro over den kløft, der opstår mellem individets oplevede virkelighed og 

den herskende ideologi. Brandet skal tilbyde nye ideologier, og dermed bidrage til forbrugerens 

identitetsværdi (Holt, 2004, s. 6). Det er med andre ord altså brandets evne til at lokalisere de rigtige 

myter, og lade disse være medvirkende til at italesætte den ideologi, der bygger en bro for 

forbrugerne. Det er her ikoniske brands opstår. Ifølge Horst & Lolk, så opnår brands evnen til at 

eliminere risici, hvis de kan trække på en eller flere af følgende tre ekspert autoriteter – politisk, 

teknisk eller retorisk (Horst & Lolk, 2003). 

Den retoriske ramme er især interessant for Holt, da den defineres som den troværdighed 

formidleren besidder over for sin målgruppe, der dermed opfatter ham som en pålidelig kilde til 

viden. Da Holt argumenterer for, at myter skal være pålidelige og troværdige for at blive accepteret 

af samfundet som et ideal, bliver den retoriske ramme synonymt med det Holt kalder kulturel 

autoritet. Horst & Lolk argumenterer for, at troværdigheden opnås ved, at en virksomhed besidder 

høj gennemsigtighed for sine motiver for at italesætte en risiko og dermed eliminere den (Horst & 

Lolk, 2003, s. 232) Holt mener, at autoriteten kommer fra tidligere myters succes og anvendelsen af 

brand equity (Holt, 2004).  

Da myter og deres succes bygger på identifikation og løsning af individets problemer, må det 

antages, at motivet fremstår ærligt og gennemsigtigt. Det kan derfor i forhold til sammenspillet 

mellem de to teorier i forhold til den retoriske ramme synes en smule som diskussionen om hønen 

og ægget. 

Holt beskæftiger sig ligeledes med politisk autoritet. Horst & Lolks politiske autoritets ramme 

beskæftiger sig udelukkende med politikernes evne til at udnytte den rolle, de er tildelt af samfundet 
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for at eliminere risici. Den politiske magt bliver altså, på linje med Berger & Luckmanns 

argumentation om reificerede institutioner, sidestillet med samfundets krav og forventninger til, at 

brandet løser politiske spændinger og samfundsmæssige udfordringer. Holt anerkender dette, men 

argumenterer for, at politisk autoritet, og dermed samfundsansvaret, i lige så høj grad kan pålægges 

et brand, da det for forbrugerne handler om, at brandet bidrager til deres identitetsskabelse. En årsag 

til dette kan findes i den tidligere nævnte halo-effekt, hvor Holt argumenterede for, at brandet 

tillægges værdier og egenskaber det ikke nødvendigvis besidder, men som forbrugerne forstiller sig 

brandet besidder. I Horst & Lolks optik, er der kun behov for én type autoritet for at kunne agere 

ekspert, og sammenholdt med Holts definition, så bliver politiske autoritet et ekstra aktiv et brand 

kan benytte i sammenspil med den retoriske autoriet, i brandets kamp om at eliminere risici. Begge 

teorier argumenterer dog for, at en virksomhed opnår en form for ekspert status, der gør brandet i 

stand til at eliminere risici. 

Horst & Lolk forklarer forbrugernes behov med, at vi som individer har et dramaturgisk, og i Holts 

forstand akut, behov for afslutning. Individer har et grundlæggende behov for, at andre tager 

ansvaret for at eliminere og give svar på de oplevede bekymringer. Horst & Lolk behandler ikke 

fordelene ved at have denne magt, men konstaterer blot, at samfundet har et stort behov for dette. 

Opsummering	  
Det bliver i dette afsnit tydeligt, at der er flere lighedspunkter mellem specialets anvendte 

samfundsvidenskabelige framework og Holts teori. Det er tydeliggjort, at den teoretiske berettigelse 

for virksomheders brands mulighed for at opnå ikonisk status er eksisterende. Holts fokus på 

konflikten mellem samfundets herskende ideologi og forbrugernes oplevede virkelighed er tydelig, 

og risikosamfundet står som en stærk evidens på behovet for fokus på netop dette. Ydermere blev 

det gjort klart, at Holts tilgang til, hvordan et brand kan udnytte en sådan konflikt, har sin 

berettigelse, da hans teori formår at samle flere elementer, og samtidigt begrunde de mulige fordele 

konflikten skaber for brandet. Holts teori giver dermed et signifikant bidrag til branding-teorien, 

grundet hans fokus på konteksten, samt brandets italesættelse af vigtigheden og mulighederne ved 

eliminering af risici. 

5.3	  Er	  kulturel	  branding	  et	  Utopia	  

I den følgende diskussion og analyse vil specialet analysere, hvorvidt kulturel branding som 

disciplin skal fortolkes og anvendes. På den måde skabes et solidt fundament for, hvordan kulturel 

og kulturel branding skal struktureres og anvendes strategisk, og hvorvidt dette er muligt. 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

58	  
	  	  

De to foregående dele af kapitlet har vist, at kulturel branding har stor nutidig værdi for 

virksomheder, der ønsker at skabe et stærkt brand. Den første del konkluderede, at kulturel branding 

er det sidste stadie af branding-feltets evolution, og at den kulturelle tilgang også bygger på 

elementer fra tidligere historiske branding-tilgange. Det der adskiller kulturel branding fra tidligere 

tilgange, er især teoriens fokus på konflikten og de samfundsmæssige forstyrrelser, social 

disruption, der bryder med samfundets herskende ideologi, og dermed skaber muligheden for 

skabelsen af nye ideologier. At netop dette er den centrale forskel på kulturel branding og tidligere 

tilgange bakkes op af Tilde Heding:  

”Jeg ser så mange, der læser ham [Holt]som fanden læser biblen. De bliver forført af kulturel 

branding. Ja det er kulturelt, og det er noget som har kontakt med kultur, men det har alting. Man 

skal altså virkelig læse ham ordentligt for at bruge ham ordentligt. Det der er kernen er 

konfliktstoffet. (…) Det er der, han er kommet med noget nyt. Ellers er alt kulturelt. Han har jo fat i 

en kerne af at man skal forstå de her disruptions, der er i kulturen. Det er dem der er interessante, 

det er der man kan få virkelig mange mennesker i tale. Det er her man kan positionere sig selv.” 

(Heding, Interview om Kulturel branding, 2013, s. 16.25). 

Netop fremkosten af nye ideologier er en essentiel del af skabelsen af ikoniske brands. Denne del af 

kapitlet er vigtigt, da den effektivt har argumenteret for, at kulturel branding, og dermed specialets 

to hovedværker, har den nødvendige berettigelse for at kunne efterprøve teoriernes anvendelighed 

på en branche. Tilde Heding argumenterer yderlige for berettigelsen, ved at påpege manglen af 

teori, der kritiserer Holt (Ibid. 15.47)  

Kapitlets anden del har øget validiteten af især specialets ene hovedværk, How brands Become 

Icons (Holt, 2004), da de tre benyttede og anerkendte samfundsvidenskabelige teorier, bidrager med 

yderligere argumentation for, at virksomheder kan opnå store konkurrencemæssige fordele gennem 

kulturel branding. Den øgede validitet skyldes, at der er mange lighedspunkter mellem det anvendte 

teoretiske framework og Holts teori om ikoniske brands, da opnåelsen af ikonisk status blandt andet 

giver en virksomhed større legitimitet hos forbrugerne. 

Hvor Holts første bog kan anses som det strategiske fundament for kulturel branding, der skaber 

stærke brands, så kan Holt og Camerons anden bog, Cultural Strategy (2010), ses som taktikken 

for, hvordan en virksomhed indsamler og strukturerer den nødvendige viden, der gør virksomheden 

i stand til at skabe kulturel innovation, hvorfra identitetsmyter skabes af. Tilde Heding er enig i 

denne distinktion om, at anse How Brands Become Icons som fundamentet og Cultural Strategy 
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som taktikken, da denne er væsentligt mere tilgængelig (Heding, 2013, 15.15). Forfatterne 

argumenterer implicit for, at teorien er bredt anvendelig på tværs af brancher, industrier og 

landegrænser. Det er eksemplificeret ved beskrivelser af virksomheder, der har opnået forskellige 

grader af ikoniske brands ved at følge kulturel strategi. Kapitlet vil derfor analysere, hvilke dele af 

teorien, der skal uddrages og testes på en given branche for at kunne fastslå om kulturel branding i 

forfatternes optik i realiteten er bredt anvendeligt for alle typer af virksomheder i alle brancher. 

Forfatterne ser Cultural Strategy som en proces, der afdækker den behøvede viden for skabelsen af 

ikoniske brands. En virksomhed skal søge efter white space i blue oceans, da dette forbedrer 

muligheden for at finde de potentielle kulturelle innovationer og derved kunne præstere de bedste 

identitetsmyter.  

På baggrund af interviewet med Tilde Heding og egne antagelser, vil kapitlets sidste del udvælge 

bærende dele fra Cultural Strategy’s six-step model, til brug i specialets tredje og sidste analyse 

omkring teoriernes faktiske anvendelighed. Modellens forskellige trin anvendes til identifikationen 

af de forskellige elementer af det endelige kulturelle design. Alle trin er vigtige, da udførslen af 

kulturel strategi beror på opnåelsen af den viden, der gør brandet i stand til at positionere sig i 

forhold til samfundets brud med den herskende ideologi – cultural contradictions. Ligeledes 

udvælges specifikke karakteristika ved forfatternes kulturelle arbejdsgrupper, cultural studios, der 

er et andet af teoriens centrale elementer. Arbejdsgrupperne er centrale, da kulturel strategis succes i 

høj grad beror på, at de kulturelle arbejdsgrupper og processer fortsætter med at genopfinde og 

genfortolke de kulturelle koder, der er med til at formidle brandets ideologi.  

Formålet med interviewet var som tidligere beskrevet, at be- eller afkræfte vores antagelser om 

teoriernes begrænsede anvendelighed på alle brancher. Forfatter, underviser og branding-konsulent 

Tilde Heding store ekspertise inden for branding-feltet, højner reliabiliteten af den kritik af teoriens 

elementer, der senere efterprøves i specialet. 

Holt og Cameron er meget specifikke omkring hvilken viden hvert af de seks trin skal bidrage med 

af viden og ligeledes hvordan denne viden skal findes. Det betyder med andre ord, at en 

virksomheder, der ønsker at forfølge teoriens, ellers meget operationaliserbare, model, skal have 

adgang til en række af specifikke ressourcer. Ressourcerne kan findes både internt og eksternt, men 

vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt virksomheden faktisk har adgang til ressourcerne og om de 

er gearede til at implementere kulturel branding. En opfattelse som deles af Tilde Heding: ”En ting 

er hvad virksomheden kan og har af ressourcer. En anden side af det er at finde ud af hvilken 
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disruption og contradiction man [virksomheden] kunne dykke ned i og hvad den vil kræve. Hvordan 

afdækker man den ordentligt og hvad gør den konkret?”(ibid. 20.53). 

Ifølge forfatterne skal en virksomhed lave diskursanalyser af virksomhedens konkurrenter og 

medierne, foretage sociologiske analyser af samfundets ideologiske forstyrrelser, afdække 

forbrugernes identitetsprojekter gennem kvalitative interviews, lave etnografiske analyser af 

subkulturer, afdække mediemyter gennem litterære analyser, og lokalisere anvendelige kulturelle 

udtryksformer gennem analyser af virksomhedens brands genealogi. Analyserne bruges til at 

indsamle viden om den kulturelle ortodoksi, de samfundsmæssige forstyrrelser, de ideologiske 

muligheder, subkulturers ideologiske behov, mediernes italesættelse af relevante emner, og brandet 

brugbare historicitet. 

Forfatterne eksemplificerer teoriernes brede anvendelighed gennem casestudier af flere store 

virksomheder, der antages at have adgang til den behøvede kapital, for at kunne følge strategien. 

Selv om enkelte eksempler omhandler relativt unge virksomheder, så er teorierne ekstremt 

ressourcekrævende at følge. Det kan samtidigt være en længere proces at opbygge en kulturel 

strategi, og det kræver derfor, at virksomheden har den fornødne kapital til rådighed. Ingen af 

teorierne beskæftiger sig med virksomhedens adgang til kapital. Det skyldes antageligvis, at 

forfatterne mener den akkumulerede værdi af et ikonisk brand vil overstige den økonomiske kapital 

en virksomhed har investeret i at udarbejde den kulturelle strategi, der gør virksomheden i stand til 

at blive ikonisk. Og dette fokus på især mindre virksomheders manglende interne ressourcer er 

derfor interessant at efterprøve. ”Koblingen internt er klart et kritikpunkt. Det andet man kan stille 

spørgsmålstegn ved er, og det er super interessant, hvilken form skal man give det [kulturel 

strategi], hvis det ikke er Coca-Cola.” (ibid. 48.21). Det er i vores optik utopi at tro, at alle 

virksomheder har friheden til at påbegynde en proces som beskrevet i six-step-model (Holt & 

Cameron, 2010) uden at vide hvor mange ressourcer processen kræver, og hvor lang tid den tager. 

Vi ser derfor virksomhedens tilgængelige kapital som et af de centrale kritikpunkter i forhold til 

Holts teoris anvendelighed. Kritikken bliver yderligere bekræftet af Tilde Heding, ”Vi skal jo ikke 

glemme at lige meget om man er LEGO eller et start-up, så skal der tjenes nogle penge, og det er jo 

svært, ikke nødvendigvis at tjene penge, men at finde tiden i hverdagen til at tage de overvejelser. 

Det er jo derfor det kan betale sig at hive konsulenter ind der kan sparke liv i en hverdag.” (ibid. 

48.49)  
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Det er tidligere er vist, at kulturel branding kan skabe positive resultater for alle virksomheder. Der 

opstår tvivl omkring, hvorvidt alle virksomheder kan strukturere processen via enten interne eller 

eksterne ressourcer. Økonomisk kapital er ligeledes med til at afgøre om virksomheder kan hyre 

eksterne konsulenter eller ansætte nye medarbejdere til at foretage de behøvede analyser, hvis 

virksomheden ikke selv besidder de behøvede kompetencer internt. Adgangen til kapital er dog 

stadigt et essentielt element for de virksomheder, der har de rette kompetencer internt i 

virksomheden. Det skyldes, at medarbejdere skal frigøres fra deres eksisterende arbejdsopgaver for 

at indgå i processen om at finde de behøvede kulturelle innovationer, der kan gøre virksomhedens 

brand ikonisk.  

Et andet kritikpunkt er, hvorvidt virksomheder besidder de nødvendige kompetencer og dermed 

ressourcer til at foretage de nødvendige analyser. Det antages, at mange virksomheder besidder en 

bred pallet af forskellige kompetencer i virksomhedens medarbejdere. Forfatterne mener, at en 

virksomhed skal sammensætte kulturelle arbejdsgrupper, der har lighed med communities of 

practice (Holt & Cameron, 2010, s. 333). For at en virksomhed kan sammensætte disse 

arbejdsgrupper optimalt, så kræver det viden om alle medarbejdernes kompetencer. Tilde Heding er 

enig i påstanden om, at det er yderst ressourcekrævende at sammensætte arbejdsgrupperne optimalt, 

og, at det derfor kan svært for virksomheder at udføre i praksis (Heding, Interview om Kulturel 

branding, 2013, s. 9.48). Ansatte sidder ofte i stillinger, hvor de udfører specifikke arbejdsopgaver 

for virksomheden, men de kan samtidigt besidde kompetencer, der ikke har noget at gøre med den 

funktion, de bestrider. Der stilles ikke spørgsmålstegn ved fordelene ved de kulturelle 

arbejdsgrupper, men derimod stilles der spørgsmålstegn ved, at alle virksomheder har udførlige 

kompetenceprofiler på deres medarbejdere, der rækker ud over den specifikke stilling de bestrider. 

Udførlige kompetenceprofiler er et essentielt element for at kunne forfølge six-step-model og hvis 

virksomheden ikke besidder den fornødne viden, så kan det antageligvis betyde, at strategien ikke 

udføres optimalt. Muligheden for at kunne sammensætte en kulturel arbejdsgruppe, der består af 

egne medarbejdere er især relevant for de mange virksomheder, der antages ikke at besidde kapital 

til at hyre eksempelvis eksterne konsulenter. Det bliver tydeligt at ressource-spørgsmålet bliver en 

vigtig brik i at bestemme, hvorvidt virksomheder har viden om deres ressourcer, og dermed bliver i 

stand til at forbedre mulighederne for at få et ikonisk brand.  

Et tredje kritikpunkt af teoriens manglende fokus på virksomhedens ressourcer, omhandler den 

behøvede virksomhedsstruktur. Forfatterne (Holt & Cameron, 2010) argumenterer for, at en 

virksomhed bør have en flydende struktur, hvilket de mener, er tilfældet for mange mindre 
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virksomheder og start ups, da dette giver kulturel strategi optimale forhold for at opnå succes. Det 

omfatter blandt andet, at ledelsen skal tillade de kulturelle arbejdsgrupper grader af autonomi, da 

kulturelle innovationer dermed får lov til at opstå og blive lokaliseret. Ledelsens evne til at frigive 

denne magt tillader medlemmerne at starte processen om at udvikle eller genopfinde virksomhedens 

brand og de kulturelle udtryksformer.  

I sammenhæng med virksomhedsstrukturens flydende karakter, så er der ifølge forfatterne et behov 

for, at kulturelle strategier får lov til at ændre sig i takt med fremkomsten af ny viden. Dette tolkes	  

som behovet for, at virksomheden ikke har en strategi, der fastlåser arbejdet, men har en mere 

emergerende karakter. Succesen afhænger ifølge forfatterne af gruppens kollektive eksperimenter, 

hvilket tillader gruppen at forfølge de innovationer, de opdager, og dermed udvikles den 

eksisterende strategi. Det tillader med andre ord de kulturelle arbejdsgrupper at afsøge nye 

interessante områder, der kan bidrage med yderligere viden til skabelsen af værdifuld kulturel 

indsigt, hvilket skubber projektet fremad. Dog antages det, at virksomheder strategier beror på 

investorernes villighed til at investere kapital i virksomheder med specifikke strategier. Investorerne 

er dermed medbestemmende i, hvorvidt virksomhedens strategi er deliberat eller emergerende. Vi 

ser dette som et muligt kritikpunkt, da vi antager, at ikke alle virksomheder besidder muligheden for 

ikke at arbejde ud fra en fastlagt og fastlåst strategi. Tilde Heding er enig i, at virksomheder bør 

have emergerende strategier, der udvikles i løbet af arbejdsprocessen med kulturel strategi, og 

arbejder selv på denne måde, når hun rådgiver virksomheder om branding (ibid. 11.31) Dette 

element skal derfor undersøges for at kunne bestemme, hvorvidt virksomheder besidder den 

behøvede emergerende strategi, for at kunne anvende kulturel strategi optimalt. 

Virksomhedsstrukturens vigtighed, og strategiens karakter, er fundamentet for ledelses evne til give 

de medarbejdere, der arbejder med den kulturelle strategi den nødvendige beslutningsmagt. 

Forfatterne (Holt & Cameron, 2010) argumenterer for, at en af hjørnestenene i de kulturelle 

arbejdsgruppers succes er, at de netop skal have beslutningsmagt fra ledelsen. Denne tildeling af 

magt kan være problematisk for mange både store og små virksomheder. Det skyldes, at mange 

virksomheder er hierarkisk opbyggede, med fastlagte strategier om at komme fra A til B. 

Forfatterne argumenterer for vigtigheden af allokeringen af beslutningsmagt til de kulturelle 

arbejdsgrupper beror på, at den endelige beslutning omkring strategiens udførsel ikke må ligge hos 

den øverste ledelse, da denne ikke har været en del af processen, og dermed ikke besidder den 

fornødne viden (Holt & Cameron, 2010). Det bliver derfor vigtigt at undersøges hvorvidt 
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virksomheder har mulighed for at tildele medarbejdere reel beslutningsmagt i den strategiske 

branding-proces med at finde kulturelle innovationer. 

Det sidste, men også et af de største kritikpunkter af hovedværkernes anvendelighed, består i 

teoriernes manglende fokus på den interne forankring af brandet, da dette er et vigtigt kriterium for 

et brands succes. Vi kritiserer dette manglende fokus, da manglende intern forankring af brandet 

antageligvis vil have en negativ effekt på forbrugernes opfattelse af brandet, og dermed også en 

negativ effekt på virksomhedens legitimitet. Denne kritik deles af Tilde Heding. ”Umiddelbart er 

det et kæmpestort skrigende problem, der hedder intern forankring. (…) Så selv om hans teori er 

noget af det nyeste, så er det også lidt et skridt tilbage. Jeg synes jo han er sindssyg visionær (…), 

men i forhold til det interne, der er det et skridt tilbage. Der hopper vi tilbage til 50’erne og 60’erne 

med den Mad Men-agtige tankegang, med at brandet ligger i reklamen. Den ligger ikke i adfærd 

eller i værdier og medarbejderkorps, der bakker op (om brandet).” (Heding, Interview om Kulturel 

branding, 2013, s. 0.16). Selvom Holt & Cameron ikke fokuserer nok på denne del af branding, så 

har det stadig sin berettigelse som set i eksempelvis Esben Karmaks artikel, Living the brand 

(Karmark, 2005). Holt & Cameron har i stedet et stort fokus på, at de kulturelle udtryksformer, og 

det kildemateriale, der benyttes til at skabe brandets ideologis myter. Det der specifikt udelades, er 

medarbejdernes tilslutning til brandet, samt de positive effekter det vil have for virksomhedens 

legitimitet, hvis et brand var internt forankret hos de ansatte. Det bliver derfor essentielt at 

undersøge hvorvidt virksomheder fokuserer på intern forankring i forbindelse med kulturelle 

innovationer. 

Interviewet med Tilde Heding bekræftede yderligere vores antagelser om, at virksomheder skal 

anse kulturel branding som det optimale fremtidige mål for branding-strategier. Ifølge Tilde Heding 

så skal kulturel branding ikke være udgangspunktet på for alle virksomheders branding-strategier, 

da tidligere branding-tilgange kan besidde et større nutidigt, men dog kortsigtet potentiale. Det 

skyldes, at selvom kulturel branding og dermed kulturel branding er en mere holdbar strategi 

langsigtet, så skal alle virksomheder de grundlæggende elementer og forståelser af branding på 

plads før, virksomheden vælger at bruge specialets to hovedværker som udgangspunkt for branding-

strategien. Tilde Heding bruger derfor heller ikke kulturel strategi som udgangspunktet når hun 

rådgiver virksomheder. ”Det gør jeg ikke [pitcher kulturel strategi]. Jeg ser det som et muligt mål 

for processen. Det er de færreste virksomheder der er klar til det.” (Heding, 2013, s. 25.18). Tilde 

Heding bekræfter dermed også antagelsen om, at det ikke er alle virksomheder, der vil være i stand 

til at blive ikoniske brands. Men selv hvis en virksomhed ikke opnår dette, så betyder det ikke, at 
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virksomheden ikke kan skabe et utroligt stærk brand, der kan bidrage med flere 

konkurrencemæssige fordele, hvis det struktureres gennem den kulturelle branding-tilgang som 

Holt og Cameron præsenterer. Tilde Heding argumenterer igen for, at en virksomhed skal bruge 

kulturel branding som det endelige mål. 

”Det, at man har det [kulturel branding] med i sit tankeunivers som rådgiver, at det kan lade sig 

gøre, og at man kan bevæge sig derhen, er super interessant. Det kræver bare, at man kan det. Selv 

en koncern som Danske Bank beviste de ikke var klar til det. Jeg kan godt blive i tvivl, jeg mener det 

tætteste vi har på et ikonisk brand i Danmark er LEGO. De kommunikerer jo ikke på den måde. De 

er bare så gode på mange parametre, at de måske bliver det.” (ibid. 26.00)  

Tilde Heding argumenterer yderligere for, at virksomheder skal være opmærksomme på, at kulturel 

branding ikke skal anses som en kommunikationsstrategi, men som identifikationen af en række 

konkrete handlinger, der skaber et stærkt brand, hvilket eksempelvis er tilfældet med Coca-Cola 

(ibid. 26.00). Hovedværkerne har derfor en stor anvendelighed for virksomheder, der ikke er 

bevidste omkring, at deres handlinger er stærkere end ord. ”Det kan også være opsangen til en start 

up. I kan faktisk gøre noget, det er ikke bare hvad vi siger, eller hvordan vi ser ud. Der kan virkelig 

være noget ræson i at gøre noget anderledes. Man [virksomheden] skal dog være helt klar på 

eksistensberettigelsen. Hvordan forholder vi os til den.” (ibid. 30.40). Der ligger med andre ord et 

enormt potentiale i kulturel branding, og det antages, at hovedværkernes anvendelighed kan 

omfavne alle virksomheder, som forfatterne argumenterer (Holt & Cameron, 2010), vil kulturelle 

analyser bidrage med en unik viden omkring hvad der potentielt vil have succes. Virksomheder, der 

er parate, og har modet, til aktivt at anvende det strategiske framework som det er præcist er 

beskrevet, får derved gode forudsætninger for succes, i Danmark specielt (Heding, Interview om 

Kulturel branding, 2013, s. 36.33). Det er dog vigtigt, at virksomhederne anskuer kulturel branding 

som en mulig længerevarende proces, der skal have brandets grundlæggende elementer på plads, og 

hvor virksomheden skal lære at kravle før den kan gå. 

”(…) jeg ser det [kulturel branding] som en proces, som enhver virksomhed kan gå igennem. Man 

starter med at få noget genkendelighed, og så bevæger man sig over i relation og dialog med ens 

forbrugere. Han [Holt] snakker meget om alt det her med communities, men det er jo fedt nok, folk 

gider bare ikke være med i et community om noget, der ikke siger dem noget. Et eller andet sted 

skal man kunne krybe før man kan kravle og kravle før man kan gå. (…) det kan jo også være der er 

start up virksomheder, der har læst Douglas Holt og som så siger, vi laver vores egen version af det 
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her. Jeg tror der meget god mening i at tænke i en stille og rolig og sej proces, hvor man bevæger 

sig opad, opad, opad.” (ibid. 10.29). 

Vi kan herved udlede seks spørgsmål om teoriernes anvendelighed i praksis, der vil blive 

efterprøvet i specialets sidste kapitel. Spørgsmålene omhandler en given virksomheds adgang til 

kapital, interne kompetencer, virksomhedsstruktur, type af strategi, evne til at allokere 

beslutningsmagt, og hvorvidt virksomheden kan forankre brandet internt. Alle elementerne er 

essentielle for Cultural Strategy’s succes, der er giver virksomhedens brand mulighed for at opnå 

fremtidig ikonisk status. Arbejdsspørgsmålene er som følger: 

1. Besidder en given virksomhed den behøvede kapital for effektivt at kunne forfølge 

Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe 

kulturelle innovationer.  

2. Besidder en given virksomhed de behøvede interne kompetencer, og viden omkring 

disse, for effektivt at kunne forfølge Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af 

kulturel branding til at lokalisere og skabe kulturelle innovationer. 

3. Besidder en given virksomhed den behøvede virksomhedsstruktur for effektivt at kunne 

forfølge Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere 

og skabe kulturelle innovationer. 

4. Besidder en given virksomheds ledelse evnen til at allokere beslutningsmagt til de 

kulturelle arbejdsgrupper for effektivt at kunne forfølge Cultural Strategy’s præmisser for 

anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe kulturelle innovationer. 

5. Besidder en given virksomhed den rette type strategi for effektivt at kunne forfølge 

Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe 

kulturelle innovationer. 

6. Besidder en given virksomhed evnen til at forankre brandet internt for effektivt at kunne 

give brandet de bedst mulige præmisser for at få succes. 

For at teste de udledte spørgsmål omhandlende hovedværkernes faktiske brede anvendelighed på 

alle typer af virksomheder og brancher, vil det næste kapitel klarlægge, hvorvidt virksomheden 

Graduateland kan benyttes som repræsentant for sin samlede branche. Hvis dette er tilfældet, vil det 

højne validiteten af kritikken omhandlende kulturel brandings anvendelighed, da specialet dermed 

bliver i stand til at udlede en generel konklusion om en samlet branche, og ikke kun en enkelt 

virksomhed. Dette tjener ligeledes det formål, at imødegå et af specialets mulige kritikpunkter, da 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

66	  
	  	  

specialet er begrænset fra at foretage et bredt dybdegående studie af en større mængde udvalgte 

virksomheder, hvilket ikke har været muligt grundet specialets begrænsning i forhold til længde og 

tid til rådighed.  

Branchen er særlig gunstig for en teoretisk afprøvning, da den stadig er ung, primært er besat af 

start up virksomheder og endnu ikke har set et ikonisk brand. Samtidig har samarbejdet med 

Graduateland givet os kvalitativ data nok til at kunne lave en valid analyse af ovenstående. 
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6.0	  Kapitel	  II	  -‐	  Graduateland	  som	  repræsentant	  for	  branchen	  

6.1	  Brancheanalyse	  

Kapitlets formål er at analysere, hvorvidt den danskejede jobportal Graduateland, kan benyttes som 

repræsentant for den generelle branche af online jobportaler for studerende og nyuddannede 

akademikere. Ved at argumentere for, at Graduateland er en valid repræsentant for hele branchen, er 

specialet i stand til at udlede generelle konklusioner om kulturel brandings anvendelighed på en hel 

branche. Kapitlet kommer dermed til at fungere som fundamentet for specialets validitet i forhold til 

afprøvning af specialets hovedværkers strategiske og taktiske elementer for opnåelsen af ikoniske 

brands.  

Analysen starter med at give en kort introduktion til branchen, og dennes overordnede målsætning 

og kendetegn. Herefter præsenteres en gruppe af branchens virksomheder for at kunne analysere, 

hvorvidt der er sammenfald i disse konkurrenters oprindelse, målsætning, målgruppe, kunder, 

forretningsførelse, funktionalitet og kernemarked. Analyserne er afgrænsede fra de anvendte 

virksomheders forretningsstrategier, da disse ikke er offentligt tilgængelige. Slutteligt opsummeres 

de fundne sammenfald i et afsnit, der fungerer som en form for delkonklusion, der vil vise, hvorvidt 

Graduateland kan anvendes som repræsentant for den branche virksomhederne opererer i. 

6.1.1	  Branchen	  
Da den globale finanskrise i 2008 ramte store dele af verden, steg antallet af unge akademikere 

uden job samtidigt til hidtil usete højder. De nyeste tal fra OECD viser, at ungdomsarbejdsløsheden 

i Europa samlet udgør 12,4 procent, og lokalt er tallene endnu højere. Eksempelvis er 

ungdomsarbejdsløsheden 60 procent i Grækenland, 55 procent i Spanien og 40 procent i Portugal 

og Italien (cna.com, 2013). Finanskrisen og de høje arbejdsløshedstal har skabt et behov for en ny 

branche af jobportaler henvendt til studerende og nyuddannede. Branchen er i stor vækst, og flere 

nye virksomheder forsøger konstant at etablere sig på markedet. Fælles for de mange konkurrenter 

er, at de alle har et fælles mål om at gøre det nemmere for studerende og nyuddannede at finde jobs, 

studiejobs eller praktikpladser. Generelt har jobopslag udviklet sig fra næsten udelukkende at blive 

promoveret i de skrevne medier, til i dag, hvor størstedelen af alle jobopslag er at finde på online 

jobportaler. Den mest lukrative målgruppe for jobportaler generelt, er gruppen af unge 

akademikere. Det skyldes, at virksomheder oftest er villige til at betale mere for eksponering over 

for denne specifikke målgruppe (Olesen & Lund, 2013).  
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Graduateland har siden 2010 været en del af den etablerede branche, og driver jobportalen, 

www.graduateland.com. Udover dette site, så hoster Graduateland jobportalerne for 14 prominente 

universiteter i norden, her i blandt Copenhagen Business School, Lund Universitet, og Norwegian 

School of Economics. Graduateland har en målsætning om at udvide dette antal til i alt 100 

universiteter ved udgangen af 2016. 

Som tidligere nævnt henvender branchen sig primært til akademiske studerende og nyuddannede 

med maksimalt 5 års erhvervserfaring. Brugerne af jobportalerne er derfor i aldersgruppen 18-35 år, 

fordelt ligeligt på kvinder og mænd  (Olesen & Lund, 2013, Bilag 8). Europa-Kommissionen anslår, 

at der i 2010 samlet var19,8 mio. universitetsstuderende i Europa (Europa-Kommissionen , 2012) 

fordelt på 1500 universiteter og colleges (Universities in Europe, 2011). Antallet af 

universitetsstuderende er en smule højere i USA, der har 20,4 mio. studerende fordelt på 1608 

universiteter og colleges (US News, 2012). Jobportalernes potentielle markeder i henholdsvis 

Europa og USA har dermed mange lighedspunkter.  

De primære brugere, der anvender jobportalerne er; økonomi-, marketing og kommunikation-, 

biotech-, jura og ingeniørstuderende (Olesen & Lund, 2013, bilag 8). Det skyldes, at størstedelen af 

de virksomheder, der anvender jobportalerne til at søge efter egnede kandidater oftest opererer 

inden for disse felter. En anden forklaring er, at det ligeledes er disse akademiske discipliner, der 

har det største antal studerende på de forskellige universiteter og colleges (Europa-Kommissionen, 

2012). 

Branchens primære kundebase er de virksomheder, der betaler jobportalerne for at få jobopslag på 

sitet. Det er svært at opgøre, hvor stor gruppen af potentielle kunder er for branchens virksomheder. 

I USA alene findes der 27 mio. virksomheder i USA defineret som SME’er11, hvoraf kun en 

femtedel af disse, 5,5 millioner, rent faktisk ansætter nye medarbejdere (SBA, 2012). Herudover har 

USA 18.500 virksomheder i Large-segmentet12, der alle ansætter nye medarbejdere. Europas 

samlede antal udgøres af 21 mio. virksomheder. Europa-Kommissionen deler, modsat USA, antallet 

af virksomheder op i tre segmenter; micro, SME og Large (Europa-Kommissionen, 2011). Micro 

segmentet er sammenligneligt med det segment i USA, der ikke ansætter nye medarbejdere, da 

virksomhederne typisk er enkeltmandsvirksomheder. De europæiske virksomheder i SME- og 

Large-segmentet udgør således sammenlagt kun 9 procent af det samlede antal virksomheder. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 SME står for Small and Medium sized Enterprises og dækker over virksomheder fra 5-250 ansatte 

12 Large segmentet er virksomheder med over 250 ansatte. 
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Gruppen antages at stå for de fleste ansættelser af nye medarbejdere, hvilket betyder, at der kun er 

cirka 2 mio. europæiske virksomheder, der ansætter nye medarbejdere. Antallet af hele branchens 

potentielle kunder antages dog at være mindre, da det ikke er alle virksomheder, hvis forretning 

passer til jobportalernes brugeres kompetencer. Af kulturelle årsager er nogle typer jobs mere 

attraktive i forskellige lande og verdensdele. Danmark har eksempelvis tradition for, at studerende 

har studierelevante jobs, modsat Sverige hvor sommer-praktikophold er populært, ligeledes er 

praktikophold ikke er nær så udbredt i Danmark som i USA (Olesen & Lund, 2013). Jobportalerne 

har derfor også et forskelligt udbud af jobtyper. Det konkluderes dog, at markedsforholdene er stort 

set ens for henholdsvis Europa og USA. 

På baggrund af research og interviews med Graduateland (Olesen & Lund, 2013, Bilag 7) anvender 

kapitlet branchens tre største konkurrenter, til at analysere om de er sammenlignelige med 

Graduateland, og at Graduateland dermed kan fungere som en valid repræsentant for branchen. 

Virksomhederne opererer enten kun i Europa eller Nordamerika, eller begge steder. De udvalgte 

virksomheder er Tyba, der har base i Madrid, San Fransisco-virksomheden InternMatch og den 

London-baserede virksomhed Milkround. 

6.1.2	  Graduateland	  
Graduateland blev grundlagt i 2010 af JRO og PL, sammen med tre andre IT-iværksættere, Morten 

Petersen, Jonas Reeh og Jesper Reeh. Graduatelands fundament er Jens Reimer Olesen og Patrick 

Lunds ønske om at skabe en jobportal til studerende og nyuddannede, der evner at samle alle 

relevante studiejobs, praktikophold og entry-level jobs, ét sted (Olesen & Lund, 2013). 

Graduateland sælger sine ydelser til virksomheder, der ønsker at nedbringe de omkostninger, og den 

mængde ressourcer, der er forbundet med ansættelsesprocesser. Det gøres ved, at Graduateland 

målretter jobopslagene til de rigtige kandidater. Graduateland fremtidige mål er at blive en one-

stop-shop for studerende, der indeholder jobopslag, studierelevante artikler, hjælp til CV og køb af 

bøger (Olesen & Lund, 2013). 

Graduatelands vision er at udrydde arbejdsløsheden blandt studerende og nyuddannede 

akademikere. Graduatelands portaler er en gratis ydelse til studerende, hvor de kan oprette profiler 

med personlige og erhvervsrelaterede oplysninger. Herefter kan de studerende søge blandt 

Graduatelands mere end 20.000 studiejobs, praktikophold og entry-level jobs fra over 4000 

virksomheder (Larsen, 2013).  
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Ligesom sine konkurrenter, crawler13 Graduateland de fleste af portalens jobopslag, men i takt med 

Graduatelands vækst er flere virksomheder begyndt selv at slå stillinger op på portalen, hvilket som 

udgangspunkt er gratis i 10 dage. Ønsker virksomheden ekstra eksponering og målrettede e-

mailudsendelser, så kan disse ydelser købes af Graduateland. Virksomhederne kan også tilkøbe 

employer branding-produkter, såsom virksomhedsprofiler, der tillader virksomhederne at 

præsentere sig selv for de studerende (Olesen & Lund, 2013). 

Graduateland er en af Danmarks hurtigst voksende start ups og virksomheden har vundet flere 

priser for deres forretningsførelse, som eksempelvis Årets Vækstskaber 2013 af ConnectDenmark 

og Peoples Choice Award ved Arctic15 (ibid.). Graduatelands strategi indebærer stærke alliancer 

med topuniversiteter i hele Europa og betyder, at Graduateland, som tidligere nævnt, hoster 

universiteternes jobportaler. Jobportalerne er integreret direkte i de universiteternes intranet, og har 

forskellige designs, men alle har samme funktionalitet som graduateland.com. Universiteterne 

betaler ikke Graduateland for hostingen, der indebærer al vedligeholdelse og udvikling af portalen. I 

stedet bliver Graduateland gjort til officiel samarbejdspartner, hvilket betyder, at Gradualeland kan 

bruge universiteternes legitimitet og brand equity til at tiltrække nye virksomheder til at købe 

Graduateland ydelser (ibid.). 

Graduateland er vækstet voldsomt siden 2012, og virksomheden er gået fra at have 6 til 32 ansatte 

på bare 18 måneder, hvilket er en medarbejdertilvækst på over 400 procent. Graduateland er vokset 

på ren organisk vækst og har ikke haft eksterne investorer indtil juni 2013, hvor investeringsfonden 

Accelerace Invest investerede 3 mio. kr. i Graduatelands forsatte ekspansion på både bruger- og 

salgssiden (Okkels, 2013). Graduateland har i dag 145.000 brugere fra 192 lande, dog er 

størstedelen repræsenteret i virksomhedens europæiske kernemarkeder. Det skyldes blandt andet, at 

der primært crawles jobs beliggende i Europa, eller jobs fra europæiske virksomheder (ibid.). 

Graduateland har en ekspansionsstrategi om at udvide forretningen til Nordamerika, hvor 

virksomheden allerede samarbejder med to universiteter om portaler til internships i Europa. 

(Olesen & Lund, 2013)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Crawling er et teknisk begreb for et stykke software der overvåger websites og via keywords og algoritmer, henter 
specifik data ind i en eksisterende portal og kategoriserer   
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6.1.3	  Tyba	  
Den Madrid-baserede virksomhed Tyba blev grundlagt i 2011 af de daværende studerende, Eiso 

Kant, Jorge Schnura og Phillip von Have. Grundlæggerne skabte Tyba, da de mente studerende var 

underrepræsenterede i forhold til revolutionen inden for online rekruttering. Tyba vil gøre det 

nemmere for virksomheder i Large-segmentet, at screene de mange jobansøgere de har til hvert 

jobopslag. Samtidigt vil Tyba mindske SME’ernes ressourceforbrug i dette segments jagt på egnede 

kandidater, ved at øge opmærksomheden omkring virksomhederne (Arribas, 2013). 

Tybas platform giver universitetsstuderende mulighed for at lave et interaktivt CV, hvor deres 

personlige, akademiske og erhvervsrelaterede oplysninger fremgår. Tyba anser især de personlige 

kvalifikationer som nøglefaktorer i virksomhedernes rekrutteringsprocess (Tyba, 2012). 

Virksomhederne har mulighed for at søge, screene, organisere potentielle kandidater, og Tybas mål 

er at gøre det nemt og overskueligt for virksomheder at strukturere en rekrutteringsprocess. 

Ligesom Graduateland, så crawler Tyba mange af deres jobopslag. Tyba har dog også udviklet et 

ambassadørnetværk bestående af over 100 studerende fra hele verden. Det giver Tybas kunder 

mulighed for at finde egnede kandidater via ambassadørnetværket, hvilket gøres ved at en 

virksomhed angiver, hvilken specifik profil de søger. Herefter lokaliserer ambassadør netværket en 

række egnede kandidater, som anbefales til virksomheden. Ambassadørerne får en økonomisk 

bonus, hvis deres kandidat ansættes. 

Tyba beskæftiger 12 fultidsansatte medarbejdere, og har modtaget 1,8 mio. kr. fra unavngivne 

investorer. Investeringen skal ekspandere virksomhedens europæiske kernemarked, til også at 

omfatte Asien og Nordamerika (Tyba, 2012, Arribas, 2013). Tyba har i dag ca. 13.000 registrerede 

brugere, men virksomhedens netværksstrategi, der baserer på ambassadørnetværket, er en stærk 

konkurrencemæssig fordel. En anden af Tybas styrker er virksomhedens tilgang til UI, user 

interface, og UX, user experience. 

6.1.4	  InternMatch	  
InternMatch blev startet af Andrew Maguire og Nathan Parcels i 2009 i Washington. 

Ideen til InternMatch opstod, da Andrew Maguire og hans medstuderende havde store problemer 

med at finde gode internships (VentureBeat, 2013a). InternMatch er en online jobportal, der 

forbinder universitetsstuderende med virksomheder (VentureBeat, 2013a). InternMatch har en 

målsætning om at kunne supporte økosystemet rundt om ansættelse af studerende og nyuddannede, 

og studerende kan derfor oprette profiler på linje med Graduateland og Tyba (jf. afsnit 6.1.2, 6.1.3). 
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Både jobsøgende og virksomheder tilbydes at modtage anbefalinger fra InternMatch. 

Anbefalingerne er baseret på brugernes og virksomhedernes kompetenceprofiler og geografiske 

oplysninger, og er dermed et nyttigt værktøj i ansøgningsprocessen for begge parter. Modsat 

branchens andre jobportaler, så kan studerende søge jobs uden at skulle registreres som bruger.  

InternMatch startede med kun at crawle internships i Washington, hvilket dog er blevet udvidet til 

også at dække den amerikanske vestkyst i 2011. Fra 2013 blev markedet udvidet til dækker 

praktikophold i alle USA's 50 stater, og som noget nyt formidler InternMatch nu også entry-level 

jobs (VentureBeat, 2013a). De virksomheder, der bruger InternMatch til at lave praktikopslag 

betaler et kun beskedent beløb for ydelsen, da InternMatch satser på volumen af jobopslag 

(VentureBeat, 2013b). Ligesom Graduateland, kan virksomheder tilkøbe forskellige employer 

branding elementer såsom virksomhedsprofiler (ibid.), og InternMatch satser ligeledes også på 

samarbejde med universiteterne. Virksomheden har i dag et etableret samarbejde med over 500 af 

USA’s 1608 universiteter, men har ikke universitetsspecifikke portaler (VentureBeat, 2013b). I 

stedet er virksomheden universitetets preferred partner, hvilket betyder, at InternMatch har et 

stærkt image hos studerende fra disse universiteter (ibid.).  

InternMatch’s enorme vækst skyldes, at virksomheden har modtaget flere investeringer til en samlet 

sum af i alt 43,6 mio. kr. (TechCrunch, 2013). Kapitalen er brugt på at udvide forretningen og på 

marketingaktiviteter, hvilket har resulteret i, at InternMatch i dag har mere end 650.000 brugere. På 

trods af den massive forretning beskæftiger InternMatch kun 10 fuldtidsansatte (ibid.). 

6.1.5	  Milkround	  
London-virksomheden Milkround blev grundlagt i 1996 af Tom Hughes, og senere opkøbt af News 

Corp i 2006 for 20 millioner pund. (Harrington, 2006). Opkøbet var en del af News Corps strategi 

om at indlemme flere forskellige online virksomheder i koncernen (ibid.). Milkround er en af de 

første jobportaler, der udelukkende henvendte sig til studerende, og som ikke er skabt post 

finanskrisen. Studerende kan oprette profiler med peronlige oplysninger, såvel som 

erhvervsrelateret og akademisk information. Profilen gør det muligt at søge efter flere hundrede 

praktikstillinger i Storbritannien og enkelte i resten af Europa. 

Modsat mange af konkurrenterne, så crawler Milkround ikke deres jobopslag, og har dermed kun 

jobannoncer fra virksomheder, der har købt sig til eksponeringen. Milkround har derudover en 

stærk forretning i at agere one-stop-shop for studerende med artikler om brancher og arbejdspladser, 

og gode råd til jobsøgning. Derudover afholder Milkround forskellige karriereevents rundt omkring 
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i Storbritannien (Milkround, 2013). 

Milkrounds kernemarked er centreret i Storbritannien, og de har støt udvidet brugerdatabasen til 

283.000 studerende i 2013 (Milkround, 2013). Siden News Corps opkøb i 2006 har Milkround ikke 

haft brug for investorer, da den magtfulde mediemogul Robert Murdoch har tilført virksomheden de 

ressourcer den har haft behov for. Milkround har i dag 34 ansatte, der primært sidder i 

salgsafdelingen. 

6.2	  Graduateland	  som	  repræsentant	  for	  branchen	  

Kapitlets analyser viser, at branchens forskellige virksomheder har flere lighedspunkter i forhold til 

oprindelse, målsætning, målgruppe, kunder, forretningsførelse, funktionalitet og kernemarked. 

Tre ud af de fire analyserede virksomheder har deres oprindelse i kølvandet på den globale 

finanskrise, der blandt andet medførte en øget ungdomsarbejdsløshed. Milkround skiller sig ud ved 

at være grundlagt flere år før størstedelen af resten af branchens virksomheder. Graduateland, 

InternMatch og Tyba er grundlagt af studerende med det formål, at give studerende et simpelt 

overblik over jobmarkedet, og dermed øge tilgængeligheden til de forskellige jobmuligheder. 

Samtidigt minimerer portalerne virksomheders omkostningerne i forbindelse søgningen efter 

egnede kandidater, hvilket i sidste ende er med til at lette hele rekrutteringsprocessen. 

Et andet stort lighedspunkt findes i virksomhedernes primære målgruppe. Alle fire virksomheder 

henvender sig primært til universitetsstuderende igen med undtagelse af Milkround, der også 

fokuserer på nyuddannede. Målgruppen har et stort potentiale, da antallet af universitetsstuderende 

antages at fortsætte med at stige. Eksempelvis viser statistik fra Europa-Kommissionen, at antallet 

af universitetsstuderende i Europa har været støt stigende de sidste 10 år (Europa-Kommissionen , 

2012). Samtidigt har finanskrisen været medvirkende til, at efterspørgslen på især praktikantophold 

er eksploderet, og netop fokus på den type jobs er fælles for alle fire virksomheder. Kun 

Graduateland har fra starten af også formidlet entry-level jobs og studiejobs. En grund til dette kan 

være, at ikke alle nationers virksomheder har tradition for at ansætte studerende i studiejobs. Entry-

level jobs tilbydes af både Graduateland og InternMatch, og det forventes, at Tyba ligeledes vil 

tilbyde disse i den kommende fremtid (jf. afsnit 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4). Milkround adskiller sig igen, 

ved udelukkende at formidle jobopslag om praktikophold. 

Alle fire virksomheder har portaler med samme funktionalitet og brugerdrevne fundament, hvor 

virksomheder betaler for at komme i kontakt med portalens bruger. Både Graduateland, 
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InternMatch og Milkround tilbyder samtidigt virksomhederne muligheden for at købe tillægsydelser 

i form af blandt andet virksomhedsprofiler. Alle virksomheder tilbyder, eller vil snarligt tilbyde, de 

studerende rådgivning til jobsøgning, adgang til artikler omhandlende karriere m.fl.. Kun 

Graduateland antages, at ville udvide forretningen med et bogsalgsmodul baseret på pensumlister, 

der leveres af universitetspartnerne. 

Graduateland har som de eneste integreret deres ydelser direkte hos universiteterne. InternMatch 

har kun administrative samarbejder med universiteter, og Tyba bruger virksomhedens 

ambassadørnetværk til at komme i kontakt med de studerende på universiteterne. Ligheden mellem 

de fire virksomheder består i, at alle har fokus på universiteterne, dog i hver sin udstrækning. 

Samtlige virksomheder har fået tilført kapital udefra til at accelerere den enkelte virksomheds vækst 

og forretning. Kapitalen er tilført via enten opkøb eller en ekstern investors kapitalindsprøjtning. 

For de tre yngste virksomheder, Graduateland, Tyba og InternMatch, så vidner tilgangen af kapital 

om, at alle har en forretningsstrategi, der fokuserer på vækst på nye og eksisterende markeder. 

Størrelsesforskellen i den tilførte kapital virksomhederne har modtaget, fra 1,8 mio. kr. til 43 mio. 

kr., kan være med til at forklare forskellene i virksomhedernes brugerdatabasers størrelser.  

Antallet af ansatte er forskelligt i de fire virksomheder. En sandsynlig forklaring er, at på trods af, at 

virksomhederne har samme målsætning om at erobre markedsandele, så er virksomhedernes interne 

opbygning og de strategiske valg forskellige. Eksempelvis mener Graduateland, at virksomhedens 

vækst er afhængig af at have et stort salgsapparat, der akkommoderer det kapital-flow Graduateland 

skal bruge på den daglige drift. Dette antages også at være gældende for Milkround, da deres 

tilgang til salg har flere ligheder med Graduateland (Milkround, 2013)14.  

Det sidste store lighedspunkt er sammenfaldet i virksomhedernes kernemarkeder. På trods af, at 

virksomhederne har forskellige geografiske beliggenheder, så har Tyba og Graduateland Europa 

som kernemarked, og det antages, at de to virksomheder snarligt entrerer Storbritannien, der er 

Milkround kernemarked, da dette marked besidder et stort strategisk potentiale. Det antages derfor, 

at markedsvilkårene er ens for Tyba, Graduateland, og Milkround. InternMatch er stort set alene på 

det amerikanske marked, men den indledende analyse af branchen viser, at der er mange ligheder 

mellem det amerikanske og det europæiske marked. Begge geografiske markeder besidder 

potentielle store kunde- og brugergrupper og tæt på lige mange potentielle strategiske 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Det har ikke været muligt at finde empiri omkring Tybas og Internmatchs salgsstruktur. 
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universitetspartnere. Dette betyder, at alle fire virksomheder har stort set samme udgangspunkt for 

at drive forretning. 

Opsummering	  
Ud fra ovenstående analyse kan vi konkludere, at branchens virksomheder er overvejende ens. 

Virksomhedernes forretningsstrategier kan være forskellige, men virksomhedernes opbygning og 

produkter er tæt på identiske, og udfordringerne er ens på tværs af markederne. Det konkluderes 

derfor, at Graduateland kan benyttes som en valid repræsentant for branchen af online jobportaler 

for studerende og nyuddannede akademikere. Specialets kommende analyser af kulturel brandings 

anvendelighed jf. de to hovedværker; How Brands Become Icons og Cultural Strategy, konkluderes 

derfor at være gældende for hele branchen. Teoriens strategiske og taktiske elementer omhandlende 

en virksomheds opnåelse af et ikonisk brand kan derfor testes med udgangspunkt i Graduateland. 
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7.0	  Kapitel	  III	  –	  Cultural	  branding	  &	  cultural	  strategy	  –	  muligt	  eller	  utopi	  

De to foregående kapitler har konkluderet, at Graduateland kan anvendes som en valid repræsentant 

for sin branche, og, at kulturel branding er den rette branding-tilgang for de virksomheder, der 

ønsker at stræbe mod opnåelsen af et ikonisk brand. Afsnit 7.0, Kapitel III vil aktivt inddrage de 

seks arbejdsspørgsmål, der blev udledt i slutningen af kapitel 1 for at analysere, hvorvidt kulturel 

strategi er bredt anvendelig. Arbejdsspørgsmålene er listet efter, hvor stor indvirkning de antages at 

have på en virksomheds handling og formåen. Omend et forudgående spørgsmål i praksis vil 

ekskludere eller have konsekvens for det næste vil specialet besvare alle spørgsmål for at opnå et 

fyldestgørende og retvisende billede af den endelige konklusion. Hvert spørgsmål bliver derfor 

behandlet individuelt.  

Holt & Cameron argumenterer for, at alle virksomheders brands kan opnå ikonisk status, hvis de 

følger forskrifterne fra specialets hovedværker. Vi ønsker at teste denne påstand i en branche, der i 

høj grad er domineret af start up virksomheder, som ifølge Holt & Cameron har de bedste 

muligheder for at forfølge kulturel strategi (Holt & Cameron, 2010). 

I How Brands Become Icons bliver principperne for, hvad kulturel branding er, og hvad der skaber 

ikoniske brands, præsenteret. I Cultural Strategy tilfører Holt & Cameron teorien en praktisk 

tilgang, hvor skabelsen af ikoniske brand beror på virksomhedens evne til at lave kulturel 

innovation. Kapitlet vil derfor analysere om virksomheden Graduateland har muligheden for, og 

evnen til, at opnå ikonisk status ved at følge frameworket taget fra Holt & Camerons sidste værk, 

Cultural Strategy. Analysen vil afprøve anvendeligheden af taktikken, da den ekspliciterer, hvordan 

en virksomhed skal allokere forskellige ressourcer til processen i at søge efter kulturelle 

innovationer. Analysen beror på en diskussion af Holt & Camerons teorier, der sammenholdes med 

de kvalitative interviews, der er foretaget med Graduatelands ledelse.  

For at kunne udarbejde en fyldestgørende analyse af ovenstående er det vigtigt at forstå hvordan 

identitetsmyter bliver skabt. Identitetsmyter tilbyder forbrugeren nye ideologier, hvilket i sidste 

ende gør en virksomheds brand i stand til at opnå ikonisk status. Det er en kulturel arbejdsgruppes 

ansvar at identificere cultural anxieties og desires. Disse bekymringer og ønsker opstår på baggrund 

af cultural contradictions, der vil vise et snarligt skred i den herskende ideologi, og analyseres ved 

at anvende source material: medier, subkulturer og brandet. Når virksomheden har identificeret 

begge vil den være i stand til at udlede kulturelle koder, der er indlejret i kulturen og danner 
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fundamentet for de analyser, der skal lokalisere de kulturelle innovationer. Brand-teamet skal 

anvende kulturelle innovationer til at skabe de identitetsmyter, der danner broen i mellem 

samfundets herskende ideologi, og den fremmedgørelse forbrugeren føler i sin hverdag. Myten 

formidler brandets ideologi, og udviser dermed forståelse for forbrugerens oplevede 

fremmedgørelse, hvilket gør virksomheden i stand til at opnå ikonisk status. 

Afsnit 7.1 til og med 7.6 vil hver især tage udgangspunkt i de seks arbejdsspørgsmål. 

7.1	  Et	  spørgsmål	  om	  kapital	  

Besidder en given virksomhed den behøvede kapital for effektivt at kunne forfølge Cultural 

Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe kulturelle 

innovationer?  

 

Adgangen til økonomisk kapital er essentiel for alle virksomheder. Uden kapital vil virksomheden 

ikke kunne aflønne sine medarbejdere, investere, udvikle nye produkter, betale sine leverandører 

etc.. En virksomheds evne til at skabe kulturelle innovationer beror i høj grad på de ressourcer, 

herunder kapital, en virksomheden er villig til at afsætte til arbejdet med at lokalisere de mulige 

kulturelle innovationer. Det skyldes blandt andet, at en allokering af ressourcer i virksomheden er 

nødvendig for at danne de kulturelle arbejdsgrupper. Termen ressourcer dækker over alle aktiver en 

virksomhed besidder: Kapital, magt, medarbejdere, kompetencer osv. 

Når ressourcer allokeres internt til nye projekter, som eksempelvis medarbejdere, så vil det have en 

effekt på de andre afdelinger i en virksomhed, da ressourcerne skal tage fra en af disse: ”… der er 

stor forskel på de opgaver, der kræver vi mobiliserer arbejdskraft og rykker rundt på ressourcer. 

Alt er jo et spørgsmål om ressourcer i alle virksomheder, så hvis vi skal allokere ressourcer, putte 

en ressource fra A til B, så er vi nødt til at vide det for så skal der måske også ansættes flere 

mennesker, da andre projekter så skal sættes på hold” (Olesen & Lund, 2013). Som med alle 

beslutninger, så betinges et valg ofte af et fravalg. Graduateland erkender, at alle beslutninger bliver 

truffet ud fra en rationel opvejning af virksomhedens ressourcer, hvilket ifølge Holt & Cameron 

(2010), vil flytte virksomhedens fokus væk fra de kulturelle innovationer. En virksomheds 

kompetencer er en af kernerne i ressourceallokering og ikke mindst i arbejdet med at finde kulturel 

innovation. Har medarbejderne i den kulturelle arbejdsgruppe ikke de nødvendige kompetencer er 

virksomheden nødsaget til enten at finde dem hos andre medarbejdere, give dem disse kompetencer 

eller købe dem eksternt. Kompetencer bliver altså et spørgsmål om medarbejdere. 
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Kræver et projekt en allokering af medarbejdere, kan andre projekter blive tilbagesat. Dette kan 

skyldes knaphed af kapital, hvorfor projekter, der kan give et økonomisk afkast, der har indvirkning 

på virksomhedens evne til at tjene penge, må antages at blive prioriteret over projekter, der ikke 

giver et umiddelbart afkast. Derfor må virksomheden ud og finde nye medarbejdere. Ansættelser vil 

ligeledes blive et spørgsmål om kapital, da nye ansættelser kræver, at virksomheden skal have 

yderligere kapital til aflønning mv. Alternativet til at finde denne ressource internt, er eksterne 

ressourcer, enten via ansættelse eller konsulentbidrag.  

Eksterne ressourcer giver større fleksibilitet end at ansætte, men er tilsvarende kapitalkrævende. 

Konsulentydelser er fleksible da man undgår den binding der er til fastansættelser og de udgifter der 

er forbundet med dette: eventuel afskedigelse, bekostelige tilskud til kompetenceudvikling, sygdom 

etc. Det er fleksibiliteten ved at kunne lave korte kontrakter og begrænse de udgifter der ellers er 

forbundet med fastansættelser. Fordi en anden virksomhed betaler disse udgifter er kostprisen 

tilsvarende høj for en konsulent.  

For Graduateland er spørgsmålet om kapital et omdrejningspunkt for virksomheden daglige 

forretningsgang. Virksomhedens generering af cash-flow er et gennemgående emne i alt fra 

hvervning af nye brugere, over produktudvikling til salg (Olesen & Lund, 2013). 

Produktudviklingen sker ud fra et fokus på dets økonomiske afkast, dette sker primært igennem en 

stærk dialog med kunderne og deres behov for at finde talent. Udviklingen af produkter til brugeren 

sker derfor ligeledes med et henblik på at skaffe kapital. Dette kan være farligt da forbrugeren kan 

blive negligeret og dermed føler sig fremmedgjort fra et produkt der ikke er tiltænkt forbrugerens 

ønsker, men virksomhedens, et problem der ifølge Holt & Cameron vil kunne imødegås via den 

kulturelle innovation. Graduateland vedkender sig vigtigheden af dette argument, men besidder ikke 

kapitalen til at udføre dette - “Vi har aldrig haft den luksus at kunne tænke mere langsigtet (...)Så 

nu er vores target, at der bare skal salg igennem, så hvis vi begynder at lave innovationsgrupper og 

tre timer af de 37 timer er til innovation – det ville være en forkert prioritering lige nu (…) Lad os 

sige at hvis jeg brugte 20 timer af mine sælgeres tid på en måned på at lave det her, ville de i 

opportunity cost tabe 30.000 kroner til min bundlinje. Og de 30.000 er hamrende vitale for mig 

denne her måned for at jeg kan betale lønninger, eksempelvis. Derfor er det en forkert prioritering 

nu” (Olesen & Lund, 2013, s. 22.48). Graduateland vil gerne være i stand til at frigøre de 

nødvendige ressourcer til at arbejde med kulturelle innovationer, men kapitalen til rådighed er det 

styrende element på dette tidspunkt, hvor fokus er på at skabe en sund forretning. 
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Holt & Cameron beskæftiger sig overordnet ikke med begrebet kapital som en styrende faktor. Som 

tidligere nævnt argumenterer de i stedet for, at afkastet ved en succesfuld strategi overskygger den 

brugte kapital (jf. afsnit 5.3 Er kulturel branding et Utopia). Dette gøres gennem analyse af 

forskellige virksomheder, der succesfuldt har opnået ikonisk status, og deres omkostningerne ved 

den kulturelle strategi og holdt det op mod dennes afkast. Da det antages, at størstedelen af disse 

virksomheder har besiddet den nødvendige kapitalbeholdning, er det interessant at analysere 

Graduatelands adgang til kapital og dennes betydning for virksomhedens prioritering. 

Graduatelands har modtaget en mindre investering, på 3 millioner kroner, fra investeringsfonden 

Accelerace Invest, og den tilførte kapital bliver udbetalt ud fra en prædefineret aftale om mål, der 

skal opfyldes. Processen med at finde den rigtige investor har været lang, seks måneder, da denne 

skal dele Graduatelands vision og strategi (Olesen & Pansbo, 2013). Graduateland erkender, at den 

nuværende investor har en række krav til Graduateland, men at kravende ikke er lige så styrende 

som ved en større investor (Olesen & Lund, 2013). Investeringer er et vigtigt element for 

virksomheder, men kan samtidigt have en hæmmende effekt på innovationen, da investeringsfonde 

bygger på et økonomisk rationale, hvor målet ved en investering bliver at tjene penge på 

virksomheden. 

Selv om den mindre investors penge kunne bruges på at oprette kulturelle arbejdsgrupper, erkender 

Graduateland, at kapitalen skal bruges til at udvide salgsorganet og brugermassen indtil 

virksomheden er moden til at tiltrække en endnu større investor. Det betyder, at selvom den mindre 

investors krav muligvis vil give råderum til at eksperimentere vil det ikke blive prioriteret (Olesen 

& Lund, 2013). Ifølge Holt & Cameron skal arbejdsgrupperne have ro og frihed til at udarbejde en 

kulturel strategi, der udmønter sig i identitetsmyterne. Dette bunder i, at forfatterne argumenterer 

imod konventionel marketings kassetankegang, hvor et udbytte af branding skal kunne måles og 

kvantificeres. Det synes derfor umuligt at forene en strategi om en investors målbare og 

resultatorienterede krav til Graduateland, med Holt & Camerons friere tilgang til branding-

processen. Graduateland skal derfor indtænke kulturel strategi når fremtidige investorer skal 

tiltrækkes, således, at der allokeres kapital til de mere langsigtede strategiske mål. Det er vigtigt, da 

effekten af en kulturel strategi ikke vil kunne bestemmes omgående. 

Graduateland synes at have skiftet et fundamentalt fokus væk fra virksomhedens vision om at 

hjælpe studerende med at finde jobs, hvor produktet blev udviklet med brugeren i centrum. Som 

virksomheden er vokset, lader det til at brugerfokus er gledet ud og er erstattet af et fokus på at 

genere økonomisk afkast. Brugerne er et redskab i produktudviklingen mod kunderne, hvilket 
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antages at være sket i forbindelse med den proces Graduateland skal gennemgå for at kunne blive et 

identitetsbrand. Det skyldes, at det styrende element ikke har været virksomhedens vision, men i 

stedet et fokus på at generere kapital. Dette valg skyldes en rationel beslutning om at kapitalen 

spiller en afgørende faktor. Skiftet kan antageligvis skyldes Graduatelands syn på risiko, om end 

virksomheden selv mener at være risikovillige tyder det økonomiske rationale på det modsatte: 

”…men noget [beslutninger] hvor det har noget strategisk impact, der er vi nødt til at have et final 

say, fordi det er os der har hånden på kogepladen hvis det skulle gå helt galt. Det vi selvfølgelig 

kan bidrage med er innovationshøjde og innovations time to market bliver kortere, eller længere.” 

(ibid.). Fokus på kulturel innovation må dermed vige for et fokus på time to market, der er defineret 

af ledelsen som antageligt ikke besidder viden omkring innovationernes potentiale. Ved at være 

reaktiv, er Graduateland kun i stand til at reagere på omverdenens udvikling, hvorimod en mere 

proaktiv tilgang vil kunne foregribe udviklingen (Holt & Cameron, 2010). Grundet Graduatelands 

fokus på innovativ time-to-market, så inddrages virksomhedens tidshorisont. Kulturel strategi har 

ikke en fastlagt tidshorisont for, hvor lang tid ressourcer skal allokkeres til søgningen efter 

kulturelle innovationer så der gives et økonomisk afkast, og det kan derfor blive svært for en 

virksomhed med knappe ressourcer at allokere kapital til en sådan strategi. 

Det kan skyldes, at den risiko der er forbundet med at afgive magt til søgningen efter ny viden, ikke 

er direkte kvantificerbar, hvilket besværliggør en virksomheds evne til at forfølge kulturel strategi 

grundet valg og fravalg, baseret på risiko, antagelser, målsætninger m.m. Som det tidligere er blevet 

berørt i kapitel 1, så er samfundets risici styrende for vores liv, og bliver det derfor også for 

Graduateland. Risici er noget individet vejer op mellem potentielle usikkerheder, og på baggrund af 

denne opvejning træffes en beslutning. Risici skal i denne analyse ses som en virksomheds 

oplevede usikkerhed i forhold til et potentielt afkast, i forbindelse med specifikke strategiske 

beslutninger. 

Opsummering	  	  

Delanalysen har vist, at kapital er et styrende element for alle beslutninger i Graduateland, og det 

kan derfor også argumenteres, at kapital omhandler virksomhedens oplevede risici. Graduateland 

oplever, at virksomheden ikke har frihed til at allokere den behøvede kapital til søgningen på 

kulturel innovation, da ledelsen beslutter, at der er for mange risici forbundet med at allokere 

kapital til et projekt, hvor afkastet ikke viser sig med det samme. Den umiddelbare nødvendighed af 

dette er ikke synlig for Graduateland, og virksomheden vil ikke afgive kapital før ledelsen bliver 

bevidste om behovet for en sådan investering: ”…når jeg har en situation, hvor jeg kan tillade mig 
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at tænke to år ud i fremtiden og vide, at jeg er fuldt finansieret, så vil det være sådan et tidspunkt, 

hvor jeg kan trække vejret [og tænke langsigtet]” (Olesen & Pansbo, 2013, s. 16.30). Ledelsen 

beslutninger er styret af et økonomisk rationale, og kulturel branding har derfor dårlige vilkår for 

succes, da ledelsen samtidigt ikke besidder den fornødne viden om marketing og kommunikation 

(Olesen & Lund, 2013).”Jeg ved vi kan købe tusind brugere i Holland for femtusind kroner. Så ved 

jeg, at en artikel i Holland måske vil kunne skabe tusind brugere, måske femtusind eller måske kun 

femhundrede. Den tid jeg bruger på at få den artikel i Holland vil måske være ti timer og det vil 

samlet koste titusinder kroner og der jeg er nødt til at opveje ressourcer, hvad kan bedst betale sig” 

(Olesen & Lund, 2013). Argumentationen bevidner igen om, at alt skal kunne kvantificeres, og en 

langsigtet investering i kommunikation og marketing bliver derfor fravalgt til fordel for det 

økonomiske rationale. Dette vil betyde, at der ikke kan afses kapital til langsigtede 

marketingsstrategier før Graduateland har sikret en sund forretning, der økonomisk er i stand til at 

supportere en investering i kulturel strategi. 

På trods af, at Holt & Cameron (2010) argumenter imod en virksomheds kortsigtede jagt på et 

hurtig monetært afkast, synes det økonomiske rationale at være alt dominerende i Graduateland, 

hvilket primært skyldes, at virksomheden ikke har den økonomiske frihed til at investere i 

langsigtede strategier.  

Holt & Camerons argumentation for kulturel strategi består som tidligere nævnt af flere case-

eksempler af virksomheder der har haft succes. Forfatterne mangler dog at eksplicitere de risici, der 

er forbundet med en fejlslagen kulturel strategi, specielt på det økonomiske plan, hvorpå 

størstedelen af alle virksomheder er funderet. Kritikpunktet har sin berettigelse, da denne delanalyse 

har vist at en virksomheds adgang til kapital et styrende for alle dele af forretningsførelsen; strategi, 

virksomhedsstruktur og kompetenceudvikling etc.. Kapital skal derfor anses som en forudsætning 

for at anvende og lokalisere kulturel innovation. Holt & Cameron mangler at tage stilling til, hvad 

en virksomhed skal besidde af basal kapital for at kunne anvende kulturel strategi, og delanalysen 

har bevist, at dette især er vigtigt for mindre virksomheder, der ikke besidder kapitalen og dermed 

friheden til at eksperimentere med brandet. 
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7.2	  Et	  spørgsmål	  om	  kompetencer	  og	  viden	  

Besidder en given virksomhed de behøvede interne kompetencer, og viden omkring disse, for 

effektivt at kunne forfølge Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at 

lokalisere og skabe kulturelle innovationer? 

Hvis en virksomhed ikke besidder den fornødne kapital bliver dens evne til at identificere de rette 

medarbejderkompetencer endnu mere vigtig. Hvis en virksomhed allerede besidder de behøvede 

kompetencer til at anvende kulturel branding vil det mindske de økonomiske midler, der skal 

anvendes for at igangsætte en kulturel strategi. Ifølge Holt & Cameron skal en virksomhed 

udarbejde en række specifikke analyser, der giver den fornødne kulturelle viden. Analyserne 

omfatter; diskursanalyser af virksomhedens konkurrenter, diskursanalyser af medierne, sociologiske 

analyser af samfundets ideologiske forstyrrelser, analyser af forbrugernes identitetsprojekter 

gennem kvalitative interviews, etnografiske analyser af subkulturer, afdækning af mediemyter 

gennem litterære analyser, lokalisering anvendelige kulturelle udtryksformer gennem analyser af 

virksomhedens brand genealogi. Alle analyser vil kræve specifikke kompetenceprofiler, der skal 

sikre, at analyserne opnår den størst mulige værdi og mængde kulturelle viden. Da den første 

delanalyse konkluderede, at Graduateland ikke kan allokere kapital, og derfor ikke har frihed til at 

anvende kulturel strategi ved hjælp fra eksterne kompetencer, så skal Graduateland kigge internt i 

virksomheden efter kompetencerne (Olesen & Lund, 2013). Det betyder, at virksomheden skal 

besidde et overblik over den enkelte medarbejders kompetenceprofil. Et sådan overblik vil ligeledes 

give Graduateland viden om, hvorvidt medarbejder bestrider den optimale stilling i virksomheden, 

eller om kompetencerne kunne anvendes bedre i andre afdelinger. Graduateland besidder ikke 

udførlige kompetenceprofiler på sine medarbejdere, hvilket skyldes, at virksomhedens fokus i stedet 

er på virksomhedens overordnede kompetencer, da dette er mere givtigt for forretningsførelsen: 

”Nej det har vi ikke [fået et overblik over medarbejderkompetencer]. Jeg tror du rammer et ømt 

punkt. Vi kan blive langt bedre til at integrere det her. Der har været mange ting i forretningen over 

de sidste tre måneder der har gjort at man må nulstille ting og virkelig holde fokus på det 

opperationelle. Så innovation har mere været spredt ud til den afdeling der har produceret noget, 

altså Patricks afdeling, fordi der har skulle holdes fokus på nogle punkter” (Olesen & Lund, 2013, 

s. 18.52). Arbejdet med innovationen er allokeret til en specifik afdeling, hvor Graduateland ikke er 

sikre på de rigtige kompetencer befinder sig, på trods af, at Graduateland er bevidste omkring, at 

virksomheden besidder essentielle kompetencer i virksomheden: ”Folk kendte folk ude i de 

forskellige netværk og der har vi så bare set at Josefine, der sidder i universitets relations har 
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siddet med sådan noget før(…) hun har en helt masse erfaring inden for crowd sourcing og få alle 

mulige forskellige mennesker til at engagere sig i projekter der ikke er deres egne, det har hun 

siddet og lavet før”(ibid. s. 20.28). Valget er, ifølge CP, bevidst truffet ud fra et opperationelt 

synspunkt om, at visse projekter har været vigtigere end andre: ”…vi bliver nødt til at være et sted 

hvor behovet er der før vi går i gang, for ellers er der rigtig meget andet jeg kan tage fat på, og jeg 

kan også sagtens gå ind og bruge tid på at lave kompetenceprofiler, men hvis vi ikke er der, hvor vi 

kan udnytte det, så vil vi også sidde med nogle mennesker, der har nogle forventninger, vi ikke kan 

indfri. Vi er stadig for sårbare, og har ikke et fokus på det lige nu, Jeg siger ikke det ikke skal være 

der” (Olesen & Pansbo, 2013, s. 35.27). Det har derfor ikke været muligt, eller ønsket at frigøre 

kompetencerne til andre dele af virksomheden, hvor de ville have større værdi:  Så man kan sige vi 

er meget opmærksomme på det. Men i det at drive en virksomhed med 25 mennesker hvor der sker 

utrolig meget, så er der også bare nogen ting, der kommer før andre ting, og der har været fokus på 

nogle andre ting de sidste 3-6 måneder.” (Olesen & Lund, 2013, s. 20.28). Da kompetencerne ikke 

kan findes eksternt grundet manglende kapital, og der ikke er et fokus på at identificere dem eller 

allokere dem internt kan det betyde, at Graduateland ikke er i stand til at anvende kulturel strategi 

optimalt. 

Da Graduateland af forskellige grunde ikke fokuserer på kompetenceprofiler, er det interessant at 

undersøge, hvordan virksomheden indsamler viden, og anvender det til at skabe innovation. 

Indsamling og behandling af viden beror på individet, der indsamler og tolker derpå, og i mangel af 

de rette kompetencer til at indsamle og bearbejde viden, vil det antageligvis blive foretaget af en 

medarbejder, der ikke besidder de rette analytiske værktøjer. Det kan have afgørende betydning for, 

hvorvidt den indsamlede viden bliver anvendt effektivt og korrekt. En analyse af dette vil bidrage 

med en dybere forståelse af Graduatelands valg og fravalg, samt give et billede af virksomhedens 

muligheder og begrænsninger. 

Kulturel strategi beror på en virksomheds evne til skabe kulturel innovation. En kulturel 

arbejdsgruppe skal derfor besidde en række forskellige kompetencer til at planlægge og udføre 

strategien (Holt & Cameron, 2010). Gruppen skal dannes som et brand community of practice, og 

sammensættes ud fra medlemmernes evne til at genopfinde og styrke brandet gennem kulturel 

strategis forskrifter. Denne gruppe kommer til at agere som et brand team, der arbejder som 

kulturelle aktivister, og indsamler kulturel viden i stedet for viden om individuelle forbrugere (Holt, 

2004). Holt & Cameron argumenterer for at eksekvering af en kulturel branding strategi altid vil 

være en trial and error- proces, derfor skal teamet have allokeret beslutningsmagt fra ledelsen til 
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frit at indhente den rette viden gennem de før nævnte analyser, og yderligere have friheden til at 

afprøve de identitetsmyter, de finder nødvendige. Risikoen ved, at en leder blander sig eller dikterer 

vejen for innovationen er, at den kulturelle arbejdsgruppe bliver begrænset i den kreative proces, 

der skal finde frem til de kulturelle innovationer. Begrænsningen skaber ifølge Holt & Cameron et 

brand bureaucracy (Holt & Cameron, 2010, s. 286). En leder skal derfor sikre arbejdsgruppen mod 

intervention fra andre magtorganer i virksomheden, der forsøger at yde indflydelse på brandingen 

og processen. Lederen må ikke blande sig i innovationen, men skal i stedet facilitere innovationen 

på forlangende fra arbejdsgruppen. 

Det tætteste Graduateland kommer på kulturelle arbejdsgrupper er ugentlige møder i hver afdeling, 

hvor ideer og innovative tiltag bliver diskuteret. Herefter afholder ledelsen et ugentligt 

fredagsmøde, hvor alle disse møder og ideer bliver evalueret (Olesen & Lund, 2013). Både JRO og 

PL erkender at størstedelen af virksomhedens innovation derved sker i ledelsesgruppen - ”Vi prøver 

at samle boldene en gang hver fredag i ledelsesgruppen. Før det har alle haft et møde i hver 

afdeling. Og fredag tager vi så alle de ting op der er diskuteret på hvert enkelt møde og så 

diskuterer vi det” (Olesen & Lund, 2013, s. 17.15). Dette er problematisk for kulturel branding, da 

ledelsen ifølge Holt & Cameron skal afholde sig fra at blande sig i arbejdsgrupperne arbejde med 

kulturelle innovationer. Ledelsen samler altså op på de små ideer til innovationer, der sker rundt om 

i virksomheden og giver efterfølgende grønt lys til emergerende projekter ud fra et økonomisk 

rationale således, at det giver det største potentielle afkast. PL erkender da også at dette kan virke 

hæmmende for innovationen: ”…det er jo ikke kun til de her møder hvor først mødes den ene 

gruppe og så mødes den næste hvor der måske bliver taget noget videre. Så er det ude i sjette led 

man tager en beslutning,” (ibid., s. 17.30). Ifølge PL opstår innovationer ligeledes til frokosten, 

fredagsbaren og i cigaretpausen. Al innovation er godt, men det kan synes ustruktureret og ikke 

konkret, og specialet antager, at uanset hvor innovationen foregår, vil den stadig skulle tages op på 

et ledelsesmøde, der igen vil hæmme innovationen, da specialet har konkluderet, at denne vil 

opvejes af det økonomiske rationale. Processen hæmmes af, at ledelsen ikke tillader kulturelle 

arbejdsgrupper at tage beslutninger, og alt skal gå igennem en hierarkisk kæde af forskellige 

beslutningstagere, hvorved brand bureaucracy uundgåeligt vil opstå (Holt & Cameron, 2010, s. 

287).  

Når virksomhedens økonomiske rationale opvejer behovet for innovation er det vigtigt at have 

viden omkring, hvordan Graduateland opnår den viden, den baserer beslutninger på. Viden er en 

essentiel del af grundlaget for kulturel strategi, da det ifølge Holt & Cameron er råmaterialet for al 
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kulturel innovation - en viden Holt kalder kulturel viden (Holt & Cameron, 2010). Som tidligere 

nævnt adskiller indsamlingen af kulturel viden sig fra konventionel marketings indsamling af viden 

ved at fokusere på kulturelle ændringer, frem for på enkelte individers handlinger. Graduateland har 

primært fokus på kundevirksomhederne, da de bibringer kapital til virksomheden. Derfor ligger de 

største innovationer i Graduateland i forbindelse med produkter, der kan akkommodere 

virksomhedernes behov. Størstedelen af Graduatelands arbejde bruges derfor på at indsamle data 

om brugerne, da dette har større værdi for virksomhederne, end data omkring brugernes kulturelle 

bekymringer eller ønsker. Der mangler altså en afklaring af, og forståelse for, hvem virksomheden 

primært skal brande sig over for.  

Brugerne er vigtige for Graduateland, da de uden brugere ingen forretning har. Virksomhederne 

anvender Graduateland, fordi den evner at finde de rigtige kandidater til et job (Olesen & Lund, 

2013). Brugerne skulle gerne benytte Graduateland , fordi virksomheden tilbyder en ydelse der 

passer til brugernes behov, og eliminerer deres bekymringer eller opfylder deres ønsker. Holt & 

Cameron argumenterer for, at en virksomhed skal finde det white space i blue oceans, hvor en 

virksomhed kan differentiere sig fra sine konkurrenter, ved brug af kulturelle udtryksformer, der 

adskiller virksomheden fra branchens kulturelle ortodoksi (Holt & Cameron, 2010). Det kan derfor 

virke problematisk, at virksomhedens tilbud til brugerne er, at Graduateland besidder den største 

jobdatabase, da konkurrenterne vil være i stand til at crawle jobs direkte fra Graduatelands 

databaser og dermed imiterer deres brugerhvervningsgrundlag. Holt & Cameron vil derfor 

argumentere for, at Graduateland anvender en grundlæggende forkert tilgang til branding, og at 

brugeren skal tilbage i fokus. I kulturel branding vil der derfor være et behov for, at Graduateland 

indsamler viden om brugernes bekymringer og ønsker, da det gør virksomheden i stand til effektivt 

at anvende kulturel strategi.  

Graduateland argumenterer for, at virksomheder indsamler viden om deres brugere ved at måle 

adfærd, med henblik på produktudvikling:” Lige nu er vi blevet mere datafokuseret i forhold til 

hvad fungerer på vores site, hvad fungerer ikke. Hvilke job søger vores brugere, hvilke jobs søger 

de ikke. Vi kan se nogle mønstre på hvad gør en tilfreds bruger (…) hvad ville være en 

tilfredsstillende grad af mennesker der loggede ind igen, hvor mange sider har de set – så det er 

sådan meget kvantitativt, i forhold til hvordan er deres adfærd. Det kan så fortælle os om det vi har 

på sitet, hvordan performer det og det som performer dårligt skal så væk” (Olesen & Lund, 2013). 

Argumentet vil ifølge Holt & Cameron være utilstrækkeligt, og antagelsen er baseret på et forkert 

vidensgrundlag, da Graduateland ikke indsamler kulturel viden om målgruppen, da virksomheden 
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fokuserer på brugsadfærd og ikke brugeradfærd. Graduatelands ydelser bliver udviklet ud fra hvad 

en eksisterende brugers adfærd er på sitet, og det danner grundlaget for en rationel beslutning 

omkring produktudvikling. Dette er en kvantitativ og positivistisk fremgangsmåde til indsamling af 

viden, og ifølge Holt & Cameron vil det betyde at værdifuld viden går tabt, da virksomheder altid 

bør anvende en fortolkende tilgang til branding, og dermed også den viden brandingen er baseret 

på. 

 Yderligere begrænser dette valg Graduateland fra at anskue den potentielle målgruppes behov i et 

makroperspektiv. Graduateland mangler et grundlæggende overblik over hvordan virksomheden 

skal opnå kulturel viden, og i særdeleshed kulturel viden om deres målgruppe, da ledelsen 

anerkender, at den ikke besidder viden om brugernes behov, og samtidigt mangler et system til at 

administrere det indsamlede (Olesen & Lund, 2013). Graduateland har en forudindtaget mening om 

brugernes behov, og er derfor tilbøjelige til at lave produktudvikling på baggrund af en 

mavefornemmelse. Graduatelands kulturelle viden opnås derved gennem egne erfaringer, hvilket vil 

hæmme muligheden for at skabe innovation. Vidensindsamlingens mangler kan skyldes 

Graduatelands ledelses nærsynethed over for brugernes reelle udfordringer, da virksomheden 

bekræfter sig selv i rigtigheden af den fundne viden uden, at det nødvendigvis har hold i brugerens 

reelle behov. 

Delanalysen gør det tydeligt, at virksomheden skal skifte fokus til forbrugeren og strukturere 

indsamlingen af viden om dem for at anvende kulturel strategi. Graduatelands hierarkiske system 

for innovationsskabelse betyder, at beslutningerne ifølge Holt & Cameron træffes på et forkert 

grundlag, der hæmmer muligheden at skabe kulturel innovation. Hvis Graduateland erkender denne 

udfordring og er villige til at ændre måden hvorpå de opnår viden, opstiller Holt & Cameron, et 

framework (six-step model, jf. afsnit 4.2.3) til indsamling af kulturel viden. Det vil gøre 

Graduateland i stand til at påbegynde arbejdet med kulturel strategi, og øge muligheden for at skabe 

et identitetsbrand, der med tiden kan opnå ikonisk status. Opnåelsen af kulturel viden sker gennem 

en række af analyser, der kræver, at virksomheden besidder de rette kompetencer, og ligeledes 

viden om, hvor disse kompetencer skal findes. Det er ligeledes vigtigt at være klar over, hvilke 

specifikke videnskilder som i Holt & Camerons optik, vil gøre Graduateland i stand til at lokalisere 

mulige kulturelle innovationer. 

En virksomhed skal i arbejdet med ovennævnte framework finde frem til den kulturelle ortodoksi, 

der hersker mellem konkurrenterne på markedet. Uden den fornødne viden vil de fleste 
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virksomheder ikke være i stand til at kortlægge, hvilke unikke kulturelle udtryk, der bidrager til 

identitetsskabelsen hos forbrugeren (Holt & Cameron, 2010, s. 183). Mange virksomheder vil 

derfor have en tendens til at kopiere konkurrenternes udtryk, hvorved branchens kulturelle 

ortodoksi yderligere styrkes. For at undgå dette skal en virksomhed analysere alt fra 

konkurrenternes marketingaktiviteter til produktdesign, til deres kommunikationsstrategier og 

visioner. Ifølge Graduateland er de både vidende om konkurrenterne og deres evner (Olesen & 

Lund, 2013, s. 30.21). Kendskabet synes dog at begrænse sig til nøgletal og ustrukturerede 

empiriske undersøgelser (Olesen & Lund, 2013). Graduateland har med andre ord ikke prioriteret at 

kortlægge den kulturelle ortodoksi, da andre interne projekter var mere presserende: ”Nå ja men 

altså, vi har bare haft et flow af ting der skulle laves, og der har været større eller mindre 

ildebrande der skal laves – i går næremere end i dag. Så vil det altid være det der er fokus på. Så 

snart man får slukket de største ildebrande flytter man fokus til de mellemstore og så de små til 

sidst, og først derefter begynder man at kunne sige hvad er det rent faktisk der skal til for at vi gør 

det her bedre.” (Olesen & Lund, 2013, s. 31.29). Ved at fokusere anderledes vil Graduateland 

umiddelbart ikke være i stand til at lokalisere den kulturelle ortodoksi der gør dem i stand til at give 

finde det white space, hvor nye kulturelle udtryk kan anvendes. Dette skyldes at alle valg er betinget 

af et fravalg. Valget om et overvejende fokus på nøgletal som basis for et overblik over 

konkurrenterne, bevidner om at det fokus Graduateland anvender, er baseret på kvantificerbare data. 

Det betyder, at virksomheden kun vil besidde viden om en lille del af det samlede billede, hvilket 

hæmmer muligheden for at bryde ud af branchens kulturelle ortodoksi. 

Når en virksomhed har kortlagt den kulturelle ortodoksi skal sociologiske analyser identificere de 

kulturelle forstyrrelser, der kan løsrive virksomheden fra ortodoksien. (Holt & Cameron, 2010, s. 

197). Kulturelle skift forstyrrer forbrugerens identifikation med branchens ortodokse kulturelle 

udtryk, og en virksomhed skal derfor lede efter en spirende ideologi, der bryder med den bekymring 

forbrugeren oplever ved den eksisterende ideologi. Graduatelands fokus afholder virksomheden fra 

at identificere den kulturelle ortodoksi, og det gør det yderligere problematisk at identificere 

kulturelle forstyrrelser. Årsagen til dette skyldes antageligvis Graduatelands manglende fokus på at 

generere kulturel viden. Virksomheden mangler en grundlæggende forståelse for, hvad den samlede 

kulturelle viden, og ikke konkurrenternes nøgletal, vil bidrage med i forhold til forståelsen og 

anvendelsen af de kulturelle udtryksformer. 

Holt & Cameron argumenterer for, at en virksomhed skal indsamle viden om brugbare kulturelle 

udtryksformer i subkulturer, mediemyter og sociale bevægelser, da det danner fundamentet for at 
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kunne anvende spirende ideologier. Og denne viden skal indsamles gennem etnografiske og 

litterære analyser (ibid. s. 198). Grundet Graduatelands fokus på brugsadfærd frem for 

brugeradfærd, er virksomhedens hæmmet i at indsamle viden om subkulturer eller sociale 

bevægelser. Det skyldes antageligvis, at virksomhedens forretningsfokus er på kunderne, da denne 

gruppe generer kapital. Det betyder, at Graduateland ikke er i stand til at opnå kulturel viden, der er 

nødvendigt for at kunne finde frem til de rigtige identitetsmyter. Graduateland bruger udelukkende 

medierne til at opnå redaktionel omtale, frem for at anvende dem som en kilde til viden, der kunne 

forudse et skred i samfundets herskende ideologi: ”Ærligt talt, det er ikke det der er det største 

fokus område for os. Vi fokuserer mere på at lave et konge produkt til vores kunder, i højere grad 

end at gå ud og skabe attention om et eller andet vi ikke kan tjene penge på og for det andet føler vi 

måske lidt at det her er vi klar til senere.” (Olesen & Lund, 2013, s. 38.50) . Det valgte fokus 

afholder Graduateland fra aktivt at anvende mediemyterne som kilde til viden, i stedet for 

udelukkende at anvende online værktøjer til at overvåge hvor ofte konkurrenterne nævnes i 

medierne.  

Såfremt en virksomhed formår at analyse sig frem til den behøvede mængde viden omkring, hvilke 

kulturelle koder den skal anvende, så bør virksomheden efterfølgende identificere, hvordan 

virksomhedens brand passer ind i denne kontekst (Holt & Cameron, 2010). Det er vigtigt, at 

virksomheden afgrænser det ideologiske flashpoint den forsøger at påvirke. Virksomheden skal 

derfor identificere en specifik mulighed i et bestemt historisk øjeblik, i en specifik samfundsmæssig 

kontekst, og derefter bruge muligheden til at formidle brandet ved hjælp af et bestemt kulturelt 

udtryk, der er skabt af ideologi, myte og kulturelle koder (ibid. s. 199). Graduateland skal derfor 

være meget specifikke i det de vil udtale sig om og påvirke, hvis kulturel strategi skal have succes. 

Graduateland har dog et andet fokus end dette, hvilket skyldes, at virksomheden ønsker at favne 

over så meget som muligt: ”Som udgangspunkt så har vi en meget pragmatisk holdning til at hvis 

der er et eller andet vi kan komme i medierne på, så er vi klar. Hvis det handler om at de 

studerende gerne vil til udlandet og læse, hvis det handler om at det er svært at finde job i 

Danmark, hvis det handler om at virksomhederne fyrer nyuddannede i stor stil, eller hvad ved jeg, 

så er der jo tusinde vinkler at komme ind på det her med (…) men vi skal gøre det på en eller anden 

agenda eller nyhedsstrøm, så er vi klar til at byde ind – og der vil vi gerne spænde over en masse 

felter, i højere grad end at skulle repræsentere en eller anden niche ting.” (Olesen & Lund, 2013, s. 

35.39). Dette fokus på medierne og kommunikation til forbrugeren er direkte modstridende med 

Holt & Camerons teori. Det er vigtigt, at en virksomhed finder en niche, da ekspertstatus i en niche 
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legitimt kan udvikles til nye nicher. Årsagen til dette findes muligvis i Graduatelands egen 

overbevisning af begrebet niche, og hvad det vil sige at udtale sig bredt: ”Men jeg vil sige, jeg synes 

heller ikke vi udtaler os bredt. Det vi har som fokusområde det er vi skal være eksperterne på 

studerende og nyuddannede og deres karrierevalg og så kan et afkom af det være det at læse i 

udlandet eller det at søge karriere i den maritime sektor, så skal vi være eksperter.” (Olesen & 

Lund, 2013, s. 37.04). Det bliver tydeligt at en niche for Graduateland er langt bredere end hvad 

Holt & Cameron argumenterer for at en sådan skal være, og tilgangen vil potentielt mindske 

effekten af en kulturel strategi. 

Opsummering	  

Delanalysen har tydeliggjort, at en virksomheds valg automatisk medfører et fravalg, samt at dette 

har stor betydning virksomheds muligheder for at anvende kulturel strategi i praksis. Kulturel 

branding kræver, at virksomheden besidder et overblik over medarbejdernes kompetenceprofiler, og 

hvis disse ikke eksistere, så vil det have afgørende betydning for måden hvorpå virksomheden 

indsamler og bearbejder viden. Det betyder, at måden hvorpå Graduatelands indsamlede viden kun 

skaber et lille billede af den samlede kontekst, set i forhold til den viden virksomheden kunne opnå, 

hvis de besad den fornødne viden og kompetencerne til at indsamle kulturel viden. Den manglende 

evne skyldes, at Graduateland ikke besidder friheden til at allokere de fornødne økonomiske og 

kompetencemæssige ressourcer, da andre projekter er mere presserende og er akutte for 

virksomhedens evne til at tjene penge. Samtidigt kan en forklaring findes i Graduateland manglende 

viden omkring potentialet ved at fokusere på dette område. Det betyder med andre ord, at selv hvis 

virksomheden besad den fornødne kapital og de rette interne kompetencer, så ville virksomheden 

ikke nødvendigvis følge kulturel strategi, da den ikke er bevidst omkring, hvilke muligheder denne 

viden ville give virksomheden langsigtet. 

7.3	  Et	  spørgsmål	  om	  virksomhedsstruktur	  

Besidder en given virksomhed den behøvede virksomhedsstruktur for effektivt at kunne forfølge 

Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe 

kulturelle innovationer? 

For at kunne fuldføre en kulturel strategi, er det ifølge Holt & Cameron essentielt, at virksomhedens 

interne struktur er afstemt med arbejdsformen, således at de kulturelle arbejdsgrupper har optimale 

arbejdsforhold. Det er ifølge Holt & Cameron vigtigt at en virksomhed besidder en flad 

virksomhedsstruktur, da dette tillader nye ideer at opstå, og samtidigt giver de kulturelle 
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arbejdsgrupper frirummet til at forfølge ny viden, der kan skabe kulturelle innovationer. 

Virksomhedsstrukturen er ligeledes vigtig, da det bidrager med viden omkring eventuelle 

strukturelle forhindringer for arbejdet med kulturel strategi. Ligeledes vil virksomhedsstrukturen 

bidrage med viden omkring, hvorvidt en virksomhede fokus harmonerer med principperne i kulturel 

branding. 

Ifølge Graduateland er virksomhedens struktur både flydende og flad, dog med det forbehold, at 

arbejdet udføres inden for forud definerede rammer: ”Jeg vil sige alle kan få lov til at byde ind, og 

det prøver vi at gøre rigtig meget ud af, og jeg synes faktisk vi er blevet endnu bedre til det. Men vi 

har selvfølgelig nogle overordnet mål, hvor vi bliver holdt op på nogle rammer i forhold til nogle 

mål vi skal levere, især til investorer men også i forhold til hvor vi ser forretningen gå hen. Så 

inden for de rammer da lader vi ideerne flyde frit.”. Graduatelands behov for at nye ideer skal 

skabes i sammenhæng med strukturerede og overordnede mål vil, ifølge Holt & Cameron, mindske 

de kulturelle arbejdsgruppers frihed, hvilket kan hæmme skabelsen af den viden, der kan løsrive 

virksomheden ud fra den branchens kulturelle ortodoksi (jf. afsnit 7.2). Graduatelands 

virksomhedsmål er opstillet således, at de stemmer overens med den udlagte strategi, der delvist er 

styret af investorernes mål – det strategiske aspekt vil blive uddybet i et senere afsnit. Ydermere har 

Graduateland et nødtvungent behov for at holde fokus på deres kerneforretning, der dermed er med 

til at hæmme kulturel viden, der ikke nødvendigvis skaber et kortsigtet økonomisk afkast. Det 

betyder, at Graduatelands virksomhedsstruktur fremstår hierarkisk. Nye ideer skal som tidligere 

beskrevet i kapitlets delanalyser, gennem flere valideringsprocesser, før der allokeres ressourcer til 

udviklingen af ideerne, hvilket ligeledes bevidner om en mere hierarkisk opbygget 

virksomhedsstruktur. Graduateland anvender ikke kulturelle arbejdsgrupper, og virksomhedens 

ledelse har ultimativ beslutningsmagt, hvilket betyder, at ledelsen har mulighed for at nedstemme 

eventuelle kulturelle innovationsforslag. Denne virksomhedsstruktur er ligeledes synlig i 

Graduatelands organisationsdiagram, hvor stifterne er placeret øverst i hver afdeling i virksomheden 

(se Bilag 6). En hierarkisk struktur er hæmmende for arbejdet med at lokalisere og skabe kulturelle 

innovationer, og samtidigt besidder Graduateland ikke den fornødne viden eller ressourcer til at 

facilitere de kulturelle arbejdsgrupper. Dette betyder, at hierarkiet vil have en dominerende effekt 

på innovationsprocessen. 

Holt & Cameron argumenterer for, at særligt start up virksomheder har gunstige forhold for at 

arbejde med kulturel strategi, og det er derfor paradoksalt, at Graduateland ikke er i stand til at 

bibeholde en flad struktur, hvilket skyldes virksomhedens fokus på kapital.  
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En virksomheds hierarki skyldes ifølge Holt & Cameron, at alle dele af virksomheden skal kunne 

kvantificeres og måles, hvilket er et af kendetegnene ved mind-share branding. Det er direkte 

modstridende med principperne for kulturel strategi, hvor en flad struktur er nødvendig for at opnå 

indsigt og kulturel viden, selvom det antages at det er få virksomheder, der faktisk besidder en 

komplet flad virksomhedsstruktur. Holt & Cameron argumenterer derfor, at det kun er i den 

kulturelle arbejdsgruppe at den flade struktur skal herske, og at det derfor vil kræve en leder der kan 

afholde andre dele af en virksomheds ledelse fra at interfererer i arbejdsgruppens proces (jf. afsnit 

7.2). En kulturel arbejdsgruppe største udfordring bliver dermed brand-bureaukratiet, hvor personer 

uden for arbejdsgruppen, vil forsøge påvirke processen for skabelsen af den kulturelle innovation. 

Det er problematisk, da et brand bureaukrati vil være en direkte hindring for kulturel strategi, og 

hæmme den kulturelle innovation (Holt & Cameron, 2010, s. 293). 

Som det tidligere er diskuteret er Graduatelands indhentning af viden baseret på et for snævert 

fokus, og har blandt andet medført, at ledelsen bestemmer retningen for, hvad der er innovativt, og 

derfor er af overvejende af økonomisk karakter. Graduateland tiltænker sælgerne stor betydning for 

den fremtidige innovation, fordi de er i kontakt med kunderne: ”Jeg tror langsigtet, at dem der er 

frontrunners ift. innovation med virksomheder er dem der snakker med virksomheder. Det vil sige 

sælgerne. Der skal vi være langt skarpere på de indsigelser vores kunder har om hvorfor de ikke vil 

købe igen eller ikke var tilfredse. Der skal vi have en meget let måde at få det videre på til vores 

produkt afdeling med forslag” (Olesen & Lund, 2013, s. 18.52). Dermed placeres skabelsen af 

virksomhedens innovation i en afdeling, der udelukkende beskæftiger sig med kunderne, og ikke er 

i kontakt med Graduateland egentlige brugere, hvor den kulturelle innovation ifølge Holt & 

Cameron bør findes. 

Opsummering	  	  

Graduatelands virksomhedsstruktur bærer præg af at være en hybrid af en flad og en hierarkisk 

struktur, med overvejende flest lighedspunkter med den sidstnævnte. Det betyder, at der 

lighedspunkter med en afart af et brand bureaukrati, der vil være med til at besværliggøre et 

optimalt arbejde med kulturel strategi. Det betyder, at ledelsen skal være opmærksom på, at hvis der 

nedsættes eller opstår kulturelle arbejdsgrupper, så skal der allokeres beslutningsmagt til grupper. 

Det er vigtigt, da det vil frigøre arbejdsgrupperne fra virksomheds hierarki, og sikre en flydende og 

flad struktur, hvilket giver de optimale betingelser for at indsamle den kulturelle viden, der på sigt 

skaber og lokaliserer kulturelle innovationer.  
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7.4	  Et	  spørgsmål	  om	  allokering	  af	  beslutningsmagt	  

Besidder en given virksomheds ledelse evnen til at allokere beslutningsmagt til de kulturelle 

arbejdsgrupper for effektivt at kunne forfølge Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af 

kulturel branding til at lokalisere og skabe kulturelle innovationer? 

 

Ledelsens evne til at allokere magt til de kulturelle arbejdsgrupper er et af kulturel strategis 

succeskriterier. Det skyldes, som nævnt i den foregående delanalyse, at det sikrer de kulturelle 

arbejdsgrupper ro til at indsamle kulturel viden, udlede kulturelle udtryk, finde skred i den 

herskende ideologi og eksperimentere med forskellige myter. Allokeres denne beslutningsmagt ikke 

til den kulturelle arbejdsgruppe, vil brand bureaukratiet hæmme innovationen, og det vil blive tæt 

på umuligt at arbejde med den fundne kulturelle viden. Ledelsen må af samme grund ikke have 

indflydelse på processen, da de ikke har været en del af den, og at deres beslutninger derfor vil blive 

truffet på et ufuldstændigt grundlag (Holt & Cameron, 2010) 

Som nævnt i forgående afsnit, har Graduateland en virksomhedsstruktur med stærke lighedspunkter 

til et hierarki, om end de selv mener at besidde en flad og åben struktur. Det blev dog konkluderet, 

at strukturen primært var åben for ideer, der generede umiddelbart økonomisk afkast og ikke 

langsigtede ideer, med en usikkerhed på det forventede afkast. Strukturen kommer derved i vejen 

for den allokering af beslutningsmagt Graduateland bør tildele en kulturel arbejdsgruppe. 

Graduatelands hierarkiske struktur gør den fuldstændige allokering af beslutningsmagt umulig, men 

da virksomheden er domineret af et konstant behov for at inddrive kapital kan det antages, at det 

samme er tilfældet i forhold til at allokere magt. Det er derfor interessant at analysere, hvorvidt 

Graduateland allokerer magt i forvejen. 

Beslutningsmagten hos Graduateland er naturligt placeret hos stifterne af virksomheden, der 

varetager ledelsen af de forskellige afdelinger: ”Morten og Jeg. Morten er den tredje i ledelsen (…) 

det [er] vores ansvars område, hvor der ikke er noget der kommer igennem, hvor der er en eller 

anden i produkt afdelingen der får en ide og går hen til en anden programmør der så laver det, der 

går det bare gennem os helt naturligt, fordi det er de afdelinger der bliver involveret i det.” (Olesen 

& Lund, 2013, s. 11.08). Det tydeliggør, at Graduatelands eksisterende kassetankegang kan virke 

hæmmende for innovationen, da der ikke kan eksekveres eller testes nye ideer uden en endelig 

godkendelse fra ledelsen. Kassetankegangen bliver ligeledes ekspliciteret af JRO: ” Jeg har den 

klassiske CBS saying: what you cannot measure, you cannot manage” (Olesen & Lund, 2013, s. 
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40.26). At manage eller bestemme, bliver med andre ord også vigtig for Graduateland, og giver en 

forklaring på, hvorfor det kan være svært at afgive beslutningsmagten. Ifølge Graduateland afgiver 

de dog beslutningsmagt, hvis ledelsen mener der er behov for det: ”Det operationelle der behøver vi 

overhoved ikke at have noget final say, hvis der er noget der skal fikses hurtigt eller der er noget 

der lige skal laves en ændring på, så kunden bliver gladere eller sådan noget. Der skal det bar køre 

uden om os, fuldstændig. Men noget, hvor det har noget strategisk impact, der er vi nød til at have 

et final say, fordi det er os der har hånden på kogepladen hvis det skulle fucke up, det vi selvfølgelig 

kan bidrage med er innovations højde og innovations time to market bliver kortere, eller længere. 

Men det er det.” (ibid.). Dette er et udtryk for at der kun afgives beslutningsmagt til små 

opperationelle dagligdagsprojekter, men ved større strategiske projekter er der nødt til at være en 

endelig godkendelse. Samtidigt er det også et tegn på, at ledelsen mener den frigiver 

beslutningsmagt, men kun til dagligdagsopgaver af administrativ karakter, hvilket må antages at 

være en naturlig del ar arbejdet i alle virksomheder, der ellers ville have en Tayloristisk tilgang til 

sine medarbejdere. Dette skal dog ikke anskues som en hæmmende faktor for alle afdelinger i en 

virksomhed, men det vil ifølge Holt & Cameron være hæmmende for en kulturel arbejdsgruppe, at 

ledelsen kun frigiver beslutningsmagt til mindre projekter. Graduateland ønsker da også det kunne 

være anderledes, og arbejder imod at kunne frigive beslutningsmagten: ”[vi skal] være dem der i 

starten lære folk at tage de her beslutninger, så jeg i længden ikke skal være den der tager de her 

beslutninger (…) så du efterhånden får folk, der efterhånden er så selvkørende og man er så meget 

aligned med dem, at jeg ikke behøver være den her boss, der kommer og tjekker af, men at man 

siger det lyder som en rigtig god ide, lad os køre. Så kan vi se om det gik godt eller skidt, og hvorfor 

gik det godt eller skidt. Det er mit ideelle scenarie, men der er stadig lang vej” (Olesen & Pansbo, 

2013, s. 23.41) 

Det kan synes paradoksalt at der ikke frigives beslutningsmagt til en kulturel arbejdsgruppe når 

Graduatelands stiftere selv er klar over deres manglende evner inden for marketing: ”Vores største 

svaghed i founder-gruppen er vore manglende viden om PR og Marketing, Jeg er salgsmand, 

Morten er tech og Patrick er produkt. Jeg er salg på den old school måde. Marketing er der ingen 

af os der rent faktisk ved noget om. Online det er vi sku gode til, mens PR-mæssigt, den strategiske 

positionering er nok vores akilleshæl” (ibid. s. 43.21) . Forklaringen findes i ledelsens egne 

bekymringer i at allokere beslutningsmagten: ”Men noget hvor det har noget strategisk impact, der 

er vi nød til at have et final say, fordi det er os der har hånden på kogepladen hvis det skulle gå 

galt” (Olesen & Lund, 2013, s. 11.58). Den risiko det er at overlade beslutningsmagt til en 
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medarbejder, der antageligt ikke har hånden på kogepladen, skaber en frygt for at det går galt. Det 

må derfor antages, at det er en manglende tiltro til medarbejdernes evne til at besidde magten og 

forstå konsekvenserne, der afholder dem fra det. 

Modvilje til at frigive magten, stammer antageligvis ligeledes fra en tidligere diskuteret udfordring 

om adgangen til ressourcer. Graduateland besidder ikke de fornødne ressourcer til at afgive 

beslutningsmagt til arbejdsgrupper af nogen art: ”Jeg ville have det skidt med hvis jeg nedsatte de 

her grupper og gave dem beslutningsmagt, så skulle de også vide at når de tog en beslutning så 

blev det prioriteret og det ville blive udviklet og sat online.” (ibid., s. 26.01). Det er dermed 

ligeledes med omtanke for de ansattes tid og kræfter, at Graduateland ikke vil igangsætte projekter 

de ikke kan følge til dørs med det samme: ”Det er bare ting vi skal lave. Så hvis vi satte den her 

gruppe ned og sagde – det er kanon med det her nye system eller et eller andet og vi så først vil 

kunne deploye om 6 måneder, så vil det væres sådan lidt naaaaa” (ibid., s. 26.01). Sammenholdes 

udtalelserne op mod tidligere konklusioner gives der en indikation om, at denne beslutning i lige så 

høj grad handler om, hvorvidt projektet der skal eksekveres er af økonomisk vigtig karakter eller ej. 

Opsummering	  	  

Delanalysen tydeliggør, at der er ligger mange ting bag ledelsens valg og fravalg for at afgive 

beslutningsmagt til medarbejderne. Både mængden af ressourcer, der skal allokeres, samt risiciene, 

der forbundet med muligt fejlslagne projekter, har skabt et behov for at have den endelige 

beslutning for alle strategiske spørgsmål. Omend Holt & Cameron argumenterer for, at 

virksomhedens evne til at afgive beslutningsmagt er en fundamental betingelse for at kulturelle 

arbejdsgruppers funktionalitet, så betyder Graduatelands virkelighed, at der ikke er mulighed for at 

afgive noget af denne magt, så længe de kapitale udfordringer er for store. Det antages at 

Graduatelands ledelses manglende ønske om at frigive beslutningsmagt ligeledes har indvirkning på 

strategien, da der eksisterer en sammenhæng med den lagte strategi og dennes fleksibilitet. 

7.5	  Et	  spørgsmål	  om	  strategi	  

Besidder en given virksomhed den rette type strategi for effektivt at kunne forfølge Cultural 

Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe kulturelle 

innovationer? 

Det er selvsagt at strategien er vigtig for en virksomheds fremtidige virke. Virksomhedsstrategien 

skal guide en given virksomhed gennem både gode og dårlige tider, og fungere som et fast 

udgangspunkt for arbejdet for både ansatte og ledelsen. Hvis en virksomhed skal anvende en 
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kulturel branding strategi vil det kræve en fleksibel og emergerende virksomhedsstrategi, hvor ny 

viden nemt kan inkorporeres i den eksisterende strategi. Det er vigtigt, da det kan tage tid at finde 

frem til de rigtige kulturelle udtryk, samt at finde og afprøve de rigtige identitetsmyter (Holt & 

Cameron, 2010). 

Graduatelands strategi er som udgangspunkt deliberat, med faste udtalte mål og delmål for 

virksomhedens fremtid. Det er også ud fra disse mål, at Graduatelands investor har valgt at 

investere 3 millioner kroner i virksomheden, et beløb der ifølge Graduateland er en mindre 

investering. Graduateland anser, på trods af investeringen, virksomhedens strategi som 

emergerende, der gør det muligt at finde nye ideer, og inkorporere dem i den eksisterende strategi 

(Olesen & Lund, 2013). På grund af investorens størrelse bekymrer Graduateland sig ikke om 

fleksibiliteten af deres strategi. Det lader dog til, at investoren har haft visse krav til strategien, og 

Graduateland skal blandt andet teste, hvordan der kan tjenes penge på brugerne, og hvor hurtigt 

brugermassen kan skaleres (ibid.). Dette sker, som tidligere nævnt i kapitlet, ud fra et økonomisk 

rationale, hvor en investor vil undersøge hvor hurtigt en virksomhed kan tjene penge, eller øge 

grundlaget for en forøget indtjening. Udbetalingen af den investeret kapital er ligeledes afhængig af 

at visse delmål opfyldes og vil blive udbetalt som følge af disse. Dette er ifølge Graduateland 

standardprocedure for investeringer. Det vil dog skabe en naturlig begrænsning på de emergerende 

elementer i en strategi, da der skal arbejdes målrettet på at opfylde investorens mål, således 

investeringen bliver udbetalt. 

Ydermere er det blevet klart, at Graduateland leder efter en endnu større investor til en ny runde af 

investering inden for det næste halvår. En større investering vil muligvis betyde forhøjede krav til 

den målsætning Graduateland besidder, og kan efterlade endnu mindre rum til emergerende 

strategier som eksempelvis kulturel strategi. Hvis kravene forøges, hvilket de ifølge JRO vil, vil det 

tvinge Graduateland til at strømline strategien således, at virksomheden kan imødekomme 

investorenes krav: ”Hvis jeg havde den plan [at styrke brandet, uden øjeblikkeligt afkast], ville jeg 

ikke sige det. Det lyder åndsvagt, men det er sådan det er. Det der tæller noget for dem er simple 

metrics de kan regne på, hvor mange kunder har du, hvad koster en kunde at få, hvad laver han i 

din biks, hvor mange studerende har du, hvor aktive er de, hvor tit logger de ind, hvad kan du lave 

af subscription-models, så du kan tjene håndører på det, universiteterne osv. (…) Undskyld jeg 

siger det, men de er hamrende fucking ligeglade med, om vi har været på værdiweekend, de vil 

sidde og tjekke iPhones, hvis jeg snakkede medarbejderudvikling” (Olesen & Pansbo, 2013, s. 

44.04) 
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Det er flere gange konkluderet, at både Graduateland og investorerne arbejder ud fra et økonomisk 

rationale, hvor den næste transaktion er vigtigere end den langsigtede projekter. Dette gør at 

Graduateland ikke kan afse kapitalen til at investere i langsigtede strategier, da det ikke giver et 

økonomisk afkast her og nu. Derfor mister Graduateland også muligheden for at eksperimentere 

med brandet og det vil ifølge Holt & Cameron, være umuligt for et brand team at afprøve 

identitetsmyter eller finde frem til den rigtige ideologi.  

Graduateland mener dog ikke, at den manglende mulighed for at eksperimentere ødelægger 

muligheden for at adoptere nye ideer ind i strategien, og vil altid lytte på ansatte, hvis en god ide 

opstår (Olesen & Lund, 2013). Ledelsen kan dog ikke afse ressourcerne til at strukturere disse ideer 

i de behøvede arbejdsgrupper: ”Vi vil gerne kunne gøre som Google og allokere 20 procent af de 

ansattes tid til innovation. Det er lidt små start ups i sig selv. Det er her Gmail, Google Maps og alt 

det er blevet opfundet, og så er der 1000 andre ting der aldrig blev til noget. Så det er en risiko du 

løber hver eneste gang du bare lader folk brainstorme, fordi det netop er sådan lidt, noget ukonkret 

noget” (Olesen & Lund, 2013, s. 24.52). Selv hvis Graduateland, på trods af en investor, vil have 

mulighed for at tillade emergerende elementer til den eksisterende strategi, synes det mere 

plausibelt at kun emergerende elementer, der giver økonomisk afkast her og nu vil accepteres ind i 

strategien.  

Ifølge Holt & Cameron kan en kulturel strategi tage mellem 6-12 måneder at eksekvere, og i flere 

tilfælde længere tid, før resultaterne viser sig (Holt & Cameron, 2010). Det antages derfor at være 

usandsynligt, at Graduateland vil implementere kulturel strategi, da strategien skal have mulighed 

for at ændre sig i takt med, at ny viden opstår. 

Et er hvad der rent ressource- og investormæssigt begrænser Graduatelands frihed i at have en 

emergerende strategi, men ligeledes har virksomhedens risikovillighed også en effekt på 

udarbejdelsen af strategien. Både en virksomheds strategiske og operationelle ageren vil indebære 

risiko for et negativt udfald, der enten vil reflektere dårligt på virksomheden, eller værste fald have 

svære økonomiske konsekvenser. Selv om Graduateland kalder sig risk lovers (Olesen & Lund, 

2013, s. 24.52), tyder flere af virksomhedens strategiske valg på, at ledelsen fokuserer på de risici et 

langsigtet strategisk træk vil have for Graduateland. Som tidligere nævnt anerkendes vigtigheden af 

langsigtede branding-aktiviteter og kulturelle innovations-teams, men risikoen ved at allokere en 

medarbejder til et område af forretningen, der ikke generer et øjeblikkeligt afkast, fravælges ofte:” 

Lad os sige at hvis jeg brugte 20 timer af mine sælgeres tid på en måned på at lave det her, ville de 
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i opportunity cost tabe 30.000 kroner til min bundlinjen. Og de 30.000 er hamrende vitale for mig 

denne her måned for at jeg kan betale lønninger, eksempelvis. Derfor er det en forkert prioritering 

nu.” (Ibid. s. 23.59). Som nævnt flere gange før, går den langsigtede merværdi tabt grundet en 

prioritering af at vedligeholde en sund kerneforretning: ”Den merværdi det [kulturel innovation] 

generer er en langsigtet merværdi og det er vi meget bevidste om, men den kortsigtet merværdi er 

bare mere vigtig. Fordi scenariet er, at hvis vi gjorde det her ville vi tabe fokus og øjnene fra bold 

og så kunne det være der ikke var et firma i morgen. Så det er meget sort-hvidt men det er den 

prioritering vi er nød til at lave” (Ibid. s. 24.24).  

Opsummering	  	  

Graduatelands strategi betyder, at virksomhedens til dels er styret af sin risikovillighed, og at 

virksomheden derfor kun er åbne for implementere ny viden i den eksisterende strategi, hvis det har 

et umiddelbart økonomisk afkast. Det er med til at hæmme Graduatelands muligheder for at 

udforske de strategiske muligheder, der kan ligge i en langsigtet branding strategi, hvilket potentielt 

generer et større afkast end den nuværende branding-strategi gør i dag. Det skyldes virksomhedens 

meget pragmatiske fokus på den sunde kerneforretning, og udgangspunktet for en kulturel branding 

strategi synes derfor at have svære forudsætninger, da Graduateland fokusere mere kortsigtet på 

økonomiske afkast. Graduatelands strategi, antages derfor at forblive deliberat, hvor kun 

emergerende elementer, med direkte økonomisk afkast vil blive inkorporeret. 

7.6	  Et	  spørgsmål	  om	  intern	  forankring	  	  

Besidder en given virksomhed evnen til at forankre brandet internt for effektivt at kunne give 

brandet de bedst mulige præmisser for at få succes? 

 

Da Holt & Camerons teori om kulturel branding primært er fokuseret eksternt, lader de det interne 

perspektiv, og dermed den interne forankring af en kampagne, stå tilbage som en selvfølge for 

virksomheden. Interviewet med Tilde Heding skabte et spørgsmål omkring Holt & Camerons 

manglende fokus på den interne forankring. Denne delanalyse vil derfor analysere fordelene ved 

intern forankring af brandet, og de potentielle risici, der er forbundet med en negligere dette 

element.  

Selv hvis en virksomhed finder de rigtige kulturelle udtryk, myter, kulturelle koder og brud med 

ideologi vil successen også være afhængig af brandets interne forankring i virksomheden. 

Virksomhedens medarbejdere skal forstå præcist, hvad den kommende kampagne betyder, hvad der 
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signaleres, og hvad målet er med kampagnen er. Ydermere vil det have enorm betydning for 

successen om medarbejderne kan identificere sig med virksomhedens værdier og vision, da det er 

medarbejderne, der i sidste ende skal identificere sig med brandet. 

Graduateland har over det sidste stykke tid oplevet at medarbejderne lever virksomhedens brand i 

mindre grad end da virksomheden startede: ”Det [medarbejdere der lever brandet] er der nogen 

der gør (…) det er nok blevet mindre i takt med at vi er vokset. Det tror jeg er hele udfordringen” 

(Olesen & Lund, 2013, s. 45.25). Graduateland ser derved at brandets interne forankring er dalende, 

hvilket er en potentiel udfordring for ledelsen at adressere. Graduateland begrunder yderligere dette 

med, at virksomhedens image har ændret sig, både internt og eksternt, siden virksomheden blev 

startet (ibid. s. 46.51). Et skift af virksomhedens image vil kræve en bedre forankring, men det 

antages, at størstedelen af forandringen først er sket inden for det sidste år, da Graduateland her har 

oplevet vækst i antallet af medarbejdere. Den mest naturlige årsag til den manglende interne 

forankring kan findes i den store udskiftning af medarbejdere virksomheden har gennemgået, 

hvilket har mindsket den interne formidling af virksomhedens start up kultur-image: ”Så har der 

været et skift hvor vi er gået fra at være den her start up til at blive flere mennesker og det hele blev 

lidt mere seriøst. Der har været, det sidste stykke tid, nogle af de nøglepersoner som ikke er her 

længere, og så er der kommet nye folk som er blevet ansat i en virksomhed hvor der var over tyve 

mennesker (…) Tyve mennesker er jo en mellemstor virksomhed, så det nogle helt andre præmisser 

de er kommet ind på. Det er klart de ikke har haft samme engagement og passion for det her projekt 

som mange af dem der startede her havde” (ibid. s. 46.51). En så stor udskiftning af medarbejdere 

vil have en naturlig effekt på virksomhedskulturen, og dermed også brandets interne forankring. 

Ifølge CP har Graduateland fået struktureret introduktionen af nye medarbejdere således at de føler 

sig godt taget imod: ”Igen så handler det lidt om hvilken afdeling medarbejderne skal ind i. Lige nu 

har vi ansat mest til salg, og der har vi lavet et helt program, hvor vi som det første, nogle dage før 

medarbejderen starter, sender en velkomst-mail om, at vi glæder os til at se dig på mandag klokken 

ni, og vi glæder os til du bliver en del af Graduateland teamet. Her er vedhæftet en introduktion for 

den første uge, sådan de kan føle sig godt taget imod. Når de kommer ind så har JRO altid det 

første tete, sådan ligesom for at give en præsentation af hvem er vi. Få den der velkomst som JRO 

er allerbedst til at give. Den der inspiration - så hvad er vi egentlig, hvad er det kommet ud af.” 

(Olesen & Pansbo, 2013, s. 04.45) 

Graduatelands eksterne kommunikation har ligeledes været begrænset, og det kan være svært for 

medarbejderne at identificere sig med brandet, og det antages på baggrund af interviewet, at 
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Graduateland befinder sig i et limbo mellem en gammel kultur der er ved at uddø, og en ny kultur, 

der endnu ikke har fundet fodfæste,. Graduateland besidder derfor en unik mulighed for selv at være 

med til at forme deres brand og kultur, samt at udarbejde kampagner, der kan inkludere 

medarbejderne i beslutningen omkring, hvilke værdier Graduateland skal symbolisere. Dette er 

ifølge Graduateland dog ikke tilfældet endnu: ”Hvis du spørger vores medarbejdere her nu, så tror 

jeg ikke de vil kunne fortælle hvorfor vi gør det her, men det er det vil skal hen imod. Sælgerne vil 

ikke kunne fortælle hvorfor vi er blevet mere datadrevne.” (Olesen & Lund, 2013, s. 45.26) 

Graduateland har valgt at tage ledelsesgruppen på en weekendtur, hvor værdierne for fremtidens 

Graduateland skal nedfældes og bestemmes: ”Noget vi kommer til at gøre her i starten af August. 

Ledelsesgruppen og mellemlederne kommer til at tage af sted og få skrevet værdier, mission og 

vision ned som både internt skal holdes men også udadtil skal afspejles” (ibid. s. 44.58). Det anses 

dog som værende problematisk, da værdierne og brandet skal give et legitimt billede af 

virksomheden, og at ledelsen derfor ikke egenhændigt bør nedfælde disse, da det vil gøre 

virksomhedens brand utroværdigt, hvis det ikke er ordentligt internt forankret. 

Graduateland er stærkt inspireret af andre it-virksomheder, der har formået at danne en stærk 

medarbejderkultur baseret på faste værdier, der afspejles i medarbejdernes stolthed over at være en 

del af virksomheden: ”Jeg havde et møde med LinkedIn i Stockholm og de er 2500 mennesker på 

deres kontor der. De ligner et start up, der er madpakker over det hele og kasser til højre og venstre 

og høj energi (…) Når du snakker med de her LinkedIn gutter, så kan du se de hele tiden jævnfører 

tilbage til deres mission og vision og strategier. Alt hvad de siger ryger bare sådan i fire kasser på 

den gode måde.” (ibid. s. 45.26). Ligeledes er Graduateland imponeret over virksomheder som 

Google og Facebook, for deres evne til at tiltrække og holde på medarbejdere (Olesen & Lund, 

2013, Olesen & Pansbo, 2013). Disse brands blev dog ikke skabt på én dag, og denne indprentning 

af vision, mission og værdier hos medarbejderne vil kræve hårdt arbejde og allokering af flere store 

ressourcer for Graduateland, hvilket tidligere delanalyser har konkluderet at virksomheden som 

udgangspunkt vil have svært ved. 

Som nævnt skal værdierne skabes i samarbejde med medarbejderne og brugerne, værdierne kan 

ikke opfindes af ledelsen, da valg af værdier, ifølge Holt & Cameron, skal ske på baggrund af viden 

(Holt & Cameron, 2010). Formår Graduateland at inddrage både brugere og medarbejdere i 

skabelsen af værdierne vil de kunne øge den legitimitet forbrugere og medarbejdere tillægger 

brandet og dermed virksomheden. Dermed dannes et solidt fundament og udgangspunkt for en 

eventuel fremtidig kulturel branding-strategi. Men det kræver som nævnt i alle de foregående 
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delanalyser, at både kapital, kompetencer, tid, beslutningsmagt, strategi og virksomhedsstruktur 

dedikeres til at skabe det optimale fundament for arbejdet med kulturel strategi. Det antages dog, at 

Graduatelands altoverskyggende fokus på økonomisk rationelle beslutninger, også er gældende for 

andre virksomheder inden for den valgte branche, og at kulturel strategi og branding har svære 

vilkår for at blive anvendt optimalt, som beskrevet i specialets to hovedværker. 
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8.0	  Diskussion	  &	  Refleksion	  

Specialet har vist, at kulturel branding, berettiget, indtager det sidste trin på brandingens 

evolutionære stige. Men det åbner samtidigt en diskussion om, hvorvidt kulturel branding vil være 

den bedst egnede branding-strategi for alle virksomheder. En virksomhed skal kunne kravle før den 

kan gå, og gå før den kan løbe, og anvendelsen af tidligere branding-tilgange kan derfor være en 

bedre og mere kosteffektiv løsning for nogle virksomheder. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt en 

virksomheds behov for branding kan sammenlignes med beskrivelsen af et produkts livscyklus i 

den anerkendte PLC-model, product life cycle? (Levitt, 1965). Denne sammenligning har to 

facetter. PLC-modellen anvendes ligeledes til at beskrive en virksomheds livscyklus, og kobles 

dette til argumentet om anvendelsen af branding, så kan det diskuteres om der vil være sammenfald 

mellem, hvor en virksomhed er i PLC-modellen, og hvilken branding-tilgang virksomheden bør 

anvende. Omvendt kan PLC-modellen også anvendes til at beskrive, hvor et brand er i sin 

livscyklus mod at blive et identitets-brand jf. Holts definition. Det vil gøre en virksomhed i stand til 

at beslutte, hvornår kulturel branding skal anvendes som virksomhedens primære branding-strategi. 

Diskussionen kommer dermed til at omhandle, hvorvidt al branding skal anskues som en 

kontinuerlig proces, der konstant skal udvikles. Kulturel branding skal måske derfor anvendes som 

det strategiske mål en virksomhed stræber efter, da kulturel branding antageligvis ikke vil være det 

rette strategiske valg for alle virksomheder. En virksomhed skal i stedet arbejde efter at få 

virksomhedens grundlæggende branding-elementer på plads først. 

Specialet anvender Graduateland som en valid repræsentant for branchen, og anvender 

virksomheden til at analysere, hvorvidt kulturel strategi er bredt anvendeligt i praksis. Dette er gjort 

ud fra en analyse, der viser, at lighedspunkterne mellem de sammenholdte virksomheder er store. 

Dog vil der altid eksistere ekstremer inden for en given branche. Eksempelvis besidder InternMatch 

antageligvis bedre adgang til kapital grundet de store investeringer, der er foretaget i virksomheden, 

men må lige som Graduateland antages at være styret af en stærk økonomisk strategi. Det samme 

antages at være gældende for Milkround, der er ejet af mediekoncernen NewsCorp, og som 

samtidigt besidder en ressource i virksomhedens historicitet. Det åbner diskussionen om specialets 

konklusioner er dækkende for hele branchen, hvilket analysen tydeligt beviser at være tilfældet. På 

trods af, at der eksisterer disse nævnte ekstremer, der muligvis gør en given virksomhed i stand til at 

imødegå kritikken, så vil denne virksomhed stadig have samme udfordringer som resten af 

branchen i andre spørgsmål. 
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I denne sammenhæng opstår en interessant diskussion om en virksomheds valg og fravalg. Denne 

diskussion har været et gennemgående tema i specialet, da hovedværkernes manglende 

anvendelighed ofte er betinget af strategiske valg. Diskussionen kommer dermed til at bero på 

antagelsen om, at alle valg automatisk betinger et fravalg – også selv om dette sker utilsigtet. 

Kulturel branding kan give et potentielt stort afkast for en virksomhed, og samtidigt skabe stor 

værdi for flere af virksomhedens forretningsområder. Men skal en virksomhed vælge at forfølge 

kulturel strategi, hvis det samtidigt betyder et fravalg af et fokus på at generere den behøvede 

kapital, der garanterer virksomhedens overlevelse? Alt er ikke muligt, og det åbner endnu en 

diskussion om Holts anvendelse af perfekte case-virksomheder til at eksemplificere kulturel 

strategis brede anvendelighed. Dette er interessant, da specialet beviser, at den kulturelle branding-

proces potentielt kan være enormt ressourcekrævende. Alle virksomheder træffer antageligvis deres 

beslutninger ud fra et ønske om at skabe succes. Men hvad betyder valg og fravalg for 

virksomheders mulighed for succes, når virksomhedens fokus på en del udvalgt af forretningen 

automatisk vil betyde, at et andet område negligeres?  

Valg og fravalg er en naturlig del af en beslutningsproces, og derved opstår diskussionen omkring, 

hvilken konsekvens en fejlslagen kulturel strategi vil have for en virksomhed. Alle strategiske valg 

vil kræve, at en virksomhed allokerer ressourcer til at udføre strategien, og det kan derfor være 

problematisk at afse knappe ressourcer til branding-strategier, hvis resultater ikke nødvendigvis er 

øjeblikkeligt synlige på en virksomheds bundlinje. Dette ses som en central diskussion, da 

hovedværkernes forståelse af brand equity ikke er direkte kvantificerbart, og omhandler den 

kollektive værdi brandet har biddraget med til virksomhedens forbrugeres identitetsskabelse. 

Samtidigt fokuserer hovedværkerne ikke nævneværdigt på, hvad der sker, når det går virkeligt galt. 

Hvad er konsekvensen, hvis forbrugerne ikke tilslutter sig den nye ideologi? Der er med andre ord 

behov for, at fejlslagne strategier tages op til fornyet diskussion, da forfatternes argument om, at 

hvis kulturel branding ikke virker, så er det udført forkert, og på baggrund af forkert viden, virker 

for simpelt. 

Størstedelen af den branche specialet anvender, består af virksomheder med ejer-ledere. Det er 

derfor naturlig at diskutere, hvorvidt dette har betydning for de beslutninger, virksomhedernes 

ledelser træffer, da ejer-ledere har betydeligt mere investeret i virksomhedernes overlevelse og 

succes. Diskussionen skaber spørgsmålet om, hvordan viden indsamles og fortolkes. Hvis viden 

skal fortolkes bedst muligt, så skal dette ske objektivt jf. hermeneutikken, da al forståelse opstår på 

baggrund af forforståelse (Rasborg, 2004). Hvad er ledelsens forudsætning og kompetencer for at 
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fortolke den fundne kulturelle viden? Anvender virksomheder den indsamlede viden bedst muligt, 

eller vil ejer-ledernes subjektivitet og opvejning af potentielle risici medføre fejlfortolkninger, der i 

sidste ende skal skabe og lokalisere de kulturelle innovationer, som kan frigøre virksomheden for 

branchens kulturelle ortodoksi? Det bliver dermed en diskussion om, hvorvidt valg og fravalg sker 

på baggrund af viden eller erfaring. Erfaringen fortæller, hvad der kan ske, hvis virksomheden 

følger en given strategi, men uden viden, så vil virksomheden mangle forståelsen for, hvorfor 

udfaldet af strategien vil blive, som det bliver. Konsekvensen ved dette kan være, at ejer-ledere 

træffer beslutninger på forkerte grundlag, da deres position forhindrer dem fra at fortolke viden 

objektivt. Da mange ejer-ledere har ultimativ beslutningsmagt i forbindelse med virksomhedens 

strategiske valg, er diskussionen relevant, da virksomhedens strategi vil være domineret af en 

målsætning om at generere et øjeblikkeligt afkast, der sikrer virksomhedens overlevelse og 

overskud. 

Slutteligt kan det igen diskuteres, hvorvidt avancerede branding-strategier, såsom kulturel branding, 

vil bidrage til en virksomhed med den værdi som hovedværkerne argumenterer for. Diskussionen 

beror på antagelsen om, at globale virksomheder, der er specialiserede i high-involvement ydelser 

og produkter har et større behov for omfattende og avancerede branding-strategier, end lokale 

virksomheder, der opererer med low-involvement ydelser og produkter, hvis primære forretning 

kommer fra lokalområdet. Dette skal sammenholdes med, at det potentielt kan være 

ressourcekrævende og kosteligt at udarbejde og anvende branding-strategier, og at konventionel 

marketing og annoncering antageligvis kan være ligeså givtigt for virksomheden. Dette behov 

afhænger ligeledes af virksomhedens strategiske målsætninger i forhold til vækst, samt 

virksomhedens prioritering om at besidde vedvarende konkurrencemæssig fordel. Tilbage står 

spørgsmålet og diskussionen om, hvorvidt kulturel branding i praksis i stedet skal anvendes som et 

pejlemærke for en virksomhed. Dermed bliver virksomheden i stand til at anvende andre branding-

tilgange i processen mod at skabe et identitets-brand i hovedværkernes forstand, hvilket muliggør 

opnåelsen af fremtidig ikonisk status. 
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9.0	  Konklusion	  

Specialets analyser har gjort det muligt at udlede flere konklusioner omhandlende kulturel 

brandings validitet, kritikpunkter og anvendelighed i praksis. Alle analysernes konklusioner gør 

specialet i stand til at give et fyldestgørende svar på projektets problemformulering, der vil blive 

endeligt besvaret til sidst i denne konklusion. 

Kapitel I’s første delanalyse konkluderede, at kulturel branding er det sidste anerkendte stadie af 

branding-disciplinens evolution, og at tilgangen dermed besidder stor validitet. Delanalysen beviste, 

at hovedværkernes fokus på at finde en konflikt i mellem forbrugernes opfattelse af samfundet og 

den herskende ideologi, har bidraget til kulturel brandings ledende position, hvilket ligeledes 

skyldes branding-tilgangens fokus på brandet i et makro-perspektiv. Det blev ligeledes konkluderet, 

at den manglende kritik af hovedværkernes teorier yderligere bidrager til kulturel brandings 

validitet. Validiteten blev yderligere forstærket af, at eksisterende branding-teorier ikke er i stand til 

at forklare nye samfundsmæssige fænomener, hvilket har skabt et behov for, at en virksomheds 

marketingafdeling bliver givet nye teoretiske værktøjer. 

Kapitel I’s anden delanalyse konkluderede, at kulturel branding ligeledes besidder en høj 

samfundsteoretisk validitet. Delanalysen viste, at der eksisterede en lang række lighedspunkter 

mellem specialets anvendte og anerkendte samfundsteorier, og Holt og Camerons teorier. Det blev 

konkluderet, at kulturel brandings fokus på, hvordan et brand opnår ikonisk status, var direkte 

sammenligneligt med de forskellige stadier en institution gennemgår på sin vej mod at blive en evig 

og tingsliggjort institution med reificeret status, som beskrevet af Berger & Luckmann. 

Det blev ligeledes konkluderet, at kulturel brandings fokus på konflikten mellem samfundets 

herskende ideologi og forbrugernes oplevede virkelighed var direkte sammenligneligt med Becks 

(1992) teori om risikosamfundet. Delanalysen kunne slutteligt konkludere, at kulturel brandings 

brug af ideologier til at skabe en bro, der tilbyder forbrugerne et alternativ til samfundets herskende 

ideologi, havde flere lighedspunkter med Horst & Lolks (2003) teori om, at individer har behov for, 

at eksperter eliminerer individernes oplevede usikkerheder og risici. 

Kapitel I’s sidste delanalyse konkluderede, hvilken kritik af hovedværkernes anvendelighed, der 

skulle videre analyseres i specialet. Delanalysen var i stand til at udlede seks arbejdsspørgsmål, der 

tilsammen skulle fungere som et validt fundament for at kunne besvare specialets 

problemformulering. Arbejdsspørgsmålene fokuserer på en given virksomheds adgang til kapital, 
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interne kompetencer, virksomhedsstruktur, evne til at allokere beslutningsmagt, type af strategi, og 

hvorvidt virksomheden evner at forankre brandet internt. 

Kapitel II’s brancheanalyse konkluderede, at virksomheden Graduateland kunne benyttes som 

repræsentant for sin samlede branche. Konklusionen var vigtig, da den gjorde specialet i stand til at 

svare fyldestgørende på problemformuleringen, og dermed drage en generel konklusion for en 

samlet branche, i stedet for en enkel virksomhed.  

Kapitel I og II’s konklusioner omkring hovedværkernes validitet, kritikpunkter, og at Graduateland 

kunne anvendes som repræsentant for sin branche, gjorde det muligt at analysere kulturel brandings 

anvendelighed i praksis i kapitel III. Kapitel III’s seks delanalyser blev udarbejdet med 

udgangspunkt i de seks udledte arbejdsspørgsmål, samt kvalitative interviews med Graduatelands 

ledelse. Delanalysernes konklusioner vil blive præsenteret i de følgende afsnit: 

Besidder en given virksomhed den behøvede kapital for effektivt at kunne forfølge Cultural 

Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe 

kulturelle innovationer?  

Kapitel III’s første delanalyse konkluderede, at kapital er styrende for alle beslutninger i 

Graduateland. Det blev konkluderet, at virksomheden ikke har friheden til at allokere den behøvede 

kapital til søgning efter kulturel innovation, da der er for mange risici forbundet med at allokere 

kapital til et projekt, hvor det økonomiske afkast ikke er øjeblikkeligt synligt. Det skyldes, at 

allokeringen af kapital til langsigtede branding-strategier ville mindske virksomhedens mulighed for 

at fokusere på at sikre en økonomisk sund forretning. Det kunne derfor konkluderes, at kulturel 

branding besidder et dårligt udgangspunkt for at blive fulgt optimalt, da ledelsens beslutninger er 

styret ud fra et økonomisk rationale. Analysen viste, at Holt & Cameron mangler at tage stilling til, 

hvilken basal kapital en virksomhed bør besidde for effektivt at kunne anvende kulturel strategi.  

Delanalysen kunne derfor slutteligt konkludere, at virksomheder, der ikke besidder den fornødne 

kapital og frihed til at følge hovedværkernes forskrifter for kulturel branding, dermed ikke besidder 

muligheden for at lokalisere og skabe de essentielle kulturelle innovationer. Delanalysen viser 

dermed, at kulturel branding ikke er bredt anvendeligt for virksomheder, der ikke har adgang til den 

behøvede kapital.  
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Besidder en given virksomhed de behøvede interne kompetencer, og viden omkring disse, 

for effektivt at kunne forfølge Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel 

branding til at lokalisere og skabe kulturelle innovationer? 

Kapitel III’s anden delanalyse konkluderede, at Graduateland ikke besidder de behøvede interne 

kompetencer og viden omkring disse for at kunne lokalisere og skabe kulturelle innovationer. 

Delanalysen konkluderede, at en virksomhed skal besidde et overblik over medarbejdernes 

kompetenceprofiler, da et manglende overblik vil have afgørende betydning for måden, hvorpå 

virksomheden indsamler og bearbejder kulturel viden.  

Det blev bevist, at virksomhedens manglende kompetencer, og viden omkring disse betød, at den 

indsamlede viden kun skabte et snævert billede af den samlede kontekst. Delanalysen konkluderede, 

at dette var hæmmende for virksomhedens evne til at indsamle viden, hvilket kunne være undgået, 

hvis virksomheden besad den fornødne viden og kompetencer til at indsamle kulturel viden. Det 

blev konkluderet, at den manglende evne skyldes, at Graduateland ikke besidder friheden til at 

allokere de fornødne økonomiske og kompetencemæssige ressourcer, da projekter af økonomisk 

karakter altid vil prioriteres højere end langsigtede branding-projekter. Delanalysen kunne igen 

konkludere, at adgangen til økonomisk kapital har afgørende betydning for kulturel strategis succes.  

Det blev ligeledes konkluderet, at selv hvis en virksomhed besidder den fornødne kapital og de rette 

interne kompetencer, så vil en virksomhed ikke nødvendigvis følge kulturel strategi. Det skyldes 

manglende bevidsthed omkring, hvilke muligheder kulturel viden ville kunne give virksomheden 

langsigtet. Det blev derfor slutteligt konkluderet, at Graduatelands manglende evne og mulighed for 

at allokere interne kompetencer til at skabe og lokalisere kulturelle innovationer betyder, at det er 

svært for en virksomhed at anvende kulturel branding i praksis. 

Besidder en given virksomhed den behøvede virksomhedsstruktur for effektivt at kunne 

forfølge Cultural Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere 

og skabe kulturelle innovationer? 

Kapitel III’s tredje delanalyse konkluderede, at Graduateland virksomhedsstruktur var overvejende 

hierarkisk. Delanalysen beviste, at en hierarkisk virksomhedsstuktur vil besværliggøre arbejdet med 

kulturel strategi. Det blev derfor konkluderet, at en virksomheds ledelse skal være opmærksom på, 

at virksomhedsstrukturen ikke hæmmer de kulturelle arbejdsgrupper, hvilket kan gøres ved at 

allokere beslutningsmagt til grupperne. Delanalysen gjorde det dog tydeligt, at Graduateland 
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ledelsesstruktur og økonomiske rationale gjorde det svært at frigøre eventuelle kulturelle 

arbejdsgrupper fra virksomhedens hierarkiske struktur, på trods af ønsket om at besidde en mere 

flydende og flad struktur. Det kunne derfor konkluderes, at Graduateland ikke besidder optimale 

betingelser for at indsamle den behøvede kulturelle viden, der på sigt skaber og lokaliserer 

kulturelle innovationer. Virksomhedsstrukturen konkluderedes at have en negativ effekt på 

hovedværkernes praktiske anvendelighed, da det betød, at præmisserne for kulturel strategi ikke 

kunne forfølges effektivt.  

Besidder en given virksomheds ledelse evnen til at allokere beslutningsmagt til de 

kulturelle arbejdsgrupper for effektivt at kunne forfølge Cultural Strategy’s præmisser for 

anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe kulturelle innovationer? 

Kapitel III’s fjerde delanalyse konkluderede, at Graduatelands ledelse ikke vil være i stand til at 

allokere beslutningsmagt til kulturelle arbejdsgrupper. Dette skyldes, at ledelsen er styret af valg og 

fravalg, hvilket medfører en manglende mulighed for at afgive beslutningsmagt til medarbejderne. 

Delanalysen konkluderede, at virksomhedens allokering af ressourcer beroede på et fokus på de 

forbundne risici muligt fejlslagne projekter besad, og at ledelsen derfor ønskede at besidde den 

endelige beslutningsmagt for alle strategiske beslutninger. Det blev yderligere konkluderet, at 

Graduatelands virkelighed betød, at ledelsen ikke allokerede beslutningsmagt, grundet et 

økonomisk rationale om at skabe en sund forretning. Det blev derfor slutteligt konkluderet med 

udgangspunkt i Holt & Camerons argument om, at ledelsens evne til at afgive beslutningsmagt er en 

fundamental betingelse for kulturelle arbejdsgruppers funktionalitet og succes, at anvendelsen af 

kulturel branding har svære betingelse i praksis hos Graduateland. 

Besidder en given virksomhed den rette type strategi for effektivt at kunne forfølge Cultural 

Strategy’s præmisser for anvendelsen af kulturel branding til at lokalisere og skabe 

kulturelle innovationer? 

Kapitel III’s femte delanalyse konkluderede, at Graduatelands strategi er styret af virksomhedens 

risikovillighed, der besværliggør allokeringen af ressourcer til projekter uden et kortsigtet 

økonomisk afkast. Delanalysen kunne derfor ligeledes konkludere, at Graduatelands ledelse kun er 

åbne for implementering af ny viden i den eksisterende strategi, hvis det har et umiddelbart 

økonomisk afkast. Det blev bevist, at denne tilgang vil hæmme en virksomheds muligheder for at 

udforske de strategiske muligheder en kulturel branding-strategi besidder, der potentielt vil generere 

et større afkast end den nuværende branding-strategi gør i dag. Delanalysen konkluderede, at en 
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kulturel branding-strategi har svære forudsætninger grundet virksomhedens pragmatiske fokus på 

den sunde kerneforretning og kortsigtede på økonomiske afkast. Det blev derfor konkluderet, at 

Graduatelands strategi forbliver deliberat, hvor kun emergerende elementer med direkte økonomisk 

afkast vil blive inkorporeret i virksomheden strategi. Det blev derfor slutteligt konkluderet, at 

virksomhedens begrundede lave strategiske risikovillighed vil betyde, at kulturelle arbejdsgrupper 

har dårlige betingelser for at lokalise og skabe kulturelle innovationer, hvilket mindsker kulturel 

strategis anvendelighed i praksis. 

Besidder en given virksomhed evnen til at forankre brandet internt for effektivt at kunne 

give brandet de bedst mulige præmisser for at få succes?  

Kapitel III’s sjette og sidste delanalyse konkluderede, at Holt & Camerons manglende fokus på et 

brands interne forankring betyder, at muligheden for at en yderligere styrkelse af kulturel strategis 

validitet går tabt. Delanalysen kunne konkludere, at hvis Graduateland formår at inddrage både 

brugere og medarbejdere i skabelsen af virksomhedens værdier og brand, vil det øge den legitimitet 

forbrugere og medarbejdere tillægger brandet og dermed virksomheden. Det blev vist, at intern 

forankring vil danne et solidt fundament for en eventuel fremtidig kulturel branding-strategi. 

Delanalysen konkluderede ydermere, at et brands interne forankring hos virksomhedens 

medarbejdere er vigtig i forhold til brandets succes, samt at manglende intern forankring kan 

ødelægge brandets legitimitet eksternt. Det blev slutteligt konkluderet, at Graduateland begrunder 

virksomhedens brands manglende interne forankring med, at andre dele af virksomheden har haft en 

begrundet højere prioritet. 

Ovenstående konklusioner gør specialet i stand at udlede følgende overordnede konklusion på 

projektets problemformulering: 

Er kulturel branding som beskrevet i How Brands Become Icons, og Cultural Strategy, 

bredt anvendelig i praksis for alle virksomheder i alle brancher?  

Specialet kan samlet konkludere på baggrund af ovenstående delkonklusioner og delanalyser, at 

kulturel branding som beskrevet i projektets to hovedværker ikke er bredt anvendeligt i praksis for 

Graduateland. Det kan derfor ligeledes konkluderes, at branchens resterende virksomheder vil støde 

på lignende udfordringer, hvor primært adgangen til kapital og de rette kompetencer vil være det 

centrale omdrejningspunkt. Specialet kan dog yderligere konkludere, at den manglende 

anvendelighed i praksis skyldes, at virksomheder er tvunget til at fokusere på andre presserende 

dele af forretningen. Da kulturel branding betinger et behov for, at virksomheden dedikerer 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

109	  
	  

specifikke ressourcer til arbejdet med kulturel strategi, så synes denne konklusion naturlig, da 

virksomheder oftest vil være styret af økonomisk rationelle beslutningsprocesser. 
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10.0	  Teoretiske	  bidrag	  

Dette speciale biddrager til kulturel brandings teoretiske udvikling, samt fremtidigt forskning inden 

for branding, ved at have påvist følgende mangler ved teorierne: 

• Der er et behov for fremtidig forskning med fokus på, hvilke basale ressourcer en 

virksomhed skal besidde for effektivt at kunne anvende kulturel strategi og dermed kulturel 

branding. 

• Der mangler grundlæggende indsigt i, hvor styrende en virksomheds tilgængelige kapital er 

i forhold til prioriteringen af virksomhedens strategiske valg, og hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt at forfølge strategier der kortsigtet giver afkast, kontra branding-strategier 

med betydeligt mere langsigtede afkast. 

• Brandets interne forankring skal tilføres til den kulturelle branding-tilgang, da dette vil 

kunne styrke teoriens validitet og anvendelighed. 
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BILAG	  1	  –	  1.	  Interview	  med	  Graduateland	  
Transskription af interview med Graduateland Co-founder og CEO Jens Reimer Olesen (JRO) og Co-

founder og COO Patrick Lund (PL) – Interviewer Jacob Blaaberg (JB), d. 3/7-2013 

JB (0.45): kan i ikke fortælle mig hvad missionen for GL er? 

JRO: (0.48) Den overordnede vision er, at vi gerne vil udrydde arbejdsløshed for højtuddannede. Den sådan 

den langt stående filantropiske vision. Og vores lidt mere nærtstående mission er at vi gerne vil være det her 

link der binder nyuddannede sammen med virksomheder. Så vi vil gerne være mødepladsen, eller den 

foretrukne mødeplads for studerene og virksomheder parterne. Så det er sådan den lidt mere down to earth 

mission og den store vision er at vi gerne vil være med til at udrydde arbejdsløsheden blandt unge 

studerende. Fordi vi mener der er en sindssyg god ressource i at få nyuddannet i arbejde, en ressource som vi 

stadig tror virksomheder ikke har set det rigtige potentiale i. 

JB: (2.11) har det hele tiden været vision eller er det noget der har udviklet sig? 

JRO: (2.13) jeg tror det er noget vi har fået sat ord på det sidste år, sådan rigtigt. Førhen så vi jo bare et 

problem selv. Vi synes der var noget der var lavet for dårligt og ville løse det selv. Så vores løsning er jo 

lavet ud fra egne problemer. Så det er jo noget der sådan er kommet lidt hen ad vejen. Og så er en vision jo 

god i brandingøjemed omkring et problem man gerne vil løse, det er godt at være visionær. Så det er sådan 

noget man kobler sådan lidt på efterhånden og jeg vil sige den stadig ikke er out-spoken nok, det er faktisk 

noget vi arbejder på her over den næste måned, så vi får nedfældet det på papir og får det konkretiseret. Så 

den er sådan kommet lidt undervejs vil jeg sige.  

PL: (3.05) Men det er jo også lidt en process i forhold til hvor man er kommet til, hvor virksomheden er. 

Fordi altså, i starten før man ligesom vidste hvilket projekt man gav sig i kast med. Så var det svært at vide 

hvad man kom til at fokusere på. Da vi startede, aller første dag var det jo en lidt anden ide, så hvis man 

havde spurgt os den gang havde man fået et anden svar. Man kan sige der hvor vi har fået lavet forretning er 

på det problem vi prøver at løse nu. 

JB: (3.45) Det leder mig hen til det næste spørgsmål, i forhold til jeres strategi. Hvis jeres strategi også 

har udviklet sig, er I så nået til et punkt, efter I har fået funding, hvor den strategi er fastlagt. 

JRO: (3.55) Jeg vil sige vi har en fastlagt strategi indenfor nogle bestemte områder. Det er sådan nogle 

vertikaler. Vi ser rigtig stor værdi i at samarbejde med universiteterne. Så det er strategien at vi skal ned og 

eje universiteterne, eje distributions kanalen til de studerene. Hvad der så ikke ligger i strategien, og som vi 

udvikler i strategien, er måder hvorpå vi kan bringe værdi til de studerende. Som det er nu er det via jobs og 

internships, som så er er værdien af karriere. I længden kunne man sagtens forestille sig at vi begyndte at 
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kigge på nogle andre vertikaler, såsom hvordan vi kan hjælpe dem med at få online test eller en 

mentorordning. Så vi begynder stille og roligt at brede ud. Så et udgangspunkt i vores strategi er, at vi skal 

eje de bedste universiteter i hvert land. Og dem skal vi være full-service providere for på karriere delen, som 

det er nu her. Og når vi så har sikret os det, når vi har været rundt og spænde det her store reb rundt om det 

brændende hus, så  de ikke kan komme ud – forstår mig ret – så kan vi begynde at tilføje mer’ værdi til det 

her hus.  Så strategien er egentlig til at  starte med, at i 2013 skulle vi lukker det skandinaviske marked og de 

skandinaviske universiteter vi ikke havde lukket allerede. For 2014 kan vi så sige at vi i Skandinavien har vi 

lavet et checkmark rent universitetsmæssigt. Nu skal vi virkelig også vise vi kan tjene penge på det 

markedet. Og det begynder vi stille og roligt på lige nu. 

JB: (5.00) Det er mere operativt det du fortæller. Hvad med den overordnede strategi for hvad der 

skal ske med Graduateland de næste fem år? 

PL: (5.02)Det jeg ser der er, at Graduateland både overfor virksomheder men også overfor brugere, skal 

blive go-to place for enhver studerende fra de starter på studiet. Det skal være  sådan at man ikke 

nødvendigvis tager stilling til hvor jeg finder mine ting men at man selvfølgelig tapper ind på Graduateland 

netværket. Så for virksomheder og studerende bliver det det helt naturlige sted man laver en profil. Og i 

forhold til strategien finder man så ud af hvad det er for nogle argumenter der skal til for at blive go-to place. 

Det vi gerne vil, det som Jens kalder at udrydde ungdomsarbejdsløshed, i min verden handler det om at gøre 

det  nemmere for studerende at komme i gang med karrieren. Det er sådan som jeg har det i hoved. Det der 

med at komme i gang med karrieren det er mange forskellige ting. Den helt konkrete ting er at finde et job og 

det er den direkte linje fra A til B, men der er også utroligt mange andre måder hvor at man kan komme fra 

A til B og det kan være at tage en omvej, det hedder Events, det hedder at kunne interagere med 

virksomheder, det er at læse artikler om forskellige virksomheder, om hvordan du går til jobinterview, om 

forskellige brancher osv.osv. det er de her vertikaler som Jens snakker om. Det vil sige der hele tiden er 

forskellige årsager til at logge ind. Du har en trang til at komme ind og hele tiden have en aktivitet der inde. 

Det er utroligt mange ting der leder mod en bedre karriere, men som du finder på portalen. 

JB: (6.55) Men har I fastlagt hvordan I kommer fra A til B? Jeg går ud fra at når I har fået investorer 

ind, så har I lavet en forretningsplan, for hvordan I kommer fra her til der. Så hvad skal  ”vi” gøre 

inden for en overskuelig fremtid. Hvor fastlagt er det? Er der plads til at hvis I får en god ide, på trods 

af, at I har aftalt strategien, at det så ikke bliver at I kommer fra A til C, men at I kommer fra A til B 

til C? 

JRO: (7.28) Det vil det højest sandsynligt være, for det er som Patrick er inde på det at vores meget lille 

investor, ikke er så hardcore fordi det er en lille investering. Havde det været en større investeringsrunde. Det 

der er, er de her vertikaler. Investoren vil gerne have testet det af om hvorvidt det er muligt at tilbyde 
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eksempelvis betalings ydelser til de studerende. Om de på abonnement kan købe adgang til et lukket univers, 

hvor der kan være noget værditilførelse som er karriererelateret. Så det er en LinkedIn model, bare mere med 

fokus på studerende og deres karriere, give dem nogle værktøjer. Men i LinkedIn ind subscription 

forretningsmodel, det er noget den her investor synes er interessant fordi vi på lang sigt gerne vil være  den 

her hub på et universitetet, hvor de studerende går til hvis de har problemer med deres karriere eller  gerne 

vil have nogle informationer om deres karriere. Ligeledes, som det er nu, så tjener vi penge på virksomheder. 

Vi skal være the go-to place for jobopslag. Så det er sådan vores flow af penge. Hvis vi også skal have et 

flow af penge fra de studerende, hvor vi kan tilbyde dem lidt, så har vi lige pludseligt lidt ekstra penge. I 

længden hvis vi også kan tilbyde lidt ekstra værdi til universiteter og sælge til dem, så har vi faktisk tre ben 

at vi kan lave forretning på. 

JB: (8.46) Men når det er i skal kunne det, altså hvis i får nogle gode ideer og skal kunne agere på det. 

Hvordan hænger jeres organisations struktur så sammen. Er den meget hierarkisk opbygget , altså 

hvor hvis der skal tages beslutninger så tager i dem selv, eller er det en mere flad hvor alle kan få lov 

til at byde ind. 

JRO: (9.02) Jeg vil sige alle kan få lov til at byde ind, og det prøver vi at gøre rigtig meget ud af, og jeg 

synes faktisk vi er blevet endnu bedre til det. Men vi har selvfølgelig nogle overordnet mål, hvor vi bliver 

holdt op på nogle rammer i forhold til nogle mål vi skal levere, især til investorer men også i forhold til hvor 

vi ser forretningen gå hen. Så inden for de rammer da lader vi ideerne flyde frit. Så hvis vi siger, som 

eksempel, at vi ser en trend i markedet og det er noget vi gerne vil kigge ind på, hvor rekruttering er mere 

datadrevet og at man skal kunne kvantificere de tal man leverer, mere og mere overfor virksomheder. Fordi 

de træffer beslutninger baseret på data. Det er sådan en trend vi ser. Så siger vi ok – Salg, Produkt, 

Marketing, Tech hvordan kan vi lave noget på det her? Så de overordnet trends bliver ligesom spundet sådan 

lidt højere oppe men selvfølgelig også med inspiration nedefra. Så finder vi en kasse hvor vis siger, bum, 

Insights rapporter, hvad gør vi her. Og så begynder vi at lave på det. 

JB (10.03) Det vil sige i skal stadig have det her final say i ledelsen hvis der er en der kommer med en 

god ide? det er ikke sådan at man kan… 

JRO: (10.21) Det kommer an på størrelsen, hvos det er noget hvor vi skal lancere et helt nyt produkt, så ja. 

Hvis vi skal lave en lille ændring så er det ikke noget, så skal vi bare lige gøres opmærksomme på det, og så 

siger vi, go. Så der er stor forskel på de opgaver der kræver vi mobilisere arbejdskraft og rykker rundt på 

ressourcer, alt er jo et spørgsmål om ressourcer i alle virksomheder, så hvis vi skal allokere ressourcer, putte 

en ressource fra A til B  så er vi nødt til at vide det for så skal der måske også ansættes flere mennesker, da 

andre projekter så skal sættes på hold. Men hvis det er noget som,  forholdsvist agilt og hurtigt kan laves og 

vi kan se der er en god mening med det, så er det jo noget der bare kan laves. 
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JB: (11.03) Så det vil sige en flad struktur som bygger lidt på frihed  under ansvar. 

JRO: (11.05) Ja. 

PL: (11.08) Men det er sådan at hvis vi bare tager portalen, features, udvikling osv. Så er det særligt Morten 

og Jeg. Morten er den tredje i ledelsen. Så er det vores ansvars område, hvor der ikke er noget der kommer 

igennem, hvor der er en eller anden i produkt afdelingen der får en ide og går hen til en anden programmør 

der så laver det, der går det bare gennem os helt naturligt, fordi det er de afdelinger der bliver involveret i 

det. 

JB: (11.48) Hvad føler i der kan være af problemer ved at  i skal have final saying? 

JRO: (11. 58) Jeg vil sige der er problemer ved at have final saying på…. jeg kan godt lide at dele tingene op 

i udvikling og de mere operationelle. Det operationelle der  behøver vi overhoved ikke at have noget final 

say, hvis der er noget der skal fikses hurtigt eller der er noget der lige skal laves en ændring på, så kunden 

bliver gladere eller sådan noget. Der skal det bar køre uden om os, fuldstændig. Men noget  hvor det har 

noget strategisk impact, der er vi nød til at have et final say, fordi det er os der har hånden på kogepladen 

hvis det skulle gå galt, det vi selvfølgelig kan bidrage med er innovations højde og innovations time to 

market bliver kortere, eller længere. Men det er det, det er et led. Og vi er  som udgangspunkt meget 

entreprenante og mere entreprenante end gennemsnittet her inde, så vi er ret hurtige til at fordøje det her, 

enten ved at sige, ja , nej eller det bliver på et andet tidspunkt. Men den her ressource allokering er bare 

vigtig og den er i sidste ende Patrick og Morten der har overblikket på alt hvad der hedder produkt og teknik 

og på salg og distribution er det ligesom mig.  Der er vi nød til at kunne rykke rundt på  de her kasser. Så jeg 

tror det der er det negative ved det er, selvom jeg hader ordet, kommet lidt mere bureaukrati i det fordi der 

noget der skal spindes op igen. Fordi du har den her vision og vision og de her strategier der  ligger herned, 

de er nød til at falde ind under på et eller andet punkt. Hvis vi så har noget der er så genialt at det ikke falder 

ned under – det har der jo faktisk været her for en måned tid siden, hvor vi fik muligheden for at kunne tjene 

penge på universiteterne, det har aldrig været en del af vores strategi, der kom vores leder af 

universitetsrelationer og sagde, der var et universitet der rigtig gerne vil betale et stort beløb for at få udviklet 

noget her som vi højest sandsynligt vil kunne bruge på andre universiteter og tjene penge på det. Så tænker 

vi det lyder interessant, lad os lave en business case og snakke med kunden og vi ender med at lave aftalen. 

Men igen, hvis vi er nød til at allokere ressourcer så skal vi nød til at vide hvad vi giver op for at lave det her. 

JB: (14.02) Men netop når du siger ressourcer sammensætter i engang imellem  nogle team for at lade 

innovationen opstå. Altså hvor folk på tværs af afdelinger sidder sammen laver innovation. Er det 

noget i gør? 
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PL: (14.15) Jeg tror ikke vi har været så gode til rent faktisk at få det udført i praksis men planen har været 

at, det bliver her efter ferie ugerne hvor folk er tilbage og samlet igen og fremadrettet at typisk så involvere 

vi parter i forskellige afdelinger. Hvis vi udvikler et eller andet der har med produkter at gøre så involvere vi 

salg fordi der er noget der skal sælges og vi involverer en tekniker fordi vi skal finde ud af hvordan vi gør det 

her på den smarteste måde og så en produkt mand og også kommunikation og marketing. Det betyder at alle 

parterne i organisationen egentlig er involveret i en mere eller mindre grad. Det er der så er planen  det er at 

man laver projektgrupper hvor det er vedkommende der tager lead på det her kommer med en side om 

hvorfor er det vi gør det her og hvad er  de indledende tanker om det her projekt. Så tager man første møde 

omkring det her, hvor man får inputs fra de forskellige afdelinger, uddelegere ansvar og  finder ud af 

hvordan vi gør det her.  

JB: (15.40) Der er jo en masse fordele ved at få folk til at arbejde sammen på grund af forskellige 

kompetencer. Men hvad er grunden til i ikke har gjort det før? 

JRO: (15.46) Jeg vil sige grunden til at salg, der nok har været mest isoleret i det her, fordi de andre, teknik 

og produkt er to sider af samme sag i princippet, fordi teknikken er dem der eksekvere på produktet. Det er 

så produktet der tager alle tankerne videre til både salg og marketing. De får det ned på noget papir, gør det 

lækkert og får strategien  videre. Med Salg er det egentlig fordi vi tror meget på at sælgere, for at de kan yde 

deres bedste, skal være isoleret i forhold til hvad de laver. Der skal de have meget firkantet kasser, og inden 

for de kasser skal de kunne  give den max gas. Vi har en ny workshop med Salg på 2-3 timer hvor de 

diskuterer en masse ting. Alt på den workshop bliver så taget med videre til produkt, så vi i stedet for at ligge 

og lave innovationsbro mellem hver sælger så har de et forum hvor de kommer ud med  nogle ting, så deres 

chef David tager det med videre, hvor vi på et møde hver Fredag diskutere de ting de har snakket om. 

JB: (16.57) Så man kan sige innovation opstår i ledelsesgruppen. Så det sker med de inputs i har fået. 

JRO: (17.15) Vi prøver at samle boldene en gang hver Fredag i ledelsesgruppen. Før det har alle haft et møde 

i hver afdeling. Og fredag tager vi så alle de ting op deres er diskuteret på hvert enkelt møde og så diskuterer 

vi det. 

PL: (17.30) Det jeg bare lige vil tilføje det er, en ting er hvordan vi har de ugentlige møder, men man må 

ikke glemme alt den udenomssnak der sker, for man sidder jo på kryds og tværs over frokosten, når man 

ryger en cigarret eller drikker øl til fredags baren, og der bliver snakket, primært Graduateland og så 

selvfølgelig lidt om damer. Men i høj grad snakker man om det man er fælles om og det er det her projekt. 

Så det er jo ikke  kun til de her møder hvor først mødes den ene gruppe og så mødes den næste hvor der 

måske bliver taget noget videre. Så er det ude i sjette led man tager en beslutning, og sådan er det på ingen 

måde i praksis for der er det, at folk kommer ind og fortæller om en god ide og så er man allerede inde i den 

her ide suppe man allerede har gang i. 
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JB: (18.35) Det handler jo ofte om at udnytte de medarbejdere man har. Fordi der sidder mange 

kompetencer rundt omkring. Også kompetencer som sidder i stillinger som måske ikke ligger op til 

det de kompetencer de har. Er i bevidste om jeres medarbejderes kompetencer? Altså har i 

kompetenceprofiler? 

JRO: (18.52) Nej det har vi ikke. Jeg tror du rammer et ømt punkt. Vi kan blive langt bedre til at integrere 

det her. Der har været mange ting i forretningen over de sidste tre måneder der har gjort at man må nulstille 

ting og virkelig holde fokus på det opperationelle. Så innovation har mere været spredt ud til den afdeling der 

har produceret noget, altså Patricks afdeling, fordi der har skulle holdes fokus på nogle punkter. Men jeg tror 

langsigtet at  dem der er frontrunners ift. innovation med virksomheder er dem der snakker med 

virksomheder. Det vil sige sælgerne. Der skal vi være langt skarpere på de indsigelser vores kunder har om 

hvorfor de ikke vil købe igen eller ikke var tilfredse. Der skal vi have en meget let måde at få det videre på til 

vores produkt afdeling med forslag. Som det er nu kommer det videre. Men det er ikke så struktureret som 

det kan blive. 

JB: (19.55) Jeg tænker også hvis I har en vision om, at Graduateland i forhold til branding skal 

udvikle jer ud fra en eller anden strategi, så ville en kompetenceprofil over jeres medarbejdere hurtigt 

gøre jer i stand til at kunne sige, vi skal have nogen der skal have en sociologisk indgangsvinkel, vi skal 

have nogen der er gode til marketing, vi skal have nogen til online delen ud fra et produkt som så 

sætter sig sammen. Der vil jo opstår rigtig rigtig meget innovation, der vil opstå en masse gode tanker. 

Men det er jo bare tilbage til det autonome, den lidt flade struktur. 

PL: (20.28) Et eksempel er at vi nu har siddet og kørt en blog op, hvor vi prøvede at få masse forskellige til 

at bidrage med blog indlæg. Folk kendte folk ude i de forskellige netværk og der har vi så bare set at Josefine 

der sidder i universitets relations har siddet med sådan noget før. VI er så bare ikke kommet videre med det, 

men planen har været at engagere hende i det. Vi sidder med en helt masse vi gerne vil kommunikere og hun 

har en helt masse erfaring inden for crowd sourcing og få alle mulige forskellige mennesker til at engagere 

sig i projekter der ikke er deres egne, det har hun siddet og lavet før. At det så ikke er blevet til noget er at 

der sket en masse andre ting, men det er klart noget vi er opmærksomme på. Som svar til dit spørgsmål så 

har man alle de her ting i underbevidstheden og det bliver sikkert en sælgerne, Lasse, som sikkert er en af de 

bedste mennesker til sociale medier uden at han nogensinde har haft sådan en rolle, men han er på alle 

medier og kan sidde og chatte HR damer op på Twitter og det er jo sådanne kompetencer som rent faktisk 

har sat sig ned og de mennesker der virkelig kan bidrage med det her til et par timers workshop, så ville han 

jo være en af dem. Så man kan sige vi er meget opmærksomme på det. Men i det at drive en virksomhed med 

25 mennesker hvor der sker utrolig meget så er der også bare nogen ting der komme før andre ting og der har 

været fokus på nogle andre ting de sidste 3-6 måneder. 
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JB: (22.21) Så det handler mere om et valg af ressourcer. 

PL: (22.24) Alt er et fucking valg af ressourcer. Der har været fokus på drift af virksomheden og vi ved der 

et kæmpepotentiale på tværs af alle vores ansatte på tværs af alle mulige afkroge af virksomheden og engang 

imellem fokusere man på det der ligger lige foran næsen og engang imellem må man prøve at tappe ind i alle 

de her ting og det er sådan lidt det ene og så lidt det andet og nogen gange kun det ene 

JRO: (22.48) Vi har aldrig haft den luksus at kunne tænke mere langsigtet fordi vi har været Bootstrapped og 

den investering nu er ikke en investering der gør at vi kan ligge langsigtet planer. Det er noget der gør vi kan 

få det til at løbe rundt – that’s it. Så skulle der forhåbentlig gerne komme nogle flere penge på et tidspunkt, 

det ved vi ikke om der gør, hvis der gør det så er det noget der gør vi vil kunne tage ressourcer ud på den her 

måde og tænke de mere langsigtede tanker, men  det er det her med at når du enten skal lave et target, hvem 

kan forsætte med at banke salg igennem eller om du laver innovationsgrupper sådan lige nu og her. Så er 

vores target at der bare skal salg igennem, så hvis vi begynder at lave innovationsgrupper og tre timer af de 

37 timer er til innovation – det ville være en forkert prioritering lige nu. Men hvis man fik noget likviditet 

ind der gjorde man kunne prioritere det her, der gjorde man kunne tænke lidt mere langsigtet, så giver det et 

helt andet billede 

JB: (23.55) Hvorfor mener du det er en forkert måde at tænke på? 

JRO: (23.59) Lad os sige at hvis jeg brugte 20 timer af mine sælgeres tid på en måned på at lave det her, ville 

de i opportunity cost tabe 30.000 kroner til min bundlinjen. Og de 30.000 er hamrende vitale for mig denne 

her måned for at jeg kan betale lønninger, eksempelvis. Derfor er det en  forkert prioritering nu. 

JB: (24.20) Så taget ud fra en antagelse om den merværdi det (innovation) kunne generer, at den vil 

ikke opveje den… 

JRO: (24.24) Jo, jo, den mer værdi det genere er en langsigtet merværdi og det er vi meget bevidste om, men 

den kortsigtet merværdi er bare mere vigtig. Fordi scenariet er at hvis vi gjorde det her ville vi tabe fokus og 

øjnene fra bold og så kunne det være der ikke var et firma i morgen. Så det er meget sort hvidt men det er 

den prioritering vi er nød til at lave. 

PL: (24.52) Vi vil gerne kunne gøre som Google og allokere 20 procent af de ansattes tid til innovation. Det 

er lidt små start ups i sig selv. Det er her Gmail, Google Maps og alt det er blevet opfundet, og så er der 1000 

andre ting der aldrig blev til noget.  Så det er en risiko du løber hver eneste gang du bare lader folk 

brainstorme, fordi det netop er sådan lidt, noget u konkret noget. Men vi vil gerne der hen, vi er risklovers. 

Vi synes det er fedt at innovere og tappe ind i de insights de har. 
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JB: (25.30) Det er selvfølgelig at jeg kan sagtens forstå argumentet og jeg er helt med på at hvis man 

skulle lave sådan nogle små grupper som kunne udtænke fantastiske nye ideer, så skal der stadig 

samles op på det. Fordi i som ledelse gerne vil have fingeren på pulsen og vil sige hvad der skal ske. 

Kan man så ikke forestille dig at hvis man gjorde det  på en nemmere måde, hvis grupperne fik noget 

beslutningsmagt, at i troede på dem nok til at hvis de fik den her ide at de kunne føre den ud i livet. 

JRO: (26.01) Det er så der hvor nummer to på det der med at føre ud i livet. Det er igen tilbage til det med 

ressourcer og fordi, jeg ville have det skidt med hvis jeg nedsatte de her grupper og gave dem 

beslutningsmagt, så skulle de også vide at når de tog en beslutning så blev det prioriteret og det ville blive 

udviklet og sat online. Som det er nu, og det er også surt, men der ligger sindsyg meget backlog på det vi 

skal lave. Nu skal vi lave en ny side til at starte med. Det er ret vigtigt at vi får et nyt online appearance og 

derefter er der så tre universitets portaler som bare skal stå klar til deadline. Det er bare ting vi skal lave. Så 

hvis vi satte den her gruppe ned og sagde – det er kanon med det her nye system eller et eller andet og vi så 

først vil kunne deploye om 6 måneder, så vil det væres sådan lidt naaaaa. Så vil de tænke det er lort det her. 

Så det er igen, det skal tænkes igennem det hele. Det er igen tilbage til at hvis vi fik en sum penge der gjorde 

at vi kunne sige, vi ansætter to udviklere og så laver noget der hedder GraduatelandXXX projects som er 

engang hver anden uge, der har folk en halv dag hvor de kan sætte sig ned og så kommer de op med nye 

ideer. Der vil så sidde én mand, dedikeret til bare at kode det her, det ville vi synes var hamrende fedt, og det 

ville skabe sindsyg meget innovation. Lige nu der har vi bare ikke ressourcerne til det – vi har ikke friheden 

til det, vil ville synes det var det fedeste, fordi det ville skabe en helt anden dynamik i hele forretningen. Jeg 

hader at sidde og sige det der med ressourcer, for det lyder så coporate. 

JB: (27.27) Jo, men det handler jo om kapital. 

JRO: (27.29) Det gør det! 

JB(27.30) Det er også et af de spørgsmål jeg har på her; Har i overhoved kapitalen til at 

eksperimentere? En af de ting vi har haft med inde over er at; Hvis man er bevidst om sine 

kompetencer i virksomheden. Altså medarbejdernes kompetencer, så kan man lave de her små 

arbejdsgrupper og lade innovationen opstå. Hvis ikke man selv har ressourcerne så er et af 

alternativerne at hyre et eksternt bureau til i hvert fald i branding øjemed, eller om det er for PR eller 

produkt udvikling. Men der er vel så heller ikke kapital? 

JRO: (28.01) Nej, der er heller ikke kapital til det. Så det handler om at alle ressourcer er små hos os. Der er 

en hardcore prioritering. Jeg tror vi har lært meget, især founder gruppen. Der er jo kæmpe fordele ved at 

bootstrappe virksomheden. Sådan rent ejerskabsmæssigt, men  der er nogle ulemper ved det. Tag Spotify 

som eksempel, det er en case som altid har skulle kræve penge, mange penge up front, fordi det er en 
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forretning der bare brænder penge af. Men  de har kunne rejse utroligt store summer penge og kunne få 

utroligt gode udviklere ind, utroligt gode produkt folk ind, som simpelthen har gjort de har et 

innovationshold der er ret vildt. Det er det samme med Facebook, og de har været heldige fordi de har ramt 

et godt marked og gode investorer der har gjort de har kunne få de her hardcore innovationsgrupper. Det er 

sådan noget med, du ikke har noget fast skrivebord, du sætter dig bare og så møder du en ny mand hver dag, 

og så sider du og brainer hver dag.  Så binder du de her projektklynge op og så vil der være en prioritering –

og det vil der altid være.  

JB: (29.00) Det er jo også nemt at finde de gode eksempler, det er jo som regel dem der bliver boostet 

mest. Men hvad så indenfor jeres branche, der har i en masse konkurrenter. Kigger i på hvad jeres 

konkurrenter gør? 

JRO: (29.11) MEGET! 

JB: (29.12) Jeg tænker, både i forhold til produkt, det går jeg ud fra fordi det skal I være up to date 

med. Men i forhold til hvad de signalere, hvem det er de henvender sig til. 

JRO: (29.20) Jeg vil sige, igen ud fra en snak jeg har haft med en kollega, om hvordan vi vil positionere os. 

Vi vil gerne, lige som Momondo  er dem nyhederne ringer til forud for ferie sæsonen om hvilke rejsemål der 

er mest populærere, Det vil vi gerne være inden for alt hvad der hedder studerende og nyuddannedes 

karriere. Vi vil gerne positionere os som eksperter. Vi skal kunne gå ud og sige noget om det generelle 

marked og de trends. Det gør vi via vores data. Vi skal også positionere os som de visionære, der siger: Vi 

ser et marked gå den og den vej. Fordi XYZ. 

JB: (30.06) Det er vender vel måske lidt til Jeres brand valg. Hvis det er det det skal signalere, hvad er 

det det kan som jeres konkurrenter ikke kan. Det lyder ikke særligt differentieret at gå ud og sige 

noget som alle kan sige. 

JRO: (30.21) Det kan vores konkurrenter også sagtens sige, og det gør de også. Det  er dem vi gerne vil slå 

lidt af stolen på nogle punkter. Det som jeg  tror vi kan differentiere os på det er at vi har fingeren mere på 

pulsen, fordi vi er unge mennesker der er født ind i den digitale alder. Der især omkring den digitale adfærd 

for nyuddannede og studerendes karriere vi gerne vil slå på taksen for. Jeg tror ikke nødvendigvis det 

gennerelle arbejdsmarked-trend på et lidt større makroøkonomisk perspektiv, det kan enhver finde tal på, 

men sådan de studerendes adfærd på nettet tror jeg vi vil kunne skabe ret god kant på. 

JB: (31.01) Men er I, i kontakt med jeres studerende/forbrugere. Nu tænker jeg ikke bare I opdatere 

på Facebook, Jeg tænker praktisk talt om i kommunikere med dem om hvad de har brug for. 

JRO: (31.12) For lidt. 
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PL: (31.13) Ikke sådan struktureret. Men man gør det fordi, man snakker med folk, men der er ikke sådan 

blevet lavet fokusgrupper eller et eller andet system til ligesom at administrere det 

JB: (31.25) Hvorfor? 

PL: (31.26) Hmmm. 

JRO: (31.27) Ressourcer! Haha. Det er et godt kort at trække 

PL: (31.29) Nå ja men altså, vi har bare haft et flow af ting der skulle laves, og der har været større eller 

mindre ildebrande der skal laves – i går næremere end i dag. Så vil det altid være det der er fokus på. Så snart 

man får slukket de største ildebrande flytter man fokus til de mellemstore og så de små til sidst, og først 

derefter begynder man at kunne sige hvad er det rent faktisk der skal til for at vi gør det her bedre. 

JB: (31.55) Men er det ikke jeres brugere der skal gøre Graduateland til stedet at være. 

JRO: (32.01) Helt vildt. Det er det vi kigger meget på. Der er to måder som jeg ser det at se brugeradfærd på, 

der gør at man kan se hvilke problemer man har og hvilke muligheder der er. Lige nu er vi blevet mere 

datafokuseret i forhold til hvad fungere på vores site, hvad fungerer ikke. Hvilke job søger vores brugere, 

hvilke jobs søger de ikke. Vi kan se nogle mønstre på hvad gør en tilfreds bruger, så vi begynder at arbejde 

meget med frameworks. Det er så man kan sige; Vi har X antal studerende på CBS 19.000 mennesker, hvad 

ville være en tilfredsstillende grad af mennesker der loggede ind igen, hvor mange sider har de set – så det er 

sådan meget kvantitativt, i forhold til hvordan er deres adfærd. Det kan så fortælle os om det vi har på sitet, 

hvordan performer det og det som performer dårligt skal så væk. Det siger ikke noget om specielt om nye 

initiativer, men det er faktisk det vi har fået meget mere fokus på i forbindelse med vores investering at vi 

skal teste af. Der kommer til at køre to ting mod brugere, der kommer til at køre kvalitative 

spørgeskemaundersøgelser omkring ydelser der kan tilfører merværdi og i forhold il subscription-model. Det 

handler om at få en masse data ind og den data skal vi så sidde og gå igennem – det er det kvalitative, det er 

den hvor brugerne selv skal kunne byde ind. Den skal vi så kombinere med en mere kvantitativ. Det kunne 

være at teste funktioner af på sitet, og så måle på hvor godt det vil performe. 

JB: (33.57) Men det er jo taget meget ud fra at i skal skabe jobs til brugerne, men når det er, I gerne 

vil ud og være talerør for hele branchen og i vil gerne gå ud og være dem som fremstår som 

eksperterne. Hvorfor har I ikke mere kontakt med jeres direkte bruger. Jeg er med på I har masser af 

kontakt med virksomhederne og ved hvad de efterspørger, men, hvad er det brugerne har af 

problemer i hverdagen, hvad er det  de godt kunne tænke sig I var talerør for? Det er fordi der er ret 

stor mulighed for at finde en niche, med et budskab eller udvikle jeres brand hvis I finder den her 

subkultur der virkelig efterspørger at Graduateland går ud og løse det her problem for os i medierne. 
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JRO: (34.39) Det er måske der hvor vi har en forud indtaget mening, der er at repræsentere de studerende. 

Eksempelvis så kan vi se en trend – noget vi har snakket med DTU om på en konference – at små- og 

mellemstore virksomheder er for dårlige til at ansætte nyuddannede. Der fandt vi en masse data på hvor stor 

værdiskabelsen er for små- og mellemstore virksomheder ved at ansætte højtuddannede. Der var vi ligesom 

et talerør for at de skulle komme i gang med at kigge mod universiteterne for at ansætte arbejdskraft. Det er 

igen noget vi har taget sådan lidt oppe fra og så puttet ned over det vi har. Vi har aldrig  spurgt brugerne om 

hvad vi kan gøre for at blive deres stemme. 

JB: (35.26) Forestiller i jer så at gøre det i fremtiden. Nu hvor du taler fokusgrupper. 

JRO: (35.28) Ja…. 

PL: (35.29) I forlængelse af det Jens siger, så som udgangspunkt så har vi  en meget pragmatisk holdning til 

at hvis der er et eller andet vi kan komme i medierne på, så er vi fucking klar. Hvis det handler om at de 

studerende gerne vil til udlandet og læse, hvis det handler om at det er svært at finde job i Danmark, hvis det 

handler om at virksomhederne fyre nyuddannede i stor stil, eller hvad fanden ved jeg, så er der jo tusinde 

vinkler at komme ind på det her med. Det kunne jo være vi havde et eller andet vi kunne byde ind med. Jeg 

vil heller hvis vi på en eller anden måde kan…. 

JRO: (36.06) …vi er reaktive, vi er ikke proaktive…. 

PL: (36.07) Nej det er da noget vi gerne vil lære men på et eller andet tidspunkt vil vi gerne. Det har vi da 

også snakket om, hvordan helvede vi skal gøre det, men vi skal gøre det på en eller anden agenda eller 

nyhedsstrøm, så er vi klar til at byde ind – og der vil vi gerne spænde over en masse felter, i højere grad end 

at skulle repræsentere en eller anden niche ting. Så kunne det være man havde en eller anden samlet budskab 

man prøver at dreje dialogen hen på, men vi vil gerne være bredere end det. Der er der først den lidt lav 

pragmatiske, vi vil jo bare gerne have lidt attention på en eller anden måde. 

JB: (36.53) Men tror i at hvis i går ud og udtaler jer om alt, at det vil gøre jer til ekspert på det hele, 

kontra at hvis i starter med udtale jer som ekspert på et bestemt område at det vil betyde at I 

nemmere vil kunne komme videre, så i får den her ekspert status 

JRO: (37.04) Men jeg vil sige, jeg synes heller ikke Vi udtaler os bredt. Det vi har som fokus område det er 

vi skal være eksperterne på studerende og nyuddannede og deres karrierevalg og så kan et afkom af det være 

det at læse i udlandet eller det  at søge karriere i den maritime sektor, så skal vi være eksperter. Den her 

gruppe vi ved noget om, hvad der så er af tingeltangel ud fra den her, det vil vi kommentere på. Så vi vil 

aldrig gå ud og kommentere på finansloven og målsætning om arbejdsløshed på fem procent det vil vi aldrig, 

det ved vi ikke en skid om. Men hvis de gik ud og sagde noget om studerende og nyuddannede og deres 

mulighed for a komme i job Så er det vores niche, så vi er forholdsvis fokuseret på vores kompetence 
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område, og især ud fra den her samtale er at vi er meget reaktionære omkring det, så det er ikke sådan at vi 

ringer ud nu og siger vi kan komme med tal på en masse ting, og det burde vi egentlig gøre, så vi følger mere 

nyhederne og reagere på det. Vi spinder ikke selv historierne vi er mere med som en follow up. 

JB: (38.21) hvor meget følger i med i medierne? 

JRO: (38.22) Vi følger ret meget med, vi sidder og tracker overskrift.dk og følger keywords osv. 

JB: (38.24) Følger i også med i om der sker skift. Medierne er generelt ret gode til at gå ind og 

italesætte de nye trends, om det er nye ideologier. De er ret gode til at spotte hvad den danske 

samfundsborger vil kunne tænke sig. 

JRO: (38.49) Ikke meget… 

PL: (38.50) Altså kun sådan den almindelige opmærksomhed overfor hvad der sker. Altså for mit eget 

vedkommende. Ærligt talt, det er ikke det der er det største fokus område for os. Vi fokusere mere på at lave 

et konge produkt til vores kunder, i højere grad end at gå ud og skabe attention om et eller andet vi ikke kan 

tjene penge på og for det andet føler vi måske lidt at det her er vi klar til senere. Vi vil meget hellere få en 

ordentlig røvfuld mediedækning om 2 måneder, bare det gør at vi ikke har det helt store behov lige pt. for at 

blive eksperter, det vil vi gerne men de ressourcer der er i virksomheden bliver brugt anderledes, så det er 

argumentet for hvorfor vi ikke sidder og har seks mand ansat til det. Det er selvfølgelig meget  oplagt at der 

skal allokeres ressourcer til det her men det skal der også på tusinde andre ting. Så det har måske mere været 

et sideprojekt. 

JB: (40.09) Tilbage til jeres ressourcer. Når I hele tiden taler om at I vil monitorer ting, er det så fordi 

det skal kunne kvantificeres, om det er brugeradfærd eller om det er salg, er det fordi det skal være så 

datadrevet for Graduateland? 

JRO: (40.26) Langt hen ad vejen, Ja. Vi kan godt lide at tage beslutninger baseret på data, og der er 

selvfølgelig områder af forretningen hvor du ikke kan kvantificere. Pr er nok den svære at kvantificere på. 

Det er ikke sådan at vi skal have nogle specifikke matricer på det, men alt hvad der hedder salg, produkt og 

tech, prøver vi i stor grad at kvantificere på. Jeg har den klassiske CBS saying what you can not meassure 

you can not manage. Så begynder vi at snakke om hvad der er godt og skidt, og alt er relativt. Men når vi har 

data kan vi begynde at se om hvad der performet godt og hvad vi skal ændre på. Vi kunne også sagtens 

kvantificere PR og sige vi skal være i XYZ antal medier, sætte mål på det. Langt hen af vejen, så ja, vi er nok 

meget datadrevet, og vil gerne være endnu mere datadrevet. VI er  ikke engang tæt på at være der synes jeg. 

Det er ikke for at overvåge eller micromanage men beslutninger skal blive truffet ud fra et validt 

datagrundlag. 
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PL: (41.38) Ja det skal være konkrete mål, noget hvor man lige som kan efterfølgende sige; lykkedes det så?. 

Der efter finder man så ud af om det gjorde eller ej. 

JB: (41.45) Men hvis vi taler branding og image og kommunikation så er det langt hen af vejen meget 

meget blødt det hele og svært at kvantificere. I taler meget om medierne. Hvis i får en artikel i Børsen, 

så ved I jo ikke hvad det betyder i forhold til hvordan jeres virksomheder har det med Graduateland 

eller hvordan jeres brugere har det eller hvordan universiteterne ser på jer. 

JRO: (41.55) Det er Svært at kvantificere, men vi ved vigtigheden af det. Men jeg tror også du rammer 

meget godt. Grunden til vi ikke har gjort det nok er vi ikke kan kvantificere det og ikke kan sætte en streg 

under. Jeg ved vi kan købe tusind brugere i Holland for femtusind kroner. Så ved jeg at en artikel i Holland  

måske vil kunne skabe tusind brugere, måske  femtusind eller måske kun femhundrede. Den tid jeg bruger på 

at få den artikel i Holland vil måske være ti timer og det vil samlet koste titusinder kroner og  der jeg nød til 

at opveje ressourcer, hvad kan bedst betale sig. Det er hele tiden den man er nød til at have. Den tankegang 

skal man bar have hele vejen igennem. Bare se Momondo de blev talerøret for hele branchen. Jeg snakkede 

med en af founderne der fortalte at, i starten der ringede nyhederne hele tiden, når de gerne ville have nogle 

tal og de var overhoved ikke eksperter på rejser vi havde bare meget data, så de vidste ikke en skid om det, 

så ville de gerne have ham til at udtale sig. Til sidst var det ham der var live i TV2 når der var live dækning 

af rejser. De pushede det stille og roligt. 

JB: (43.29) Var Momondo ikke en af de første rejseportaler 

JRO: (43.31) Nej det var de ikke engang, de havde 4-5 konkurrenter. Deres PR guts arbejde bestod i at sidde 

og spise kannapeer med de helt store chefredaktører og når de så havde noget kom de bare i medierne. De 

var hamrende dygtige på PR og Marketing og de tror jeg var årsagen til at de blev solgt for den halve 

milliard. Vores største svaghed i foundergruppen er vore manglende viden om PR og Marketing, Jeg er 

salgsmand, Morten er Tech og Patrick er produkt. Jeg er salg på den old school måde. Marketing er der ingen 

af os der rent faktisk ved noget om. Online det er vi sku gode til, mens PRmæssigt, den strategiske 

positionering er nok vores akilleshæl. 

JB: (44.45) Er det noget i kunne forestille jer at udvikle. Nu tænker jeg ikke PR men bredere. Jeg 

mener jeres image, sætte jer ned og skrive ned hvad er det vi vil have vi signalere. 

JRO: (44.58) Det er faktisk noget vi kommer til at gøre her i starten af August. Ledelsesgruppen og 

mellemlederne kommer til at tage af sted og få skrevet værdier, mission og vision ned som både internt skal 

holdes men også udadtil skal afspejles. 

JB: (45.12) Hvor stor en del af Graduateland brandet er en intern forankret – er det sådan er folk 

lever Graduateland brandet 
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PL: (45.25) Det er der nogen der gør. 

JRO: (45.26) Det er nok blevet mindre i takt med at vi er vokset. Det tror jeg er hele udfordringen. Igen 

tilbage til Google, Facebook og LinkedIn. Jeg havde et møde med LinkedIn i Stockholm og de er 2500 

mennesker på deres kontor der. De ligner et start up, der madpakker over det hele og kasser til højre og 

venstre og høj energi. Det tror jeg må være den sådan ypperste form af organisations udvikling i et IT-

selskab, det er når du vokser, og stadig bibeholder den entreprenante kultur, og  selve de her grundværdier. 

Når du snakker med de her LinkedIn gutter, så kan du se de hele tiden jævnfører tilbage til deres mission og 

vision og strategier. Alt hvad de siger ryger bare sådan i fire kasser på den gode måde. Hvis du spørger vores 

medarbejdere her nu, så tror jeg ikke de vil kunne fortælle hvorfor vi gør det her, men det er det vil skal hen 

imod. Sælgerne vil ikke kunne fortælle hvorfor vi er blevet mere datadrevne. 

PL: (46.51) Det er også fordi fokus har ændret sig. Vi har jo fået et helt andet image både internt og eksternt 

siden vi startede. Vi er gået fra at være et af de fede start up’s som der var krudt i røven på, hvor tingene 

lykkedes og tingene gik stærkt og det gik bare sindssyg godt. Det var jo et super fedt image at have både 

internt og eksternt. Det var også det der gjorde at de mennesker der havde været med siden starten hvor vi 

boede på et lillebitte kontor, tænker meget mere på da vi spillede bordtennis i frokost pausen. Der var det en 

stemning der gennemsyrede alt, vi var bare en fucking start up og det gik bare godt og man møde måske lidt 

for sent til gengæld bliver man tre timer efter arbejdstid. Så har der været et skift hvor vi er gået fra at være 

den her start up til at blive flere mennesker og det hele blev lidt mere seriøst. Der har været, det sidste stykke 

tid, nogle af de nøglepersoner som ikke er her længere, og så er der kommet nye folk som er blevet ansat i en 

virksomhed hvor der var over tyve mennesker. Så deres opfattelse af virksomheden har ikke været den her 

start up drevet, reach for the sky mentalitet. Tyve mennesker der er jo en mellemstor virksomhed, så det  

nogle helt andre præmisser de er kommet ind på. Det er klart de ikke har haft samme engagement og passion 

for det her projekt som mange af dem der startede her havde. Derfor står vi nu med to forskellige typer 

mennesker i virksomheden. Nu er vi kommet hen imod at vi er relativt etableret, nu er vi den her etableret 

mellemstore virksomhed hvor data er fremtiden og nu skal vi forsøge at få resten med på den vogn. 

JB: (49.05) Hvorfor er det i har skiftet det image. 

PL: (49.07) Vi havde jo ikke nogen planer om hvad for et image vi skulle have til at starte med der gik det 

bare stærkt. 

JB: (49.11) Kunne i ikke have bibeholdt den her reach for the sky kultur, samtidig med at være seriøse 

JRO: (49.20) Det har vi også stadig, det er ikke sådan en enten eller. Vores ambitioner er ikke dalene, 

tværtimod, omkring det her, jeg tror det er vigtig at adskille omkring den langsigtede vision om at vi vil være 

de bedste indenfor vores felt, og så den mere strategiske om hvordan bliver den bedste inden for vores felt. 
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Det at vi vil være de bedste inden for jobs til nyuddannede er der stadig. Det handler om at the how vil altid 

være der, the why er at udrydde ungdomsarbejdsløshed. The How, hvordan vi sætter folk sammen,  the what 

rent lavpraktisk er jo at vi sætter dem sammen, det er jo der hvor innovationen ligger og køre mellem ABCD 

osv. Hvor du er nød til at have en agilitet, og den agilitet har gjort at så ser vi nogle trends i markedet, det er 

for eksempel data, det er vores what, hvordan kan vi letter får det op til vores How om hvordan vi knytter det 

her. Så vores What har da hele tiden ændret sig, hvad er det vi gør rent lavpraktisk. Vores How og vores 

Why er mere statisk, og skal også være statisk, og har ikke været så outspoken som vi gerne ville have det. 

Det er noget vi kommer til at kigge på og kommer til at forankre meget mere i virksomheden. Alle skal 

kunne se at når der bliver truffet en beslutning så er det fordi, det skal køre ind med vores Why, med  at 

udrydde arbejdsløshed, det skal være med at koble virksomheder og studerende, hvordan vi gør det det kan 

være ved at vi hjælpe virksomhederne med at træffe bedre datadrevet beslutninger, det kan være vi hjælper 

studerende med at få adgang til et lukket univers. Alt skal køres ind i Simon Sineks cirkel som alle kender. 

Det handler om at nå ind til de her kerner og der tror jeg at enhver virksomhed, selv de helt store som 

Facebook agtig. De ligger hele tiden og eksperimenterer på mobilt og sådan noget, hvordan de kan engagere 

folk så de kan connecte mere. Hele den her kommunikation cirkel om hvordan de komme til at eje mere af 

vores online ting. Nu prøver de at fjerne SMS ved deres chat, de prøver at lave et helt interface til Android så 

de helt kan overtage telefonen. De ligger og prøver frem og tilbage. Det er det der er deres What. Der er vi 

stadig meget agile, hvor vi ligge og eksperimentere frem og tilbage. Men vores Why og vores How skal 

stadig være mere autonome. 

JB: (51.55) Men skal I ikke når i har muligheden for at gøre det lidt mere flydende, skal i så ikke 

huske at binde det op mod jeres konkurrenter – nu tænker jeg rent image. Der er vel kæmpe stor 

værdi i at kunne differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Man må gerne have e samme produkter 

eller produkter som kan mere. Men hvad er det der gør man vælger Graduateland fremfor at vælge 

konkurrenten. 

JRO: (52.23) Den måde vi gerne vil differentierer os på det er ved at være den online drevet kilde til 

studerende og nyuddannede, fordi konkurrenterne er også online drevet. Hvis du ser lidt mere konkret er 

MoveOn en forlagsvirksomhed som laver IT, som er gode til kommunikation og til forlags duttelut. Vi er en 

IT virksomhed som laver online ting. Vi vil være ene leverandør af både de datadrevet mekanismer omkring 

mekanismer men også være det direkte ned på universitetet. MoveOn er mere gode til at skrive om 

studerende og ved siden af har de en job portal som er nice to have. Det er ikke  en del af deres 

kerneforretning men det er et tillæg til forretningen, hvorimod vores er kernen. Hvis vi ikke selv kan 

italesætte det, hvilket vi ikke kan hundrede procent, så kan vores kunder heller ikke se det, eller vores medier 

se det. 

JB: (53.32) Hvor skal Graduateland være om 3 år 
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JRO: (53.34) Det skulle gerne være på 100 universiteter i Europa, være de største indenfor at binde lokale 

universiteter op i netværket, vi skal være the go-to place for studerende og ny uddannede på skolerne 

ligeledes det samme for rekruttering af studerende og nyuddannede for virksomhederne.  

JB: (53.57) Vil det så sige i vil have ét brand eller en masse brands. 

JRO: (54.02) vi vil gerne være branded house, som overordnet set har Graduateland.com, og så nedenunder 

har en masse lande med en masse forskellige skoler bundet op under Graduateland som en stor paraply. 

PL: (54.17) Jeg tror man skal se det fra enten den studerendes synspunkt eller virksomhedernes synspunkt. 

Fra de studerendes synspunkt er det vigtigt at, qua vi laver de her universitets portaler, det der skal være 

deres indgang til deres netværk. De behøver sådan set ikke kende til netværket, det er ikke så afgørende. De 

features de er at trække på fra netværket dem kan vi hente ned på portalen.  Så det skal være deres brand – 

CBS CareerGate eksempelvis. Pointen er med det her kæmpe netværk at virksomhederne skal kende til at 

universiteterne er koblet op det her netværk på tværs af regioner, lande og på sigt hele Europa. Så de skal jo 

kende til netværket, så der er det ikke så vigtigt at de kende til den ene eller den anden portal, de skal bare 

vide de kan komme ud og ramme de studerende via netværket. Med den in mente så er det lidt to forskellige 

brands vi forsøger at kommunikere ud, hvilket er en kæmpe stor udfordring, for hvordan er det vi skal til 

medierne hvis vi både hedder Graduateland og CBS CareerGate, og forhåbentlig om 3 måneder også hedder 

KU CareerGate, for så er det forskellige hatte vi skal have på. Vi vil nok overordnet sige Graduateland fordi 

vi vil fokusere at de forskellige portaler skal være powered by Graduateland. 

JB: (55.53) Hvorfor hedder de ikke bare Graduateland 

PL: (55. 54) Fordi det er vigtigt, at der for det første kommer en slags, prefix i vores tilfælde, der knytter op 

på universitetet. CBS CareerGate så hedder det Lund MyCareer, og noget tredje på et andet universitet. Det 

betyder for virksomheder og studerende der er inde på den respektive portal får det som en wark cozy feeling 

at de er inde på noget velkendt, så det er argumentet for at det skal være en så lokal og integreret del af den 

oplevelse de er vant til. 

JB: (56.32) Kunne det ikke give dem det hvis det hed GraduatelandCBS 

JRO: (56.33) Det kunne det sagtens. Jeg vil sige i min ideal verden havde de alle sammen heddet 

Graduateland, jeg tror om de hedder CareerGate eller MyCareer, gør ikke den store forskel. Universiteterne 

har pga. den  måde de tænke på gerne ville have en form for ejerskab. Grunden til det er jo at CBS var de 

første og CareerGate og så kom Lund der ikke ville have Gate i navnet da det mindede dem om Watergate 

skandalen i 80’erne, der er en masse underlige ting med det der. Hvis Graduateland var en del af det, føler de 

at vi overtager deres brand, det er noget de tænker sindssyg meget over. Ideelt set ville det være sindssyg fedt 

hvis de hed Graduateland.cbs.dk fordi de ville styrke vores brand. 
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JB: (57.30) Et af formålene med at starte jeres virksomhed, Graduateland, det er vel at sælge det på et 

tidspunkt. 

JRO: (57.36) Jo på et eller andet tidspunkt. Det er sådan nok mere et resultat vi gør det godt, målet er bare at 

gøre det hamrende godt.  Så målet er de her 100 universiteter om 3 år. Hvis det lykkes, så kan vi kigge 

hinanden i øjnene, og nok får en god pris for det, så det er sådan resultatet for det.  

JB: (57.57) Hvad ser i som fordele og ulemper ved at, hvis i skal sælges. Hvad er fordelen ved at have 

en masse portaler som ikke hedder Graduateland men er powered by Graduateland kontra bare 

Graduateland 

JRO: (58.07) Jeg tror klart fordelen ved bare at være Graduateland er at du får et styrket brand i alle de 

markeder du ligger på, så det ville klart være at foretrække hvis du kan blive en Coca-Cola inden for det her 

vil det have en merværdi som folk gerne vil betale for. Jeg tror i et exit scenarie vil det nok være den ideelle 

løsning.  

PL: (58.27) Medmindre man bare har fået branded netværket godt nok. Nu ender vi jo med at kalde de her 

portaler mange forskellige ting, og nu er der kommet en tredje på Malmø Højskole. Det er super irriterende, 

men jeg tror godt man kan satse på at netværket opfattet som et større netværk, det er vigtigt at det er sådan, 

det er et spørgsmål om at kommunikere det ordentligt på hjemmesiden og i vores andre kommunikations 

kanaler, og forhåbentlig løse det potentielle problem der er i at have mange portaler. Så jeg er ikke så bange 

for det, men selvfølgelig vil man gerne have der står Graduateland så mange steder som muligt. Det kunne 

da være for fedt at der stod Harvard.Graduateland. Jeg synes det er en god løsning som det er nu. For mig er 

det vigtigt at de enkelte studerende associere sig med deres respektive portal. Hvis de logger ind hver eneste 

dag og tjekker hvad der er af nye fede ting, så har den portal altså fået et flue ben i min optik, hvad enten den 

hedder det ene eller det andet, så længe den er en del af netværket. 

JB: (1.00.19) Jeg sider og tænker når det er man er færdig som studerende på CBS så forsvinder ens 

adgang til CBS’ net, så forsvinder din adgang til CareerGate også. Kan i tabe brugere på det. 

PL: (1.01.13) Nej det sker ikke, vi verificere bare når du melder dig til at du er CBS’er efterfølgende du er 

færdig med uddannelsen får du adgang op til 5 år efter. 

JRO: (1.01.25) Vi er i gang med at finde en løsning. Vi kan sagtens banke en Alumni løsning op så am kan 

videreføre brugerne, men vi har kigget hinanden i øjnene og blevet enige om det ikke er det der er vores 

kompetenceområde og ikke det vi vil køre forretningen hen imod. Så vi kigger nu på hvordan vi kan tilføje 

merværdi ved at indgå partnerskaber til de brugere der bliver for gamle for os, og hvordan vi kan føre dem 

videre en den her livscyklus, ellers taber vi dem. Ingen bruger deres gamle CBS bruger efter 5 år. 
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JB: (1.01.48) Det handler vel så om at folk skal associere deres universitetsportal med Graduateland 

bagefter 

PL: (1.02.01) Jeg tror det handler helt lavpraktisk om at så snart du er videre, så er  det niche portalerne der 

er interessante, så er det IT-jobbank der er interessant. Vi skal begynde at fokusere på det senere og det er 

også det vi kan se er trenden.  

Slut på interview 1.02.13 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

131	  
	  

Bilag	  2	  –	  2.	  Interview	  med	  Graduateland	  
Transskription af interview med Graduateland Co-founder og CEO Jens Reimer Olesen (JRO) og VP of HR 
Christina Pansbo (CP) – Interviewer Jacob Blaaberg (JB), d. 7/8-2013 

JB: (00.06) Til at starte med kan du ikke du ikke fortælle hvad Graduatelands HR funktion er? 

CP: (00.09) Jo, altså jeg sidder jo alene og er i gang med at bygge hele det her HR op. Jeg startede første 
februar, og der var det jo nyt i Graduateland at have en decideret HR. Så den første periode har været meget 
konkret. Sørge for alle kontrakter, alle de opperationelle ting bliver strømlignet og der kommer nogle 
processer internt. 

JB: (00.43) Hvad for nogle processer er det? 

CP: (00.44) Jamen der er for eksempel også – nu sidder jeg også meget med rekruttering – så det er nogle 
helt konkret en mail, hvor der kan komme ansøgninger ind, så man kan gå ind og tage ansvaret for – 
struktureret at folk får afslag, de bliver inviteret ind til samtale når der er noget der er interessant, alle der her 
ting som måske ligger rundt omkring men hvor der måske ikke har været nogle ansvarlige for at sørger for at 
der blev taget fat om tingene. 

JB: (01.23) Men betyder det så også at i har kompetence profiler på hvad for nogle medarbejdere i 
godt kunne tænke jer? 

CP: (01. 29) Altså øhh,  der er det jo meget et spørgsmål om, når vi skal have en eller anden form for ny 
medarbejder, så vil det altid være mig og den afdeling medarbejderen skal ind i der tager en snak om hvad 
profilen er. Der er selvfølgelig en generel ide om hvad for en type menneske, hvad for nogle måske usagte 
værdier, vi sætter pris på. Det er også en process vi er gået i gang med at få italesat. 

JB: (02.02) Er det noget der er nedskrævet eller noget som i bare ved indbyrdes 

CP: (02.06) Der er ikke noget der har været nedskrevet men det er noget vi er i gang med og få nedskrevet. 

JRO: (02.13) Jeg tror det er visionen …(uklar tale)… vi har lige været på ledelsestur …(uklar tale)…  det er 
mere samarbejdet, som CP har lavet, hele strukturen for hvordan vi skal diskuterer. Så var den sådan os alle 
sammen som åbent spil. Vi skulle have fastsat en overordnet vision, formuleret det, det brugte vi en halv dag 
på. Så skulle vi snakke værdier og få pin pointet fem seks Graduateland kerneværdier, eller forslag til dem. 
Så skal vi senere braine med resten af gruppen. Få det sat op og få den medskabelse der er. Så det var det vi 
snakkede om sidst og jeg så meget frem til. Så før det har det været, som CP siger været meget, implicit hvad 
der har været, det har været åbenlyst, det har været eksekvering, det har været innovation, det har været 
iværksætteri. 

JB: (03.12) Men det gør også bare de her overordnede lidt for fluffy intetsigende værdier. 

JRO(03.16) Jo lige præcis. Man kan sige hele opgaven med det her er at man skal formulere, hvad skal det 
sige at have impact i Graduateland, de vil helt sikkert sige noget helt andet hvis du sidder over på 
Christiansborg eller hvis du sidder i offentlig job. Så vi skal personificere det og gøre, trække det ned over 
Graduateland. 
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JB: (03.34) Kan man så sige at vi skulle bruge en mere direkte HR afdeling fordi der måske var mere 
brug for at få sat det her i system. 

JRO: (03.42) Jeg vil nok sige at den direkte. Det er sådan noget der efter vi har fået det ind har kunne se der 
har være behovet for det. Den direkte grund til vi snakkede med CP til at starte med var at vi troede vi skulle 
have en masse kapital ind februar (2013) og så skal man have en der kunne ansætte en masse mennesker og 
strukturer en masse oplæringsprocesser. Jeg vil sige udover det CP siger, bare med mailen, så har der været 
en masse andet, det lyder som om der bare har været en mail. Der har  været alt sådan noget som ferie, du har 
25 med arbejdere, der er ikke styr på noget ferie der har været, der er 30 ansættelseskontrakter, det har været 
oplæringsprocesser. Der har været rigtig mange processer hvor jeg har styret det og det har bare været rigtig 
mange ting. Så det er der blevet ryddet rigtig meget op i. Før der var det bare værsgo her er din stol og din 
plads, her er dine to kollegaer. 

JB: (04.40) Hvad fokusere i for eller på i jeres oplæringsforløb? 

CP: (04.45) Igen så handler det lidt om hvilken afdeling medarbejderen skal ind i. Lige nu har vi ansat mest 
til salg, og der har vi lavet et helt program, hvor vi som det første, en lille ting, så sender vi nogle dage før 
medarbejderen starter en velkommen mail, og vi glæder os til at se dig på mandag klokken ni, og vi glæder 
os til du bliver en del af Graduateland teamet, her er vedhæftet en introduktion for den første uge, sådan de 
kan føle sig godt taget imod. Når de kommer ind så har JRO altid det første tete, sådan ligesom for at give en 
præsentation af hvem er vi. Få den der velkomst som JRO er aller bedst til at give. Den der inspiration så 
hvad er vi egentlig, hvad er det kommet ud af. 

JB: (05.34) Gør i også det intern, til jeres eksisterende medarbejdere, så i også forklare de ansatte per 
mail at det er ham eller hende vi har ansat og han kan det og det 

CP: (05.50) Jeg har faktisk snakket lidt med David om vi skal gøre det per mail, lige nu har vi ikke gjort det 
per mail, vi har snakket meget om vores interne kommunikation og vi er gået meget over til at der er nogle 
oplysninger der kører over mail, i stedet for at vi har haft nogle oplysninger der er kommet til fredagsmødet, 
hvor det egentlig har været en update på ugen, så lige nu er vi meget åbne med dem vi har til samtale, vi har 
dem typisk inde to gange, første gang hvis de er interesseret, og anden gang så er det man lige stopper op 
derude, og introducere dem til salgsafdelingen, går hen og hilder på, så det ikke er er så fremmed. Lige så 
snart vi har en underskrevet kontrakt melder vi ud at denne her medarbejder starter den og den dag, og 
funktionen vil være den og den. Så kommer de ind i intro forløbet, hvor der kommer, der er morgenmad og 
man sidder sammen og snakker om hvem er alle i teamet. 

JRO: (06.52) Det som vi totalt har misset før det var at jeg før har stillet mig op og sagt velkommen til 
Jonathan, han er vores nye marketingsmedarbejder, så var der halvdelen der ikke hørte efter og halvdelen de 
står og laver alt muligt andet og de sidste, ja det ved jeg ikke, den sidste tredjedel de er der ikke. Det er 
begrænset hvor meget de budskaber ryger igennem. Den vil skal bevare er den fysiske introduktion, men 
selve styrken i at sende mail ud er rent formelt. Så er folk informeret, så er der ingen undskyldning for ikke 
at vide for hvem der er Jonathan. 

JB: (07.25) Så har de også muligheden for at gå tilbage og læse mailen, hvis de ikke gjorde det første 
gang. 
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CP: (07.27) Nu er det også sådan at vi har sådan et ledelsesmøde hver fredag, hvor vi har nogle punkter, der 
sender alle fra hver afdeling sender punkterne til mig, og hver mandag sender jeg en mail til alle i 
virksomheden om hvad er det der rør sig og er der noget nyt, du ved om medarbejdere osv.  

JB: (07.55) Hvor fokuseret er i på at de nye medarbejdere skal have nogle specifikke kompetencer, det 
går jeg ud fra i kigger på når i ansætter dem 

CP: (07.59) Ja 

JB: (08.00) Hvor fokuseret er så også på hvad for kompetencer i har i forvejen? 

CP: (08.07) Altså man kan sige generelt er der sket et stort skifte herinde, nu kan du (JRO) nok snakke mest 
om hvad der har været tidligere, og efter, og det er jo ikke fordi jeg er kommet ind, men efter jeg kom ind var 
der et par måneder hvor vi skilte os af, vi ændrede rigtig mange ting, og der var selvfølgelig også nogen der 
sagde, det er ikke mig længere, hvor vi også valgte at sige tak for samarbejdet til nogle af medarbejderne 

JB: (08.37) Men har i kompetenceprofiler på jeres medarbejdere 

JRO: (08.39)  Nej det har vi ikke 

CP: (08.43) Det kommer også an på hvad du mener med kompetenceprofiler. For det er der jo mange 
forskellige måder… 

JRO: (08.49) Rød hat, blå hat  

JB: (08.50) Det er taget ud fra antagelsen at der er rigtig mange virksomheder der har medarbejdere 
ansat i stillinger hvor de faktisk har kompetencer, som vi også snakkede om sidst som løber ud over 
den arbejdsfunktion de faktisk har 

JRO: (09.03) Jeg havde faktisk glædet mig til at snakke med dig igen efter det her, det er noget af det Patrick 
og jeg tog meget til os, vi havde en rigtig god snak bagefter, hvor vi snakked om mange af de ting. Noget jeg 
har taget meget til mig omkring den måde vi køre projekter på, noget totalt synligt, vi har lavet nyt website. 
Størstedelen af det website henvender sig mod tre målgrupper, Virksomheder, brugere og universiteter. Det 
er Patrick og Niels der sidder og designer det her produktmæssigt og der an jeg tydeligt se, desværre, at det 
har kørt meget isoleret, for hele vores fokus mod virksomheder, der skulle vi have haft mange fra salg 
indover og give feedback på hvordan vores kunder reagere på det. Det er produkt der har siddet og lavet det, 
de har kigget på en masse spotify sider, de har kigget på en masse lækre sider om hvordan du laver b2c 
eksempelvis, det er ikke samme måde du laver b2b. Og produktafdelingen har ikke den bedste forudsætning 
for at kende vores kunder. De er pissedygtige til at lave produkt, design og være innovative, men alt den 
viden der også kommer fra salg, som også kunne komme fra marketing det er lidt røget i svinget, og det 
betyder nu at vi skal til at lave en anden version af det her. Det er det ene eksempel, det andet eksempel er at 
vi er ved at kigge på hvordan vi kan lave en forretning på universitetet, de universiteter vi ikke kan lave den 
her forretningsmodel på hvor virksomhederne finansiere det, de får lov til at betale for det, der kræver det 
nogen der kender universitetsmarkedet, i forhold til hvad er forhindringerne, hvordan skal det prissættes, så 
kræver det nogen fra vores IT og teknik, som vil sige hvad vil vi kunne differentiere os på, eksempelvis hvis 
vi kan sælge et sikkerhedsbevis, det koster os tre kroner at lave, og sælge det for 20 kroner, det vil 
universitetsfolkene aldrig vide, og så kræver det sidste også at vi skal have nogle af vores salgsfolk med, 
med salgserfaring, der siger hvordan kan vi gå til markedet med det her. Vores første step mod at få det 
samlet, det var at få det lavet på det her ledelsesmøde overordnet. Det vi skal være bedre til det er at lave de 
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her projekt klynger på tværs af hele organisationen. Så hvis vi nu siger at vi laver et nyt employer site, så 
skal vi have feedback fra nogle kunder, når vi har det så tager Produkt bolden, og så er der lukket for 
diskussionen, når de har bolden.  Så ryger den i teknik, og så bliver det kodet færdigt. 

Hele den her proces, tilbage til ressourcer som vi snakkede om sidst, når du har et start up, især med den 
situation vi har nu, det er øjnene på bolden som jeg også kan huske vi snakkede om, hver dag til Salg – make 
money. Det er den her kort vs. Lang sigt. Der kan vi sagtens snakke kapital, hvordan vi langsigtet vil kunne 
skabe lang mere bæredygtig, og langsigtet virksomhed, når vi får det her pusterum til at gøre nogle ting. 

Nu her har vi ikke haft så meget pusterum. De sidste to dage har været de fedeste dage, for mig det sidste år 
næsten. Jeg kan mærke folk er tilbage med energi fra ferien, folk har også fået energi af den tur vi var på, 
sådan rent ledelsesmæssigt. Der har været sådan lidt slåskampe, så er det godt at få talt lidt ud, og vi kan 
blive enige om at vi er uenige om noget, og en af vores værdier hedder også kant, vi respektere hvad du 
siger. Så det at jeg ikke nødvendigvis skal fokusere på om vi når 350.000 i denne her måned som David 
vores salgschef er ansvarlig for, end at sige at vi faktisk har en sælger der kan bruges en hel dag i produkt. 
Det giver en buffer der gør du kan tænke langsigtet. Vi har det stadig ikke endnu, men vi prøver stadig. 

CP: (12.37) Men jeg tror også, hvis vi skal snakke omkring de her profiler, så tror jeg i hvert fald tidligere at, 
i hvert fald da jeg kom ind, så var der måske lidt nogen der var startet inde i salg og så var de rykket videre 
til noget andet, fordi det var det de brændte for,. Der var måske ikke så faste strukturer i salg, så det er meget 
godt eksempel da det er der de fleste sidder. Der har vi bare haft rigtig meget fokus på at få struktureret 
internt. Man skal vide hvad er mine arbejdsopgaver og ansvarsområder. Hele salg blev omstruktureret, så vi 
har nu mødebookere, konsulenter, vi har en der eksekvere på kampagner, vi har to forskellige afdelinger. Det 
er et fokus jeg har, når jeg ansætter, hvad er det for nogle mennesker vi har her, hvor vil de hen ad. Jeg 
spørger dem altid hvad deres drømme er og hvor de ser sig selv om nogle år, sådan vi sikre at de mennesker 
vi får ind er nogen som hvis det skal være salg at det er noget de brænder for. Jeg håber de har ambitioner 
også inde for det felt, men jeg har været meget opmærksom på ikke at få nogen ind der egentlig måske 
hellere vil sidde i produkt, og som så tror salg er vejen ind. Men vi skal have nogen ind så vi kan bygge 
rammerne og roller op, hvor tidligere har det været mere flydende 

JRO: (14.04) og det synes jeg helt sikkert er det rigtige set up. Jeg er ikke et kasse menneske, hele grunden 
til jeg godt kan lide at arbejde sammen med CP det er at hun er bedre til at tænke i kasser, det samme med 
hendes bror, det er de eminente til. Så når jeg kaster noget op så er det godt det lander nogle steder og der 
bliver fulgt op på tingene. 

 

JB: (14.24) Men vil det i det henseende så ikke være smart at have kompetenceprofiler på hver eneste 
medarbejder, hvor man siger, det kan godt være du sidder i en salgsfunktion nu, men jeg ved også du 
er dygtig inde for det her område, så næste gang vi skal samle en projekt gruppe så… 

JRO: (14.40) Det er præcis det jeg gerne vil hen til, det der med at dit daglige arbejde er sælger, at tjene 
nogle penge til vores forretning, men lad mig tage et konkret eksempel, Lasse vores sælger der har været her 
i længest tid og er vores suverænt bedste sælger. Jeg har læst med ham, jeg ved hvor super skarp han er, jeg 
har været i projektgrupper samme med ham. Han har den højeste IQ på det her kontor, han er bare ikke sådan 
en, med mindre du begynder at snakke med ham vil du ikke tro det, han er hamrende hamrende skarp på 
produkt. jeg kan mærke når jeg er ude og drikke en øl med ham, og vi begynder at snakke kan jeg mærke at 
jeg tænker hvorfor fanden har jeg ikke haft dig med da vi lavede det her, og det er præcis det her, så skal jeg 
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ud og sige til David jeg lige skal låne Lasse i to timer, så siger David, fedt der røg lige 5000 kroner der, fordi 
han er den bedste sælger. 

JB: (15.33) Men det får os vel lidt tilbage til jeres fokus på hvad jeres målsætning er. 

JRO: (15.37) Ja det er tilbage til det her med lige nu der har vi en halvårsplan der hedder et fokus – 
omsætning i biksen, at vi  får et salgsteam op at kører, løbende med det der skulle vi gerne rejse noget kapital 
der gør at vi kan trække vejret, der vi kan lave nogle af de her træk, der gør vi kan hive en sælger ud engang 
imellem og tænke lidt langsigtet. Hvis vi nu fik lavet en bedre landingsside til vores virksomheder, så 
betyder det vi konverterer ti procent bedre, eller flere kunder, der i længden vil betyde langt højere salg, så 
min ROI er sindsyg god 

JB: (16.12) Hvor meget skal i tjene før i kan tillade jer det 

JRO: (16.13) jeg vil sige….. det er ikke så meget hvad vi skal tjene det er mere hvad for en buffer jeg har på 
min likviditet 

JB: (16.22) Jeg tænker bare det bliver meget hurtigt meget subjektivt, for hvornår er det vi synes nok 
er nok 

JRO: (16.30) Det er fuldstændig korrekt, når jeg har en situation hvor jeg kan tillade mig at tænke to år ud i 
fremtiden og vide der er jeg fuldt finansieret så vil det være sådan et tidspunkt hvor jeg kan trække vejret 

JB: (16.44) Kan man så også forestille sig at når i får det her råderum eller pusterum at i så begynder 
at tænke på videreuddannelse af jeres medarbejdere 

CP: (16.55) jeg tænker allerede videreuddannelse 

JRO: (16.56) Lad mig sige det sådan her, det klassiske eksempel, der er noget der hedder Connect Denmark, 
som er et iværksætter forum, hvor iværksættere kan komme og præsentere deres ide og så får de super meget 
sparring. Der har jeg fået krejlet mig til at vi kan få testet to af kompetencemæssigt, og det har jeg så 
inviteret David og Lasse til, de skal ud en halv dag, så skal de ud hvor der kommer nogle iværksættere der 
skal præsentere en mobil app, så sidder der et panel af en tidligere salgsdirektør for H&M, jeg sad og spillede 
klog sammen med en masse andre, så et er man får et pisse godt netværk, man møde en masse mennesker, 
men man lære en masse om sig selv, det at jeg skal formulere, hvordan vi sælger, det gør at jeg skal til at 
tænke og formulere hvad vi rent faktisk gør. Det har været sindssyg kompetenceudviklende for mig at sidde 
på den anden side af bordet. 

JB: (18.06) Men det har jo også en god effekt på medarbejderne at de får lov til at uddanne sig 

JRO: (18.09) Du skulle se især Lasse, jeg har haft lovet David det, han blev så glad. Men han er en vigtig 
medarbejder for mig, ham vil jeg holde på, et er han giver penge til vores forretning men han er en 
værdibærer 

CP: (18.34) Men det har vi jo også snakket om, og vi har endda siddet og snakket om det for et par uger 
siden, hvor vi henover efteråret gerne vil, om det så er en gang om måneden, at vi hiver en ekstern ind. Vi 
har begge to et meget bredt netværk, jeg har indenfor coaching og sport og alt sådan nogle ting. Det at man 
hiver en ind til at give noget inspiration og giver noget oplæg om motivation og forskellige ting, som jo 
samtidig er videreudvikling, det er jo ren læring for de medarbejdere der sidder der 
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JB: (19.04) Hvad med direkte kurser 

CP: (19.07) Altså der har vi, vi snakkede jo om, hvad kan man sige, da vi troede der skulle ansættes et hav af 
mennesker lige nu og her, der snakkede vi faktisk om, der var det måske en lidt anden type medarbejder vi 
gerne ville have ind, og der var vi klar på at vi skulle have en masse mennesker ind der var lidt grønne og vi 
selv kunne køre dem op, at vi selv kunne lave et internt Academy for salgstræning, nu har vi så valgt at hive 
personer ind med erfaring, fordi det er det vi har brug for lige nu, men jeg sad og brainede med en fyr der har 
lavet sådan nogle Academy, og selv undervist i store virksomheder, om hvad kan vi kan bygge op her. Så vi 
tænker over det det er klart med på en, nå vi når der til og har mulighed for det at ansætte et hav af 
medarbejdere, og det er selvfølgelig også for de eksisterende medarbejdere, men simpelthen gå ind og give 
dem, til de nye, men også opkvalificerende. Derudover snakker vi meget om ledelses delen, at vi har nogle 
medarbejdere siddende der er blevet ledere, men vi kan ikke forvente, det er måske nogle der ikke har haft 
lederansvar før, at de ved hvordan man skal agere som leder 

JB (20.29) Det er også et spørgsmål jeg har, for et er om der er behov for at udvikle jeres 
medarbejderes kompetencer, men er der også behov for at udvikle jeres lederes kompetencer. For 
uden at det bliver for biased – nu er i en fem stiftere, og i besidder alle en ledelsesfunktion 

JRO: (20.48) Jaaa tre af os gør 

JB: (20.52) Ok, men har i som ledelsesgruppe de rigtige kompetencer til at bestride de ting. 

JRO: (20.56) Mit umiddelbare svar er totalt nej, på mange punkter. Jeg tror lang hen ad vejen så er gode 
ledere 80 procent noget du har og 20 procent er noget du kan tillærer dig. Det jeg har efterspurgt, jeg har 
aldrig tænkt tre sekunder tilbage på skolen, for jeg synes jeg kom ud fra CBS og kunne finansiering, 
marketing og lidt af hvert. Noget af  det jeg tror jeg aller helst vil putte i min toolbox, fremadrettet det er 
noget ledelseskurser, det er det jeg mangler og prøver at opkvalificerer mig mest på. Så nej, ikke i forhold til 
resumeet, men jeg tror heldigvis, og det er ikke mig selv der skal sige det, vi kan lærer det forholdsvis 
hurtigt. Jeg er jo ikke den rigtige til at uddanne hvordan en god leder er, men jeg kan uddanne hvad jeg selv 
synes god ledelse er. På vores weekend snakkede vi meget tillid, ikke micro-manage. Lederen det er ham der 
går forrest i krig, det er ikke ham der står og siger, du gør det, han siger vi gør det. Jeg plejer at sige en 
ledelses største rolle er at være servicemedarbejder. 

JB: (22.28) Det vender jo også tilbage til det du siger CP, med motivationen,  forhold til at micro-
manage, det fungerer bare ikke så godt. 

JRO: Jeg kan se det var grunden til da jeg kom ind og sagde, at jeg kan ikke gøre noget der kræver at jeg skal 
bruge min hjerne mere end ti minutter her på kontoret, hele tiden. Det ser jeg som min største rolle i det her, 
at folk kan komme og afbryde mig hvornår fanden de har lyst. Jeg skal være det her serviceorgan, så når 
David kommer og siger skal vi lige gøre sådan og sådan, så skal jeg være på. 

JB: (23.01) Men kan det ikke også være problematisk 

JRO: (23.03) Nej, fordi jeg synes, hvis du ikke får de her løbende…. Det opperationelle er mega vigtigt lige 
nu, så jeg skal være dygtigt nok til at allokkere min egen tid til det. Det er også noget vi (CP og JRO) har 
snakket med om, så er det hvis jeg skal sidde og tænke og skal isolere mig, så skal jeg gøre mig selv den 
tjeneste at tage det hjemmefra, for når jeg er her så er min største rolle at kunne servicere og hjælpe folk med 
at gøre deres arbejde godt nok 
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JB: (23.36) så det handler om mere om i forhold til ide udviklingen, end det handler om beslutninger, 
at den skal lige forbi dig 

JRO: (23.41) Nej, det kan være det hele, prioriteringer, en af vores andre værdier, vi er allerede begyndt at 
snakke og vi har gjort det hele ugen. Min yndlings værdi er impact, det er  om at alle skal overveje at hver 
gang man gør en ting, hvad er mest effektivt og hvad vil skabes mest værdi. Lad os tage et eksempel, jeg sad 
og snakkede med Jacob og David, vi snakkede e-mail udsendinger, kontra der skal laves et eller andet flot 
design, hvordan kan kommer vi lettest over det her og hvad har størst værdi A eller B, lad os tag tilbage til 
vores værdi: Impact. Hvor kan vi slå hårdest, ved at give mindst muligt stød i armen. Være dem der i starten 
lære folk at tage de her beslutninger så jeg i længden ikke skal være den der tager de her beslutninger, så det 
er one minute manager, du efterhånden får folk der efterhånden er så selvkørende og man er så meget 
alligned med dem at jeg ikke behøver være den her boss der kommer og tjekker af, men at man siger det 
lyder som en rigtig god ide, lad os kører. Så kan vi se om det gik godt eller skidt, og hvorfor gik det godt 
eller skidt. Det er mit ideelle scenarie, men der er stadig lang vej. Men det er der folk skal føle der er en tillid 
til, at de skal føle at det de laver der ansvar over det, men det er bare ikke noget der lige kommer.  

CP: (25.09) Altså vi tog jo også et valg om at vi sad før i et afskærmet lokale, så det vil sige at hvis der var 
nogen der skulle ind og snakke med Jens og Jeg, også selv om jeg ikke har lederansvar, så er jeg jo også et 
serviceorgan i… et eller andet, vi er jo i et servicefag. Men det krævede jo bare at folk skulle ind og åbne 
døren og høre om de forstyrrede, hvor nu er vi rykket ud og sidder midt i salgsrummet, og er du gal man, der 
måtte vi også forventningsafstemme, om da vi rykkede der ud, men hvad er vigtigst i min funktion, driften at 
jeg er tilgængelig, alt fra at jeg skulle gennemgå en kontrakt med en medarbejder eller kan du finde 
lønsedler, IT drengene fra udlandet der spørger om jeg ikke lige kan finde ud af at ringe til skat for mig. Alle 
mulige spørgsmål 

 

JB: (26.05) Er i gode til at sige nej, eller sige ikke lige nu. Kunne i ligeså godt forestille sig at når i 
flytter ud, den her åbne ledelsesform 

CP: (26.16) Der tror jeg mere det var os der, i hvert flad i forhold til min rolle, skulle forventningsafstemme, 
at nogle af de store projekter jeg havde liggende som jeg også gerne ville nå de blev bare svære at nå, fordi 
driften pludselig fyldte så meget, så det var  mere et spørgsmål om at vi internt forventningsafstemte hvad 
der var det vigtigste lige nu, er det fordi… 

JRO: (26.36) Vi skal prioriterer hvad har mest impact, hvor slår du hårdest, ja det giver virkelig meget 
mening 

JB: (26.45) Har i også haft medarbejdere der har forladt Graduateland fordi de ikke følte deres 
kompetencer blev benyttet fuldt ud. 

CP: (26.52) Jeg tror jeg vil sige det på den måde at, jeg… Ja det tror jeg, men jeg tror også det hænger 
sammen med at der har været uklarheder i forbindelse med deres ansættelse, der er sket rigtig mange ting, 
der er en masse markeder der er blevet lukket ned. Men jeg håber at den del er mindsket nu, for det er noget 
jeg har rigtig meget fokus på. 

JB: (27.13) Men det er vel også noget der primært er sket efter du er kommet til 



Kandidatafhandling	   Myten	  om	  Kulturel	  Branding	   Copenhagen	  Business	  School	  	  	  	  	  	  
Jacob	  G.	  Blaaberg	  &	  Aleksander	  S.	  Bergstedt	   	   19.08.2013	  

138	  
	  

CP: (27.15) Jeg vil sige selvfølgelig har jeg fokus på det på en anden måde fordi jeg er vant til at arbejde 
med rekruttering, så jeg er måske vant til at komme ind på andre områder, som andre der ikke er vant til det. 
Men vi har jo også omstruktureret rigtig meget af virksomheden det sidste halve år, og det betyder også at 
der er nogen der måske føler at det ikke lige var der deres kompetencer kom bedst i spil, så er det bedre at vi 
tager et par snakke med de medarbejdere, og lad os stoppe det. Lad os finde en god ordning 

JB: (27.45) Stopper i så ansættelsesforholdet eller er der et sted i Graduateland hvor i kunne brug dem 
bedre 

JRO: (27.53) Jeg har sådan en filosofi, jeg ved ikke om den er yet to be proven, men jeg kan godt lide at se 
folk præsterer i noget før jeg rykker dem videre, så det er lidt den tankegang jeg altid har haft. Hvis Lasse 
eksempelvis kom i morgen og sagde enten så skrider jeg eller også finder du en ny rolle til mig, så ville jeg 
gøre rigtig meget for at fitte ham ind et eller andet sted, fordi han har bevist han er loyal over for det firma 
han brænder for, han er hamrende dygtig. 

CP: (28.23) Men jeg vil også sige at vi generelt er glade for de medarbejdere der er her, så selvfølgelig vil vi 
altid se om der er en mulighed, men vi skal heller ikke… eller jeg er også sådan lidt, ærlighed, også i forhold 
til når vi rekrutterer, det kan godt være drømmen er det her men det kan vi ikke love. Har vi en medarbejder 
der bare vil noget helt andet og det bare ikke er en mulighed, så bliver vi nødt til at snakke om det. 

JB: (28.52) men det binder lidt tilbage på når i ansætter nye, du tager to samtaler, der er en 
forventningsafstemning -  har i så også gjort det med de eksisterende medarbejdere 

CP: (29.00) Altså vi har jo gjort det i forhold til salgsafdelingen, det er jo den der er blevet omstruktureret, så 
det er derfor jeg henviser meget til den, der har været en snak med de medarbejdere, der har også været 
medarbejdere der er blevet rykket over i andre funktioner, og der er medarbejdere der er stoppet. Uanset 
hvad, når man laver store forandringer så er der bare nogle medarbejdere der stopper, det kan man 
simpelthen ikke undgå 

JRO: (29.28) Det er sådan helt lavpraktisk det som jeg tror det er at vi kører efter den her filosofi fra det 
opperationelle om den her one minute manager, det er det opperationelle forventningsafstemning, hvor CP 
og jeg vil have en kop kaffe hver måned, en halv time, og bare et A4 ark, der skal være målbart, der skal 
være en deadline, de skal være håndgribelige og nogle midler til at nå de her mål, man brainstormer frem og 
tilbage. Det jeg vil med det her, det er egentlig, jævnfør det vi snakkede om før, det er at folk bliver mere 
selvkørende. Om et halvt år kommer CP bare med en seddel og siger det er det her jeg gerne vil nå den næste 
måned, så jeg bare kan sige fedt, lad os komme ud og lave noget. Det er sådan det opperationelle, jeg tænker 
jeg ikke vil blande de to ting, det ene er opgaver det andet er personlig udvikling, der er mere langsigtet, der 
skal vi have indført hver tredje måned de klassiske mus-samtaler, du ved hvordan går det osv. 

CP: (30.36) Det vi også har snakket om det er lede ud fra de værdier i virksomheden vi for skrevet ned. For 
de værdier siger noget omkring, de hænger jo sammen med visionen, det er jo en måde, hvad kan man sige, 
intern forventningsafstemning, hvordan agere vi for at nå derhen hvor vi alle sammen gerne vil hen. Det 
bliver altså et naturligt udgangspunkt, så det er ikke… det kan godt være lidt svært hvis man ikke er vant til 
at være leder, hvad er det lige man skal snakke om på en mus-samtale, det handler om områder, så man får 
de her interne procedure, så man får nogle værktøjer til at håndtere for eksempel mus-samtaler 

JB: (31.17) For det leder lidt frem til, nu springer vi lidt i det, til branding delen det i taler om det er jo 
meget employer branding, er det noget i har sat i gang eller er det noget i skal til at sætte i gang. Det er 
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med udgangspunkt i at vi sidste gang kom ind på den store omstrukturering der har været at det 
betød at der ikke var  lige så stor samhørighed fordi det ikke var den samme virksomhed længere, der 
var en masse nye der var kommet ind og den her start up kultur var røget lidt ud, med tidligere 
medarbejdere, er der så også et fokus på om man skal tilbage og leve den kultur 

JRO: (31.49) Helt sikkert, jeg vil sige de sidste to dage, grunden til at jeg er helt oppe at kører det er at jeg 
ikke er et driftsmenneske, hvilket er ret tydeligt, jeg kan godt lide at sætte ting i gang jeg kan godt lide at 
tænke nyt, og hvis tingene lykkedes så finder vi ud af det. Det værste der kan ske for mig det er at få en 
forretning hvor man bare drifter og bare kører ned af samme spor, og grunden til at jeg så er helt oppe at 
kører de sidste to dage, det er fordi der er gang i en masse nye projekter, både omkring nye 
forretningsmuligheder med e her universiteter, vi har haft hele den her værdi snak, vi arbejder langsigtet med 
det, vi er begynder at skulle til at angribe nye markeder, vi får nye sælgere, alt det her. Der er en kreativitet 
som er blevet bundet sammen igen og der er den her gnist og man kan ikke rigtig sætte ord på det, men man 
kan se det i øjnene på folk, jeg kan mærke et overskud hos folk, de svare deres mails sent på aftenen, jeg kan 
se det når folk kommer ind. 

CP: (32.50) Det er også det der med kulturen som vi har snakket om. 

JRO: (32.54) Min ideelle organisation, eller der hvor jeg tror mange fejler er, at når de bygger tingene op så 
bliver de mere og mere bureaukratiske, det er det vi helst skal undgå her, det er at innovators dilemma, jeg 
ved ikke om i kender det. Det er det klassiske med at du ikke kan blive ved med at innovere imens du bliver 
større fordi du kvæler kompetencer længere nede. Så det er meget om at lave de her kasse, der skal være 
kasser og der skal være de her forventningsafstemninger om det her er din rolle 

JB: (33.23) Det skal vel også bindes op på den specifikke afdeling, jeg mener hvis du har en juridisk 
eller en salgsafdeling så er der behov for at sætte tingene mere i kasser, fordi det skal være 
struktureret, modsat de mere kreative afdelinger, som produktudvikling og marketing, der skal det 
absolut ikke være så bureaukratisk som andre steder. Selvfølgelig skal tingene laves med ideer der 
opstår. 

JRO: (33.45) Men jeg vil jo gerne have det her ide-flow sker på tværs i virksomheden, og det er jo det der er 
det svære, det at have nogle rammer man skal holde sige inden for, men stadig også sige at vi skal fandme 
kunne komme med feedback for vi sidder… igen Josefine vi har fået ind her for et halvt år siden, der sidder 
med universitets relationer, da du fandt hende CP der kunne man godt mærke hun havde kan, hun var sku 
sej. Jeg kan mærke nu her hvor godt hun supplere Joakim, vores gut der har gjort det i lang tid, hun er 
hardcore businessman, hun skal bare malke de universiteter  

CP: (34.22) Hun er en meget meget sød pige og så er hun bare… 

JB: (34.27) Men det var jo med udgangspunkt i kompetencer som vi også snakkede om sidst, fordi hun 
er også rigtig dygtig til noget andet fortalte du sidst, så at det var tilbage til kompetenceprofilerne, hvis 
nu man fik nedfældet det på hver medarbejder, hvor man siger hun er rigtig god på et eller andet, så 
ved vi når vi skal sammensætte det her team så sidder hun måske med university relations men det 
ville være rigtig smart at inddrage hende i processen 

JRO: (34.54) Tror du det er at overvurdere min egen styrke, at vurdere people skills 

CP: (34.59) Det vil jeg vurdere, altså jeg mener ikke man behøver at lave profiler på alt, lige nu er vi et sted 
hvor vi kender vores medarbejdere, så på et senere tidspunkt er det måske noget helt andet og der vil vi 
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måske gå ind og bruge nogle flere penge på at lave de redskaber. Men lige nu vurdere jeg heller ikke at det er 
en nødvendighed 

JB: (35.23) Men kan det ikke gå hen og blive en uoverkommelig opgav, hvis i så vækster til det 
dobbelte 

CP: (35.27) Men det er så også det jeg siger, altså lige nu der kan vi godt håndtere det, vi er et sted hvor vi 
skal være rigtig gode til at ligge planer, men vi skal også være gode til at hoppe nye veje, så lige nu, som da 
jeg snakkede om den her Academy tilgang, det gav rigtig meget mening på det tidspunkt, men vi bliver nødt 
til at være  et sted hvor behovet er der før vi går i gang, for eller er der rigtig meget andet jeg kan tage fat på, 
og jeg kan også sagtens gå ind og bruge tid på at lave kompetence profiler, men hvis vi ikke er der hvor vi 
kan udnytte det så vil vi også sidde med nogle mennesker der har nogle forventninger vi ikke kan indfri. Vi 
er stadig for sårbare, og har ikke et fokus på det lige nu, Jeg siger ikke det ikke skal være der, og vi har også 
enkelte medarbejdere, hvor vi ligger en udviklingsplan fordi lige så snart vi får nye penge ind så kan det 
være at vi er et sted hvor du kan komme over i en anden afdeling, så vi gør det, men ikke helt åbenlyst, for vi 
skal ikke sætte noget i gang vi ikke kan… 

 

JB: (36.43) Men så er vi tilbage med ideen i at man siger til sine medarbejdere at de skal søge 
innovation, men hvis det så er at man laver de her innovationsgrupper og man finder ud af de ikke er 
prioriteret, så er det samme problematik for hvorfor, så har jeg jo spildt min tid. 

JRO: (36.57) For at vende tilbage til den her case med Josefine, hun har brugt nu 3-4 måneder på at komme 
ind i den her universitets verden, som er en mærkelig verden med mærkelige mennesker. Det har været 
meget hakke arbejde hun har siddet og lavet, og så de sidste par dage, der også er en af grundene til både CP 
og jeg er rykket ud det er,  at jeg gerne ville tættere på den her universitets del, for den havde jeg tabt et år, 
hvor der bare var så meget andet, nu kan jeg mærke vi er tilbage på sporet, jeg ved hvor vi vil hen med det 
her, jeg kan være med til at tænde den her gnist i deres øjne igen, og hvis du går ud og spørger dem her om 
lidt, synes i det er fedt nu her, så vil de highfive dig. Det er hamrende fedt og jeg kan se nu hvor hun har 
siddet og lavet det her hakke arbejde, og hun har læst business development, og har en kandidat fra CBS i 
det, har haft små firmaer ved siden af, så vi satte os ned i morges og skulle have et ét times møde. Jeg havde 
ét punkt på agendaen – how do we make money on universities. Jeg havde gjort mig nogle tanker, så jeg går 
op og skriver jeg har gjort mig de her tanker, men anything works, hvad synes i. Det var en forretningsmodel 
der var baseret på at vi skulle charge universiteter afhængigt af hvor mange studerende de havde. Så sidder vi 
så og snakker frem og tilbage en time, så siger jeg så at jeg er nødt til at hoppe ud til et andet møde, kan i 
ikke sætte jer ned og komme med nye forslag, så kommer Joakim ind halvanden time senere og så har de 
bare lavet vanvittig meget, en pakke der bare rammer spot on. Morten og jeg har snakket med dem omkring 
alt det her, og han kommer så med noget andet feedback, kunne man overveje det her, så er det fuldstændig 
smækket ned gjort konkret, og jeg ved det var ikke lykkedes med Joakim alene, for han havde ikke kunne 
tænke i det her kasse business, det var til gengæld ikke lykkedes med Josefine alene for hun havde ikke vidst 
særligt meget om markedet stadig, så de to sammen og så lad mig skride ad helvedes til. 

CP: (38.45) men der er det jo også fordi du kommer ind som en leder og sætter processen i gang, du sætter 
nogle rammer op som får dem til at tænke de her tanker. 

JRO: (38.56) Jo, og jeg tror det er anerkendelse af at lederen aldrig har svaret, svar er flygtige og men det er 
ikke om hvem der har ret, det er om hvordan vi kommer over til det bedste resultat. Så den her  accept af at 
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vi har gjort nogle tanker lad os se det, og så sker der bare magi. Hvis jeg gik ind og sagde noget andet så var 
det ikke sket, så havde jeg overhoved ikke fået de kompetencer eller forstyrret den kreativitet der nu gør, 
forhåbentligt, jeg ved ikke om det er lykkedes, det er det vi skal på tur med i Sverige. Hvis det ikke lykkedes 
så kan det godt være vi ryger tilbage til min model, men det bliver ikke noget med haha, jeg havde ret agtigt, 
men vi prøvede, det synes jeg er fedt, at kunne tænde den der gnist det er noget jeg kan gå klædeligt i seng 
over, det er sku det fedeste. 

JB: (39.45) Det er også der de nye ideer kommer 

JRO: (39.47) Ja! 

JB: (39.50) I forhold til kapital, fordi vi har også løbende været inde over det. Hvor lang tid ledte i 
efter en investor indtil i fandt den første 

JRO: (39.57) øhh… vi ledte fra begyndelsen af december 2012 og så fik vi et term sheet på hele 
investeringen i februar som vi sagde nej til. 

JB: (40.13) Hvorfor sagde i nej 

JRO: (40.15) fordi det var ikke den rigtige partner, og for at det ikke skulle gå helt i hundene så gik vi ud og 
rejste et mindre beløb og det tog halvanden måned, vi rejste 3 millioner kroner som gør at vi kan holde os 
fint kørende, i hvert fald frem til forår, så jeg er stadig i fundraiser mode. 

JB: (41.10) Hvad krav har i til kommende investorer 

JRO: (41.15) ååhh det klassiske, de skal være dygtige, de skal kunne hjælpe med internationalisering, mit 
største krav er at ligesom nye medarbejdere skal have en gnist omkring det her, så skal de også kunne se 
visionen i det her. Hvor danske investorer kan have en tendens til at være lidt mere kortsigtede, er engelske 
og amerikanske lidt mere visions drevne, det er lidt mere langsigtet og det er dem jeg gerne vil arbejde 
sammen med, så vi kigger mod England og har allerede haft møde med en englænder i Malmø. 

JB: (42.25) Hvor meget har i at skulle have sagt om de penge i får indhentet i forhold til hvad de rent 
faktisk bliver brugt til – hvor meget frihed har i 

JRO: (42.30) Det er et svært spørgsmål for vi rejser jo pengene. Normalt så gør man det sådan at du kommer 
ind med dit firma som er på stadie A vil have X antal millioner der vil kunne bringe dig til stadie B. Man 
fortæller hvad pengene skal bruges til, de skal bruges til at indtager Holland, Belgien og Tyskland, de skal 
bruges på at skalere min salgsorganisation op i Skandinavien som  så gør at når du skal ud og rejse flere 
penge eller sælge så om to så omsætter vi for X antal millioner, vi har X antal universiteter og X antal 
brugere, det er facit, det er det de køber ind på, hvordan man så gør det, der er en hvis agilitet i det, så det er 
sådan milestones de køber ind på og en tro på at man kan komme der til 

JB: (43.17) Men det kræver vel så også at i får en investor eller flere investorer, der kan se det her lid 
langsigtede spil, så i vel også som virksomhed kan sige, vi vil gerne have jer til at opfylde de her mål 
her, men internt der har vi også nogle målsætninger om at vi vil A, B, C 

JRO: (43.33) Undskyld jeg siger det men de er hamrende fucking ligeglade om vi har været på 
værdiweekend, de vil sidde og tjekke iPhone hvis jeg snakkede medarbejder-udvikling. 
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JB: (43.47) Så lad mig være lidt mere specifik, hvis i nu besluttede jer for at, Graduateland fokusere 
ikke overdrevet meget på branding, at hvis i siger, vi vil udvikle vores brand, i løbet af de næste tre år, 
det er ikke noget vi kan se et potentielt afkast på, i løbet af et halvt eller et helt år, fordi det tager tid, 
vil det kunne sælges ind til investorerne 

JRO: (44.04) Nej det ville det ikke, desværre, hvis jeg havde den plan, ville jeg ikke sige det. Det lyder 
åndsvagt men det er sådan det er. Det der tæller noget for dem er simple metrics de kan regne på, hvor 
mange kunder har du, hvad koster en kunde at få, hvad laver han i din biks, hvor mange studerende har du, 
hvor aktive er de, hvor tit logger de ind, hvad kan du lave af subscription-model så du kan tjene håndører på 
det, universiteterne osv. Men det de så gør det er, og det er det rigtig skægge, når de vil sælge den her 
virksomhed, om fem år fordi vi har nået et mål eller er en middel virksomhed de ikke gider at have i 
porteføljen, så hyrer de en branding ekspert ind der kan buffe en virksomhed værdi op med 30, 40, 50 
procent, ved at styrke brandet, så det bruger kun penge hvis de vil sælge. De tænker på ROI, hvis de går ind i 
vores selskab skal de kunne lave mellem 8 og 10 gange penge på det, det er…. 

JB: (45.22) Hvilke dele af Graduateland skal udvikles, det er fordi vi hele tiden vender tilbage til salg, 
og jeg er med på at det er det styrende. 

JRO: (45.34) Men det vil jeg også sige salg er i sidste ende det vi er baseret på, det er det i hvert fald på den 
første investering, det her med impact, hvor giver det mest mening at ligge sine æg og sin tid. Nej det er alt 
lige fra, salg er resultat af at vi når nogle mål og så er der nogle midler til at nå de mål, hvis et middel det er 
at hyrer nogle hamrende dygtige mennesker, og de når nogle mål og når de når dem det så sker at så når vi et 
salg. På produkt så har vi jeg ved ikke hvor mange tanker, om de ydelser vi gerne vil udvide til ikke kun 
virksomheder men også universiteterne, så det ville være et mål hvordan vi kan lave må på det også som en 
software leverandør på det, så vil vi gerne lancere noget nyt mod studerende, lige som LinkedIn har mod de 
studerende. 

JB: (46.44) og det er i forbindelse med de her investorer 

JRO: (46.46) Jo, jeg går jo ind når jeg pitcher så skal jeg jo sige til dem at vi har et marked der globalt set er 
8,7 Mia dollars om året det er totalt market. Så er der vores adressable market det er 1,8 Mia dollars, fordi vi 
fokusere på Skandinavien, Tyskland, Bennelux og USA. Godt hvordan når jeg over til det her og hvordan er 
min omsætning på det her, den er fordelt XYZ på virksomheder hvor vi nu har den her ydelse der fokusere 
på rekruttering og employer branding, vi har den her nye ydelse til efteråret, der forhåbentlig bliver sådan 
mere datadrevet rekruttering og derefter kommer vi så til at lave en abonnements ordning på talent Network, 
og det vil så indbringe hvis vi får XYZ antal kunder det og det og så fremskriver vi, så tager vi så antal 
brugere, så jeg skal overbevise og sandsynliggøre do dem at jeg kan gøre det her 

JB: (47.39) Hvad skal der så til at i får lov til at udvikle nogle områder eller allokerer ressourcer til 
områder der ikke nødvendigvis giver kortsigtet afkast 

JRO: (47.51) Overbevisning om at det kan give langsigtet afkast, så rigide er de heller ikke, hvis jeg skal 
hyre to udviklere skal de ikke sige uuhh 

JB: (48.01) jeg tænker et er i forhold til  de investeringer i får men det er vel også i forhold til jer som 
ledelse og jer som ejere at hvis ikke nødvendigvis besidder viden specifikt på det her område, men at 
CP kommer og siger det ville være rigtig godt hvis vi allokere nogle ressourcer til det her område vil i 
så være i stand til at gøre det eller vil i skulle gå igennem dem 
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JRO: (48.25) Til slut så tror jeg de har den der what you can not measure you can not manage, de elsker 
dashboards og den slags, når det så er sagt så, de er resultatmennesker, og hvis jeg siger en af grundende til 
at vi kan sandsynliggøre at vi kan nå det her resultat det er ved at lave værdiudvikling af medarbejder, vi kan 
fastholde vores dygtige medarbejdere, så jeg kan sandsynliggøre at jeg har en større sandsynlighed for at nå 
omsætningen, så vil de sige, det lyder fint, og så opperationelle er de heller ikke, de er mest med ved store 
strategiske beslutninger, ikke ved det opperationelle. 

JB: (49.06) Men så er det vel også ledelsen der skal overbevise investorerne i rigtigheden, hvordan 
bliver i overbevist om det er det rigtige 

JRO: (49.12) Sådan som det kommer til at være, vi kommer stadig til at have majoritet i selskabet, så vi 
kommer stadig til at kunne styre, men de vil så have veto på nogle beslutninger, og det er typisk på 
beslutninger som man siger er forretningskritiske, som egentlig kan ødelægge forretningen hvis det er det går 
galt, så hvis det er vi satser i USA, eller hvis jeg beslutter at vi skal sælge badedyr. Det vil de typisk have 
medbestemmelse på. Man har et katalog over beslutninger der kræver flertallet i bestyrelsen, eller 4 ud af 5 
siger ja. Så er der hvad ledelsen kan beslutte, det vil være at jeg ikke må købe noget til over 250.000 men jeg 
gerne må investerer i det og det og det. Så der er forskellige beslutningskataloger, hvor jeg har mandat til 
nogle ting, jeg bliver jo ansat af en bestyrelse, hvor jeg selvfølgelig ejer noget. En bestyrelse kan i realiteten 
afskedige mig, og det er også noget man skal have in mente. Jeg tror forhåbentlig der kommer et tidspunkt i 
den her virksomhed hvor vi er vokset os så store at jeg ikke er den bedste CEO for det her. Da er vi kommet 
op i en størrelse hvor der er 2-300 mennesker, og der er jeg ikke den bedste til at lede dem, det kan da godt 
værre, men jeg er også stor nok til at sige der er noget der er for Graduatelands bedste, jeg er stadig selv 
aktionær, men Graduateland først, det kan være jeg er i boardet eller som passivt medlem af boardet. Det er 
en vigtig tanke at have. Hvis man ser de mest succesfulde virksomheder inde for vores verden så vil de være 
founder drevet, Facebook, Zynga. 

JB: (51.18) men hvad kan et problem være ved at være ejer-leder 

JRO: (51.23) jeg vil hellere snakke fordele, der er en gnist ved en ejer-leder som du aldrig vil kunne tænde 
på nogen andre, det er en fordel. Han har et tilhørsforhold, et ægteskab. Ulempen er at han kan blive for 
biased af nogle ting, omkring noget historisk, han kan blive.. 

CP: (51.47) Bare da jeg skulle ind og ansætte den første hvor du ikke var med, det var da også at slippe noget 
ansvar. Det kunne jeg godt se var svært. Den tillid til at JRO har ansat mig og tror på jeg godt kan klare den 
opgave, og en anden i salg til at klare den opgave. Balancen mellem at være inde over, men samtidig og 
trække sig og vide der er en anden der er kompetent der styre det.  

JB: (52.22) Nu har du ansvaret i HR, så går jeg også ud fra du står for at ansætte nye, i samarbejde 
med de forskellige afdelinger 

CP: (52.35) Det er det også, men selvfølgelig, så skal vi jo også snakke økonomi og hvad er muligt. Der er 
nogle rammer der skal ligge på plads, men så er det jo også om at argumentere, hvis jeg synes jeg har den 
mest fantastiske kandidat, så skal jeg sælge den ide til Jens 

JB: (53.03) Men er i bevidste om de kompetencer i godt kunne bruge hvis i får tilført noget mere 
kapital. 

JRO: (53.35) For at tage et real life scenarie. Vi skal have ny svensk sælger til virksomheden. Vores store 
antagelse er at vi skal have en til at flytte til København eller en der bor i København, som kan sælge i 
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Sverige. Det har været CPs udgangspunkt og vi har snakket om at det er hamrende svært at finde. Så sidder 
David og jeg sammen i går og snakker om at han kender en masse dygtige oppe i Stockholm, og jeg har haft 
et kaffemøde med den vildeste kandidat jeg har lyst til at ansætte. Så sidder vi og snakker om at jeg også 
havde fået krejlet mig til et kontor oppe i Stockholm vi kunne sidde gratis på, men kunne man måske 
overveje hyre en deroppe fra, få ham herned i en måned eller to og så sende ham tilbage til Stockholm og 
lade ham køre det derfra, Så over frokost i dag, der siger vi til CP kunne du overveje at kigge på det. Så 
tilbage til den agilitet. Gode ideer giver nye muligheder. Tingene er ikke hamret ud i granit. 

CP: (54.38) jeg er da også sådan lidt, for mig skal det være den bedste kandidat, om jeg så kan komme til 
Jens, og siger jeg ikke har fundet den perfekte kandidat, og Jens ved godt at jeg er helt oppe og flyve når jeg 
finder den rigtige. Men så begynder i at snakke sammen og den der måde hvor man finder den rigtige på en 
anden måde 

JRO: (55.33) Jeg er ligeglad med hvordan vi finder dem, bare vi finder nogen der er hamrende dygtige. 

Slut på interview 55.39 
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Bilag	  3	  –	  Interview	  med	  Tilde	  Heding	  
Transskription af interview med forfatter og branding ekspert Tilde Heding (TH). Interviewet er et åbent 
interview foretaget af Aleksander Bergstedt (AB) og Jacob Blaaberg (JB) d. 16/6-2013 

AB: (0.12) Hvad ser du som den største kritik af Douglas Holt kulturelle branding tilgang. 

TH: (0.16) Ummidelbart er det et kæmpe stort skrigende problem der hedder intern forankring. Han er jo 
reklame menneske, han har et reklame bureau. Hele hans teori er baseret på analyse af reklamer tilbage i 
tiden, så det er jo meget reklame præget. På sin vis kan man sige at hans teori også er lidt et skridt tilbage i 
tiden, sådan hvis man kigger helt tilbage hos Lower og Fullerton, der tager han de der lange studier tilbage  
hvor han starter med genkendelse, så går vi op i noget reklamesprog i 50’erne og 60’erne, så er det der 
brandingen ligger, og så begynder man, sådan op i 80’erne og 90’erne at integrerer det med langsigtet 
strategier, i kan bare tænke reklame, men også integrerer det i virksomheden, der har man fokus på corporate 
branding, medarbejdere og living the brand osv. osv. 

Så selv om hans teori er noget af det nyeste, så er det også lidt et skridt tilbage. Jeg synes jo han er sindssyg 
visionær, jeg elsker at læse hans bøger, de er mega inspirerende, men i forhold til det interne der er det et 
skridt tilbage, der hopper vi tilbage til 50’erne og 60’erne med den Mad Men agtige tankegang, med at 
brandet ligger i reklamen, den ligger ikke i adfærd eller i værdier og medarbejder korps der bakker op og alle 
de der ting. 

AB: (1.36) Det er sjovt, for en af de ting vi prøvede at kritiserer til at starte med, det var det interne. 
Han forklare dog rigtig godt, både i How brands become icons (HBBI)  og  Cultural Strategy (CS), 
hvordan du skal forankre det internt, han laver dog ikke, som du siger, ikke nogen eksempler. 

JB: (1.59) Han kommer jo ind på i CS, som er en af de ting der mangler i HBBI, hvor han siger det 
skal forankres i de kulturelle studier, og kommer vidt omkring og begynder at kritisere det lidt 
simplificeret syn på reklamen med at alt skal kunne sættes i kasser og være målbart som er tilbage til 
mad men genren. Der skal være mulighed for at man har en flad struktur, så kreativiteten kan få lov 
at løbe. Han laver en fantastisk helgardering. 

TH(2.33) Jeg synes den der New Standards kampagne var sindssyg spændende hvad der skete med den. 
Fordi  det var det første. Call Me er helt klart dem der har læst Douglas Holt. Det var ikke hel hjertet, men 
ideen var god nok. Danske Bank gjorde det fuld skrue med New Standards. Det var virkelig interessant med 
den reaktion der kom, og det var virkelige interessant hvor dårligt forberedt internt de var på den. Det synes 
jeg er en ret god case hvis man vil kigge på den side af det. Den kritik man kan lave af teorien på den sag. 
Man skal så i hvert fald læse CS, man skal også læse HBBI. Den var jo mega fin den kampagne. Jeg synes 
teknisk var den super god. Især måden den var fortalt på. 

AB: (3.40) De ramte bare forkert. 

TH: (3.42) Det ved jeg ikke om de gjorde. Men de var bare ikke godt nok forberedte internt. Men det var 
muligvis en succes, der skabte debat og folk fik lov at hidse sig lidt op. At de var ude og provokere lidt. De 
var dog helt sat til vægs over kritikken, de begyndte at pille billeder ud af reklamen. 

JB: (4.33) Men kan det ikke have noget at gøre med at Danske Bank har forsøgt at gøre noget ved 
deres image efter finanskrisen, med negativ omtale de mega overfølsomme overfor. 
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TH: (4.39) De var nok bare ikke klar til at lave sådan en kampagne. Jeg synes faktisk Mensch, der er deres 
reklame bureau, de er meget meget Douglas Holt inspirerede. Det er nogle meget meget gode ting de laver 
synes jeg. Både med Landbrug & Fødevare synes jeg er mega fede også, Danske Bank er mere provokerende 
og er den der ha skabt mest debat. DSB er mega god med sammenhængskraft.  

AB: (5.14) En af de ting som vi har tænkt over det er at det er meget store virksomheder der bliver 
nævnt, og i vores samtale. De har et rigtig flot budget til at kunne køre de her ting igennem. VI kigger 
på de her online akademiker jobsites. Det er joprimært start-up virksomheder , af  unge mennesker 
der selv har et problem med  finde internships og job udenlands og indlands. Det er bare små 
virksomheder og det Douglas Holt gør det er ekstremt ressource krævende. Han skriver selv i CS at 
det kan lade sig gøre for alle virksomheder, at han har testet det af på start up virksomheder. Men den 
eneste kritik vi rejser spørgsmål ved det er at han nok godt kan få det til at virke i en lille start up 
virksomhed hvis han kommer og giver dem gratis rådgivning etc.  

TH: (6.57) Koblingen internt er klart et kritikpunkt det andet man kan stille spørgsmålstegn ved, og det er 
super interessant, hvilken form skal man give det, hvis det ikke er Coca-Cola eller… altså han har studeret 
alle de her kæmpe store virksomheder. En tredje ting man kan stille spørgsmålstegn ved det er at det er 
amerikanske brands alle sammen. Coca-cola er ikonisk i USA i dag, men det er det også i resten af verden 
eller er det det af samme årsager? 

JB: (7.28) Der går han jo ind i CS og plæderer for at han har lavet det i Asien og Europa 

TH: (7.34) Men jeg synes også det er interessant at læse de to bøger efter hinanden. Fordi Casestudierne i CS 
er ret interessante. Jeg husker meget tydligt den graviditets test han har. Den er rigtig god men den har også 
sådan et meget dagligdags eksempel på noget som ikke er særligt flashy eller stort. De gør det meget 
interessant. I HBBI handler det meget om autoritet, at man har en autoritet til at fortælle en myte, at det er 
den autoritet man har i virkeligheden. I skal så ind og se på om de(GL) overhoved har autoritet. 

AB: (8.18) Det handler om at man skal have politisk og kulturel autoritet til at kunne sige noget, det er 
en af de ting GL kæmper med. De er stadig meget traditionel i den forstand at man tror på at, hvis 
man bare går ud og siger noget så genere det et eller andet. Det er rent Simon Spies – alt presse er god 
presse. De mangler noget legitimitet for at folk stoler på dem. De kan ikke rigtig lide at ligge magten 
fra sig. Hvis ikke du har læst Douglas Holt, hvis ikke du forstår de her ting, så kan det være ret svært 
at overbevise dem. Det bliver vel svært for små virksomheds ejere at bevæge sig ud i noget ukendt, 
hvor der ikke er et garanteret resultat. Som han selv siger: Du skal væk fra bokstankegangen hvor 
man skal rapporterer. Man skal oprette cultural studios, hvor brand team skal sidde og finde det 
historiske fit, det resulterer i den rigtige kampagne der rammer målgruppen i makro perspektiv. Man 
skal lave etnografiske undersøgelser, diskursanalyser. Hvis man fortæller det til GL ville de ikke vide 
hvor de skulle starte med undersøgelserne, de ville ikke ane hvordan de skulle lave en diskursanalyse. 
Den ressource det kræver at lave det her er kæmpe stor og der tror vi ikke i praksis det kan lade sig 
gøre. Lyder det helt vildt skævt når vi forsøger det? 

 

TH: (9.48) Nej det gør det slet ikke 

JB: (9.49) Det kræver et meget stort apparat, lige som med de andre branding tilgange der har været, 
så bliver det lidt et pick and choose. Best practise i et eksempel. Den manglende ressource tankegang 
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ser vi  som absolut største kritikpunkter kombineret med at du bliver nød til at have en tilpas flad 
struktur. Hvis ledelsen ikke tør frigive det ansvar og lade tingene vokse op så bliver det ikke den 
succes det kunne være. 

TH: (10.29)Ja, men en anden ting jeg tænker med alle tilgange, det er jeg ser det som en process, som enhver 
virksomhed kan gå igennem. Man starter med at få noget genkendelighed og så bevæger man sig over i 
relation og dialog med ens forbrugere. Han snakker meget om alt det her med communities, men det er jo 
fedt nok, folk gider bare ikke være med i et community, om noget der ikke siger dem noget. Et eller andet 
sted skal man kunne krybe før man kan kravle og kravle før man kan gå. Det ved jeg ikke, det kan jo også 
være der er start up virksomheder der har læst Douglas Holt og som så siger, vi laver vores egen version af 
det her. Jeg tror der meget god mening i at tænke stille og rolig og sej process, hvor man bevæger sig opad, 
opad, opad. 

JB: (11.23) men så er der måske også lade den strategi være sådan lidt emergerende, der får lov at 
udvikle sig og som så springer op. 

TH: (11.31) Sådan arbejder jeg faktisk selv. 

AB: (11.36) hvorfor tror du ikke Keller vil debattere med Holt. Han får virkelig med kniven af Holt 

TH: (11.48) Har i hørt ham tale (Holt). Han har virkelig et horn i siden på Keller.  

AB: (12.04) Nej desværre ikke. Han har det her horn på mind-share. Det er muligvis en retorisk 
strategi og få sig selv til at fremstå mere legitim, men det der undre os det er det manglende modsvar 
der er fra Keller. 

TH: (12.20) Har i hørt Keller så? Jeg tror forskere også er mennesker og opfører sig sådan. Keller er sjov og 
afslappet og jeg tror bare han har det helt fint der hvor han er. Han er super anerkendt og er blevet de nye 
Kottler. Skriver sammen med Kottler. 

JB: (12.48) Så han er ikke så ærekær 

TH: (12.51) Han er sådan en der kan grine af ting. Holt virker mere determineret. Det er sådan Jeg har hørt 
dem begge to og det er sådan jeg oplever det. Jeg ved ikke hvorfor Keller ikke svarer igen. 

JB: Det virker ikke som om der er nogen i akademikerverdenen der går ind og kritiserer. 

TH: (13.15) Det er faktisk rigtigt. Kritikken kommer tit fra det som kommer efter. Så at man mener man har 
en bedre løsning. Så man kritisere bagud. Når man læser Holt er han imponerende grundig. Man får enormt 
meget at vide om amerikansk kultur, politik og økonomi. Han skriver sindsyg godt. Han lægger sådan lidt 
udenfor alle de andre, som er mere strikst inspireret af psykologi eller mere afgrænset indenfor et bestemt 
område. Holt han har læst nogle bøger og set film, han refererer til så mange ting. 

AB: (14.48) Han binder det super godt sammen. Det er tydligt at HBBI er fundamentet og CS er langt 
mere strategisk.  

TH: (15.15) Ja det er jeg meget enig i 

JB: (15.18) Man kan kalde det strategi og taktik. 

TH: CS er væsentlig mere tilgængelig. 
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JB: Grunden til han føjer alt kritik af banen er vel fordi han tager fat i en masse af de ting som er 
lavet før og binder sammen med tilførsel af kulturelle dimensioner. Er det måske fordi han det nyeste 
stadie af brandingens evolution 

TH: (15.47) Det kunne jeg forstille mig siden der ikke er kommet kritik af ham. 

AB: (15.51) Hvad synes du om det indimellem Keller. Relation, Personal og Community branding. 
Tror du det er fordi han trækker de tre ting op og leger med dem. 

TH: (16.25) Jeg ser så mange der læser ham som fanden læser biblen. De bliver forført af kulturel branding. 
Ja det er kulturelt, og det er noget som har kontakt med kultur, men det har alting. Man skal altså virkelig 
læse ham ordentligt for at bruge ham ordentligt. Det der er kernen er konflikt stoffet. Det vil jeg bede jer om 
at holde fast i. Hvis han bare havde taget fat i det relationelle og det emotionelle  og hevet det op, så havde 
konflikt stoffet ikke kommet. Det er der han er kommet med noget nyt. Ellers er alt kulturelt. Han har jo fat i 
en kerne af at man skal forstå de her disruptions der er i kulturen. Det er dem der er interessante, det er der 
man kan få virkelig mange mennesker i tale. Det er her man kan positionere sig selv. 

AB: (18.06) Det er vel her chancen er for at være fortaler for noget konkret for GL.  Vi vil finde ud af 
om det overhoved kan lade sig gøre at lave en strategi for GL. 

JB: (18.28) Du siger det handler meget om amerikanske virksomheder. Og det er det. 

TH: (18.41) Det bliver mega interessant når man læser om han egne cases. Mikrobryggeri og alle de andre 
mindre virksomheder. Men det kan han tillade sig fordi det altid er de mindre der mobber den store. 

JB: (18.57) Men spørgsmålet er vel om det overhoved kan lade sig gøre. Det siger han det kan. 

TH: (18.59) Hvad føler i der kan lade sig gøre for GL 

JB: (19.03) Vi tror ressource mæssigt at, før vi har interviewet dem, så er de ikke gearet til det. Vi tror 
godt de kan prøve at finde sig en sag, eller en ideologi de kan slå sig frem på. Der hvor vi tror de 
kommer til kort det er at det skal være specifikt for dem, hvor det skal være en konkurrencemæssig 
fordel der ikke er nem at kopiere. Ved at gå ind og sige at vi skaber job til alle, så siger du bare det alle 
andre siger. Hvis de gad at sætte ressourcerne til side, så tror vi de kunne komme rigtig langt. Men det 
tvivler vi bare på da de ikke er gearet til det. 

AB: (19.39) Jeg tror problemet er at de er så ærekære overfor deres produkt at de ikke tør gamble 
med det. De snakker hele tiden om hvad deres brand var værd og signalere. Det er det som Holt 
nævner allerførst – du har ikke et brand før nogen har en mening om dig. Deres største problem det er 
at det der er en mening om det er start up verdenen. Der er de rock stars. De er vokset hurtigt frem og 
op til en flot størrelse. Så der er der et brand. Men det er ikke der de gerne vil være et brand. De vil 
gerne være et brand i den her jobsphere. Den har ejerne ikke forstået. De er så bange for ikke at være 
rock stars et nyt sted at de ikke tør ændre på noget eller fralægge sig magt. 

JB: (20.34) Det er også her muligheden opstår, da der ikke er den store historicitet i branded. 
Omvendt så gør det også at man skal gøre det fra bunden af, så man kan bygge hen imod noget der 
kan blive ikonisk. 
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TH: (20.53) En ting er  hvad virksomheden kan og har af ressourcer. En anden side af det er at finde ud af 
hvilken disruption og contradiction man kunne dykke ned i og hvad den vil kræve. Hvordan afdækker man 
den ordentligt og gør den konkret.  

Pause i interviewet 

JB: (25.03) Så vi er enige om det er den interne forankring der er udfordringen. 

TH: Jo det er det helt bestemt. Det er det jeg oplever tit eller altid. 

JB: (25.13) Hvad er den største udfordring du støder på når du pitcher kulturel strategi og ikonisk 
branding. 

TH: (25.18) Det gør jeg ikke, jeg ser det som et muligt mål for processen. Det er de færreste virksomheder 
der er klar til det. Jeg tænker meget i processer og bygger op. 

AB: (25.51) Ville du så starte med Keller og så med tiden gå over i Holt? 

TH: (26.00) Ja i praksis.  Det at  man har det med i sin tankeunivers som rådgiver, at det kan lade sig gøre og 
man kan bevæge sig derhen er super interessant. Det kræver bare at man kan det. Selv en koncern som 
danske bank beviste de ikke var klar til det. Jeg kan godt blive i tvivl, jeg mener det tætteste vi har på et 
ikonisk brand i DK er LEGO. De kommunikere jo ikke  på den måde. De er bare så gode at på mange 
parameter at de måske bliver det. 

JB: (26.38) De har så produktet med sig. De har re-positioneret sig nu 

TH: (27.15) De er bare så dygtige. Der kan jeg ikke lade være med at tænke at der ikke er nogle short-cuts til 
at blive et ikon. Graviditetstesten er heller ikke blevet ikoniske 

AB: (27.32) Det er en ret spændende antagelse, at der ikke er nogen short-cuts til at blive ikonisk. Det 
han tilbyder er et short-cut. Han mener at hvis du følger hans bøger bliver du ikonisk. Målet er ikke at 
bliver ikonisk natten over, men det er en lang process der gør at man måske bliver ikonisk. 

TH: (28.01) DSB er jo hverken blevet mere eller mindre ikoniske af deres film. Selvom jeg virkelig godt kan 
lide den. Jeg er sikker på du kan bruge den til rigtig meget, især internt. Der er autokommunikation. Meget 
Holt inspireret, men DSB er da ikke ikoniske og bliver det aldrig nogensinde. 

JB: (28.27) men de er en institution. Så hvad er så deres behov, man er jo tvunget til at bruge deres 
produkt.  

TH: (28.44) Det  jeg mener det er at man laver noget vellykket markedsføring, når man gør det lige efter 
bogen og det er godt fortalt. Men det kan jo godt virke alligevel. Jeg læste en interessant analyse af Coca-
Cola, med kritiske Holt briller på om hvordan Coca-Cola er et ikon i USA og Europa, men at historikken er 
helt anderledes. Årsagerne til at det var ikonisk havde rigtig meget at gøre med at efter 2. Verdenskrig stod 
USA for frihed og Nazi Tyskland blev slået tilbage og alternativet til østen. Alle mulige store historiske og 
politiske ting. Der blev Coca-Cola et symbol for det – vi fik et stærkt emotionelt og kulturelt forhold til det. 
Det er meget interessant at læse, det er to vidt forskellige analyser at læse. De er  landet nogenlunde det 
samme sted, men det er vidt forskelligt hvordan de er nået derhen.  
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AB: (30.07) Så begynder Coca-Cola vel at trækker på politisk og kulturel autoritet, i det det kommer 
fra USA og det er regeringen der den gang sender det. Det er deres premium produkt vi får fra dem. 

TH: (30.21) Der er også rigtig nok, men jeg synes bare man skal holde fast i at det ikke er en 
kommunikationsstrategi det er nogle konkrete actions der gjorde det rigtig. 

AB: (30.33) Det beviser vel tesen om at Holt kun kigger bagud på hvad de gjorde rigtig. Det var ikke 
nødvendigvis strategien der. 

TH: (30.40) Det kan også være opsangen til en start up. I kan faktisk gøre noget, det er ikke bare hvad vi 
siger eller hvordan vi ser ud. Der kan virkelig været noget ræson i at gøre noget anderledes. Man skal dog 
være helt klar på eksistensberettigelsen. Hvordan forholder vi os ti den. 

JB: (31.00) Man må også gå ud fra at mange af de ikoniske brands, at de slet ikke tænkte i de baner. 

TH: (31.07) Ja mange af de actions datere jo tilbage til 20’erne. Holt kan godt overfortolke en del.  Nike…. 

JB: (31.22) Han kommer jo med en fantastisk kritik til Keller, hvor han siger det simpelthen er for 
simpelt. 

TH: (31.49) Ja Keller har en lang række actions hvor han forklare hvordan de udvidet. Løb, golf etc. Det er 
nogle helt forretningsmæssige beslutninger de har taget. Hvor man kan sige at de bare har været de rigtige. 
Hvis man læser Kellers case igennem, har man mere fat i den mystik Nike nu har. Men det var jo også lidt et 
hjørne, for hvor var den fantastisk kommunikationsstrategi henne. Man kan godt tage Kellers case og putte 
Holts ovenpå den og så havde de en interessant, mange årig måde at kommunikere på. 

JB: (3253) Og heldige at få W&K som turde tænke i nye baner. 

AB: (32.56) Hvad vil du sige til  at Holt meget går ind og hakker på Kellers mindshare branding. 
Keller er kun et øjebliks billede, du ser ikke noget historisk, det er mikro briller på, det er jo forkert 
iflg. Holt. Man skal se det med makro briller, historien. Hvad tror du er mest rigtigt. 

TH: (33.30) Det han kritisere Keller for det er stilstanden, gentagelserne. Man skal skabe de her 
sammenhængende budskaber som gentager til folk er blå i hovedet. Det er bare baseret på en helt anden 
tankegang. Den tid er gået, det fastholder ikke folk længere –og dog så er der så mange forbrugsvaner man 
træffer på baggrund af gentagelser. 

Man føler en tryghed ved noget man har set før. 

AB: (34.27) Tror du grunden til at der har været den her udvikling at det er fordi der har været en 
historisk udvikling hvor mennesket er blevet klogere på branding, man kender efterhånden til de 
tricks. Information er blevet mere tilgængeligt. Kulturel branding griber i stedet for ned i 
urmennesket i os. Førhen har man talt til toppen af hovedet, nu går man tilbage til de kulturelle 
rødder, som vi ikke føler og ser hver dag. 

TH: (35.03) Der har du fat i noget rigtigt. Jeg tror den udvikling branding har haft i praksis bliver jo drevet 
fremad af den konkurrencemæssige fordel man har i et stykke tid ved at gøre noget andet end de andre og 
viden bliver hele tiden bedre, må vi antage, man bygger hele tiden ovenpå. Det virker jo indtil forbrugeren 
gennemskuer det og det vil også ske for Holt. 
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JB: (36.06) Hvor meget tror du er hårdt arbejde og hvor meget er held. Hvis man laver alle  de her 
analyser får man en ret god viden omkring hvad der kunne virke, men der må være et ret stort 
element af held. 

TH: (36.33) Jeg tror hvis man er parat til det, tør og virkelig gør det ordentlig så er der især i DK masser af 
muligheder, fordi der er så få der har gjort det. Jeg kan ikke se hvem der skulle gøre det. 

Pause i interview 

TH: (40.09) LEGO har være et godt eksempel på nogen der har været ideologisk om deres produkt, det er 
sådan her vi vil have børn til at lege i fremtiden. De stolede på det ikke var computeren man skulle gå efter 
men den fysiske leg. 

AB: (40.20) De har vel også troet på deres ideologi. Man skal tro på ideologien. Det er måske et 
problem at mange af de her små virksomheder der ikke tør være ideologiske, især hvis du har et 
produkt at sælge. Især i jobbranchen har du to interessenter, der er de jobsøgende og de 
virksomheder der skal købe dine ydelser for at finde kandidaterne til jobbet. De er bange for at træde 
kunder og brugere over tæerne og derfor ikke vil være ideologiske og være politiske. Vi har jo slev 
lært på studiet det er meget funderet i Keller, man skal ikke blande sig. Det at være ideologisk betyder 
man har taget et endeligt standpunkt. Tror du der er mange der ikke tør gøre det pga af det. 

TH: (41.47) Vi skal jo ikke glemme at lige meget om man er LEGO eller et start up så skal der tjenes nogle 
penge, og det er jo svært, ikke nødvendigvis at tjene penge, men tid i en hverdag at tage de overvejelser. Det 
er jo derfor det kan betale sig at hive konsulenter ind der kan sparke liv i en hverdag.  

JB: (42.16) Man skal jo have en tro på at man vælger at tage et standpunkt og så lade det udvikle sig. 
Jeg tror der er mange brands der bange fordi de er så styret, om det er en lille eller stor virksomhed, 
af deres brand equity. Men måske skal bruge noget tid på at finde ud af de også kan mere. Man skal 
bygge bro mellem det man kan nu og det man skal kunne fremover. 

TH: (42.31) Langt de fleste mennesker opfatter jo branding som design. De ligger uhyre meget vægt og 
omhu i hjemmeside og design. Det gør selv folk der burde vide lidt om det. Det irriterer mig faktisk lidt at 
den fortælling de har på hjertet skal holde i live. Design er jo fire farver og bum, her er koden etc. 

 

AB: (43.17) mange af de her start up virksomheder er så fokuseret på at kommunikere, det handler 
bare om at være tilstede. De er ligeglade havde de siger, de vil bare gerne kommentere for at komme i 
medierne. 

TH: (43.34) Det er måske også det mest harmløse man kan tage ud af Holt , hvis man ikke tør at dykke ned i 
konflikt delen, det er at lave levende fortællinger 

JB: (43.44) men er det ikke også en kritik af Holt, ift. at man gerne må være lidt rebelsk. Det er jo 
farligt  for de store virksomheder, tilbage til brand equity tanken, at der måske er mere ræsonnement 
i at de kulturelle strategier og elementer virker bedre på de mindre virksomheder fordi der ikke er så 
meget der kan gå i stykker.  

TH: (45.13) Jeg læser ham som rimelig forskelig i HBBI og CS, i Corona er de ikke særligt rebelske. 
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Bilag	  4	  –	  Interviewguide	  1.	  Interview	  med	  Graduateland	  
Dato: 3. juli 2013. Klokken 10. 
Interviewpersoner: Jens Reimer Olesen - CEO,  Patrick Lund – COO 
Interviewer: Jacob Blaaberg 
 
Graduatelands vision 

• Hvad er jeres vision 
 

Strategi og målsætning 
• Hvordan ser jeres strategi ud i forhold til de kontrakter der er indgået med investorer 

o Har i en 5-års plan 
• Er jeres strategi deliberat eller emergerende 

o Hvorfor? 
• Er der plads til at ændre på strategien (kan den blive emergerende) 

 
Organisationsstruktur  

§ Hierarkisk eller flad 
§ Vil I kalde jeres struktur flydende? 
• Hvordan vil i karakterisere jeres ledelsesform? 
• Er al beslutningsmagt placeret hos jer? 
• Skal i have et final say også ift en proces i ikke har været en del af? 
• Er der plads til autonome teams og er der frihed til at teste i de teams? 
• Laver i teams der skal finde nye innovationer? 
• Empowerment  
• Intern forandring 

o Er I gearet til interne forandringer  
 
Ressourcer 

• Tid 
o Hvad er tidsplanen 
o Har i tiden til at eksperimentere 
o Føler jeres medarbejdere, at de har tid til at eksperimentere 

• Kapital 
o Har i kapital til at eksperimentere 
o Evt. hyre et bureau 
o Hvis ikke hvad har i af muligheder 

• Medarbejderkompetencer 
o Er der viden om medarbejdernes kompetencer 
o Sammensætter I teams ud fra deres kompetencer eller sker det ad hoc 
o Komplimementerer de forskellige kompetencer hinanden? 
o Vil i kunne lave analyser af medier, samfundstendenser, konkurrenter etc. 
o Gør i det? 
 

• Graduatelands brand 
o Hvad mener I jeres brand er? 
o Hvad kunne du godt tænke dig det signalerede 
o Hvor styret er jeres brand? 

§ Er der plads til kreativitet? 
o Er i opmærksomme på hvordan i bliver opfattet både nationalt som internationalt? 
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o Er jeres brand internt forankret 
 

Konkurrenterne 

• Holder I øje med hvad konkurrenterne gør 
• Ved i hvilken ideologi de er styret af (myte/koder) 
• Ved i hvad deres brand signalerer 
• Prøver i med den viden at differentiere jer fra konkurrenterne 

o Afgive magt 
§ Kan afgive magt til de kulturelle studios 

 

Jeres omverden – samfundet – sociologisk analyse 

• Har I fingeren på pulsen 
• Ved I hvad der sker I jeres branche 
• Er i opmærksomme på ideologiske skift i samfundet 
• Har i medarbejdere der holder øje med samfundsmæssige skift 
• Ser i samfundsmæssige skift som muligheder for Graduateland, da jeres forbrugere ændrer vaner og 

behov 

Medierne 

• Burger I medierne til at få ny vide nom hvordan samfundet og markedet udvikler sig 
• Er i opmærksomme på at medierne er med til at italesætte forstyrrelser i samfundet 

Jeres brugere 

• Har I en dialog med jeres brugere om hvad de godt kunne tænke sig? 
• Forbrugernes identitetsprojekter 
• Hvad oplever de af forstyrrelser i hverdagen 
• Kan i bruge den viden 

Når i skal bygge jeres brand (cultural innovation) 

• Holder i øje med og følger i forskellige subkulturer, der kunne have potentiale for GL 
• Bruger i mediernes mytiske behandling af disse subkulturer, og deres ideologi. 
• Er bevidste om jeres brands aktiver og potentiale? 
• Bruger i historiciteten til at forny GLs brand eller prøver i opfinde et nyt brand dna 
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Bilag	  5	  -‐	  Interviewguide	  2.	  Interview	  med	  Graduateland	  
Dato: 7. august 2013. Klokken 15.30. 

Interviewpersoner: Jens Reimer Olesen – CEO, Christina Pansbo – VP of HR 

Interviewer: Jacob Blaaberg 

HR og Graduateland 

• Hvad er Graduatelands HR-afdelings funktion? 

• Hvilke kompetenceprofiler søger i efter at ansætte? 

• Har Graduateland udførlige kompetenceprofiler på medarbejderne? 

• Er Graduatelands stillinger besat af medarbejdere, der har specifikke kompetencer til at 

udføre de tilhørende arbejdsopgaver? 

• Udnytter i medarbejdernes kompetencer fuldt ud? 

• Videreuddanner Graduateland sine medarbejdere? 

• Er der behov for at udvikle medarbejdernes kompetencer? 

• Er der behov for at udvikle ledelsens kompetencer? 

• Har I oplevet, at medarbejdere forlader Graduateland fordi de ikke mener, at deres 

kompetencer bliver udnyttet, og set? 

Kapital 

• Hvor lang tid har Graduateland ledt efter investorer? 

• Hvilke krav har Graduateland til kommende investorer? 

• Er det Graduatelands indtryk, at investorerne kun ønsker at investere i projekter, hvor der er 

mulighed for et øjeblikkeligt afkast? 

• Hvor meget har Graduateland at skulle have sagt ifbm. hvad investeringerne skal anvendes 

til i virksomheden? 

• Hvilke dele af Graduatelands forretninger ønsker I at udvikle? 

• Hvad skal der til for at Graduateland beslutter at allokere ressourcer til ikke tidligere højt 

prioriterede områder af virksomheden, der ikke nødvendigvis giver afkast kortsigtet? 

• Kan Graduateland allokere ressourcer og især kapital, til områder af virksomheden, hvis 

ledelsen ikke er direkte bevidste omkring behovet for investeringen, og at projektets 

resultater er svære at kvantificere? 
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• Hvor stort et overskud skal der til, før Graduateland fokuserer mere langsigtet på 

eksempelvis de blødere dele af forretningen? 

• Hvis Graduateland får tilført ny kapital er I da opmærksomme på hvilke kompetenceprofiler 

i skal ansætte? 

Branding 

• Hvad er Graduatelands brand? 

• Hvad gør Graduateland ift. employer branding? 

• Er brandet internt forankret? 

o Hvorfor, hvorfor ikke? 

• Hvad skyldes det? 
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Bilag	  6	  –	  Organisationsdiagram	  Graduateland	  
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Bilag	  7	  –	  Belæg	  for	  valg	  af	  konkurrenter	  
Hej Alexander 

 

Det er rigtigt forstået. 

Jens.	  	  
/JR 

Med venlig hilsen / Best regards 

Jens Reimer Olesen 

CEO & Co-Founder 

Graduateland - Europe's largest job portal for students and graduates 

Winner of People's Choice Award at Venture Cup & McKinsey and Co. Innovation Award 

SCALEit Participant in Silicon Valley - selected by Innovation Center Denmark 

Named 'The Future of Recruitment and Job Search' by ArcticStartup 

Winner of the Audience Price at Arctic15 ´11 - hosted by ArcticStartup 

Graduateland ApS 

Njalsgade 21E 7th floor 

2300 Copenhagen S 

Tel: +45 5054 9929 Mob: +45 2825 9886 

Mail: jro@graduateland.com Web: www.graduateland.com Linkedin: Let's connect! 

Den	  8.	  aug.	  2013	  10.48	  skrev	  Aleksander	  Bergstedt	   <aleksander@bergstedt.dk> :   	  

Hej	  Jens,	  

Ud	  fra	  vores	  samtale	  om	  konkurrenter,	  mangler	  vi	  at	  få	  bekræftet	  på	  skrift	  hvorvidt	  følgende	  virksomheder	  
bliver	  betragtet	  som	  jeres	  største	  konkurrenter:	  

• InternMatch	  
• Tyba	  
• Milkround	  
	  

Vh	  

	  

Aleksander	  
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Bilag	  8	  –	  Graduateland	  demografi	  og	  bruger	  statistik	  
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