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Abstract 
 

The thought of combining the fields of branding and internationalization has not been given 

thorough attention in an academic context. With this in mind, we have aimed to contribute to this 

field. We have done so with a thorough study of how Danish born global companies can use 

branding to facilitate their international expansion. The thesis will focus on Danish born global 

companies founded with a focus on design and lifestyle products. The thesis is based on the 

assumption that, by building a strong brand, Danish born global companies can reach niche 

segments that have an interest in design and lifestyle products. 

In order to contribute with this thesis, we have chosen to apply a qualitative methodological 

approach. The qualitative approach was chosen, as it was the most suitable research method in the 

research field for this thesis. We did so by creating case studies of 10 Danish brands, all with a 

passion for quality and design. 

In the course of our research, we were able to identify a range of branding opportunities that Danish 

born global companies can use in their internationalization process. Research of the 10 selected 

born global brands, showed that design and the country of origin, Denmark were fundamental in the 

understanding of the companies and their branding. We identified product, distribution, 

communication and collaborations as crucial elements for design driven Danish born global 

companies to use branding in their internationalization process. Within these elements, a range of 

opportunities and potential threats were identified during the analysis of the case studies. Only by 

using the branding elements in a synergy will branding be an effective and active part of born 

global brands internationalization process. With this thesis we have presented findings that show 

branding as a valuable tool for Danish born global companies to reach niche segments worldwide 

with an interest in design and lifestyle products. 

Our research is limited to the extent that we have chosen to work with a narrow group of brands, 

seen from the perspective of the companies. Further research could incorporate the views from 

stakeholders of the companies to add to the understanding of companies’ opportunities of using 

branding in their internationalization. On a more general level, the field in the combination of 

branding and internationalization has a potential for further research. 

 

Keywords: Internationalization, branding, born global, Danish design 
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Kapitel 1 – Introduktion 
 

Hver dag bliver den typiske forbruger eksponeret for tusindvis af brands (Malone 2011). For at 

skille sig ud fra mængden er det derfor helt essentielt at virksomheder har et stærkt brand, der har 

den helt rette appel til deres målgruppe. De 500 brands forbrugere dagligt eksponeres for, oprinder 

fra alle af verdenshjørner. Det er i dag en naturlighed for forbrugerne at kunne vælge brands fra alle 

“verdens hylder” og ikke kun de få der er tilgængelige i egen “baghave”. 

 
“I dag kræver det mere end et godt produkt at få succes på eksportmarkedet.” 
(Udenrigsministeriet 2012). 

 
Internationalisering af brands har givet øget konkurrence for danske brands, men har også åbnet op 

for helt nye muligheder for handel på markeder verden over. I et lille land som Danmark 

forekommer det i dag naturligt med en international orientering når en virksomhed stiftes. Men 

hvad er det der gør danske brands og produkter attraktive, rundt om i verden? Netop den undren har 

vakt en interesse for at se på, hvordan danske virksomheder kan bruge deres brands til at opnå 

succes i deres internationale vækst. 

Efterspørgslen på danske brands, og den stigende eksport hos danske virksomheder ses i takt med, 

at mulighederne også er til det (Dahlsgaard 2015; Harboe 2015). At eksportere til markeder verden 

over er ikke længere forbeholdt virksomheder med enorme ressourcer, men er også en bevidst 

strategi hos små og mellemstore virksomheder. Vi finder det fascinerende hvordan mindre danske 

virksomheder, på trods af begrænsede ressourcer, formår at konkurrere globalt. Som det danske 

udenrigsministerium udtrykker det, kræver det i dag mere end et godt produkt at få succes på 

eksportmarkeder (Udenrigsministeriet 2012). Vi ser derfor en interessant mulighed for, med denne 

afhandling, at gå i dybden med hvordan danske brands der allerede har et godt produkt kan bruge 

brandingen, i deres internationaliseringsproces. Da Danmark er en anerkendt designnation vil vi 

tage udgangspunkt i unge virksomheder der har en passion for design og kvalitet, for at løse vores 

problemstilling. 

Vi mener at forskningsområdet i koblingen mellem branding- og internationaliseringsteori er både 

interessant og relevant. Branding og internationalisering rummer begge en stor mængde forskning, 

men vores research har vist os at forskning der kombinerer de to felter kun findes i et snævert 
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udvalg. Vi ser derfor en oplagt mulighed for at bidrage til forskningen, ved at kombinere branding- 

og internationaliseringsteorien med vores interesse for hvordan små og mellemstore danske 

virksomheder, ved at bruge deres branding, kan opnå succes i internationaliseringsprocessen. 

 
 “These firms did not slowly build their way into international trade. Contrary to 
popular wisdom, they were born global.” (Rennie 1993). 

 
Ved begrebsliggørelsen ‘born global’ om virksomheder, der fra start orienterer sig mod 

eksportmarkeder, blev der åbnet op for en ny forståelse af globale brands (Rennie 1993). Born 

global begrebet er vigtigt for afhandlingen, da analysen er bygget op om danske brands der alle kan 

kategoriseres som netop born globals. Nu hvor vigtigheden af born globals er slået fast, vil vi 

bevæge os ned i næste afsnit hvor vi vil præsentere det problemfelt vi har opbygget afhandlingen 

omkring. 

Problemfelt 
Vi vil i dette afsnit introducere det problemfelt, som vi har opbygget afhandlingen omkring. 

Efterfølgende vil vi opsætte de undersøgelsesspørgsmål, vi har brugt i besvarelsen af problemfeltet. 

Med udgangspunkt i ovenstående indledning har vi identificeret afhandlingens problemfelt: 

Vores studie undersøger, med udgangspunkt i internationaliserings- og 

brandingteori, hvordan danske born global virksomheder udvikler deres brands. 

Vores sigte er at forstå, hvordan mindre virksomheder, særligt inden for high-end 

livsstil og design, kan opbygge stærke brands, der spiller en aktiv rolle i 

internationaliseringsprocessen. 

Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvad vil det sige at være et globalt brand, og i hvilken udstrækning kan mindre 

virksomheder opbygge globale brands? 

2. Hvilken rolle har oprindelsesland og stifterens vision på danske born globals branding og 

internationalisering? 

3. Hvordan kan danske born globals opbygge et stærkt brand, der appellerer til stakeholdere 

med en interesse for high-end design- og livsstilsprodukter, og kan det bruges aktivt i deres 

internationaliseringsproces? 
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Afgrænsning 
Vi vil i følgende afsnit beskrive de emner og vinkler, vi har valgt at afgrænse os fra gennem 

afhandlingen. Afgrænsningen er foretaget med henblik på at løse afhandlingens problemfelt bedst 

muligt, ud fra de ressourcer der har været til rådighed. 

Til at svare på afhandlingens problemfelt udvalgte vi 10 casevirksomheder med fællestræk, der 

muliggjorde at arbejde med dem som én gruppe. Antallet af virksomheder blev dog valgt ud fra et 

grundlag, hvor vi mente, der var nok til at foretage fund bygget på kvalificerede generaliseringer. 

Vi mener først, at et højere antal casevirksomheder havde gjort en signifikant forskel for 

besvarelsen, ved en markant større gruppe end de valgte 10. Grundet vores ressourcer, samt danske 

virksomheder der kunne indpasses under de valgte fællestræk, har vi altså valgt 10 virksomheder, vi 

mener kan føre til besvarelsen af problemfeltet. 

Et alternativ kunne have været at have tilgået problemfeltet gennem ét enkelt casestudie. Dette har 

vi dog fravalgt, da en sådan undersøgelse ville begrænse afhandlingens fund til kun at vise en enkelt 

virksomheds brug af branding i internationaliseringen. Ved at anvende 10 casevirksomheder frem 

for én har vi i stedet muliggjort det at analysere os frem til fund baseret på flere virksomheders 

tendenser og erfaringer. 

Virksomhederne i afhandlingen har alle været af dansk oprindelse, hvilket har været et vigtigt valg 

for at kunne svare på afhandlingens problemfelt. Valget af danske virksomheder er med til at 

påvirke vores forståelse af de fund, vi gør os gennem afhandlingen. Et alternativ til valget af kun at 

benytte danske virksomheder, ville have været at vælge virksomheder på tværs af oprindelseslande. 

Ingen servicevirksomheder eller nonprofitorganisationer er blevet undersøgt i denne afhandling, da 

der udelukkende er blevet set på kommercielle danske born globals, der producerer og distribuerer 

fysiske produkter under eget brand til tværnationale segmenter. Der tages derfor forbehold for 

relevansen af denne afhandling og dens analytiske fund for servicevirksomheder og 

nonprofitorganisationer. 
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Afhandlingens struktur 
Efter ovenstående præsentation af afhandlingens problemfelt og undersøgelsesspørgsmål, vil vi nu 

illustrere et simpelt overblik over afhandlingens struktur. 

Kap i te l  1 :  
I kapitel 1 vil vores interesse for afhandlingens forskningsområde præsenteres, ligesom vi vil 
opstille afhandlingens problemfelt, undersøgelsesspørgsmål og afgrænsning. 

Kap i te l  2 :  
De videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser og valg, der er foretaget i afhandlingen, vil 
kortlægges i kapitel 2. 

Kap i te l  3 :  
I kapitel 3 vil begrebet ‘High-end’ defineres. Dernæst vil en kortlægning af ‘de globale 
livsstilssegmenter’ danne rammen for den videre præsentation af afhandlingens casevirksomheder. 
De 10 udvalgte casevirksomheder vil præsenteres enkeltvis og dermed give en fælles forståelse for 
virksomhedernes roller i den videre analyse. 

Kap i te l  4 :  
Afhandlingens teoretiske valg og overvejelser vil blive præsenteret i kapitel 4. Her vil 
forskningsområdet illustreres og præciseres. De teoretiske overvejelser for denne afhandling vil 
skabe grundlaget for den videre analyse. 

Kap i te l  5 :  
I kapitel 5 vil afhandlingens fund analyseres og diskuteres. Kapitlet vil starte med en diskussion af, 
hvad der definerer et globalt brand, og hvilke teoretiske vinkler denne diskussion har taget gennem 
tiden. Dernæst vil afhandlingens analytiske framework danne rammen om de fund, vi har gjort os. 

Kap i te l  6 :  
Baseret på afhandlingens teoretiske overvejelser og analyse vil der i kapitel 6 konkluderes på de 
fund, der i afhandlingen er blevet belyst. Samtidig vil der foreligge besvarelse af afhandlingens 
problemstilling og reflekteres over muligheder for perspektivering. 

Kap i te l  7 :  
I kapitel 7 vil afhandlingens litteraturliste fremgå. 

Kap i te l  8 :  
Afhandlingens bilag vil være indsat i kapitel 8. 
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Kapitel 2 – Metode og Videnskabsteori 
 

I kapitel 2 redegøres for de videnskabsteoretiske- og metodiske valg, der er foretaget i afhandlingen 

med henblik på løsningen af problemfelt samt undersøgelsesspørgsmål. 

Gennem dette afsnit vises og fremlægges vores videnskabsteoretiske standpunkt og de metodiske 

overvejelser, som har påvirket vores verdensbillede og derigennem skabelse af viden. Først vil 

afhandlingens videnskabsteoretiske paradigmer, hermeneutikken og socialkonstruktivismen, 

diskuteres og redegøres for. Valget af de to paradigmer er taget, da socialkonstruktivismen er med 

til at tydeliggøre den sociale kontekst, de inddragede virksomheder indgår i. Hermeneutikken er 

med for at vise den udvikling, vores forståelse gennemgår, og den påvirkning det har på 

afhandlingen. Vi mener, at kombinationen af de to paradigmer skaber et fyldestgørende grundlag 

for det verdensbillede, afhandlingen er skrevet ud fra. Herefter vil vi se nærmere på de metodiske 

valg der, er taget i afhandlingens empiriske dataindsamling. 

Videnskabsteori 
I følgende afsnit vil vi gennemgå vores videnskabsteoretiske overvejelser for afhandlingen. Vi vil 

se nærmere på de videnskabsteoretiske paradigmer; hermeneutik og socialkonstruktivisme. 

Da vores videnskabsteoretiske standpunkt er med til at påvirke vores forståelse af eksempelvis 

branding og internationalisering, finder vi det relevant, at uddybe under hvilke præmisser, vores 

forståelse er skabt. Gennem afhandlingen vil begreber, tendenser og forståelser blive belyst, hvilket 

vil være med til at skabe indsigt i løsningen af afhandlingens problemfelt. 

Hermeneutik 

Med dette afsnit vil hermeneutikken blive gennemgået. Hermeneutikken bliver gennemgået ved at 

forklare teorien og hvordan det videnskabsteoretiske paradigme påvirker afhandlingen. 

Hermeneutikken anvendes, når man skal forsøge at fortolke forståelse for handling i stedet for blot 

at forklare handlingen (Egholm 2014: 90). Det hermeneutiske perspektiv er inddraget for at 

tydeliggøre den udvikling, vores forståelse gennemgår, og den påvirkning det har på afhandlingen. 

Forklaringerne bruges dermed til at skabe den forståelse, der fortolkes, og er i denne afhandling 

genealogiske (Egholm 2014: 96). Genealogiske forklaringer er kendetegnet ved, at de sætter fokus 

på historiske sammenhæng og tidligere erfaringer for dermed at kunne forklare og forstå handlinger 
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og begivenheder (Egholm 2014: 96). Afhandlingens analytiske fund vil være en fortolkning af den 

forståelse, der er bygget op om de inddragede virksomheders historie og erfaringer. Vi vil forstå og 

fortolke den brug af branding i internationalisering, som danske born globals benytter sig af. 

Hermeneutikken udmærker sig ved at forstå og fortolke individer, fænomener og begivenheder ud 

fra et perspektiv, som er forankret i netop det konkrete sted og den konkrete tid, man befinder sig i 

(Egholm 2014: 90). Virksomhedernes erfaringer inden for internationalisering og branding, hvorpå 

vores fortolkning er bygget, er således forankret i den tid og det sted, hvor de enkelte begivenheder 

og fænomener foregik. 

Den empiriske data, både primær og sekundær, der er indsamlet til denne afhandling, anser vi som 

valid i forhold til den hermeneutiske tilgang, da det er individers synspunkter, som vi erkender 

eksisterer uafhængigt af vores forståelse. Dog må det understreges, at vi i vores fortolkning af det 

indsamlede data skaber en forståelse i et forsøg på at anvende dataen som bevis for et fænomen. 

Dette er gjort, da man i hermeneutikken anvender det realistiske udgangspunkt, da man ikke er 

interesseret i at udfordre eller tvivle på validiteten af individernes respektive synspunkter, men i 

stedet erkender, at synspunkterne eksisterer uafhængigt af den nærværende undersøgelse (Egholm 

2014: 91). Ligeledes ønsker man i hermeneutikken ikke at beskrive, hvordan to adskilte fænomener 

påvirker hinanden, men i stedet ønsker man at bevise, hvordan fænomenerne og påvirkningen er 

indlejret i en bredere kontekst, som vil ændre sig over tid (Egholm 2014: 98). 

I et hermeneutisk paradigme arbejdes der med begrebet forforståelse, som er en kombination af de 

fordomme og erfaringer, man har oplevet tidligere og dermed tager med sig videre (Nygaard 2011: 

77-78). Man kan ikke fralægge sig sin forforståelse, og det ville heller ikke være i egen interesse, da 

man så vil være uvidende om, hvad det er, man skal undersøge (Nygaard 2011: 78). Vores 

forforståelse af teoretiske tilgange og afhandlingens udvalgte virksomheder er essentiel for 

analysens diskussion og det analytiske framework. Udvælgelsen af virksomheder til afhandlingen 

har været præget af vores forforståelse for godt design, born globals og high-end positionering. I 

hermeneutikken søger vi ikke at finde frem mod én sandhed eller nå til enighed, men vi forsøger at 

udvide vores horisont og dermed skabe en læringsproces (Nygaard 2011: 81). Læringsprocessen er 

med til at påvirke vores forståelse og forforståelse og danner dermed den hermeneutiske cirkel, hvor 

læring og processer fortolkes undervejs (Nygaard 2011: 77). Gennem udarbejdelsen af afhandlingen 

har læringsprocessen givet os den nødvendige forståelse og forforståelse i udvælgelsen af de 10 

born global brands og i at indsamle den data, som bedst muligt har kunne lede os til løsningen af 

problemstillingen. 
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Socialkonstruktivisme 

Foruden det hermeneutiske paradigme har vi også valgt at inddrage det socialkonstruktivistiske 

paradigme i vores afhandling. Vi vil i dette afsnit gennemgå socialkonstruktivismen. 

Det socialkonstruktivistiske paradigme karakteriseres ved, hvordan et fænomen bliver skabt i den 

konkrete kontekst (Egholm 2014: 153). Derfor er man, som i hermeneutikken, ikke interesseret i at 

finde frem til én sand viden, men er bevidst om, at viden er foranderlig og er afhængig af den 

konkrete kontekst (Egholm 2014: 148). Socialkonstruktivismen er inddraget for at illustrere, at der 

ikke findes én endegyldig sandhed af, hvordan danske born globals bruger branding i deres 

internationalisering. 

Berger og Luckmann påpeger, at samfundsindividet både påvirker og påvirkes af sine sociale 

omgivelser (Berger & Luckmann 2011: 12). Denne pointe er relevant at medtage i afhandlingen, da 

det er med til at illustrere den påvirkning, de enkelte virksomheders branding og 

internationalisering kan have på hinanden, da de alle målretter deres produkter til tværnationale 

segmenter. Grundet det faktum, at Danmark er et lille land, bør det påpeges, hvordan de enkelte 

brands kan påvirke hinandens virkelighed og derved vores casestudier. 

Begreberne ‘virkelighed’ og ‘viden’ er begge grundbegreber i socialkonstruktivismen, da 

virkelighed og viden kan opfattes forskelligt af forskellige individer (Berger & Luckmann 2011: 

41). Ved at inddrage 10 brands i afhandlingen er vi forstående over for det faktum, at der kan være 

forskellige opfattelser af ‘virkelighed’ og ‘viden’, hos de enkelte brands. Derfor har vi valgt at 

inddrage 10 brands med væsentlige fællestræk for på denne måde at forsøge at skabe 

generaliserbarhed og “en fælles virkelighed” (Nygaard 2011: 35). 

Vi har i dette afsnit gennemgået de videnskabsteoretiske paradigmer der har præget afhandlingen. 

Ved at gennemgå videnskabsteorien kan vi skabe en større sammenhæng mellem forfattere og 

læsers forståelse. Derfor vil vi i næste afsnit se på de metodiske valg vi har taget i udarbejdelsen af 

afhandlingen. 
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Metode 
I nedenstående afsnit vil vi præsentere og diskutere de metodiske valg, der har ligget til grund for 

skabelsen af viden i afhandlingen. Vi vil præsentere vores metodiske valg i afsnittene: ‘Kvalitativ 

metode’ og ‘Kvalitetskriterier’, inden vi går i dybden med den empiriske dataindsamling. 

Vi har valgt at opbygge vores afhandling omkring casestudier på 10 danske born globals, der vil 

blive analyseret som én gruppe af virksomheder. Gennem vores casestudier har vi mulighed for 

kvalitativt at gå i dybden med, hvordan danske born globals kan anvende branding som et effektivt 

værktøj i internationaliseringsprocessen. Casestudierne vil være med til at udvide vores horisont og 

forståelse af området. 

 
“The essence of a case study, the central tendency among all types of case study, is 
that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they were taken, how 
they were implemented, and with what result.” (Yin 2002). 

 
Den primære empiri er indsamlet gennem kvalitative interviews. Gennem sekundær empiri har vi 

opbygget viden via videnskabelige artikler, værker samt artikler og interviews foretaget af andre. 

Kvalitativ metode 

Formålet med at anvende kvalitativ metode til at undersøge den opstillede problemstilling er at få 

indblik i detaljer og nuancer samt give en dybdegående forståelse af specifikke fænomener 

(Nygaard 2011: 137). I denne afhandling fremstår fænomenet som danske born globals’ brug af 

branding i deres internationalisering. 

For at sikre kvaliteten af afhandlingens metode og fund har det været vigtigt for os at sikre 

kvalitetskriterierne; reliabilitet og kvalitet, kohærens samt konsistens (Justesen & Mik-Meyer 2010: 

38-40). Ved kvalitative studier får vi mulighed for at få en dybere indsigt i de 10 born global 

brands’ erfaringer, som ikke havde været muligt ved udførelsen af større kvantitative undersøgelser 

(Yin 2002). 

Kvalitetskriterier 

For at sikre kvaliteten af de analytiske fund i afhandlingen og deres sammenhæng til afhandlingens 

problemstilling har vi forsøgt os at efterleve kvalitetskriterierne; kohærens, konsistens, reliabilitet 

og validitet (Justesen & Mik-Meyer 2010: 38-40). 
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I søgen på at skabe logisk sammenhæng mellem problemstilling, teoretisk gennemgang, diskussion 

og analyse har kvalitetskriterierne kohærens og konsistens været en vigtig del af vores forståelse 

gennem analysen (Justesen & Mik-Meyer 2010: 38). Kohærens og konsistens skabes eksempelvis 

ved, at opstille definitioner af de mest anvendte begreber samt ved kort at introducere læseren for 

hvert kapitels indhold. 

Begrebet reliabilitet beskriver evnen til at kunne gentage en given undersøgelse, hvor samme 

resultat opnås (Nygaard 2011: 95). At opnå et identisk resultat to gange vil i hermeneutikken og 

socialkonstruktivismen, ikke være muligt grundet den løbende udvikling af forståelsesprocessen for 

danske born globals’ brug af branding i internationaliseringen, samt de individuelle forforståelser. 

Grundet vores forforståelse og udviklingen i de fund, der gøres gennem afhandlingen, vil vi se på 

kvalitetskriteriet reliabilitet som værende afhandlingens pålidelighed, frem for dens evne til at 

kunne gentages (Nygaard 2011: 95). Reliabiliteten skabes ved at dokumentere, hvordan vi har gjort 

vores fund, samt hvilke kilder det kommer fra. 

Validiteten af undersøgelsen er essentiel for afhandlingen og er med til at understrege afhandlingens 

gyldighed (Nygaard 2011: 95). Validiteten afgøres ud fra to kvalitetskrav, hvor det første knytter 

sig til de metodiske anvisninger om afhandlingens forforståelse (Nygaard 2011: 96). For at opfylde 

validitetens første kvalitetskrav vil der gennem afhandlingen gives indblik i vores forforståelse for 

blandt andet branding og internationalisering. Validitetens andet kvalitetskrav for afhandlingen er at 

redegøre for de metodiske valg, der er taget gennem afhandlingen (Nygaard 2011: 96). Validitetens 

andet kvalitetskrav opfyldes ved, at vi gennem afhandlingen tydeliggør og begrunder, at de fund, vi 

gør os, fremgår som “det vi måler, er det vi siger vi måler” (Justesen & Mik-Meyer 2010: 40). 

Empirisk dataindsamling 

Dette afsnit vil vise, hvordan vi har indsamlet vores empiriske data. Gennemgang af den 

indsamlede empiriske data vil være opdelt i empiri, respondenterne og sekundær empiri. 

Den empiriske dataindsamling muliggør afhandlingens analyse og hjælper os med at fortolke og 

forstå problemstillingen vedrørende de 10 born global brands og deres internationalisering. Den 

empiriske dataindsamling opdeles i to dele; primær- og sekundær empiri. Kombinationen af både 

primær- og sekundær empiri vil skabe et dybere datagrundlag for afhandlingen. 

Primær empiri – Interviews 

I relation til vores socialkonstruktivistiske ståsted har vi valgt at anvende kvalitative interviews til 

indsamlingen af vores primære empiriske data. Kvalitative interviews er valgt for at indsamle 
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empiri, hvor respondenternes svar afspejler deres perspektiver og forståelser af branding og 

internationalisering i deres virksomheder (Kvale & Brinkmann 2009: 41).  

De kvalitative interviews er foretaget med relevante repræsentanter for virksomhederne, i form af 

stiftere og marketingansvarlige i henholdsvis Biomega, Les Deux og AIAIAI (Bilag 2; Bilag 3; 

Bilag 4). De gennemførte interviews er inddraget for at forsøge at få indblik i deres erfaringer inden 

for internationalisering og branding gennem de udvalgte respondenternes forståelse. 

Vores forforståelse af de interviewede respondenter har været med til, at respondenterne har ageret 

repræsentanter for det givne brand, og vi har således valideret deres udtalelser som værende 

repræsentative for den respektive virksomhed. 

I indsamlingen af den primære empiri har vi benyttet os af det semistrukturerede interview. Vores 

semistrukturerede interviews har været karakteriseret af, at vi i vores interviewguide har fokuseret 

på branding og internationalisering, men samtidig har givet mulighed for afvigelser i 

interviewsituationen (Justesen & Mik-Meyer 2010: 55; Bilag 1). Ved at foretage interviewene på 

henholdsvis respondenternes kontorer og en café, samt ved at stille åbne spørgsmål, har vores 

metodiske struktur til interviewene været lignende en hverdagssamtale (Justesen & Mik-Meyer 

2010: 55).  

Den semistrukturerede interviewguide sikrede, at spørgsmål om de ønskede temaer bliver stillet 

gennem interviewet (Justesen & Mik-Meyer 2010: 55). Hermed har de semistrukturerede interviews 

sikret, at vi som interviewere er kommet ind på de ønskede temaer internationalisering og branding, 

og samtidig, gjort det muligt for respondenterne at afvige fra de semistrukturerede spørgsmål og 

skabe nye perspektiver af temaerne. I henhold til udformning af interviewguides beskriver Kvale & 

Brinkmann (2009) i deres litteratur 12 aspekter af kvalitative forskningsinterview (Kvale & 

Brinkmann 2009: 46). Interviewguiden for vores kvalitative interviews er inspireret af disse 12 

aspekter for at skabe størst muligt empirisk udbytte af de kvalitative interviews (Kvale & 

Brinkmann 2009: 46). Formuleringen af spørgsmålene har været velovervejet for at sikre, at de var 

let forståelige, og at de lagde op til detaljerede svar fra vores respondenter (Kvale & Brinkmann 

2009: 48-49). Gennem transskriberingen af de afholdte interviews er der forsøgt opbygget en enkel 

og overskuelig struktur for at gøre det muligt at skabe en gennemsigtighed i den videre brug af det 

empiriske materiale (Nygaard 2011: 139). 
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Respondenterne 

For at sikre at de gennemførte interviews har kunne skabe det nødvendige empiriske grundlag for 

vores afhandling, har det været vigtigt for os, at de valgte respondenter har været repræsentative for 

de 10 virksomheder. I et forsøg på at afdække samtlige virksomheders erfaringer inden for branding 

og internationalisering har vi taget kontakt via personligt netværk, hvor muligt, og via 

kontaktinformationer på virksomhedernes hjemmesider. I vores forsøg på at få interview med 

samtlige virksomheder mødte vi dog begrænsninger i, at 6/10 virksomheder ikke havde mulighed 

og/eller ressourcer til at sætte tid af til interviews. Af de fire virksomheder der tilkendegav, at vi 

kunne udføre et interview, fuldførtes interview med tre af dem, da Wood Wood valgte at aflyse 

interviewet, inden det var foretaget. Således har vi gennemført kvalitative interviews med Les 

Deux’ stifter Andreas von der Heide (Bilag 3), AIAIAI stifter Frederik Jørgensen (Bilag 4) og 

marketingansvarlig hos Biomega: Kamilla Schultz (Bilag 2). 

På trods af ikke at have foretaget de ønskede 10 interviews mener vi, at de gennemførte interviews, 

sammenholdt med den dybdegående indsamlede sekundære empiri, giver afhandlingen en kvalitet, 

der giver os mulighed for at komme med en fyldestgørende konklusion på problemstillingen (Kvale 

& Brinkmann 2009: 193). 

Sekundær empiri 

Gennem den sekundære empiri, sammenholdt med den primære, har vi fået mulighed for at skabe 

de ønskede casestudier af de udvalgte 10 danske virksomheder. Vi har igennem afhandlingen 

indsamlet sekundær empiri om de danske high-end born globals samt empiri omhandlende generel 

branding, forbrugeradfærd og internationalisering med relevans for afhandlingens problemstilling. 

Gennem de 10 virksomheders hjemmesider og social media-kanaler har vi kunnet indsamle de 

nødvendige informationer og data til at kunne opbygge en forståelse som led i skabelsen af de 

enkelte casestudier. Vi har også indhentet data om de 10 virksomheder, samt generel data om 

emnefeltet, gennem artikler publiceret af medier, der i vores forforståelse er troværdige. Dermed 

har den sekundære empiri været med til at skabe validitet af vores analyse. Brochurer, videoklip og 

PR-materiale har også været inddraget i opbyggelsen af forståelsen for de 10 virksomheder. 

Gennem sekundær empiri har vi sikret, at afhandlingens kvalitet ikke er påvirket af, at der ikke har 

været foretaget interviews med dem alle. 
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Kapitel 3 – Casevirksomhederne 
 

Vi vil i kapitel 3 forklare, hvilke kriterier vi har udvalgt vores casevirksomheder efter for at skabe 

sammenhæng i afhandlingen. Derudover vil vi gennemgå, hvordan vi anvender begreberne ’high 

end’ og ’de globale livsstilssegmenter’. 

‘High-end’ og ‘de globale livsstilssegmenter’ er essentielle for at skabe konsistens gennem 

afhandlingen. Fællesbetegnelserne skaber sammenhæng mellem forfatter og læsers forståelse ved 

den udvalgte gruppe af virksomheder, vi behandler i denne afhandling. Efter at have skabt 

forståelse for begreberne i afhandlingen vil vi give en kort introduktion af de 10 danske born 

globals. 

Udvælgelsen af de 10 danske born globals 
For at svare på vores problemstilling har vi udvalgt 10 danske små og mellemstore virksomheder, 

der alle appellerer til tværnationale segmenter med interesse for design- og livsstilsprodukter. Vi vil 

i dette afsnit gennemgå hvilke overvejelser der har ligget til grund for udvælgelsen af 

casevirksomhederne. 

For at skabe konsistens har vi valgt at samle de 10 virksomheder under fællesbetegnelsen ‘high-end 

born globals’. Vi vælger at bruge born global begrebet, da de udvalgte virksomheder alle har en 

lang række af de karakteristika som kendetegner born global, virksomheder i teorien (Rennie 1993; 

Knight & Cavusgil 1996; Madsen & Servais 1997; Madsen et al. 1999; Oviatt & McDougall 1994; 

Hollensen 2011: 88). Born global teorien vil blive diskuteret yderligere i kapitel 5. Vi erkender, at 

de 10 born globals på mange parametre ikke er ens, men, som vi vil uddybe i dette afsnit, har de en 

række fællestræk, som vi mener indkapsler dem under begrebet ‘high-end’. I afsnittet ‘Vejen til 

high-end’ vil vi gennemgå det teoretiske grundlag for at bruge high-end som fællesbetegnelse. Vi 

mener ikke, at det vil være muligt at skabe en ordentlig sammenhæng igennem afhandlingen uden 

en fællesbetegnelse for de 10 udvalgte virksomheder. I afhandlingens analyse vil vi undersøge de 

danske born globals’ brug af branding i internationaliseringen. For at skabe højest mulig reliabilitet 

vil vi definere og forklare hvad der udgør virksomhedernes udvælgelseskriterier. For at vi kunne 

besvare problemstillingen, opsatte vi en række kriterier for udvælgelsen af de 10 virksomheder; 

• Virksomhederne skal være stiftet i Danmark 
• Virksomhederne skal være kategoriseret som små og mellemstore (SMV) (Europa.eu 2015) 
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• Virksomhederne skal producere og distribuere fysiske produkter under eget brand 

Ovenstående kriterier er udvalgt, for at virksomhederne har sammenligningsgrundlag, når det 

kommer til elementer såsom økonomiske ressourcer, virksomhedens størrelse, hjemmemarked og 

eksportmuligheder heraf. Vi finder det interessant at tage udgangspunkt i virksomheder, som 

producerer og distribuerer fysiske produkter under eget brand. Udgangspunktet i virksomheder med 

fysiske produkter under eget brand har været med til, at vi i afhandlingen har afgrænset os fra 

service-, non-profit- og ‘business-to-business’ virksomheder. 

Derudover har vi opstillet følgende kriterier, for hvilke kendetegn de udvalgte virksomheder skal 

have: 

• Virksomhedernes brand og produkter skal have et fokus på æstetisk dansk design og 
appellere til tværnationale segmenter med en interesse for design og livsstilsprodukter 

• Virksomhederne skal fremstå som high-end og være repræsenteret på nichemarkeder 

Gennem både personlige og faglige interesser fandt vi, at ovenstående kriterier danner ramme om 

en spændende gruppe af danske virksomheder. Vi finder high-end virksomheder med fokus på 

dansk design interessant at belyse i afhandlingen, da virksomhederne i vores forforståelse er brands 

med international appel. For at komme endnu nærmere en specifik gruppe af virksomheder, 

opstillede vi følgende kriterier inden den endelige udvælgelse: 

• Virksomhederne skal have et reach der er globalt, hvilket vi definerer som, at de er til stede 
på minimum 3 kontinenter 

• Virksomhederne skal have haft en ambition om at være internationale fra starten og være 
born globals, i henhold til de karakteristika der beskrives i den akademiske litteratur 

Gennem research, med fokus på ovenstående kriterier, har det været muligt for os at danne overblik 

over en lang række danske virksomheder. Af denne liste blev virksomheder, som ikke opfyldte alle 

kriterier, sorteret fra og gav os muligheden for at vælge de 10 virksomheder, som vi mente samlet 

kunne udgøre den bedst mulige gruppe af virksomheder. 

De 10 udvalgte virksomheder er: AIAIAI, Biomega, Bulbul, Les Deux, Libratone, Lightyears, 

Muuto, Normann Copenhagen, Soulland og Wood Wood. 

Vi benytter begrebet ‘high-end’ om de 10 danske born globals, da det er med til at understrege de 

udvalgte virksomheders fokus på kvalitet, identitetsskabende produkter med fokus på æstetisk 

dansk design samt de brandassociationer det medfører. Valget af ‘high-end’ er bygget på vores 

forståelse, som bunder i teori. Teorien vil være beskrevet i det kommende afsnit. 
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Vejen til high-end 
Følgende afsnit vil gennemgå den teori der har præget vores valg af ‘high-end’ begrebet. Ved 

gennemgangen vil vi skabe sammenhæng mellem vores og læsers forståelse. 

Vores brug af high-end begrebet udspringer fra luksus-brandingteorien (Kapferer 2008; Tynan et al. 

2010; Silverstein & Fiske 2003). En teoretisk vinkel, som har været med til at begrebsliggøre high-

end som fællesnævner for de inddragede born globals i denne afhandling, har været ‘luksus-

pyramiden’ (Kapferer 2008). I sine brandingstudier beskriver Kapferer (2008) med ‘luksus-

pyramiden’ hvordan luksus-brands er i stand til at retfærdiggøre, at prisen ligger signifikant højere 

end produktets funktionelle egenskaber, hvilket er essentielt for afhandlingens virksomheder og 

adskiller dem fra andre. Brands med signifikant højere priser end andre er dog et løst begreb, 

hvorfor den øgede fokus på høj kvalitet og design i højere grad præger vores forståelse af high-end. 

 
Figur 1 (Kapferer 2008: 98) 

I luksus-pyramiden illustreres det “gennemsnitlige” brand i bunden. De tre øverste trin udgør 

niveauerne af luksus-brands, som har forskellige attributter, der skal medregnes i den brand 

management, som følger (Kapferer 2008: 98). Jo højere oppe i pyramiden des mere eksklusivitet er 

forbundet med brandet fælles for de tre øverste trin er dog, at de alle er nuancer af luksus-brands. 

Pyramidens øvre trin består af ‘griffe-brandet’, ‘luksus-brandet’ og ‘upper-range brandet’ (Kapferer 

2008: 98). 

I tråd med Kapferers luksus-pyramide finder vi det interessant at inddrage Silverstein og Fiskes 

new-luxury studier for at give et mere tydeligt billede af high-end begrebets plads i luksus-branding 

teorien (2003). Begrebet high-end udspringer fra luksus-branding teorien, men ligger langt fra, 
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hvordan Kapferer traditionelt bruger begrebet luksus (2012). Med inddragelsen af Silverstein og 

Fiske (2003) mener vi at komme nærmere vores forståelse af begrebet high-en, og den måde hvorpå 

det anvendes i afhandlingen. Vi finder Silverstein og Fiskes (2003) new-luxury begreb mere 

anvendeligt end det meget varierende “luksus”. Vi finder det interessant for begrebsliggørelsen af 

high-end, at se nærmere på ‘Mass Prestige’, hvori Silverstein og Fiske er med til at definere et 

spænd i teorien mellem ‘Mass’ og ‘Class’ (2003: 50). Et sådan spænd i appel til både ‘mass’ og 

‘class’ er at finde blandt de danske high-end born globals, hvilket er eksemplificeret i følgende 

citat: 

 
“Vi anser os selv som “above-mid”, så vi er ikke enhver mands eje (...) Vi ligger 
rent prismæssigt over konkurrenterne.” (Les Deux 2015). 

 
Det er netop i spændet mellem mass og class, vi mener Kapferers ‘Upper-range brand’ (2008) og 

Silverstein og Fiskes ‘Mass Prestige’ (2003:50) mødes og er med til at tydeliggøre det område, 

hvori de danske born globals opererer. ‘Upper-range’ og ‘mass prestige’ danner dermed baggrund 

for vores forståelse og valg af ‘high-end’ begrebet som fællesnævner. Teoretiske modeller kan sætte 

ting i kasser, men som det ses med luksus-pyramiden, så mener vi, at den er et godt framework og 

en god illustration af vores forståelse for danske high-end born globals.  

I dette afsnit gav en forståelse af den teori der har præget vores forståelse af high-end. I næste afsnit 

vil vi se nærmere på de segmenter som high-end born global virksomhederne målretter sig.  

De globale livsstilssegmenter 
I følgende afsnit vil vi belyse de tværnationale segmenter, som de valgte virksomheder målretter 

deres brands og produkter imod. Vi erkender, at de enkelte virksomheder appellerer til hver deres 

målgruppe, men vi mener dog, at der er fællestræk i mellem dem. For at skabe sammenhæng 

igennem afhandlingen vil vi omtale virksomhedernes tværnationale segmenter med en interesse for 

design og livsstilsprodukter som ‘de globale livsstilssegmenter’. 

High-end virksomhederne har fokus på at lave produkter af høj kvalitet, en prissætning som ikke 

kun har som mål at ramme masserne samt et fokus på at repræsentere dansk design. Forskning viser 

at high-end brands kun i lav grad varierer sin identitet på tværs af markeder globalt (Kapferer 2012; 

Craft et al., 2003; Hassan & Craft 2005; Domzal & Unger 1987; Alden et al. 1999). På den 



Designet til at være global 

Side 26 af 191 

baggrund mener vi, at ‘de globale livsstilssegmenter’ kan fungere som samlet betegnelse for danske 

born global brands’ tværnationale segmenter med interesse for design og livsstilsprodukter. 

 
“Successful global marketers segment the world market according to consumer 
similarities. These similarities might be for product benefits that have global appeal 
or for products that meet the needs of emerging global lifestyles.” (Domzal & Unger 
1987: 26). 

 
Fælles for de globale livsstilssegmenter er, at de finder appel i identitetsskabende produkter, som 

beskrives af Chernev, Hamilton og Gal (2011) i følgende citat: 

 
“One of the significant marketing changes in the past decade involves the dramatic 
increase in the variety of ways in which consumers can express their identities.“ 
(Chernev et al. 2011: 66). 

 
I et forsøg på at skabe unikke produkter og tage afstand fra konkurrerende brands, er det vigtigt for 

brands at være innovative og nytænkende (Chernev et al. 2011: 67). Vi har brugt ‘livsstil’ som 

fællesbetegnelse, da det giver den bedste forståelse for de segmenter, der finder danske high-end 

born global brands appellerende. Ved fællesbetegnelsen skaber vi konsistens igennem afhandlingen. 

 
“Brands can also be used to communicate membership in particular social or 
professional groups, through both the use of brands that signal membership in 
desirable groups.” (Chernev et al. 2011: 66). 

 
Én betegnelse for de stakeholdere, som casevirksomhederne appellerer til, er ikke ideel, men vi 

mener ikke, at det vil være muligt at skabe den ønskede konsistens uden en fællesbetegnelse.  

De 10 casevirksomheder 
Dette afsnit indeholder beskrivelser af de 10 danske born globals udvalgt til afhandlingen. Vi har 

valgt at inddrage små og mellemstore virksomheder i afhandlingen som en gruppe, men mener, at 

en introduktion af de enkelte virksomheder skaber en god sammenhæng for afhandlingen.  
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Vi vil introducere de 10 born global brands ved inddragelse af deres vision, basale informationer 

samt ved at give en kort fortælling om deres historie. Dertil vil vi vise udvalgte produkter fra de 

enkelte virksomheder, der giver indblik i passionen for at lave livsstilsprodukter inspireret af 

æstetisk dansk design. 
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AIAIAI 

 

Grundlagt: 2006 
Stifter(e): Frederik Jørgensen, Jacob Moesgaard, Christian Lorentzen og Peter Michael Willer 

Branche: Tech 
Produkter: Høretelefoner af høj kvalitet i enkelt og moderne design 

Markeder: 20 lande, 4 kontinenter 

 

“AIAIAI is an audio design company dedicated to developing high quality audio products for 
everyday use. AIAIAIs modern, minimalist headphones and earphones deliver clear, amplified 
sound.” (AIAIAI 2015a). 

 

AIAIAI blev stiftet i 2006 i København af tre venner, der mente, at der var et uudnyttet marked for 

kvalitetshøretelefoner med fokus på design, i en branche præget af lav kvalitet til den gængse lytter 

(AIAIAI 2015). Ideen var at skabe et produkt, som ville skabe et nichemarked for 

designhøretelefoner mellem de billige høretelefoner og de dyreste professionelle høretelefoner på 

markedet (AIAIAI 2015). Samtidig skulle høretelefonerne repræsentere en livsstil, som gummisko 

eller solbriller gjorde det, og værne om æstetisk dansk design. 

AIAIAI voksede hurtigt, og i takt med at brandet blev omtalt af både professionelle og 

musikelskere, begyndte distributører at få interesse (Højsgaard 2012). I dag foregår ca. 75% af det 

totale salg uden for Danmark (AIAIAI 2015). At størstedelen af omsætningen kommer fra eksport 

er med til at understrege AIAIAIs appel til tværnationale segmenter. Samtidig var det med deres 

webshop muligt for dem at levere globalt fra dag 1. 

I 2015 introducerede AIAIAI deres nyeste produkt, TMA-2, som er en 

komplet nytænkning af deres klassiske bestseller TMA-1. Den 

nye model kan samles af kunden selv og giver dermed mange 

muligheder for brugertilpasning med mere end 360 

forskellige designmodeller (AIAIAI 2015). Med de mange 

sammensætningsmuligheder kan AIAIAI ramme en bred 

målgruppe, herunder artister fra flere forskellige musikgenrer. 



Designet til at være global 

Side 29 af 191 

Biomega 

 

Grundlagt: 1998. Gik konkurs i 2012 og genopstod i 2014. 
Stifter(e): Jens Martin Skibsted og Elias Grove 

Branche: Cykel 
Produkter: Biomega sælger premiumdesignede cykler til urban brug 

Markeder: 20+ markeder, 3 kontinenter 

 

“Biomega is committed to creating a paradigm shift in the way society imagines transportation by 
making urban ‘‘furniture for locomotion’’, developing bikes so beautiful that they compete directly 
with cars and imbue our cities with new meaning.” (Biomaga 2015a). 

 

Historien om Biomega startede i 1998 med Jens Martin Skibsteds idé om at skabe cykler med fokus 

på design. Sammen med den tidligere studiekammerat Elias Grove stiftede han dermed Biomega 

(dezeen.com 2014). Cyklerne er baseret på Biomegas filosofi om at optimere teknik, etik og 

æstetik(Biomega 2015a). Cyklerne er skabt med et fokus på lækkert design af anerkendte designere, 

såsom Marc Newson og KiBiSi (Biomega 2015). Jens Martin Skibsted er selv en del af sidstnævnte 

designkollektiv. En af de få direkte konkurrenter til Biomega er hollandske Vanmoof (Biomega 

2015). Biomega har haft samarbejde med sportsgiganten Puma, hvor cykler, tøj og sko blev skabt 

med både Biomega og Pumas logo (Fischer 2010). I 2012 gik Biomega dog konkurs.  

I starten af 2014 valgte Jens Martin Skibsted at starte virksomheden og brandet på ny, i samarbejde 

med et pengestærkt brødrepar fra Hong Kong (Biomega 2015). Måden, hvorpå Biomega drives 

siden 2014, er blevet ændret radikalt med langt færre tilfældigheder. Dog holder brandet fast i sin 

historie, og på hjemmesiden fortælles historien siden grundlæggelsen i 1998 og ikke kun siden 

2014. Der er altså intet forsøg på at skjule tidligere produkter, samarbejder eller aktiviteter 

(Biomega 2015a). Biomega har fra start af, både i 1998 og 2014, haft et internationalt fokus og en 

appel til det globale livsstilssegment. 
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Bulbul 

 

Grundlagt: 2013 
Stifter(e): Jacob Juul 

Branche: Smykke- og accessories 
Produkter: Æstetisk designede ure til både mænd og kvinder  

Markeder: 17 lande, 4 kontinenter 

 

“We have set out to create long lasting designs that reflect the amount of thought and detail 
injected into the development. High quality materials and extraordinary aesthetics are crucial to 
reaching that result.” (Bulbul 2015). 

 

Bulbul er en ung dansk virksomhed, der blev stiftet i 2013 af entreprenøren Jacob Juul, der er 

selvproklameret design entusiast (Nissen 2014). Juul er internationalt orienteret har 

erhvervserfaring fra Kina (Nissen 2014). Inspirationen til at stifte virksomheden kom 

og efter et besøg på den store internationale urmesse; Baselworld (Nissen 2014). 

Bulbul blev stiftet med en ambition om at skabe et ur-brand med fokus på æstetisk, 

funktionelt og genkendeligt dansk design (Nissen 2014). Virksomheden er også 

blevet godt modtaget i internationale magasiner som Dezeen og Wired og 

forhandles i dag i en lang række prominente butikker verden over (Nissen 2014). 

På trods af sin korte eksistens eksporteres Bulbul allerede til 17 lande fordelt 

over fire 4 kontinenter (Bilag 8). Tilstedeværelsen på 4 kontinenter bekræfter 

stifterens og brandets globale orientering, der dog stadig er forankret i dansk 

design (Bulbul 2015a). Bulbul producerer to ur-serier, som er navngivet 

henholdsvis Facette og Pebble, hvor hver serie indeholder flere modeller.  

Urene er designet af KiBiSi, der er en af Skandinaviens vigtigste 

designgrupper (Bulbul 2015). Ved samarbejdet med KiBiSi har Bulbul 

fra start inddraget en international anerkendt designgruppe, der er kendt 

for sit æstetiske og funktionelle design. 
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Les Deux 

 

Grundlagt: 2009 
Stifter(e): Andreas von der Heide og Virgil Nicholas 

Branche: Mode 
Produkter: Modetøj og accessories til mænd og kvinder 

Markeder: 14 lande, 3 kontinenter  

 

“Two guys creating a niche in the market where they combine the preppy with the street and let it 
become simple but yet unique.” (Les Deux 2015a). 

 

Les Deux startede ud i 2009 med to kammerater og en hvid t-shirt med et simpelt logo. Navnet Les 

Deux refererer til to-enigheden mellem stifterne (Les Deux 2015). Det store gennembrud kom ved 

Les Deux-kasketten, som i dag har solgt mere end 75.000 stk. (Laursen 2014). I dag sælger Les 

Deux alt fra sko til sweatshirts, caps og ure målrettet både mænd og kvinder.  

Fra dag 1 har københavnske Les Deux haft en ambition om at være internationale og har i dag en 

omsætning på et tocifret millionbeløb med distribution til 14 markeder (Les Deux 2015). 

Omsætningen forventes kun at blive større i de kommende år (Laursen 2014).  

Les Deux’ produkter bliver fremstillet i god kvalitet med fokus på et lækkert design, der 

kombinerer det stilede og det gadesmarte (Les Deux 2015). Brandet har en lang række 

konkurrenter, såsom Wood Wood, Soulland og Acne, der også målretter sig globale 

livsstilssegmenter. 

Les Deux driver et CSR-projekt i Zambia, hvor de har bygget en skole, hvilket er et projekt, som er 

startet som velgørenhed, men i dag bruges aktivt i brandingen (Les Deux 2015). Samarbejde med 

andre brands har også været en vigtig og effektiv del af brandets udvikling og internationale vækst. 

Tidligere brand collaborations tæller Mads Nørgaard og FC København (Bilag 19), og fremtiden 

bringer samarbejder med Disney og Kopenhagen Fur (Les Deux 

2015). Derudover har særligt fodboldspillere fungeret som 

ambassadører for Les Deux, brandet i både Danmark og 

udlandet.  
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Libratone  

Grundlagt: 2009 
Stifter(e): Tommy Andersen, Søren Louis Pedersen og Jes Mosgaard 

Branche: Tech 
Produkter: Trådløse højttalersystemer 

Markeder: 25+ markeder, 4 kontinenter  

 

“Libratone is one of the most innovative audio companies in the world. We believe in design and 
we believe in freedom.“ (Libratone 2015c). 

 

Libratones stiftere skabte brandet med en mission om at skabe trådløse højttalere af høj kvalitet og 

moderne design (Raabæk 2014). Gennem trådløse højttalere, som fungerer med streamingtjenester 

som Spotify, TDC Play og WiMP, ville de udfylde et “hul i markedet” (Dueholm 2012). 

Siden stiftelsen har Libratone oplevet en enorm vækst og internationalisering, hvilket ses gennem 

en omsætning på et trecifret millionbeløb (Friberg 2014). Libratones produkter distribueres til mere 

end 25 lande, og de henter mere end 90% af omsætningen på eksportmarkeder.  

Det æstetiske skandinaviske design har været et centralt punkt for brandet og er gennem tiden 

blevet anerkendt, bl.a. på verdens førende elektronikmesse; CES i Las Vegas (Raabæk 2014). Apple 

har tilmed anerkendt Libratone for deres unikke produkter og gjorde således Libratones produkter 

tilgengængelige gennem Apples distributionskanaler i hele Europa 

(Dueholm 2012). Libratones skandinaviske historie går igennem hele 

brandet, lige fra deres logo,  der refererer til H.C. Andersens ‘Nattergalen’, 

til de opinionsledere som inspirerer dem (Raabæk 2014; Libratone 2015d). 

Libratones konkurrerer med brands som Sonos og Bose, der ligeledes 

skaber produkter bygget op om lækkert design med høj funktionalitet, der 

har appel hos globale livsstilssegmenter. 
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Lightyears 
 

Grundlagt: 2005 
Stifter(e): Lars Østergaard Olsen 

Branche: Interiør 
Produkter: Designerlamper og belysningssystemer 

Markeder: 25+ markeder, 6 kontinenter  

 

“At Lightyears, we are proud of our Scandinavian legacy. We see light, functionality and aesthetics 
as a natural trinity that forms the nucleus of our design.” (Lightyears 2015). 

 

Danske Lightyears har siden deres opstart i 2005 fokuseret på at skabe danske designerlamper med 

fokus på høj kvalitet og tidløst design (Lightyears 2015). På trods af relativt få medarbejdere og kun 

10 år på markedet er Lightyears hurtigt blevet anerkendt for deres enkle, funktionelle og æstetiske 

produkter i høj kvalitet (Skovgaard 2015). Lightyears’ anerkendte produkter er ud over at have 

appel til private forbrugere at finde på kontorer verden over hos bl.a. Apple, Facebook, IBM og 

Hewlett-Packard (Frette 2014). 

Samarbejde og stærke relationer er en stor del af Lightyears’ produkter og brand. 

Designsamarbejder har været indgået med bl.a. Cecilie Manz, Knud Holscher, Jørn Utzon 

og designtrioen KiBiSi (Kruse 2012; Frette 2014). Lightyears forsøger at inddrage 

designere, der i forvejen er kendt for deres bidrag til dansk design inden for møbler 

og arkitektur (Andersen 2008).   

Lightyears forsøger at nå ud til tværnationale segmenter, der i forvejen kigger efter 

designermøbler, og som er villige til at betale det ekstra for æstetisk dansk design 

(Andersen 2008). 
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Muuto  

Grundlagt: 2006 
Stifter(e): Kristian Byrge og Peter Bonnen 

Branche: Møbel 
Produkter: Møbler, belysning samt møbel-accessories 

Markeder: 25+ lande, 6 kontinenter 

 

“You will know our design because it has Muutos. Objects made sublime through new perspectives, 
enjoyed across the world, representing the best of Scandinavian design today.” (Muuto 2015). 

 

Kristian Byrge og Peter Bonnen havde iværksættergenet og havde en fælles passion for 

designermøbler, hvilket ledte til, at de i 2006 stiftede Muuto. 

Dansk og skandinavisk design har siden 1950’erne været internationalt anerkendt, og med deres 

brand har Muuto en ambition om at bringe skandinavisk design helt op i den internationale top. 

Dette vil Muuto gøre ved at tage afsæt i designarven, men samtidig tilføje noget nyt (Sørrig 2014). 

Det nye perspektiv bekræftes af navnet Muuto, der på finsk betyder ‘nyt perspektiv’ (Muuto 2015). 

Succesen af at mixe designarv med nytænkning inden for møbler ses også hos direkte konkurrenter 

som HAY, Gubi og Normann Copenhagen.  

Muuto har oplevet stor succes og vækst siden stiftelsen og har på nuværende tidspunkt over 50 

ansatte, der fortsat ledes af de to stiftere. Virksomhedens produkter distribueres i dag til en lang 

række markeder gennem partnere på 6 kontinenter. Muuto har en relativ bred produktportefølje 

inden for møbler, belysning og møbel-accessories. Deres 

portefølje er dog ikke særligt dyb, da de ønsker at skabe 

produkter af høj kvalitet og med en personlighed (mm.dk 2015). 

Deres fokus på æstetisk og funktionelt design ses også gennem 

deres samarbejde med anerkendte designere, såsom Julien De 

Smedt og KiBiSi. 
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Normann-
Copenhagen  

Grundlagt: 1999 
Stifter(e): Jan Andersen og Poul Madsen 

Branche: Møbel 
Produkter: Designer møbler og interiør 

Markeder: 25+ lande, 5 kontinenter 

 

“Normann-Copenhagen is a Danish design company with the mission to create original, bold and 
eye-catching products in a simple and contemporary design that withstands the test of time.” 
(Normann Copenhagen 2015). 

 

Siden opstarten i 1999 har Normann Copenhagen forsøgt at præge designindustrien og skabe 

innovative og udfordrende produkter til globale segmenter (Normann Copenhagen 2015). 

Virksomheden arbejder tæt sammen med designere og modtager hver dag 5-10 nye designforslag, 

som alle tages til efterretning for at opretholde en nuanceret og spændende produkt portfolio 

(Normann Copenhagen 2015). 

Midt på Trianglen, på Østerbro i København ligger Normann Copenhagens flagship store, hvor alle 

produkter og designs kan opleves (Normann Copenhagen 2015). Normann Copenhagen er til stede 

på mere end 25 markeder verden over og henter 60-65 % af sin omsætning gennem eksport 

(Mathiasen 2012). 

Normann Copenhagen er blevet internationalt anerkendt for deres danskdesignede produkter og er i 

den forbindelse blevet omtalt af New York Times, som en af de 12 “skatte” man bør opleve i 

Europa (Rasmussen 2014). Samtidig er deres produkter bl.a. at finde på restauranten Moma på 

Museum of Modern Art i New York (Rasmussen 2014). 
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Soulland 

 

Grundlagt: 2002 
Stifter(e): Silas Adler og Jacob Kampp Berliner 

Branche: Modetøj 
Produkter: Modetøj og accessories til både mænd og kvinder 

Markeder: 22 lande, 4 kontinenter 

 

“Whilst always remembering its legacy, Soulland aims to push menswear forward in new 
directions.” (Soulland 2015). 

 

 Allerede i 2002, da Silas Adler og Jacob Berliner stiftede Soulland, vidste de, at det danske marked 

var for snævert til Soulland (Udenrigsministeriet 2012). På trods af den internationale orientering 

har Danmark en central rolle, både i det æstetiske design men også i navnet, der er en angloficering 

af Sjælland (Soulland 2015; Udenrigsministeriet 2012). 

Med et beskedent hovedkontor i en baggård på Vesterbro i København 

skabes der banebrydende modetøj, som emmer af danskhed (Hansen 2008). 

Størstedelen af Soullands produktion foregår i Østeuropa (Hansen 2008). 

Med to kollektioner om året, som er præget af deres skandinaviske rødder, 

har Soulland fået meget international anerkendelse og er blevet omtalt i New 

York Times, Euroman, GQ, ID Magazine, Bangkok Post, The Guardian og 

Selectism (Soulland B 2015). Ikke bare brandet Soulland, men også stifter og 

designer Silas Adler anses som værende en essentiel del af brandet, hvilket 

blev tydeliggjort ved, at han i 2012 blev tildelt Designer of the Year ved 

‘DANSK Fashion Awards’ (Soulland B 2015).  

  



Designet til at være global 

Side 37 af 191 

Wood 
Wood  

Grundlagt: 2002 
Stifter(e): Karl Oskar, Brian S.S. Jensen og Lotte Bank Nielsen 

Branche: Modetøj 
Produkter: Modetøj og accessories til både mænd og kvinder 

Markeder: 19 lande, 3 kontinenter 

 

“As a sub-cultural founded lifestyle brand, Wood Wood’s founders grew up with graffiti and street 
culture in the 90's where style was key. They mix high fashion, sports and streetwear with youth 
culture, art and music creating the best possible product balanced between style and function.” 
(Wood Wood 2015). 

 

Fortiden i gade- og graffitimiljøet, hvor stil er alfa omega, sammenholdt med en tur på designskolen 

har lagt fundamentet for Wood Wood, der blev stiftet i 2002 (Wood Wood 2015). 

Dengang var Wood Wood et lille foretagende, hvilket ikke er tilfældet i dag hvor de har en 

millionomsætning og 35 ansatte i bl.a. deres egne butikker, som ligger i København, Aarhus og 

Berlin. 

Kombinationen af det gadesmarte og det lækre design er en tendens, som er   

en vigtig del af Wood Wood, som også ses hos direkte konkurrenter som  

Le Fix, Soulland og Les Deux. En af de måder, hvorpå Wood Wood har  

været i stand til at vækste, både i Danmark og internationalt, er gennem 

samarbejder, såsom brand collaborations med Disney, Adidas og  

FUZI UVTPK (Wood Wood 2015; Bilag 19).  

Gennem blandt andet et fokus på design og samarbejder har 

Wood Wood i dag skabt sig en tilstedeværelse i 19 lande på 3 

kontinenter gennem distributører samt en stærk online 

tilstedeværelse (Bilag 8). Danmark forbliver en essentiel del  

af brandet, hvilket kan fornemmes gennem designet samt 

Wood Woods flagship store og museumsbutik i København. 
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Kapitel 4 – Teori 
 

Der vil i kapitel 4 præsenteres og diskuteres teorivalg for afhandlingen. Teoriafsnittet vil blive 

præsenteret og uddybet med udgangspunkt i følgende to teoretiske områder; 

Internationaliseringsteori med fokus på born globals og brandingteori. 

Vi anerkender, at både branding- og internationaliseringsteori omfatter en lang række af teoretiske 

bidrag. For at afgrænse afhandlingens teoretiske felt, vil teoriafsnittet bestå af udvalgte teoretiske 

artikler og studier, som vil danne rammen om afhandlingens fokus på virksomheders brug af 

branding i internationalisering. 

Internationaliseringsteorien vil blandt andet være med til at underbygge udviklingen for 

virksomheders internationalisering og udbredelsen af born global begrebet. Med tiden har 

internettet haft en stigende betydning for virksomhedernes vækst, internationalisering samt 

branding. Derfor vil netop internettets betydning for born global virksomheder blive gennemgået 

teoretisk. Til slut vil det teoretiske afsnit om internationalisering belyse de strategiske overvejelser 

og tendenser inden for salg og distribution internationalt. 

I brandingteorien vil vi kigge på den udvikling, der er foregået inden for feltet. I vores teoretiske 

gennemgang vil der være et fokus på konventionel branding og dynamisk proces branding, samt 

hvordan teori fra de to skoler hver især er anvendt og bidrager til afhandlingen. Til at danne det 

teoretiske overblik over brandidentitet vil vi benytte Kapferers Brand Identity Prism (BIP) som 

framework (2012: 158). Vi vil dog forholde os kritisk til den klassiske anvendelse af modellen og 

modificere prismen, så den er tilpasset dens brug i afhandlingen.  

For at give indsigt i den strategiske tilgang til branding, vil vi gennemgå udvalgt teoretiske bidrag 

inden for strategilitteraturen. 

Forskningsområde 

I dette afsnit vil vi forklare og illustrere afhandlings forskningsområde. Efter forskningsområdet er 

forklaret, kommer gennemgangen af udvalgt teori. 

Vores forskningsområde opstår ved koblingen mellem internationaliserings- og brandingteorien. Vi 

vil tilgå koblingen med et hovedfokus på, hvordan branding og internationalisering fordelagtigt kan 

kombineres af danske born globals. I vores research har vi opbygget en forståelse af, at 

forskningsområdet i koblingen af branding- og internationaliseringsteori, sjældent er inddraget i 



Designet til at være global 

Side 40 af 191 

lærebøgerne. Ved vores research af internationaliseringsteori fandt vi at der oftest fokuseres på små 

og mellemstore virksomheders geografiske tilstedeværelse og omsætning. I vores gennemgang af 

brandingteori fandt vi at der primært er et fokus på etablerede megakoncerner, såsom Toyota, Coca-

Cola og Samsung, og hvordan de bruger eller har brugt branding. Derfor ser vi en interessant 

mulighed for at kombinere de to teoretiske felter i denne afhandling.  

 

 
Figur 2 - Illustration af afhandlingens forskningsområde 

 

Teoretiske problemstillinger og modeller bygget op om megakoncerner som Apple og Starbucks 

giver ikke et direkte anvendeligt sammenligningsgrundlag med de born global virksomheder der er 

anvendt i denne afhandling. Derfor vil de teoretiske elementer af afhandlingen forsøge at afkode 

relevante aspekter og derved være med til at skabe det ønskede analysegrundlag for afhandlingens 

inddragede virksomheder. Koblingen mellem de to teoretiske områder vil give os muligheden for at 

undersøge hvordan danske born global virksomheder kan benytte branding som et vigtigt element i 

deres internationaliseringsproces. For at skabe sammenhæng i opgaven vil vi give en gennemgang 

af den teori, der har opbygget vores forståelse i udarbejdelsen af analysen. 

  

Internationaliseringsteori 

med fokus på born globals 
Branding teori 

Forsk nin gsomr åde  
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Internationaliseringsteori 
I dette afsnit vil vi gennemgå den internationaliseringsteori vi har fundet relevant for afhandlingen. 

Ved at gennemgå teorien kan vi skabe konsistens mellem forfattere og læsers forståelse. 

Da denne afhandling har til formål at afdække, hvordan danske born global virksomheder kan 

udvikle et stærkt brand, der kan benyttes i deres internationalisering, udgør 

internationaliseringsteorien en essentiel del af afhandlingens forskningsområde. Vi finder det 

relevant at inddrage den teknologiske udvikling og særligt internettet i dette afsnit. Inddragelsen af 

internationaliseringsteori skaber et stærkt fundament i afhandlingens bidrag til det føromtalte 

forskningsområde, som omhandler danske små og mellemstore virksomheders brug af branding i 

internationaliseringsprocessen. 

Redegørelse for internationaliseringsdebatten 

Diskussionen om at være et globalt brand, og vores undren over hvad det betyder, har en central 

rolle og derfor vil en dybdegående diskussion forekomme i analysen. Diskussionen vil være baseret 

på udvalgt teori og afhandlingens empiriske dataindsamling. Afhandlingen behandler born global 

virksomheder og deres brug af branding som appel til globale livsstilssegmenter og øvrige 

stakeholdere1. Grundet nichepositionerne i deres respektive brancher vil born globals søge mod at 

blive etableret på adskillige markeder verden over for dermed at sprede kendskab til deres brand 

globalt. Det ligger selvsagt i begrebet ‘born global’, at der er tale om virksomheder. som fra dag 1 

har ambitioner om at begå sig internationalt. Dog mener vi, at der er en diskussion at tage, 

vedrørende hvad det vil sige ‘at være global’, eller sågar ‘born global’. Derfor har vi også dedikeret 

en del af vores analyse i kapitel 5 til netop spørgsmålet om hvad der udgør et globalt brand. Vi vil 

fortsætte den teoretiske gennemgang ved at se på born global virksomheders kendetegn. 

Kendetegn ved born globals 

Vi vil nu afdække hvilke faktorer der kendetegner born global virksomheder gennem udvalgt teori. 

I afhandlingen afdækker vi 10 udvalgte danske born globals brug af branding i 

internationaliseringsprocessen. For at skabe sammenhæng i afhandlingen vil dette afsnit kort 

redegøre for kendetegn ved born globals.  

                                                
1 Stakeholdere: “Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's 
objectives.” (Freeman 1984: 46). 
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Introduktionen af born globals i internationaliseringsdebatten tog fart i 1990’erne (Rennie 1993; 

Knight & Cavusgil 1996; Madsen & Servais 1997; Hollensen 2011: 88; Madsen et al. 1999; Oviatt 

& McDougall 1994;). 

 
“These firms did not slowly build their way into international trade. Contrary to 
popular wisdom, they were born global.” (Rennie 1993: 45). 

 
Born global virksomheders adfærd udmærker sig ved at se bort fra ‘konventionelle nærmarkeds-

internationaliseringsprocesser’, og samtidig starte eksport kort efter etablering (Rasmussan et al. 

2001; Luostarinen & Gabrielsson 2004: 798; Hollensen 2011: 91; Madsen & Servais 1997). 

Dermed er en vigtig faktor for identifikationen af born global virksomheder, deres tidlige 

introduktion af eksport (Rennie 1993: Gabrielsson 2005; Hollensen 2011). 

Ved introduktionen af born globals blev mulighederne for små og mellemstore virksomheders 

internationale ekspansion undersøgt. Born globals er vigtige for afhandlingens diskussion af, hvad 

der udgør ‘et globalt brand’, da det introducerer et markant skift væk fra den konventionelle 

internationaliserings tankegang. 

 
“(…) Born globals have been associated with small size, entrepreneurship and few 
employees, limited resources and experience in international business, and small 
domestic markets and global niche products intended for global markets.” 
(Gabrielsson 2005: 200). 

 
Som ovenstående citat viser det, betegnes born global virksomheder som små og mellemstore 

virksomheder med begrænsede ressourcer og produkter, der er målrettet globale nichesegmenter 

(Hollensen 2011; Rasmussan et al. 2001; Gabrielsson et al. 2012; Gabrielsson 2005; Rennie 1993).  

En stor andel af born global virksomheder udspringer fra små åbne økonomier (SMOPEC), hvilket 

har en påvirkning for de strategiske valg og de udfordringer, de møder (Loane & Bell 2010: 213; 

Rasmussan et al. 2001; Rennie 1993). Eksempler på lande kategoriseret som SMOPEC inkluderer 

Danmark, Finland, Sverige og Holland (Laanti et al. 2008: 138). Grundet SMOPEC-landes åbne 

tilgang til international handel er der færre barrierer og dermed større incitament for de små og 

mellemstore virksomheder at ekspandere internationalt fra starten af (Gabrielsson et al. 2012: 31). 
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“Born globals are more likely to originate in SMOPEC countries than in larger 
countries because of their small home markets and open borders. For born globals, 
the limited potential of domestic markets in SMOPEC countries (...) provides 
considerable incentive to globalize, and this makes them particularly appropriate 
subjects of research.” (Gabrielsson et al., 2012: 27). 

 
I teorien ses der en tendens til, at virksomheder som opererer ud fra SMOPEC-lande ofte investerer 

mange ressourcer, relativt til deres størrelse, når det kommer til branding og markedsføring, både 

nationalt og internationalt (Gabrielsson et al., 2008: 715). Det store fokus på marketing og branding 

stiller store krav til virksomhedernes evner til at planlægge og eksekvere deres markedsføring 

effektivt for at skabe eller opretholde konkurrencemæssig fordel i markedet (Gabrielsson et al., 

2008: 715). 

Med born globals er en ny forståelse for globalisering blevet skabt, hvor der ikke eksisterer ét enkelt 

geografisk centrum, ingen åbenlys model for succes og ingen endelig strategi for innovation og 

vækst (Hollensen 2011: 6). En af de væsentligste facilitatorer for denne udvikling har været 

teknologien og særligt internettet (Loane & Bell 2010; Gabrielsson & Gabrielsson 2011). Netop 

internettets rolle vil blive gennemgået i næste afsnit. 

Internettets betydning for internationaliseringen 

Internettet har en central betydning for internationaliserings mulighederne. Derfor vil vi give en 

teoretisk gennemgang af internettet i dette afsnit. 

Antallet af virksomheder, der i et tidligt stadie opsøger muligheden for eksport, er steget i takt med 

at mulighederne også har været dertil. Stigningen af nyetablerede virksomheder med tidlig eksport, 

er sket som af både sænkning af internationale handels- og distributionsaftaler, men også 

mulighederne skabt af den digitale udvikling (Loane & Bell 2010: 215). 

Allerede i slutningen af 1990’erne begyndte forskere at identificere, hvordan internettet kunne 

anvendes ved born global virksomheders eksport til nye markeder (Hamill 1997; Lituchy et al. 

2000). Tidligere har eksporter været forbundet med høje omkostninger og dermed høj risiko. 

Virksomhederne har oftest været nødsaget til at finde samarbejdspartnere gennem et etableret 

netværk på det pågældende marked til distribution og markedsføring. Ved brug af partnere til 
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distribution vil virksomhedens kontrol af brandet mindskes, hvorfor det er essentielt at indgå de 

rette og nøje gennemtænkte samarbejder ved indtræden på nye markeder. 

 
“The use of the internet as an international distribution channel has expanded 
rapidly. The variety and quality of content and ease of access through better 
technology show constant improvement” (Arenius et al. 2006: 4). 

 
Som ovenstående citat belyser, er internettet som salgs- og distributionskanal blevet lettere 

tilgængeligt. Vidensindsamling er også blevet lettere tilgængeligt, og muligheden for at indsamle 

data om sine forbrugere forbedret. Vidensindsamling på internettet gør det nemmere at ramme og 

finde de rette segmenter på nye såvel som eksisterende markeder (Loane & Bell 2010; Arenius et al. 

2006: 4). Den konstante stigning i forbrugernes anvendelse, samt tryghed, ved at handle på nettet er 

endnu et incitament for born globals til at inddrage onlineløsninger i deres 

internationaliseringsproces (Berlingske Business 2013). 

Distributionsstrategier 

Med afhandlingens fokus på 10 born global virksomheder med fysiske high-end produkter har valg 

af salgskanaler og distributionsstrategier stor betydning for brandingen og indtrædelsen på nye 

markeder. Derfor vil vi i dette afsnit give en gennemgang af den teori om distribution vi har udvalgt 

og benyttet i afhandlingen. 

Born global virksomheders stræben efter vækst og geografisk ekspansion gør salgskanaler og 

distributionskanaler relevante for at analysere erfaringer, tendenser og muligheder. Den teoretiske 

gennemgang vil, kombineret med det indsamlede empiriske materiale, give os mulighed for at 

analysere salgskanaler og distribution for afhandlingens casevirksomheder. For at opnå den ønskede 

effekt gennem valgte salgskanaler, er det vigtigt for virksomhederne at administrere deres 

distributionsstrategier i tråd med deres markedsførings- og udviklingsmål (Mosca et al. 2015: 4). 

For virksomheder med fokus på high-end brands og produkter, kan der argumenteres for, at der 

eksisterer to modstridende ønsker. Disse er ønsket om at bevare og styrke det unikke og eksklusive i 

brand og produkt, samt ønsket om at produkterne er til rådighed for alle i de globale 

livsstilssegmenter (Mosca et al. 2015: 4).  
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Den strategiske tilgang til distribution er essentiel for virksomheder med appel globalt. Teoretikerne 

Mosca, Bertolbi og Giachino (2015) omtaler variationerne af direkte og indirekte distribution i 

nedenstående citat: 

 
“Direct distribution means that the business sells its goods and services to end-
consumers through its own sales personnel or through sales outlets it owns. In 
indirect distribution, on the other hand, one or more intermediaries operate between 
the producer company and the end-consumers.” (Mosca et al. 2015: 5). 

 
Brugen af direkte distribution udelukker ikke indirekte distribution (Mosca et al.s 2015). 

Teorien om direkte og indirekte distribution tager udgangspunkt i high-end virksomheder, og den 

fysiske distribution af deres produkter internationalt, hvorfor den er relevant for denne afhandling 

(Mosca et al. 2015). 

Internettet som salgskanal 

Som beskrevet tidligere har internettet åbnet nye muligheder for born global virksomheder, bl.a. 

ved den måde man kan opbygge sit distributionsnetværk på. Der findes forskellige måder at 

anvende internettet som salgskanal for en virksomhed. Baseret på type af produkt, målgruppe og 

marked varierer fordele og ulemper.  

I forbindelse med eksport til nye markeder identificerer Mika Gabrielsson og Peter Gabrielsson 

(2011; Bilag 9) fire strategier for brugen af internettet som salgskanal. For at skabe sammenhæng 

mellem forfatter og læsers forståelse vil vi gennemgå Gabrielsson og Gabrielssons (2011) 

distributionsstrategier. Forfatterne har skrevet en lang række artikler om born globals, og vi mener 

derfor, at deres gennemgang af salgskanaler giver et godt bidrag til afhandlingen.  

Strategierne er baseret på born globals, fra SMOPEC-markeder. Strategierne er opdelt efter, hvor 

direkte de er, samt antallet af led i salgsprocessen (Gabrielsson & Gabrielsson 2011: 2; Bilag 9). 

Mellem selve salgskanalen og slutbrugeren indgår elementerne markedsføring, leadgenerering og 

udlevering af produkt (Gabrielsson & Gabrielsson 2011: 2; Bilag 9). 

Den direkte salgskanals-strategi 

Den første strategi er den direkte salgskanal, hvor virksomheden administrerer alle dele af salget 

gennem en onlineplatform til slutbrugeren. Den direkte salgskanals-strategi giver virksomheden 

fuld kontrol over alle salgsprocessens elementer. 
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Den indirekte salgskanals-strategi 

Ved den indirekte salgskanal-strategi beskriver Gabrielsson og Gabrielsson, hvordan born global 

virksomheden sælger sine produkter til en eller flere resellere på et marked hvor resellerne har 

licens til at stå for salget på markedet både gennem en onlineplatform, samt ved fysisk salg (2011: 

3). Brugen af den indirekte salgskanal giver mulighed for at eksportere til et nyt marked og drage 

fordel af kendskabet og erfaringen, en partner har. Ved den indirekte salgskanals-strategi vil 

virksomheden også overlade markedsføringen og leadgenereringen på markedet, hvorfor valget af 

partnere er vigtigt (Gabrielsson & Gabrielsson 2011: 3). 

Den dobbelte salgskanals-strategi 

I den tredje strategi præsenteret, den dobbelte salgskanal, sælger born global virksomheden direkte 

gennem en onlineplatform, parallelt med en lokal distributør (Gabrielsson & Gabrielsson 2011: 3). 

Hvor virksomheden vil have fokus på det brede salg muliggjort ved onlinesalg, vil distributøren 

typisk sælge gennem fysiske faciliteter med tilhørende onlineshop. Distributøren vil typisk være 

mere fokuseret på et mindre segment, ofte geografisk bestemt (Gabrielsson & Gabrielsson 2011: 3). 

Distributører giver den fordel for virksomheden, at den får indblik i markedet gennem deres 

onlineshop, men ydermere allierer sig med en partner som har et stort indblik i markedet og giver 

mindre forbrugersegmenter mulighed for fysisk overlevering af produktet. 

Den hybride salgskanals-strategi 

Den fjerde strategi præsenteret af Gabrielsson og Gabrielsson omhandler hybrid salgskanal, og er 

en strategi, hvor virksomheden og distributør(er) opererer sammen på et marked (2011: 4). Ved den 

hybride salgskanals-strategi er elementerne i salgsprocessen opdelt således at virksomheden 

gennem onlineplatforme står for markedsføring og leadgenerering, og distributøren har til opgave at 

udlevere produktet til kunden. Den hybride salgskanals-strategi skaber en stærk synergi mellem 

internettets styrker som brand- og kommunikationsplatform for virksomheden, parallelt med at en 

lokal partner står for selve distributionen af produkterne (Gabrielsson & Gabrielsson 2011: 4). 

Muligheden for slet ikke at anvende internettet ved eksport er også en mulighed. Dog mener, vi at 

det kan antages at en sådan strategi er usandsynlig ved virksomheders eksport i dag. 
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Branding 
Vi vil i dette afsnit gennemgå udvalgt brandingteori. Sammen med ovenstående afsnit om 

internationaliseringsteorien i afhandlingen udgør brandingteorien afhandlingens teoretiske 

forskningsområde.  

Ved at se på udviklingen inden for brandingteorien vil vi undersøge, hvad der gør sig gældende i 

dag, når virksomheder arbejder med deres branding globalt. Vi vil undersøge brandingteorien ved at 

tage et kritisk syn på konventionel branding samt ved inddrage den dynamiske proces-tankegang, 

som har domineret brandingteorien over de senere år. 

Som et værktøj til at analysere danske born global virksomheders branding vil vi benytte Kapferers 

(2012) Brandidentitets Prisme (BIP). Vi vil benytte BIP’en som overordnet framework til at 

identificere hvilke elementer, der udgør et brands identitet. Vi har valgt at tilgå BIP’en med en 

omstrukturering, hvor vi bruger modellen til at samle relevant teori i et samlet framework, hvilket 

vil blive uddybet senere i kapitel 4. 

Fra konventionel branding til dynamisk-proces branding 

I følgende afsnit vil vi se på hvordan brandinglitteraturen har rykket sig ved at gennemgå 

forskellige forståelser for branding. Vi vil se på udviklingen fra den tilgang, der kan beskrives som 

konventionel branding med virksomheden i centrum, til den forståelse hvor branding er set som en 

mere dynamisk proces påvirket af alle stakeholdere (Merz et al. 2009; Vargo & Lusch 2004; 

Heding 2009).  

I vores valg af teori har vi anvendt nyere litteratur, som beskriver branding som en dynamisk 

proces. Vi inddrager dog også teoretikere, som bevæger sig i et mere konventionelt felt inden for 

branding, hvilket vi gør, fordi vi mener, at deres teori er relevant for den kontekst hvori vi bruger 

den. Vi inddrager konventionel teori da vi mener, at konventionel brandingteori kan fungere som et 

godt værktøj til at skabe en simpel forståelse.  

For at starte et sted har vi valgt at se på en af de klassiske konventionelle definitioner af et brand, 

som kommer fra Philip Kotler (1991): 

 
"A name, term, sign or symbol (or a combination of these) that identifies the maker 
or seller of the product” (Kotler 1991: 442). 
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Kotlers definition er fra en tid i litteraturen, hvor branding var opfattet som afsenders 

viderebringelse af viden, den æra som Merz, He og Vargo definerer som ‘Relationsfokus-æraen’ 

(2009: 332). Ved at gennemgå forskellige brand fokus-æraer, er Merz, He og Vargo kommet frem 

til, at stakeholder-fokus er den måde, hvorpå et brands identitet opbygges i dag (2009). Merz, He og 

Vargos studier (2009) giver dog også et godt indblik i tidligere måder at tænke brands på, hvilket 

vil give os et stærkt forståelsesgrundlag, når vi arbejder med de 10 danske born global 

virksomheder.  

 
Figur 3 (Merz et al. 2009; Bilag 10) 

Kotlers (1991) definition af et brand, som værende et redskab til identifikation hvor viden kommer 

fra afsender, er altså ikke længere tilstrækkeligt ud fra den dynamiske brandingforståelse (Merz et 

al. 2009; Heding 2009; Vargo & Lusch 2004). I kraft af specielt den teknologiske udvikling spiller 

stakeholdere2 i dag en større rolle i den sociale forståelse og opbygning af et brands identitet, dets 

værdier samt associationer (Merz et al. 2009; Heding 2009; Vargo & Lusch 2004; Loane & Bell 

2010). 

 
“(…) Brands are no longer the product of managerial efforts targeting passive 
consumers, but social systems of meanings and manifestations continuously co-
created through social interactions.” (Merz et al. 2009: 337). 

 

                                                
2 Stakeholdere: “Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's 
objectives.” (Freeman 1984: 46). 
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Som citatet beskriver, er der sket en udvikling fra tidligere, hvor virksomheder arbejdede ud fra et 

relationsfokus, til i dag hvor fokus er på, at stakeholdere er involveret i at skabe den sociale 

forståelse af brandet (Merz et al. 2009). Stakeholdere er altså en aktiv del af 

brandidentitetsprocessen. Den nye periode af branding defineres som ‘stakeholder-fokus brand-

æraen’, hvor brandforståelsen skabes dynamisk igennem et netværk af stakeholdere og ikke kun 

gennem virksomhedens kommunikation (Merz et al. 2009: 337; Mühlbacher & Hemetsberger 

2008). Dette vil spille en vigtig rolle for afhandlingen, hvor forståelsen af branding vil påvirke 

vores analyse. 

I ‘stakeholder-fokus æraen’ skabes brandværdien gennem økosystemer af stakeholdere, som danner 

netværk imellem sig, og derved har indflydelse på hinandens forståelse (Merz et al. 2009: 337). 

‘Stakeholder-fokus æraen’ adskiller sig fra ‘customer-firm forståelsen’, hvor stakeholderes 

opfattelse af et brand opbygges gennem virksomhedens udadgående kommunikation (Merz et al. 

2009: 336). I denne afhandling vil vi dog komme rundt om flere elementer af branding, og således 

ikke kun gøre tilgå analysen ud fra et ‘customer-firm fokus’. Derfor er teorien om 

stakeholdernetværk også udvalgt med henblik på at skabe et stærkt grundlag for afhandlingens 

fund. Ændringen i brandingen fra at være direkte kommunikation til at være en social interaktion er 

illustreret således (Merz et al. 2009: 337): 

 
Figur 4 (Merz et al. 2009; Bilag 11) 

Illustrationen viser tydeligt, hvordan netværk af stakeholdere er under konstant bevægelse og er 

således en vigtig faktor i den dynamiske proces og udvikling, som et brand konstant bevæger sig 

igennem. Den hurtige kommunikation, der foregår på internettet, og særligt på sociale medier, er 
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gode eksempler på den dynamiske proces. Særligt ved internettet fremgår vigtigheden for, at 

virksomheden har en forståelse for og er involveret i brandets dynamiske proces (von Wallpach et 

al. 2013: 2). Den dynamiske brandingproces og dets betydning for brandidentiteten, har været med 

til at præge vores forståelse af afhandlingens forskningsområde.  

Brand concepts 

I vores indsamling af teoretisk empiri inden for dynamisk branding har Mühlbacher og 

Hemetsberger (2008) været vigtige i opbygningen af vores forståelse. Vi vil derfor gennemgå 

teorien af brand concepts og skabe en sammenhæng mellem den teori og forståelse vi har brugt i 

afhandlingen.  

At brandforståelsen skabes dynamisk ved et stakeholder-fokus, er en af grundstammerne i 

Mühlbacher og Hemetsbergers model “An integrative concept of brands” (2008: 8). Forfatterne 

forklarer konceptualiseringen af et brand således: 

 
“A system of interrelated brand meanings, brand manifestations, and individuals as 
well as organizations interested in a brand, and the processes underlying the 
dynamic development of those meanings, manifestations, interested individuals and 
organizations.” (Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 7). 

 
For at vise hvordan et brands udvikling gennemgår co-creation fra forskellige aktører, er der 

opstillet følgende model, bygget op om forholdet mellem henholdsvis ‘brand meaning’, ‘brand 

interest group’ og ‘brand manifestation’: 
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Figur 5 (Mühlbacher & Hemetsberger 2008; Bilag 12) 

Modellen viser synergien og den effekt, de tre elementer har på hinanden for derved at vise 

udviklingen af brandets identitetsskabelse. For at skabe forståelse for hvordan Mühlbacher og 

Hemetsberger (2008) anvender ‘brand interest group’, ‘brand meaning’ og ‘brand manifestation’ vil 

vi herunder gennemgå dem enkeltvis. 

Brand interest group 

I brandets interessegruppe befinder sig alle stakeholdere, der bygger på Freemans (1984) definition.  

Freemans stakeholderdefinition passer godt ind i stakeholder-fokus tilgangen til brandingen. Når vi 

i analysen snakker om de danske high-end born global virksomheders måde at bruge branding i 

deres internationalisering, vil det, at tænke på en brand interessegruppe være dominerende for 

hvilke muligheder der opstår. Interessegruppens medlemmer kommer i mange forskellige niveauer 

af involvering. De deler dog ritualer, holdninger og traditioner i deres fælles interesse for et 

branding, hvilket skaber et sammenhold fysisk og/eller virtuelt. Brand interessegruppen er 

“flydende”, og de forskellige medlemmer kan sagtens være i samme gruppe uden at møde hinanden 

fysisk eller virtuelt (Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 9). 

Interessegruppens kerne er beskrevet som dem, der har en særlig personlig eller professionel 

interesse i brandet. Det er i kernen af gruppen, at den aktive rolle i co-creationen og 

meningsdannelse af brandet sker (Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 9). Foretages der aktiviteter, 

tiltag eller stimuli fra virksomheden, som har relevans for interessegruppens medlemmer, vil der 
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naturligt skabes kommunikation og incitament til at dele erfaringer og tanker omkring brandet 

(Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 9). 

Brand meaning 

Når et individ bliver eksponeret for et brandrelateret stimuli vil individet i første omgang selv 

kategorisere forståelsen af brandet baseret på egne holdninger, oplevelser m.m. (Mühlbacher & 

Hemetsberger 2008: 9). Den individuelle forståelse af brandet bliver yderligere formet af de sociale 

associationer, der forekommer relevant for individet (Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 10). 

Derudover er brandforståelsen kontekstbaseret hvilket betyder at et brand for ét individ kan 

symbolisere et godt design og for et andet individ være en association til en succesfuld 

forretningsmand (Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 10). Brandforståelsen er i konstant udvikling, 

og skabes af individets forståelse kombineret med den sociale påvirkning (Mühlbacher & 

Hemetsberger 2008: 10). Da individet er stakeholder i brandet, vil individet også være at finde i 

interessegruppen og derved påvirke interessegruppens brandforståelse. Individets påvirkning af 

interessegruppen går også den anden vej, da individet vil tage sin brandforståelse med sig “ind i 

interessegruppen”. I interessegruppe vil brandforståelsen, blive påvirket og ændret. 

Brand manifestation 

Brand manifestationen er den måde, hvorpå stakeholdere oplever brandet, og hvordan det 

manifesterer sig selv. Denne manifestation kan dog både komme gennem den direkte brug af 

produktets funktionalitet eller gennem brandede aktiviteter, f.eks. et sponsorat af en atlet eller et 

event. De fleste direkte marketingaktiviteter fra en virksomhed vil altså være et forsøg på at påvirke 

brand manifestationen som ønsket (Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 11). På samme tid bliver 

brand manifestationen skabt gennem påvirkning fra brandforståelsen og brand interesse gruppen. 

En anden vigtig faktor er, at brand interessegrupperne ligeledes påvirkes gennem 

brandmanifestationer  (Mühlbacher & Hemetsberger 2008: 11). Manifestationen er vigtig at have 

med, da den netop bekræfter, at der også i den dynamiske brandingproces består et stort arbejde i 

den udadgående kommunikation. Netop kommunikations- og marketingaktiviteternes betydning ift. 

brandets identitet og brandet som element i internationalisering, spiller en rolle i afhandlingen. 

I ovenstående har vi gennemgået teorien fra Mühlbacher og Hemetsberger (2008), der viser 

hvordan den dynamiske brandingproces kan ses i samspillet mellem brand manifestation, brand 

meaning og interessegruppe. I den dynamiske branding proces er forskellige stakeholderes 
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påvirkning på brandet fremhævet. En af de metoder den dynamiske proces sker er ved word of 

mouth, som vi vil beskrive i næste afsnit. 

Word of mouth 

Som det er beskrevet i ovenstående afsnit, har den dynamiske procestilgang til branding og 

stakeholdernetværk en essentiel rolle i afhandlingen. Fordi den dynamiske brandingproces er 

inddraget, mener vi også at, word-of-mouth (WOM) bør redegøres for.  

WOM er et redskab, som virksomheden kun kan påvirke og ikke styre. Allerede i 1967 blev den 

første større undersøgelse om WOM publiceret (Arndt 1967). Det er altså meget i tråd med måden 

at tænke på branding som en dynamisk proces, hvor det er nødvendigt for brands at acceptere, at de 

ikke kan kontrollere alt omhandlende brandet. WOM er defineret som:  

 
“(...) Informal, person to person communication between a perceived non-
commercial communicator and a receiver regarding a brand, a product,an 
organization or a service” (Harrison-Walker 2001: 63). 

 
WOM er sidenhen blevet suppleret med begrebet e-WOM, som dækker over den omtale af et brand, 

der foregår online med folk, man ikke nødvendigvis kender (Levy & Gvily 2015: 97). 

WOM-kommunikation fremstår mere troværdigt end kommunikation direkte fra brandet, da det 

ikke kommer direkte fra virksomheden selv, men foregår stakeholdere imellem (von Wallpach et al. 

2013: 5). Derved kan WOM ofte være forskellen på, om en slutbruger får en præference for et 

brand eller ej. Virksomheder har derfor stor interesse i at forsøge at påvirke WOM omkring deres 

brand til at være positivt. WOM kan være yderst gevinstgivende, lige såvel som negativ WOM kan 

forhindre salg og i værste tilfælde skabe kommunikative krisesituationer for virksomheden. Det er 

vigtigt at acceptere, at man ikke som virksomhed direkte kan skabe positiv WOM omkring sit 

brand. Virksomheder bør derfor fokusere på at skabe positive oplevelser for stakeholdere, der 

herefter kan lede til positiv WOM (Keller 2007: 448). Med ovenstående gennemgang af WOM vil 

vi opsummere på den udvalgte internationaliseringsteori. 

Opsummering 

Som det ses i den dynamiske brandingproces vil en slutbruger ikke basere sin brandforståelse 

udelukkende på forudantagelser og udadgående kommunikation fra virksomheden (Merz et al. 

2009: Mühlbacher & Hemetsberger 2008; Brodie 2009). 
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Den konventionelle brandingteori med virksomheden i centrum er altså ikke tilstrækkelig for at 

forstå, hvordan brandidentitet skabes og opfattes. Sat på spidsen har den konventionelle branding en 

‘customer-firm forståelse’. Vi mener, at vi for at skabe en fyldestgørende afhandling, bør tilgå 

branding med en forståelse for den dynamiske proces, der præger virksomheder i dag. Ved at 

acceptere og forstå den dynamiske brandingproces udviser virksomheder forståelse og accept af, 

ikke at kunne styre alle aspekter ved sit brand. Således får man som virksomhed et mere realistisk 

og brugbart syn på opbygningen af sit brand ved at se det som en dynamisk proces.  

Den konventionelle brandteori kan dog stadig være brugbar. Vi mener, at teori, som udspringer fra 

den konventionelle branding skole, set i et mere dynamisk procesperspektiv, kan styrke 

afhandlingen. Derfor har vi også valgt at inddrage konventionel brandingteori. Konventionel 

branding har mødt kritik for dets “one-size-fits-all” tilgang, hvilket vi dog mener kan skabe et godt 

overblik i konteksten hvori vi bruger den (Heding et al. 2009: 15). 

Brandingens mange facetter 

Vi vil her gennemgå, hvordan vi i afhandlingens analyse vil benytte Kapferers Brandidentitets 

Prisme (BIP) som framework for det udvalgte brandingteori (Kapferer 2012). Prismen er bygget op 

omkring facetterne ‘Den fysiske fremtoning’, ‘Relationer’, ‘Refleksioner’, ‘Personlighed’, ‘Kultur’ 

og ‘Selvopfattelse’ (Kapferer 2012: 158). Under hvert af de seks facetter vil vi inddrage teori, som 

findes relevant i løsningen af afhandlingens problemfelt. 

Ved at inddrage BIP’en afholder vi os fra en ensidig tilgang til branding da både afsender og 

modtager samt eksterne og interne forhold er repræsenteret. Da afhandlingens analyse er bygget op 

om 10 danske born globals, afviges der fra BIP’ens grundlæggende antagelser om at have én 

virksomhed i centrum.  

Kapferers BIP er bygget op omkring den tankegang, som Merz He og Vargo (2009) definerer som 

‘relationsfokus’. Teori udarbejdet med et ‘relationsfokus’ er kendetegnet ved at være 

afsenderorienteret og inddrage modeller, der visualiserer, hvordan relevante elementer kan 

indsættes i ‘kasser’ (Merz et al. 2009). I BIP’en ses at dem er afsenderorientet ved, at virksomheden 

er i centrum på trods af at eksterne faktorer og modtageren er inddraget. Prismen er således en 

model, der er skabt med fokus på, hvordan afsenderen bedst skaber brandets identitet gennem 

virksomhedens arbejde med branding.  

Som det tidligere er beskrevet, mener vi ikke, at det er tidssvarende kun at analysere et brands 

identitet og associationer baseret på virksomhedens muligheder for udadgående kommunikation og 
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marketingaktiviteter. Vores forståelse for den dynamiske brandingproces vil derfor præge vores 

brug af BIP’en. 

 
Figur 6 (Kapferer 2012; Bilag 13) 

Den fysiske fremtoning 

Vi vil i dette afsnit gennemgå den teori vi har udvalgt under det facet der hedder ‘Den fysiske 

fremtoning’. Afsnittet vil give en introduktion til relevante teoretikere for både vores forståelse og 

analysen. 

Den fysiske fremtoning handler om, hvordan forbrugeren møder brands fysisk, særligt gennem 

produkter (Kapferer 2012: 158). Den fysiske fremtoning har derfor en betydning for forbrugernes 

præference for et givent brand (Kapferer 2012: 158). Gennem afhandlingens analyse vil den fysiske 

fremtoning illustrere danske born globals’ produkters evne til at udtrykke brandidentiteten gennem 

æstetisk dansk design og høj kvalitet.  

De funktionelle attributter, der kan tillægges gennem den fysiske fremtoning har også en vigtig rolle 

for brandet. Vigtigheden af de attributter der tillægges brandet, som følge af den fysiske fremtoning, 

herunder design af produkter, bekræftes af Franzak, Makarem og Jae (2014), der viser, at det kan 

lede til højere brand engagement. Design fremstår altså som et helt centralt element i brandets 
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fysiske fremtoning. Designets centrale rolle er en vigtig forståelse for afhandlingen, da de 10 

udvalgte born globals alle appellerer til globale livsstilssegmenter, der værdsætter godt design. 

 
“Research has shown that product design and design process play an important role 
in influencing product success and firm performance as well as consumer responses 
such as evaluation and choice behavior.” (Franzak et al. 2014: 18). 

 
Gennem et design, der både æstetisk og funktionelt har et højt niveau, kan den fysiske fremtoning 

være med til at appellere til de retmæssige stakeholdere og være med til at skabe en præference for 

et givent brand (Franzak et al. 2014; Srinivasan et al. 2012; Herm & Möller 2014). Det høje niveau 

skabes gennem produktdesign såsom farver, former, kurver, materialer og simpelhed i anvendelsen 

(Srinivasan et al. 2012; Hoegg & Alba 2011). De mulige fordele, der skabes i den dynamiske proces 

mellem brand og stakeholderes forståelse af brandets fysiske fremtoning, er ofte anført af 

produktdesign (Herm & Möller 2014: 1085). 

Virksomheder kan altså benytte den fysiske fremtoning i deres branding, særligt gennem 

produktdesign, hvilket for de 10 high-end born globals spiller en vigtig rolle. Den fysiske 

fremtoning er en måde at tale til stakeholderes emotionelle forhold til brandet og kan influere bl.a. 

prisstrategien og positioneringen. Vi vil fortsætte gennemgangen af brandingteorien ved facettet 

‘Relationer’. 

Relationer 

Dette afsnit omhandler facettet ‘relationer’. Vi vil først give en kort introduktion til facettet og 

herefter ved underoverskriften ‘medier’, give en teoretisk gennemgang af forskellige medietyper. 

I denne afhandling vil relationsteori være med til at danne grundlag for analysens fokus på 

virksomheders eksterne kommunikation og relationer til deres stakeholdere. Der vil i analysen ses 

på relationer ud fra Relations facettets udvalgte teoretiske vinkler, samt ses nærmere på 

virksomhedernes evner til at anvende medier i deres branding.  

 
“The relationship has a number of implications for the way the brands acts, delivers 
services and relates to its customers.” (Kapferer 2012: 162). 
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Med relationer henvises der til, hvordan et brand bliver præsenteret for en stakeholder, og hvorledes 

mødet sker (Kapferer 2012: 161). Relationen kan forekomme ved, at et brand sponsorerer en atlet 

eller et musikevent, som så skaber associationer til brandet og derved påvirker brandidentiteten. 

Dertil kan et brand eksempelvis have et navn, der henleder tankerne til et specielt land eller en tid, 

som giver associationer, der påvirker stakeholderes relation til brandet (Kapferer 2012: 162; 

Gabrielsson 2008: 720). For at understøtte brugen af relationer i afhandlingens analyse finder vi det 

relevant at gennemgå nedenstående teori om virksomheders muligheder i brugen af medier. 

Medier 

Følgende teoretiske afsnit vil belyse medietyper og deres forskellige karakteristika. Medietypernes 

karakteristika har relevans for afhandlingens analyse, da det vil skabe forståelse for den måde, 

virksomheder bruger medier til at styrke deres branding både lokalt og internationalt. 

Virksomheders brug af medier har udviklet sig markant gennem tiden, hvor internettet og sociale 

medier har været med til at skabe nye muligheder for at relationen mellem virksomhed og 

stakeholdere (Stephen & Galak 2012: 624). 

Paid, Owned og Earned media 

Vi vil gennemgå de tre medietyper, som virksomheder arbejder ud fra i dag, er: ‘paid’, ‘owned’ og 

‘earned’ medier (Stephen & Galak 2012: 625; Bilag 14). 

Paid media er medier, hvor virksomheder betaler for eksponering. Betalte medieaktiviteter har ofte 

været relateret til “traditionelle kanaler” såsom tv, radio, print og outdoor markedsføring, hvor 

brands gennem betaling er blevet eksponeret til større grupper af mennesker (Stephen & Galak 

2012: 625). Med udviklingen af internettet kan paid media i dag også relatere til elementer som 

Google AdWords, reklamer på sociale medier samt bannerreklamer på udvalgte hjemmesider. Et 

vigtigt element af paid media på internettet er, at der oftest betales et beløb, når en bruger aktivt 

følger reklamen, hvor der på traditionelle kanaler betales for et ønsket antal eksponering, og den 

reelle aktivitet fra stakeholderen er uvist. 

 
“Paid media, or advertising, refers to media activity that a company (or its agents) 
generates.” (Stephen & Galak 2012: 625). 
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Owned media refererer til aktiviteter, som foregår på virksomhedens egne kanaler, eksempelvis 

virksomhedens hjemmeside, pressemeddelelser og egne sociale medie profiler på f.eks. Twitter og 

Facebook (Stephen & Galak 2012: 625; Bilag 6; Bilag 17). Ved owned media har virksomheden 

fuld kontrol over kommunikationen og kan herved kommunikere de ønskede associationer til 

brandet. Grundet den høje interaktivitet internettet giver mulighed for, bør brands dog være 

opmærksomme på, at selv på owned media vil stakeholdere i et vist omfang have mulighed for at 

påvirke brandet gennem eksempelvis kommentarer og bedømmelser. 

 
“Owned media refers to media activity that a company (or its agents) generates in 
channels it controls.” (Stephen & Galak 2012: 625). 

 
Earned media fokuserer på mediekanaler, hvor virksomheden ikke selv driver kommunikationen, 

men hvor brandet inddrages i kontekster der er styret af stakeholdere. Eksempler på, hvor brands 

ofte omtales af stakeholdere, er onlinefora eller sociale medier (Stephen & Galak 2012: 625). 

Markedsføringsaktiviteter kan være med til at generere earned media-aktivitet, hvor det ikke er 

virksomheden selv, som direkte genererer aktiviteten (Stephen & Galak 2012: 625). Earned media 

anses ofte for at repræsentere en høj troværdighed, da det ikke er virksomheden selv som omtaler 

sine produkter. Det er derimod stakeholdere, der deler erfaringer og meninger med andre 

stakeholdere (Levy & Gvily 2015: 97). 

 
“”Earned media” refers to media activity that a company does not directly generate, 
such as press mentions in traditional media and online community posts in 
consumer-generated social media.” (Stephen & Galak 2012: 624). 

 
Refleksionen 

I facettet ‘refleksionen’ vil vi inddrage teori, som omhandler hvordan et givent brand bliver 

reflekteret og hvordan virksomheder kan forsøge at bruge reflektionen aktivt i deres branding. Vi 

vil først give en introduktion til facettet og bagefter gennemgå udvalgt teori, vi har inddelt i 

afsnittene; ‘opinionsledere’, ‘brand collaborations’ og ‘prisstrategi’. 

For de globale livsstilssegmenter er den refleksion, som skabes gennem et givent high-end brand 

vigtig, hvorfor den teoretiske gennemgang skaber en forståelse for den tilgang, vi har i den videre 

analyse. 



Designet til at være global 

Side 59 af 191 

 
“Reflecting the customer should be reflected as he/she wishes to be seen as a results 
of using a brand.” (Kapferer 2012: 162). 

 
Som Kapferer belyser i ovenstående citat, udgøres brandets identitet blandt andet af, hvordan 

forbrugeren ønskes opfattet ved brugen af et givent produkt og brand. Eksempler på stereotyper af 

en typisk kerneforbruger kan være “ung og moderne” eller “eventyrlysten og modig”. Det er vigtigt 

at pointere, at refleksionen ikke er det samme som den egentlige gruppe af forbrugere. Refleksionen 

er altså den opfattelse, der ligger hos stakeholdere om, hvem der typisk anvender brandet, hvilket 

kan lede til præference, hvis stakeholderen selv ønsker at fremstå som kerneforbrugeren af et givent 

brand (Kapferer 2012: 162).  

 
So many managers continue to require advertising to show buyers as they really are, 
ignoring the fact that they do not want to be portrayed as such - but rather as they 
wish to be.” (Kapferer 2012: 162). 

 
Som citatet udtrykker det, er det vigtigt for virksomheder, at brandkommunikationen sker med 

udgangspunkt i den refleksion, stakeholdere ønsker (Kapferer 2012: 162). Hvis brandet ikke 

reflekterer noget ud over de funktionelle egenskaber ved produktet, bliver det svært at skabe en høj 

brandværdi. 

Som det står skrevet i litteraturen omhandlende den dynamiske brandingproces, er det ikke kun 

afsender, men i høj grad også stakeholderne, der opbygger brandet (Merz et al. 2009; Mühlbacher 

& Hemetsberger 2008). Det kan således give problemer, hvis ikke der er en forståelse og accept af, 

at også refleksionen opbygges dynamisk. Den dynamiske brandingproces bekræfter, at brands bør 

fokusere på de ønskede refleksive elementer af brandets forbrugere, frem for hvem forbrugerne er i 

virkeligheden. Såfremt virksomhederne er i stand til at få brandet til at fremstå som ønsket i dets 

refleksioner, vil muligheden for at opnå en præference hos stakeholdere forøges.  

En af de vigtigste grupper i refleksionen er de såkaldte ‘opinionsledere’ som vil blive gennemgået i 

det kommende afsnit. 

 

 



Designet til at være global 

Side 60 af 191 

Opinionsledere 

Da vores analyse vil inddrage, hvad opinionsledere kan gøre for danske born globals, finder vi det 

relevant for forståelsen at inddrage en teoretisk oversigt over opinionsledere. Vi vil derfor i dette 

afsnit give en oversigt over teori om opinionsledere. 

Opinionsledere kan fremstå som et stærkt værktøj for virksomheder i skabelsen af brandidentitet og 

refleksionerne heraf (Merwe & Heerden 2009: 71). Opinionsledere har den fordel for brandet, at de 

når ud til en langt bredere skare end den almindelige stakeholder. Med den teknologiske udvikling 

har sociale medier været med til at øge opinionsledernes betydning og reach. Således vil det også 

fremgå i analysen, hvordan nogle opinionsledere gennem sociale medier når ud til langt flere 

personer end virksomheden selv. Hvem der er relevant for et givent brand, afhænger naturligvis af 

personens beskæftigelse og interesser. Ofte kan det være opinionsledere der har en blog inden for et 

givent felt, og derved bliver set som ekspert eller beundringsværdig hos mange af et brands 

potentielle kunder (Shi & Wojnicki 2014: 81). For at få en opinionsleder til at kommunikere om et 

produkt, bør virksomheden aktivt gå ind og motivere opinionslederen. Virksomheden kan gøre 

aktivere opinionsledere ved eksempelvis et økonomisk incitament som kontant betaling eller 

modtagelse af gratis produkter, hvorved opinionslederen kan agere brandambassadører (Shi & 

Wojnicki 2014: 82). Opinionsledere er altså vigtige for et brand i henhold til, at skabe en positiv 

refleksion der kan fremstå mere troværdig, end når brandet selv kommunikerer. Virksomheder kan 

altså samarbejde med opinionsledere for at opbygge en stærk brandidentitet. En anden mulighed for 

virksomheder er at samarbejde med andre brands og vi har derfor inddraget en teoretisk reflektion 

af brand collaborations i næste afsnit.  

Brand collaborations 

I både forståelsen og analysen spiller brand collaborations en rolle og derfor vil vi nu give en 

teoretisk forståelse for begrebet.  

Lige såvel som et brand kan drage fordel i refleksionen gennem opinionsledere og deres 

associationer til brandet, kan samme øvelse laves gennem ‘brand collaborations’ (Uggla & Åsbergs 

2010). Brand collaborations kan være en oplagt mulighed for born globals til at skabe nye 

markedsmuligheder samt accelerere og styrke cash flow (Uggla & Åsberg 2010: 37). Den måde, 

hvorpå vi vil analysere de danske born globals’ brug af brand collaborations, vil i analysen belyse 

deres evne til at skabe relationer mellem store såvel som små brands globalt. Brand collaborations 

er med til at skabe muligheder for de involverede parter og skabe adgang til tværnationale 

segmenter (Uggla & Åsberg 2010: 37). Vi vil i afhandlingens analyse se nærmere på de trusler der 
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er forbundet med brand collaborations, og hvordan truslerne kan være forbundet med forringelse af 

brand image, overeksponering og tab af kontrol (Uggla & Åsberg 2010: 40). 

Prisstrategi 

Prissætningen er en essentiel del af marketing mixet og udgør en vigtig del af kundernes brand 

perception og købsbeslutning (Dawar & Parker 1994: 88). Prissætningens relevans for afhandling, 

gør at vi finder det relevant at gennemgå teoretisk i dette afsnit.  

For de 10 high-end born global virksomheder anvendt i afhandlingen gør det sig gældende, at de 

ligger i premium prissegmentet.  

 
“Price is the only marketing mix variable that leads directly to profit, all other 
variables only generating expenses.” (Dovleac 2014: 60). 

 
De inddragede born global-brands har alle produktpriser, der er signifikant højere end 

sammenlignelige produkter målt på funktionelle egenskaber. Prisen er vigtig, da den er med til at 

bestemme, hvor stor profitten skal være ved et salg, som har produktion, distribution, marketing 

m.m. bag sig (Dovleac 2014: 58). Det viser sig dog også, at der er en direkte sammenhæng mellem 

prisen og forbrugernes opfattelse af brandet og produktets kvalitet (Dovleac 2014: 59).  

Der er i højere grad overensstemmelse mellem pris og opfattet kvalitet, når det kommer til 

produkter som er varige, frem for fast-moving-consumer-goods, såsom vaskepulver og tyggegummi 

(Boyle & Lathrop 2009: 61). Eksempler på varige produkter er AIAIAIs høretelefoner eller 

Normann Copenhagens møbler. Stakeholderes association mellem høj pris og høj kvalitet har 

relevans for analysen, da de 10 danske born globals alle slår sig på at lave produkter af høj kvalitet 

og benytter premium prissætning. Premium prissætning er ikke ensbetydende med, at en høj pris 

automatisk kan få et produkt til at fremstå som værende af høj kvalitet. Det viser dog, at 

prissætningen er et parameter, der kan bruges i bestræbelsen på at skabe et succesfuldt high-end 

nichebrand. 

Derudover er det relevant, at undersøgelser har vist, at der i dag er større sammenhæng mellem 

prisen og den faktiske kvalitet, end der var for et par årtier siden (Boyle & Lathrop 2009: 61). Dette 

hænger i høj grad sammen med den nemme adgang til informationssøgning på internettet, der har 

været medvirkende til, at virksomheder er nødt til at producere et premium produkt, hvis de vil 

opfattes som high-end (Boyle & Lathrop 2009: 61). 
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Personligheden 

Vi vil med afsnittet om ‘personligheden’ give en gennemgang af den forståelse vi har brugt 

begrebet med. Facettet, personlighed, danner en teoretisk forståelse for afhandlingen og vil være 

brugt i analysen. Den teoretiske gennemgang findes i dette afsnit. 

De tillægsord, der associeres med et givent brands kommunikation, kan siges at beskrive dens 

personlighed. I analysen af de 10 danske born globals vil en forståelse for personligheden i 

kommunikationen skabe sammenhæng mellem forfatter og læsers forståelse, hvorfor vi har valgt at 

beskrive personlighed herunder. Et brands personlighed kan eksempelvis være sjov, kvalitetsbevidst 

eller ungdommelig. Vi vælger i denne afhandling at tilslutte os den forståelse, som Kapferer giver i 

BIP (2012: 159), og benytte personlighed i forbindelse med den udadgående kommunikation, der 

tillægger unikke ‘menneskelige associationer’ til brandet. Det betyder, at vi ved redegørelse og 

analyse af brandets personlighed vil have fokus på promotion og den valgte tone i 

kommunikationen, der kommer direkte fra et givent brand.  

 
“The way in which it speaks of its products or services shows what kind of person it 
would be if it were human” (Kapferer 2012: 159). 

 
Ovenstående citat er med til at forklare, hvordan et brands personlighed afspejles i den 

kommunikation som virksomheden er afsender af (Kapferer 2012: 159).  

Azoulay og Kapferer pointerer, at for at forstå personlighed er det vigtigt ikke at forveksle 

personligheden med forbrugerens billede af brandidentiteten (2003: 153). Førnævnte forfattere 

beskriver, at der er stor adspredelse i, hvad forskningen i branding og psykologi mener udgør 

personlighed. Brandteori, der benytter personlighed som altomfavnende for et brand, er bygget op 

om psykologiens beskrivelse af en personlighed (Azoulay & Kapferer 2003: 149). Flere teoretikerer 

prøver således at “presse personlighed ned over” alle facetter af et brand, hvilket ikke er den rette 

term i henhold til Azoulay og Kapferers (2003). Personligheden udgør kun en del af et brand og vil 

ikke blive brugt som fællesnævner i analysen af alle brandets facetter.  

I analysen af de 10 danske high-end born globals vil personligheden i den udadgående 

kommunikation være en del af forståelsen. Naturligvis spiller flere elementer ind, men grundet at vi 

arbejder med relativt små brands, er personligheden et af de aspekter, der kan være behjælpelig i 

forsøget på at appellere til de globale livsstilssegmenter. Personlighed er naturligvis vigtigt for alle 

størrelser af brands. Men for små og mellemstore virksomheder vil det gøre sig gældende, at en del 
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af de stakeholdere som modtager kommunikationen, her møder brandet for første gang. Der er 

dermed ikke et forudindtaget indtryk af brandets personlighed hos modtageren. Det må antages, at 

der er forbrugere har forforståelse for megakoncerner som Pepsi og Microsoft, der er virksomheder 

med en langt højere kendskabsgrad end de 10 born globals analyseret i afhandlingen. 

Kultur 

Under facettet ‘kultur’ vil vi give en kort introduktion hvordan det vil være anvendt i afhandlingen. 

Vi vil også gennemgå uddybende teori omkring ‘oprindelseslandet’ og ‘stifteren’ 

Kulturen skal forstås som det sæt af værdier internt i virksomheden, som leder til brandets 

fundament (Kapferer 2012: 160). Til at kunne analysere de 10 danske born globals’ branding i 

internationaliseringen, finder vi det grundlæggende, at se på hvordan kulturen i virksomhederne er 

opbygget og påvirket af stifterne samt oprindelseslandet.  

 
“Culture means the set of values feeding the brand’s inspiration.” (Kapferer 2012: 
159). 

 
For at skabe konsistens i forståelsen af afhandlingens analyse vil vi i nedenstående introducere teori 

om born global stifterne og oprindelseslandet. Vi anser stifterne og oprindelseslandet som dele af 

kulturen hos de 10 danske born globals, da vi har en forforståelse, af at både stifteren og 

oprindelseslandet påvirker alle aspekter af brandingen og internationaliseringen. 

Oprindelsesland 

Oprindelseslandet kan have en indflydelse på et brands kultur og identitet. Derfor finder vi det 

relevant at gennemgå teori omkring oprindelseslandet. I denne afhandling vil oprindelseslandet 

være inddraget til at belyse, hvorvidt virksomhederne aktivt vælger at benytte Danmark i deres 

branding. Vi vil også belyse hvilke associationer Danmark kan tillægge brandidentiteten for danske 

born global virksomheder.  

For at forstå begrebet har vi benyttet os af teori fra Peter Gabrielsson, Mika Gabrielsson og Hannele 

Gabrielsson (2008), der omtaler oprindelseslandet i sine studier af finske virksomheder. Grundet 

Finlands størrelse i både økonomi, indbyggertal samt geografiske lokation mener vi, at det er validt 

sammenligningsgrundlag med Danmark. 
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“An interesting finding was that as many as three companies were of the opinion 
that either the Finnish origin or the arctic origin is an integral part of their 
marketing communication strategy.” (Gabrielsson et al. 2008: 720). 

 
Citatet er med til at understrege muligheden for at anvende oprindelseslandet i virksomhedernes 

brandingaktiviteter. Oprindelseslandet bliver i den henseende anvendt som et værktøj for 

virksomheder, ofte i mere kreative brancher, til at skabe brandassociationer gennem 

oprindelseslandet (Gabrielsson et al. 2008: 725; Udenrigsministeriet 2012). Valget af 

oprindelseslandet for nyetablerede virksomheder, bunder i hvor stifteren eller stifterne har et 

tilhørsforhold. Netop stifterne har også en essentiel betydning for den kultur og det fundament 

virksomheder etableres under. Derfor vil vi i næste afsnit se på karakteristisk identificeret i teori om 

stiftere af born global virksomheder. 

Stifteren 

Grundet de i afhandlingen anvendte born globals’ størrelser er stifterens påvirkning og indflydelse 

ofte ret markant (Luostarinen & Gabrielsson 2004; Madsen & Servais 1997). Kulturen i born 

globals er ofte præget af den ofte unge, stifters ideer, vision og egne interesser (Luostarinen & 

Gabrielsson 2004; Hollensen 2011; Madsen & Servais 1997). Stifterens betydning vil også ses i 

vores analyse af danske born globals. Stifternes påvirkning af virksomhedskulturen hos born 

globals er blandt andre blevet belyst af Luostarinen og Gabrielsson (2004):  

 
“The young founders of the Born Globals are often forward going and fearless; they 
rely on their own abilities and skills and therefore select for their management teams 
similar, often young and educated people with little business experience.” 
(Luostarinen & Gabrielsson 2004: 787). 

 
Citatet er en tydelig indikation af en kultur i born global virksomheder, som er præget af 

iværksætteri og relativt unge karakteristika. Hvordan stifternes rolle præger kulturen og de 

organisatoriske konstellationer i danske high-end born globals vil blive gennemgået i analysens 

afsnit om ‘Fundamentet’. 
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Selvopfattelse 

I følgende afsnit vil facettet ‘selvopfattelse’ blive gennemgået. Efter en introduktion af facettet vil 

vi give en teoretisk gennemgang af udvalgt teori under overskrifterne ‘brand oplevelsesteori’ og 

‘brand heaven’. 

Selvopfattelse omhandler forbrugerens opfattelse af hvem de er og ikke mindst hvordan et brand 

kan være med til at bevise eller ændre forbrugernes selvopfattelse. Den måde, hvorpå de globale 

livsstilssegmenter ser sig selv, har indflydelse på brandingen for de 10 danske born globals, vi 

analyserer. Derfor har vi gennemgået udvalgt teori for at give indblik i den forståelse der har ligget 

til grund for udarbejdelsen af analysen. 

Forståelsen for de globale livsstilssegmenter er blandt andet baseret på vores teoretiske 

empiriindsamling. Derfor vil vi i ‘Selvopfattelse’, gennemgå teori der har præget vores forståelse. 

Vi har valgt at lave en teoretisk gennemgang af hhv. Brand oplevelseteori (Asamoah et al. 2011) og 

Kunde, Larsen og Gioias teori om Brand heaven (2008). Brand oplevelsesteorien og Brand heaven 

er valgt da de har påvirket den forståelse hvormed vi har analyseret os frem til hvad de globale 

livsstilssegmenter er. Teorien er således medtaget for at skabe sammenhæng mellem forfatterens og 

læserens forståelse af hvad der påvirker stakeholdere i de globale livsstilssegmenters selvopfattelse.  

 
“... Self image is the target’s own internal mirror. Through our attitude toward 
certain brands, we indeed develop a certain type of inner relationship with 
ourselves.” (Kapferer 2012: 162). 

 
Brand oplevelsesteori 

For at få undersøgt stakeholdernes selvopfattelse ved brug af et givent brand vil oplevelsesteorien 

være med til at skabe konsistens mellem forfattere og læsers forståelse. Vi vil derfor i dette afsnit 

give en gennemgang af den udvalgte teori. 

Ved at gennemgå brand oplevelsesteorien får vi skabt forståelse for, hvordan high-end brands kan 

gøres relevante for forbrugerne i livsstilssegmenterne. Asamoah et al.’s model (Bilag 15) reflekterer 

over forholdene fra ‘Brand function’ til ‘Self actualization’ og giver en forståelse af hvordan 

branding, differentiering og værditillæggelse alle er med til at influere opfattelsen af et produkt eller 

en service hos forbrugeren (2011: 6). Som modellen afspejler det, er det nødvendigt for et givent 

brand at bevise sin relevans over for forbrugeren. Hvis forbrugeren finder brandet relevant for sin 
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selvopfattelse, kan det lede, til at der skabes en præference for brandet. Selvom teorien ikke er 

direkte anvendt i analysen, udgør den altså et vigtigt grundlag for forståelsen. 

‘Brand function’ bunder i den egenskab eller værdi, som producenten ligger i produktet, hvilket 

blandt andet gøres gennem den fysiske fremtoning. ‘Safety and Security’ og ‘Basic physiological 

needs’ bygger på de grundlæggende psykologiske- og tryghedsbehov, som danner det nederste 

fundament i behovspyramiden (Asamoah et al. 2011: 7). ‘Safety and Security’ og ‘Basic 

physiological needs’ anses som essentielle for forbrugerens tilhørsforhold af, i dette tilfælde, til 

brandet (Asamoah et al. 2011: 7). ‘Safety and Security’ og ‘Basic physiological needs’ forenes til 

‘Risk Reduction’. Risk reduction er med til at give en indikation af brandets evne til at mindske 

risikoen for forbrugeren, ved køb af produktet (Asamoah et al. 2011: 9). Samtidig skaber det en 

reduceret risiko ved køb, og et øget tilhørsforhold mellem forbruger og virksomhed. Det øgede 

tilhørsforhold mellem forbruger og stakeholder ved reduceret risiko er en vigtig erkendelse i 

værdiskabelsen af brandet og dets produkter: 

 
“Therefore the perceived risk in purchasing the product is reduced and this helps in 
building a trust based relationship.” (Asamoah et al. 2011: 9). 

 
Jo større risiko der er for forbrugeren ved at købe et produkt, jo større er chancen for at netop dette 

produkt skiller sig ud fra mængden, og formår at differentiere sig. 

‘Self esteem’ samt ‘Love and Belonging’ giver indblik i forbrugerens evne til at føle en forøgelse af 

deres selvopfattelse ved købet samt brugen af et givent produkt (Asamoah et al. 2011: 16). Brandets 

evne til at kunne skabe værdi og tilfredsstillelse af netop ‘self esteem’ samt ‘love and belonging’ , 

er med til at indikere ‘Social Demonstrance’ (Asamoah et al. 2011: 7). Samspillet mellem ‘Self 

esteem’ og ‘Love and belonging’ beskrives i følgende citat: 

 
“Specifically, consumers use brands as a status symbol or as a means to indicate 
that they belong to a group in order to raise their self esteem and boost their sense 
of belonginess.” (Asamoah et al. 2011: 10). 

 
Kombinationen af ‘Risk Reduction’ og ‘Social Demonstrance’ giver et indblik i ‘Relevance of 

Brand’ (Asamoah et al. 2011: 2). ‘Relevance of Brand’ er med til at give indblik i brandets relevans 

for den enkelte forbruger. Formålet med ‘Self actualization’ er, at forbrugeren oplever en 
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overbevisende tilfredsstillelse af produktet og brandet, som gør at brandet bliver favoriseret over 

konkurrenternes: 

 
“The self actualization of a consumer is important and the benefit of buying and 
using a product is to guarantee self fulfilment. This is achieved when the product or 
service provides a compelling experience to the consumer. Such an experience 
contributes to brand loyalty and repeated purchases.” (Asamoah et al. 2011: 11). 

 
Virksomhederne bør forsøge at organisere og udvikle deres brands mod self-actualization. Dette 

kan gøres ved konstant at evaluere, og dermed sikre at oplevelsen af brandet opfylder forbrugernes 

behov og forventninger (Asamoah et al. 2011: 11). Med gennemgangen af brand oplevelsesteori har 

vi givet indblik i den forståelse der har præget arbejdet med selvopfattelsen hos stakeholdere. En 

anden teori der kan give indblik i vigtigheden af hvilken selvopfattelse et brand kan reflektere hos 

en forbruger er ‘Brand heaven’ teorien. Derfor har vi valgt at dedikere næste afsnit til en 

gennemgang af teorien bag ‘Brand heaven’ modellen. 

Brand heaven 

For de globale livsstilssegmenter er den selvopfattelse, som afspejles i born global virksomhedernes 

brands vigtig. Til at belyse, hvordan de 10 danske born globals ønsker, at være anset af de globale 

livsstilssegmenter, har vi valgt at introducere teorien om Brand heaven, da den præger vores 

forståelse af globale livsstilssegmenter (Kunde et al. 2008). Brand heaven er en brugbar illustration 

af den positionering, de danske born globals skal have for, at kunne præge de globale 

livsstilssegmenters selvopfattelse. Vi vil nu give en teoretisk gennemgang. 

For at små og mellemstore virksomheder kan formå at differentiere sig fra konkurrenterne og skabe 

et eftertragtet produkt, som de kan kræve en signifikant højere pris for, er det en nødvendighed at 

have et stærkt brand (Kunde et al. 2008: 96). I teorien fremgår det, at produktet ikke alene kan 

differentiere sig signifikant udelukkende baseret på dets funktionalitet. Den højere brandværdi 

skabes igennem brandingen og kommunikationsaktiviteterne, der associeres med brandet (Kunde et 

al. 2008: 96). Derfor skal virksomheder identificere og skabe deres langsigtede Unique Value 

Proposition (UVP). UVP’er er med til at skabe den merværdi og plads på markedet, som små og 

mellemstore high-end virksomheder søger (Kunde et al. 2008: 96).  
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Figur 7 (Kunde et al. 2008; Bilag 16) 

Modellen er centreret om en x-akse, der illustrerer værdien af brandet, og en y-akse som indikerer 

forbrugerens involvering. I modellen er opstillet fem mulige positioneringer for et givent brand, 

hvor en positionering med relativ høj værdi og involvering placerer virksomheden i ‘Brand heaven’ 

(Kunde et al. 2008: 97). De fem positioneringer viser, om ledelsen er produktorienteret eller har 

fokus på at skabe et UVP. 

‘Product’ er, når produktet ses som et generisk element, uden nogen værditillæggelse.  ‘Concept 

brand’ er bygget op om en emotionel værdi frem for produktegenskaber. ‘Corporate concept’ er 

placeret i midten af akserne og er første mulighed for at få sit brand op i nærheden af ‘Brand 

heaven’. Corporate concept er brands som er en del af en virksomhed der er set som konsistent. 

‘Brand culture’ er placeret i brand heaven og scorer højt på både værdi og involvering. En brand 

heaven markedsposition er repræsenteret af brands, som i forbrugernes øjne er så stærke at de 

direkte reflekterer de symboler og associationer, virksomheden ønsker. Dette er således et gunstigt 

sted at være positioneret for high-end born globals’ brands. ‘Brand religion’ er sidste 

markedsposition og er kendetegnet ved, at man ikke kan komme højere på hverken værdi- eller 

involveringsaksen. Brand religion er den ultimative markedsposition for brands, og for sine 

forbrugere er Brand religion brands et must. Forbrugernes begejstring og overbevisning i henhold 

til brandet kan beskrives som religiøs, deraf navnet. For at være positioneret helt oppe som brand 

religion kræver det et utroligt stærkt virksomheds- og brandkoncept, der kan give et 
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kvalitetsprodukt den merværdi der gør den tæt på uundværlig for forbrugeren (Kunde et al. 2008: 

97).  

Modellen illustrerer, på en simpel måde, hvorledes små og mellemstore high-end virksomheder bør 

positionere sig i forbrugernes bevidsthed. Born global virksomheder er nødsaget til have et stærkt 

brand for at finde sin plads på markedet. Kun ved at være placeret i brand heaven kan en høj pris for 

produktet retfærdiggøres for forbrugeren og derved lede til salg. Såfremt der ikke tillægges høj 

værdi gennem brandet, vil virksomhedens produkter blot fremstå gennem dets funktionelle 

attributter. Ved at positionere sit brand i brand heaven kan forbrugeren samt øvrige stakeholdere se 

merværdien og heraf retfærdiggørelsen af en højere pris (Kunde et al. 2008: 98). Den højere pris 

kan således direkte være en positiv association brandmæssigt, da den i stakeholderes øjne signalerer 

højere kvalitet.   

Vi har nu givet en gennemgang af udvalgt brandingteori, der vil skabe sammenhæng mellem 

forfattere og læsers forståelse. I næste afsnit vil vi gennemgå den teori vi udvalgt om strategiske 

tilgange.  

Strategi 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de teoretiske tilgange til strategi, der har betydning for vores 

forståelse og afhandlingens analyse. Først vil introducere strategi og herefter give gennemgang af 

udvalgt teori under overskrifterne; ‘Deliberate og emergerende strategier’ og ‘Enactment strategier’. 

I vores forskningsområde vil vi se på spillet mellem branding og internationalisering for high-end 

born globals. Da vi i analysen vil se på 10 danske high-end born globals’ brug af branding i 

internationaliseringen, vil de strategiske tilgange have en indflydelse på de fund, vi kommer frem 

til. På trods af at vi ikke vil gå dybt ned i hvilken specifik strategi de enkelte virksomheder har valgt 

at benytte, mener vi dog at det har en relevans at gennemgå den strategiske teori, der har præget 

vores forståelse. Ved gennemgangen skaber vi kohærens og konsistens i forståelsen af de begreber 

der igennem afhandlingen vil blive anvendt til at beskrive danske high-end born globals’ strategier. 

Som nævnt går vi ikke i dybden med detaljerne omkring virksomhedernes strategi, men 

tankegangen vil være overvejet i de brandingelementer analysen indeholder. 

Hvilken strategisk tilgang. en ledelse i en virksomhed har, vil altså have en indflydelse på, hvordan 

det går dens udvikling (Mintzberg & Waters 1985; Weick 1979). De 10 anvendte born globals vil 

helt naturligt have nogle ressourcemæssige begrænsninger, der giver en afhængighed af eksterne 
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elementer. Afhængigheden af eksterne elementer kan lede til, at nogle strategiske valg bliver truffet 

ud fra det mulige og ikke det ønskede. Derfor har vi inddraget teori omhandlende strategiske 

tilgange samt eksterne faktorers indflydelse på strategien. Den inddragede teori vil bidrage til 

forståelsen af de udvalgte virksomheders brandmæssige valg og muligheder i analysen. Vi vil nu 

give en gennemgang af den udvalgte teori om strategi fra Mintzberg & Waters (1985) samt Karl 

Weick (1979). 

Deliberate og emergerende strategier 

Mintzberg og Waters har i Typer af strategier opstillet vejen fra en intenderet strategi til den 

faktiske realiserede strategi (1985). Vejen fra den intenderede strategi til den realiserede strategi 

eller mål sker gennem enten deliberate eller emergerende strategier (Mintzberg & Waters 1985: 

258).  

En “perfekt deliberat strategi” indebærer, at den realiserede strategi udformes præcis som 

intenderet. En “perfekt emergerende strategi” indebærer at man i den intenderede strategi har 

planen klar for, hvordan man ønsker at reagere på de ting der sker på vej hen imod målet, altså den 

realiserede strategi. Mintzberg og Waters påpeger dog at den perfekte strategi ikke er mulig, da det 

er umuligt at vide præcist, hvad der sker fra den intenderede strategi hen mod den faktisk 

realiserede (1985: 259). 

Derfor bør termerne også i højere grad bruges til at forstå ledelsens tilgang til strategi. Ved dette 

menes, om der bliver ført en deliberat strategi hvor man fører den planlagte strategi ud i livet, lige 

meget hvilke faktorer, der påvirker på vejen hen mod målet. Alternativt er der et fokus på 

emergerende strategier, hvor virksomheden planlægger strategien overordnet, men samtidig venter 

på at se hvad der sker hen ad vejen. Ved emergerende strategier har virksomheden hele tiden 

mulighed for at kunne optimere strategien ud fra de faktorer, der vil spille ind (Mintzberg & Waters 

1985: 259). 

Under de overordnede deliberate og emergerende typer af strategier har Mintzberg og Waters 

opstillet en længere række strategier, som kan bruges til at beskrive virksomheders tilgang (1985). 

Emergerende eller deliberate strategier afspejler, i hvilken grad en virksomheder ønsker at 

planlægge alt fra start til slut, inddrage forskellige beslutningstagere og inddrage 

omverdensfaktorer.  
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Enactment strategi 

En lidt anderledes tilgang til strategi finder man hos Karl Weick, som har introduceret ‘enactment 

tilgangen’(1979). Vi har valgt at inddrage Weicks teori om enactment, da vi benytter strategien 

grundlæggende for at forstå måden hvorpå der træffes beslutninger.  

Derudover beriger det afhandlingen, at vi ikke kun inddrager én grundlæggende måde at se på 

strategi. Eftersom vi arbejder med små og mellemstore virksomheder, hvor ressourcerne er 

begrænsede, vil enactment-tilgangen give en god forståelse for hvordan nogle strategiske 

beslutninger er truffet, samt hvordan de kan bruges efterfølgende.  

Enactment-strategien er bygget op om, at man bliver nødt til at udføre en handling, fordi man så 

ellers ikke kan lære noget og således har fejlet ved ikke at gøre noget (Weick 1979).  

 
“How can we know what we think until we see what we said?” (Weick 1979). 

 
Citatet står i lighed med emergerende strategier, hvor man arbejder ud fra de faktorer, man møder 

på vejen mod målet. Weick siger altså, at man ikke kan lægge en strategi uden om alle problemer, 

og at man bliver nødt til at afprøve ting for at se, hvilken effekt det får (1979). De valg der træffes 

er med til at give erfaringer, som kan bruges fremadrettet (Weick 1979: 157). Denne cyklus kalder 

Weick for ‘Enactment-selection-retention’ (1979: 157). Enactment-tankegangen har relevans for 

afhandlingens fokus på små og mellemstore virksomheder, da de har begrænsede ressourcer. De 

anvendte born globals har også en international orientering der vil præge deres brug af branding i 

internationaliseringsprocessen. 

Enactment teorien beskriver altså den situation som mange born globals står foran, med unge 

iværksættere der møder en lang række situationer for første gang i deres karriere. Mange situationer 

i forbindelse med international ekspansion og opbygning af brands er førstegangs situationer for 

born globals. Derfor kan det at forsøge sig, og altså ikke følge en nøje planlagt strategi i mange 

tilfælde være en nødvendighed. På trods af at en strategi er planlagt, kan faktorer som økonomiske 

begrænsninger, unikke samarbejdsmuligheder og lignende forekomme. Derfor kan virksomheden 

være nødsaget til at agere ud fra det (Weick 1979).  

De to grundlæggende teorier om strategi vil være inddraget gennem vores analyse og er en vigtig 

del af den forståelse afhandlingen er skrevet med. 
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Kapitel 5 – Analyse 
 

I kapitlet vil vi se nærmere på den analytiske del af afhandlingen med henblik på at besvare 

afhandlingens problemfelt. Analysen er opdelt i to dele; diskussion af det globale brand samt vores 

analytiske framework, for hvordan danske born globals aktivt kan bruge branding i 

internationaliseringsprocessen. 

I diskussionen af det globale brand vil vi belyse de mange forståelser, der er for globalisering og 

globale brands. Diskussionen vil afspejle den undren, som har præget vores forforståelse for 

afhandlingen. Diskussionen vil yderligere bidrage med et indblik i den udvikling, debatten om 

globale brand har gennemgået fra standardiseringen til dens påvirkning af forbrugerpræferencer og 

introduktionen af born globals. Til slut vil diskussionen se nærmere på de nuancer, som har direkte 

relevans for danske high-end born globals’ rolle i debatten. 

Igennem det analytiske framework vil vi analysere, hvordan danske born globals kan udvikle et 

stærkt brand, der kan bruges i internationaliseringsprocessen. Afsnittet med det analytiske 

framework inddrager vores teoretiske overvejelser og undersøger de valgte born global 

virksomheders erfaringer og tendenser.  

Er den helt gal med forståelsen af global? 
I dette afsnit vil vi gennem diskussionen af teoretiske bidrag til debatten om globale brands og 

forsøge at danne klarhed over udviklingen. I diskussionen vil vi også søge at finde frem til om der 

foreligger en endegyldigt definition af ‘et globalt brand’. 

Virksomheders internationaliseringsprocesser er et debatemne, som har været med til at danne 

grundlag for en række prominente teoretikeres forskning inden for feltet (Rasmussan et al. 2001: 

75). Vores interesse i at undersøge, hvordan danske born globals kan bruge branding i deres 

internationaliseringsproces, leder naturligt til undren af, hvad et globalt brand er? 

Er det kun de få brands, som 99 % af Jordens 7,1 milliarder mennesker kan genkende, eller er det 

også små born globals, som navnet antyder (Europa.eu 2015a)? Mange bud er givet, og vi vil i 

diskussionen forsøge at danne overblik over nogle af de ting, som er blevet sagt og skrevet om 

globale brands gennem tiden. 
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Standardisering 

I 1968 skrev Robert D. Buzzell den banebrydende artikel “Can you standardize multinational 

marketing?”, hvori han pointerede, at standardisering i global marketing vandt frem som følge af de 

lavere barrierer (1968). I forlængelse af Buzzells (1968) studier publicerede Harvard professor 

Theodore Levitt i 1983 artiklen “The globalization of markets”, der var med til at blusse op i 

diskussionen om globalisering og globale brands (1983). Artiklen var kontroversiel og har 

medvirket til, at Levitt i dag er anset som en af de banebrydende personer i udviklingen af termet 

‘globalisering’ (Feder 2006). Artiklen belyser, hvorvidt virksomheder, og herunder deres brands og 

kommunikation, opererer globalt, og hvordan de bør tilgå de tværnationale markeder. 

 
“Gone are accustomed differences in national or regional preference.”  
(Levitt 1983). 

 
At der ingen forskel er i lokal- eller global præference, er et meget direkte budskab, hvilket klart 

taler i retning af fuldstændig standardisering for virksomheders ageren, inklusiv brandingen. 

Holdningen om, at virksomheder bør standardisere og centralisere alt lige fra produkt over pris til 

kommunikationen på samtlige af dets markeder, har altså en central plads i diskussionen om globale 

brands (Levitt 1983; Buzzell 1968; Jain 1989; Boddewyn et al. 1986; Quelch & Hoff 1986). 

 
“The global competitor will seek constantly to standardize its offering everywhere.” 
(Levitt 1983). 

 
Ud over at virksomheder bør standardisere deres brands, fremhæver forskere som Levitt (1983), 

Buzzell (1968) og Jain (1989) de lavere omkostninger, som fuldstændig standardisering og 

centralisering medfører. Ved blandt andet at inddrage elementer som globale stordriftsfordele opstår 

der en tendens hos de teoretikere, som følger standardiseringstilgangen om kun at tage 

udgangspunkt i megakoncerner, såsom Samsung og Philips, i deres teori om globale brands (Yip 

1989; Kim 1992; Levitt 1993; Buzzell 1968; Walter 1986; Boddewyn et al. 1986). Spørgsmålet er, 

om teoretikere, som eksempelvis Levitt, Buzzell og Jain, overhovedet ville anse små og 

mellemstore virksomheder, som eksempelvis AIAIAI og Normann Copenhagen som globale 

brands? Grundet denne afhandlings fokus på netop SMV’er vil det kun være enkelte elementer fra 

standardiseringsteorien, der kan anvendes direkte i en analyse. 
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Ud fra standardiseringsteorien skabes en forståelse af, at enten er man et af de helt store globale 

brands, såsom McDonalds og Apple, ellers er man ikke et “rigtigt” globalt brand. Men har de helt 

store globale brands ikke netop opbygget brandet til det, det er i dag? Den undren og fortsatte 

diskussion inspirerer vores bidrag til det valgte forskningsområde, hvor vi inddrager små og 

mellemstore virksomheders tværnationale tilstedeværelse. I det analytiske framework vil vi 

kortlægge, hvilke erfaringer de 10 udvalgte danske high-end born globals har med branding som led 

i deres internationale vækst.  

Standardisering som tilgang til global branding lagde således grobunden for debatten om 

globalisering, globale virksomheder og globale brands (Levitt 1983; Buzzell 1968; Jain 1989; 

Walters 1986; Boddewyn et al. 1986; Quelch & Hoff 1986). En debat som den dag i dag endnu ikke 

er afsluttet. 

Opgør mod naiviteten i standardiseringstilgangen 

Et af de akademiske modspil til standardiseringens meget eksplicitte holdning til globalisering og 

globale virksomheder består i påstanden om, at den “Levitt’ske standardiseringstankegang” er naiv 

og simplistisk (Wind & Douglas 1987; Eriksen 2007; Kapferer 2012; Ger 1999; Friedman 1986; 

Holt et al. 2004; Martenson 1987; Rosen 1990; Onkvisit & Shaw 1987). 

 
“To conclude that this3 mandates the adoption of a strategy of universal 
standardization appears naive and oversimplistic.” (Wind & Douglas 1987: 19). 

 
Citatet påpeger, at Levitt (1983), og antagelsesvist også andre teoretikeres standardiseringstilgang, 

er naiv og oversimplificeret. Kritikerne af standardiseringstilgangen forsøger at lede debatten hen 

imod en mere nuanceret diskussion af, hvad et globalt brand er. Kritikere af den standardiserede 

tilgang til globalisering opstiller yderligere faldgruber ved at beskrive, hvordan type af produkt og 

branche har en stor indflydelse på, om der er fordele ved at centralisere og standardisere (Wind & 

Douglas 1987: 21; Martenson 1987; Rosen 1990; Kapferer 2012). Eksempelvis nævnes de mange 

forskelle, der er at finde mellem brands som Rolex, McDonald’s og Nestlé, der har vidt forskellige 

produkter og vidt forskellige målgrupper (Wind & Douglas 1987: 21).  

                                                
3 “Growing integration of international markets as well as the growth of competition on a worldwide scale” (Wind & 
Douglas 1987: 19) 
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Sættes megakoncerner som IKEA og Rolex op mod mindre virksomheder, som Muuto og Bulbul, 

bekræftes forskellene. Derudover opstår spørgsmålet om, hvorvidt man overhovedet kan snakke 

om, hvordan et brand med global distribution bør agere uden at opdele dem efter kriterier som 

størrelse, branche og produkt? Virksomheder er forskellige, og kritikere af Levitt og 

standardiseringstilgangen sætter spørgsmålstegn ved, om alle brands kan opnå samme 

stordriftsfordele ved at bestræbe sig på global standardisering og centralisering (Wind & Douglas 

1987; Rosen 1990; Eriksen 2007; Martenson 1987). 

På nuværende tidspunkt har vi fastslået, at en stor del af diskussionen om globale brands for alvor 

blev igangsat af standardiseringstilgangen samt dens direkte kritikere. For at kigge på 

videreudviklingen af diskussionen om globale brands vil vi se på forskning, hvor lokale 

forbrugerpræferencer vil give et nuanceret billede af det globale brand. 

Forbrugerpræferencer 

Standardiseringstilgangen til globale brands er gennem tiden blevet kritiseret for at ignorere lokale 

forbrugerpræferencer, og er heraf blevet kaldt uaktuelt og irrelevant (Eriksen 2007: 7; Kapferer 

2012: 407; Holt et al. 2004: 1; Robertson 1992). 

 
“Over-globalization leads to loss of relevance, a lesson that companies have often 
learnt to their cost since 1983. This is why today’s brands are post-global.” 
(Kapferer 2012: 407). 

 
Debatten om globale brands har haft en stor tilgang af forskere, som beskriver, hvordan man som 

brand bør være opmærksom på de forbrugerpræferencer, der eksisterer på lokale markeder 

(Kapferer 2012; Ger 1999; Holt et al. 2004). To begreber, som er blevet anvendt for at beskrive, at 

lokale forbrugerpræferencer bør inddrages i strategien hos globale brands, er ‘Post-globale brands’ 

(Kapferer 2012: 405) og ‘Glokalisering’ (Robertson 1992; Eriksen 2007; Holt et al. 2004). Et 

interessant bidrag til diskussionen om hvordan globale brands påvirker lokale markeder, kommer 

fra Güliz Ger, der beskriver, hvordan mindre lokale firmaer kan konkurrere globalt (1999). 

 
“However, although consumption orientation is spreading globally, consumer 
cultures are not homogeneous.“ (Ger 1999: 67). 
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I sin artikel beskriver Ger, hvordan små og mellemstore virksomheders brands, omtalt som lokale, 

ikke nødvendigvis bliver udkonkurreret af megakoncerner, som Adidas og Ford, på trods af deres 

stordriftsfordele (1999). De små og mellemstore virksomheders brands kan ifølge Ger konkurrere 

ved at finde eller skabe nicher i markederne (Ger 1999). 

Inddragelsen og anerkendelsen af diversificerede forbrugerpræferencer på de enkelte markeder 

åbner således op for at globale virksomheder, uanset global størrelse, konkurrerer på lokalt niveau 

(Ger 1999; Kapferer 2012; Eriksen 2007:7; Whitelock & Pimblett 1997). Med lokale 

forbrugerpræferencer kan små og mellemstore virksomheder også inddrages i forståelsen af et 

globalt brand (Ger 1999: 63; Loane 2010; Dias & Lopez 2014;). Inddragelse af små og mellemstore 

virksomheder adskiller sig fra den tendens, der har foreligget i diskussionen om globale brands, 

hvor megakoncerner som McDonald’s, Nestlé og Peugeot har været anset som de eneste “globale 

brands”, som har kunnet konkurrere globalt (Levitt 1983; Buzzell 1968; Holt et al. 2004; Whitelock 

& Pimblett 1997). Til diskussionen hører, at lokale virksomheder, store som små, bør orientere sig 

globalt samt leve op til globale standarder og ikke kun orientere sig mod lokalmarkedet og dets 

nærmarkeder (Ger 1999; Kapferer 2012; Nair et al. 2007). Hermed kommer vi nærmere en 

nuanceret diskussion, hvori det beskrives, hvordan forbrugerpræferencer er med til at have 

muliggjort, at små og mellemstore virksomheder kan være til stede på tværnationale markeder ved 

at finde nicher (Ger 1999; Kapferer 2012; Dias & Lopez 2014; Alden et al. 1999). På trods af 

begrænsede ressourcer indikerer diskussionen, at danske born global brands kan konkurrere på 

tværnationale markeder. Dette muliggøres ved at appellere til tværnationale segmenter med 

interesse for design og livsstilsprodukter.  

Men præcis hvornår kategoriseres man så som et globalt brand? Hverken Ger (1999) eller Kapferer 

(2012) nævner, at små og mellemstore virksomheder ikke er globale brands, men bruger samtidig 

udelukkende begrebet “globale brands” om megakoncerner som Peugeot og L’Oreal. I relation til 

kun megakoncerner som de førnævnte nævnes som “globale brands” opstår en undren. En undren 

over, om en virksomhed som Muuto, der distribuerer til langt mere end 25 lande over hele verden, 

ikke bør være betegnet som et globalt brand (Muuto 2015)? I kommende afsnit vil vi diskutere 

netop mindre virksomheders globale konkurrenceevne. 

Små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne 

Med inddragelsen af lokale forbrugerpræferencernes påvirkning af globale brands i diskussionen 

finder vi det relevant at se nærmere på, hvilke faktorer der spiller ind for, at små og mellemstore 

virksomheder kan konkurrere på markeder globalt. En styrke, der nævnes for de små og 
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mellemstore virksomheder, er deres evne til at tilgodese mulighederne i de lokale- og globale 

nichemarkeder (Ger 1999; Kim & Mauborgne 2005; Nair et al. 2005). 

 
“Local Companies can compete by creating their own niche either in the local home 
market or as a global player.” (Ger 1999: 75). 

 
Velvidende om det faktum, at 99 % af alle virksomheder er kategoriseret som små og mellemstore, 

fremstår det en anelse unuanceret ikke at overveje brands som AIAIAI og Muuto som værende 

globale (Europa 2015a). Grundet små og mellemstore virksomheders begrænsede ressourcer 

nævnes det, hvordan de er nødsaget til at spille på deres egne styrker, finde nicher i markeder og 

samtidig leve op til globale standarder. Ved at opfylde disse krav nævnes det i teorien, hvordan det 

muliggør at born global brands er i stand til at konkurrere på de samme markeder som 

megakoncerner med markant større budgetter (Ger 1999; Dias & Lopez 2014; Alden et al. 1999). 

 
“With a clear and balanced understanding of their local strengths within the frame 
of global power relations, Local Companies can construct global images of 
authenticity and desirability for their "local" products in consumers' minds.” (Ger 
1999: 68). 

 
Citatet indikerer, at der kan være en enorm fordel for brands i at spille på de lokale styrker, hvilket 

for afhandlingens udvalgte virksomheder vil være de danske associationer.  

En essentiel pointe ved små og mellemstore virksomheders branding er, at de ved at fremstå som 

globale i stakeholderes bevidsthed bliver tillagt associationer om høj kvalitet (Ger 1999; Kapferer 

2012: 415; Alden et al. 1999; Holt et al. 2004; Csaba & Askegaard 2000). Samtidig ses det i 

teorien, at strategiske samarbejder er essentielle, for små og mellemstore virksomheder i deres 

internationaliseringsproces (Ger 1999; Hassan & Craft 2005; Dias & Lopez 2014). Samarbejder kan 

foregå med andre brands ved projekter el.lign. Vi vil undersøge fund om samarbejder nærmere i 

afhandlingens analytiske framework under elementet ‘Samarbejde’. 

Et andet interessant fund i henhold til, at globale brands bør tage højde for lokale præferencer, er, at 

europæiske virksomheder ofte er mere opmærksomme på at inddrage lokale præferencer i deres 

strategi end eksempelvis amerikanske (Kapferer 2012: 408; Alden et al. 1999; Gabrielsson & 

Gabrielsson 2012). 
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Som nævnt tidligere konkluderer diskussionen ikke hvad, et globalt brand er, men den nuanceres 

ved at bringe små og mellemstore virksomheder ind i debatten. Tidligere stillede vi spørgsmålstegn 

ved, om en teoretiker som Levitt overhovedet ville anse de 10 danske high-end brands som globale. 

Det må antages, at man ved inddragelse af små og mellemstore virksomheder i debatten ikke 

afskriver brands som Bulbul og Biomega som værende globale. At kunne inddrage små og 

mellemstore virksomheder er interessant for både afhandlingen, og for diskussionen om hvad der 

udgør et globalt brand. Det betyder dog ikke at vi kan konkludere, hvad et globalt brand er. Dog 

indikerer det, at der eksisterer en større mængde af teori, som peger på, at et globalt brand bør være 

opmærksom på diversificere lokale forbrugerpræferencer og agere herefter. 

I relation til graden af modificering af brandet til lokale markeder, er det interessant for 

afhandlingen, at high-end brands i højere grad har succes med at søge mod at skabe en relativ 

identisk global brandidentitet. Den lave grad af modificering til lokale forbrugerpræferencer er 

tilfældet, da high-end brands målretter sig de samme tværnationale segmenter (Kapferer 2012: 408; 

Hassan & Katsanis 2008; Alden et al. 1999; Cayla & Arnould 2008; 95). En relativ ensrettet global 

brandidentitet ses også hos de 10 brands inddraget i afhandlingen. Den ensrettede brandidentitet må 

antages at være en af de ting, der gør det muligt for virksomhederne at være til stede på globale 

markeder. Nedenstående citat fra Biomega er et eksempel på en ensrettet brandidentitet, uden at de 

underkender lokale forbrugerpræferencer: 

 
“Hvis 100 vil have cyklen i sort kan vi [Biomega] ikke være stædige og sige: “I kan 
kun få hvid.” Men er der to der spørger på guld og en på grøn så er det for få til at 
vi gør noget - men med sort eksempelvis, der har vi lyttet.” (Biomega 2015). 

 
En interessant iagttagelse er, at high-end brands’ meget lave grad af lokal differentiering har 

“Levitt’ske” dimensioner. Dette på trods af at vi før i diskussionen har opstillet spørgsmålet, om 

teoretikere, der var fortalere for global standardisering, overhovedet ville anse de danske high-end 

brands som globale? 

Med emner som global standardisering, modspillet dertil, forbrugerpræferencer og konkurrencen på 

tværnationale markeder har ovenstående diskussion og undren været med til at belyse et udvalg af 

holdninger i debatten om globale brands. Med et ønske om at uddybe born global virksomhedernes 

rolle i diskussionen og komme nærmere den udvikling, der er sket inden for globaliseringen, vil vi 

nu rette fokus mod born global teorien. 
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De nye globale spillere: Born globals 

I born global teorien arbejdes der typisk med små og mellemstore virksomheder med fokus på, hvor 

tidligt deres eksport starter, og i hvor hurtig grad de vækster internationalt. 

 
“These firms did not slowly build their way into international trade. Contrary to 
popular wisdom, they were born global.” (Rennie 1993: 45). 

 
‘Born global’ blev begrebsliggjort i 1993 af Michael W. Rennie, som præsenterede et nyt bidrag til 

diskussionen om globale brands. Med introduktionen af born global brands blev det i teorien omtalt, 

hvordan brands kunne internationalisere allerede fra ‘dag 1’ af deres opstart (Rennie 1993; Knight 

& Cavusgil 1996; Madsen & Servais 1997; Madsen et al. 1999; Oviatt & McDougall 1994; 

Hollensen 2011: 88). Hvor det hidtil i diskussionen har været anset som svært for små og 

mellemstore virksomheder at passe ind i teorien om “rigtige” globale brands, er der med de 

førnævnte forbrugerpræferencer, og nu born global teorien, åbnet op for at virksomheder som Wood 

Wood og Lightyears kan indgå i diskussionen. 

Born global teorien fremhæver, hvordan nystartede virksomheder ikke fokuserer på at etablere sig 

på hjemmemarkedet før international ekspansion, hvilket også gør sig gældende for de 10 danske 

high-end brands (Rasmussan et al. 2001; Hollensen 2011). Afhandlingens anvendte gruppe af 

virksomheder må altså siges, at kunne defineres som born globals. 

Diskussionen viser altså, at born global teorien har åbnet op for en ny forståelse af et globalt brand, 

der ligger et stykke fra de bidrag til diskussionen, der har et hovedfokus på globalt etablere 

megakoncerner som Samsung, Starbucks og Adidas (Levitt 1983; Holt et al. 2004; Whitelock & 

Pimblett 1997). Endnu et interessant spørgsmål i denne diskussion er, om man kan kigge på 

størrelsen af virksomheder eller sætte et tal på det antal af markeder, et brand skal være til stede på, 

for at kunne definere dem som et globalt brand? 

Med born global, virksomhederne er der også opstået en ny tilgang til måden, hvorpå der tænkes 

international ekspansion. Således har born global virksomheder gjort op med de klassiske 

nærmarkedsmodeller, såsom Uppsala-modellen (Johanson & Wiedersheim-Paul 1975) i deres 

internationalisering (Luostarinen & Gabrielsson 2004: 798; Hollensen 2011: 91; Âijö et al. 2005; 

Madsen & Servais 1997; Arenius et al. 2006; Gabrielsson 2012; Chetty and Campbell-Hunt 2004; 

Dunning 1998). Dataindsamlingen viser at afhandlingens casevirksomheder på ingen måde føler sig 
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“bundet” til klassiske internationaliseringsstrategier. At born global virksomheder ikke benytter 

nærmarkedsmodeller i deres internationalisering bekræftes af eksempelvis Les Deux der 

distribuerer til Japan og Korea men ikke lande som Frankrig og Schweiz (Les Deux 2015) Et andet 

eksempel på at nærmarkedsmodellerne ikke bliver anvendt af born globals er Soulland der har åbnet 

deres første udenlandske butik i Bangkok, Thailand (Soulland 2015b). 

 
“Jeg tror meget at det altid har været sådan en naturlighed, jeg tror bare at det er 
sådan lidt i dag, når man er ung at så orienterer man sig bare imod hele verden.” 
(AIAIAI 2015). 

 
Globale brands kan være til stede rundt omkring i verden uden, at virksomhedernes 

eksportmarkeder nødvendigvis har relation til hinanden (Luostarinen & Gabrielsson 2004: 777; 

Hollensen 2011: 91; Madsen & Servais 1997). At globale brands kan være til stede på udvalgte 

markeder rundt om i Verden, står i skarp kontrast til den almene forståelse af, at globale brands er 

kendte, synlige og distribueres “alle steder” i Verden (Kapferer 2012: 410; Interbrand 2015; Ger 

1999). Sidstnævnte forståelse kan igen synes at være for simpel, eftersom 99 % af alle 

virksomheder er kategoriseret som små og mellemstore virksomheder (Europa.eu 2015a). Det er 

dog svært at definere hvor mange og hvilke markeder, et brand skal være på for at være globalt. I en 

abstrakt forståelse er de danske high-end brands der indgår i afhandlingen, til stede på alle verdens 

markeder gennem onlinebutikker, der distribuerer globalt. Ud fra en abstrakt forståelse, er det naivt 

at afvise dem som værende globale brands, men samtidig kan det diskuteres, om de danske high-

end brands alligevel vil falde uden for kategorien “globale brands” i den almene forståelse? 

Born global teorien inddrager små og mellemstore virksomheder i debatten om globale brands. 

Born global teorien har således en essentiel rolle i denne afhandlings diskussion om globale brands. 

Når vi snakker high-end born globals, er det netop her, at vi mener afhandlingens analytiske 

framework bidrager, ved at gå ind og se nærmere på brandingens rolle i born global 

virksomhedernes internationaliseringsproces. 

Kan man definere et globalt brand? 

Som diskussion viser er der på nuværende tidspunkt i teorien ikke fundet en endelig definition af 

‘det globalt brand’. Gennem vores research fandt vi at den mest almene forståelse er, at globale 

brands forstås som megakoncerner med enorme budgetter og en høj kendskabsgrad verden over, 

som f.eks. Coca-Cola og Samsung (Levitt 1983; Buzzell 1968; Jain 1989; Boddewyn et al. 1986; 
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Ger 1999; Kapferer 2012; Wind & Douglas 1987; Holt et al. 2004). Med born global teoriens 

inddragelse af små og mellemstore virksomheder i diskussionen, er der åbnet op for at ‘global’ kan 

forstås på en ny måde (Gabrielsson & Gabrielsson 2011; Loane 2010; Dias & Lopez 2014; 

Gabrielsson et al. 2011). Med tanke på bare standardiserings og born global tilgangene, kan det 

fremstå kompliceret at definere præcist hvad et globalt brand er. Men hvordan kunne en definition 

så se ud? 

Selvom diskussion viser at det kan være svært endeligt at definere et globalt brand, er der flere, der 

har forsøgt at sætte helt præcise rammer op for, hvad et globalt brand er. I forbindelse med kåringen 

af verdens bedste globale brand har det anerkendte konsulentbureau Interbrand, udarbejdet en 

definition af ‘det globale brand’. Interbrands definition mener vi dog favoriserer megakoncerner 

som Google og GE, der har enorme budgetter og stor tilstedeværelse verden over (Interbrand 2015). 

I Interbrands kriterier indgår blandt andet, at globale brands skal have minimum 30% af 

omsætningen uden for hjemmemarkedet, og have en signifikant tilstedeværelse i Asien, Europa og 

Nordamerika (Interbrand 2015). Alene det at 3 kontinenter, Sydamerika, Afrika og Australien, er 

udeladt fra definitionen, gør at der kan stilles spørgsmålstegn ved validiteten. Ved at have krav om, 

at globale brands skal have en global profil og en antagelsesvist høj kendskabsgrad i verdens 

vigtigste økonomier udelukkes små og mellemstore virksomheder fra forståelsen (Interbrand 2015). 

Interbrand er dog ikke de eneste, som har forsøgt sig med en definition af, hvad det kræver for at 

være et globalt brand. Holt, Quelch og Taylor (2004) har også opstillet en række kriterier, de mener 

globale brands har. Dimensionerne er: ‘kvalitet’, ‘global myte’, ‘social ansvarlighed’ og 

‘amerikanske værdier’ (Holt et al. 2004: 6). Ved at benytte amerikanske værdier som et kriterium, 

vil en lang række virksomheder fra Europa og Asien ikke være globale i deres definition. Holt, 

Quelch og Taylors (2004) definition, må ses som en meget amerikansk tilgang. Derfor kan 

definition næppe, i en almen forståelse dække fuldstændigt for, hvad der udgør et globalt brand. 

Eksemplerne fra Interbrand (2015) og Holt, Quelch & Taylor (2004) viser at der kan stilles 

spørgsmålstegn ved, om de opstillede kriterier leder hen mod en endelig definition af diskussionen. 

Er den så helt gal med forståelsen af global? 

omstruktureres for at få en mere nuanceret forståelse af ‘det globale brand’. 

Diskussionen har givet et indblik i den udvikling og nuancering, begrebet ‘det globale brand’ har 

været igennem. Standardiseringstilgangen, anført af Levitt, var med til at blusse op i diskussionen 

om globale brands (Levitt 1983; Buzzell 1968; Jain 1989; Quelch & Hoff 1986; Boddewyn et al. 

1986). Standardiseringstilgangen til globale brands affødte en lang række teoretikeres modspil, med 
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en påstand om at det var en naiv og alt for simpel måde at tænke på (Wind & Douglas 1987; 

Eriksen 2007; Kapferer 2012; Ger 1999; Friedman 1986; Holt et al. 2004; Martenson 1987; Rosen 

1990; Onkvisit & Shaw 1987). Med forståelsen af, at forbrugerpræferencer varierer på de enkelte 

markeder, blev debatten om globale brands nuanceret yderlige og skabte samtidig en åbning for at 

små og mellemstore virksomheder kunne inddrages i debatten om globale brands (Ger 1999; 

Kapferer 2012: 415; Alden et al. 1999; Holt et al. 2004; Csaba & Askegaard 2000). I direkte 

relation til afhandlingens problemfelt, var inddragelsen af born globals et vigtigt bidrag til debatten 

(Rennie 1993; Knight & Cavusgil 1996; Madsen & Servais 1997; Madsen et al. 1999).  

En interessant fortsættelse af diskussionen vil være i højere grad at diskutere globale brands ud fra 

typer af produkter, brandidentitet og branche frem for virksomheders størrelse og budgetter. 

Opdelingen er relevant for denne afhandling, hvor vi har valgt at undersøge danske born globals, 

som er high-end og målretter sig tværnationale segmenter med interesse for design og 

livsstilsprodukter. I henhold til afhandlingens problemfelt er det interessant at vi i diskussionen 

fandt at brands, der af stakeholdere opfattes som globale, blev anset som værende af høj kvalitet 

(Kapferer 2012; 416; Alden et al. 1999; Ger 1999; 67; Holt et al. 2004). Som nævnt, viste 

diskussionen hvordan teoretikere påpeger, at lokale forbrugerpræferencer bør indgå i virksomheders 

brug af branding på tværs af markeder (Kapferer 2012; Ger 1999). I hvor høj grad virksomheder bør 

modificere i henhold til lokale forbrugerpræferencer, afhænger dog af hvilke produkter og hvilken 

type brand der er tale om. Som det blev fastslået, så varierer high-end virksomheders brandidentitet 

kun i lav grad på lokale markeder (Kapferer 2012: 408; Hassan & Katsanis 2008; Alden et al. 1999; 

Cayla & Arnould 2008; 95). En stor del af at der ikke modificeres skyldes for de danske high-end 

born globals givetvis, at de har et designfokus målrettet de globale livsstilssegmenter som er en 

nichepræget målgruppe. 

En stor del af diskussionen om globale brands har omhandlet, om virksomheder er store nok til at 

kunne kategoriseres som globale. Men måske det i virkeligheden, som nævnt tidligere, vil skabe en 

mere nuanceret diskussion, hvis man opdelte brands efter type og størrelse, for derefter at kigge på 

deres ageren globalt? Opdelingen af brands i diskussionen om globale brands, er en betragtning som 

vi også henstiller til i perspektiveringen. 

Diskussionen om et globalt brand er altså langt fra slut. Men med afhandlingens videre analyse vil 

vi bidrage til debatten ved, at se ud fra et relativt uberørt og specifikt udvalgt forskningsområde, i 

feltet mellem branding- og internationaliseringsteorien med fokus på born globals. Ved at fokusere 

på high-end born global virksomheders, med et fokus på design og kvalitet og en appel til 

tværnationale livsstilssegmenter, beriger vi denne gren af diskussionen om globale brands.  



Designet til at være global 

Side 84 af 191 

Opbygningen af et stærkt brand – Framework 
Vi vil i dette afsnit præsentere og gennemgå afhandlingens analytiske framework. I frameworket vil 

vi forsøge at analysere os frem til en forståelse af hvordan virksomheder, særligt inden for high-end 

livsstil og design, kan opbygge stærke brands, der spiller en aktiv rolle i 

internationaliseringsprocessen. Vi vil se på danske high-end born globals muligheder for at bruge 

branding i internationaliseringsprocessen, ved at analysere på de casestudier vi har gennemført af 

10 udvalgte danske born global brands. 

Gennemgangen af frameworket består af ‘Fundamentet’, og de følgende fire brandingelementer; 

‘Produkt’, ‘Distribution’, ‘Kommunikation’ og ‘Samarbejde’. Vores analytiske framework bryder 

med ‘customer-firm tilgangen’, hvor kommunikation fra virksomheden ses som det primære 

element i brandingen (Merz et al. 2009: 331). 

Som nævnt i den teoretiske gennemgang af brandingens udvikling fra konventionel- til dynamisk-

proces branding, er der sket en markant udvikling i måden, hvorpå begrebet ‘branding’ forstås. 

Brandforståelsen skabes dynamisk mellem afsender og et netværk af stakeholdere og ikke kun 

gennem virksomhedens kommunikation (Merz et al. 2009: 337; Mühlbacher & Hemetsberger 

2008). I et forsøg på, at skabe et nuanceret billede af hvordan danske born globals kan opbygge et 

stærkt brand, der kan spille en aktiv rolle i internationaliseringsprocessen, vil det analytiske 

framework inddrage den indsamlede empiri fra vores casestudier. Forståelsen af frameworket, 

udspringer fra det inddragede teori fra kapitel 4 og det indsamlede empiriske data. I nedenstående 

analyse vil dele af det gennemgåede teori blive nævnt for at tydeliggøre vores fund, samt give 

læseren en bedre indsigt og forståelse. Det er dog vigtigt for os at påpege, hvordan al gennemgået 

teori i kapitel 4 har påvirket vores forståelse og derved påvirket afhandlingens analyse uden at det 

hele er direkte nævnt. 

Ikke én teori kan besvare vores problemfelt, og ikke én virksomheds udvikling skaber data nok til at 

give et retmæssigt billede af det komplette forskningsområde, der ligger i koblingen mellem 

branding- og internationaliseringsteori. 
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Figur 8 - Det analytiske framework (Bilag 5) 

Frameworket er struktureret med fokus på de fire udvalgte brandingelementer ‘Produkt’, 

‘Distribution’, ‘Kommunikation’ og ‘Samarbejde’. Vi har udvalgt elementer i brandingen, som, vi 

mener, er essentielle for at se på hvordan danske born globals kan opbygge et stærkt brand, som kan 

anvendes aktivt i internationaliseringsprocessen. I det analytiske framework fremgår der under 

hvert element et spørgsmål, som vil sætte rammen for de enkelte brandingelementer. I 

‘Opsamlingen’ vil vi skabe overblik over hele frameworket med henblik på at bidrage til 

besvarelsen af afhandlinges problemfelt.  

Over de fire elementer, fremgår ‘Fundamentet’ som består af de valgte virksomheders 

karakteristika, og vil være med til at præge forståelsen og analysen af de fire elementer i 

frameworket. ‘Opsamlingen’ er placeret under frameworket, og vil være med til, at belyse de fund 

vi er kommet frem til ud fra vores analytiske arbejde med casevirksomhederne. Fundene vil være 

med til at berige afhandlingens forskningsområde, ved at belyse elementer som førhen har været 

overset i forbindelse med branding. Gennem fundene kan vi se på hvordan et stærkt brand kan 

opbygges og anvendes i virksomhedernes internationaliseringsprocessen. Frameworket er ikke 

opsat med henblik på at finde én løsning, men nærmere for at skabe et struktureret overblik over 

tendenser, erfaringer og muligheder for brandingen af danske high-end born globals i deres 

internationaliseringsproces. 
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Fundamentet 

Vi vil i følgende afsnit se nærmere på fundamentet for de 10 valgte danske born global brands. De 

parametre, som vi har valgt at se nærmere på i dette afsnit, vi kalder ‘Fundamentet’, har vi inddelt 

under overskrifterne ‘Stifterne’ og ‘Oprindelseslandet’. Udvælgelsen af emnerne er gjort for at se 

på hvilke faktorer det påvirker kulturen hos de udvalgte born globals. Det er vigtigt for os, at 

tydeliggøre de karakteristika som definerer fundamentet i de 10 udvalgte born globals. Fundamentet 

analyseres for at skabe en bedre forståelse og sammenhæng i analysen, af de fire brandingelementer 

inddraget i det analytiske framework. Fundamentet fungerer derfor ikke som et direkte element af 

brandingen, men kommer til at påvirke de fire elementer og sætte scenen for frameworkets 

analytiske vinkler. 

Stifterne 

Stifterne af born globals spiller en vigtig rolle, og derfor har vi valgt at inddrage disse i 

fundamentet, da vi mener, deres rolle i virksomhederne et essentielle for at forstå opbygningen af 

brandet (Luostarinen & Gabrielsson 2004; Hollensen 2011).  

Stifteren er i mange tilfælde “ansigtet udadtil” og bærer en stor del af virksomhedernes 

ledelsesmæssige beslutninger. Både i teorien og afhandlingens casestudier, fandt vi en tendens til at 

stifteren i born global virksomheder ofte er ung, “frygtløs” og stoler på egne evner og færdigheder 

(Luostarinen & Gabrielsson 2004: 787; Hollensen 2011; 89). Karaktertrækkene ung, frygtløs og 

selvtillid ses også ofte hos de personer der bliver ansat af stifteren. Born globals præges ofte af unge 

og veluddannede mennesker med begrænset erfaring fra erhvervslivet (Luostarinen & Gabrielsson 

2004: 787).  

 
“The young founders of the Born Globals are often forward going and fearless; they 
rely on their own abilities and skills and therefore select for their management teams 
similar, often young and educated people with little business experience.” 
(Luostarinen & Gabrielsson 2004: 787). 

 
Ud af 10 analyserede danske high-end born globals var 8 stiftere under 30 år da de grundlagde deres 

respektive virksomheder (bilag 6). Berlingske Tidende kårer til sammenligning hvert år ‘Talent 

100’, hvor den maksimale alder er 35 år, hvilket tydeliggør at stifterne under 30 år er unge i 

erhvervslivet (Berlingske Magasin 2015).  Stifterne af de danske high-end born globals har, grundet 

deres unge alder, en relativt begrænset erhvervserfaring. I vores casestudier fandt vi en tendens til, 
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at stifterne har erfaring fra en videregående uddannelse, hvilket stemmer overens med fund i andre 

studier af born global virksomheders stiftere (LinkedIn 2015; LinkedIn 2015a; Thomsen 2015; 

Luostarinen & Gabrielsson 2004).  Den tendens vi fandt frem til, viser at born global brands med 

fokus på high-end produkter, bliver stiftet af unge iværksættere, med stort mod på projektet. 

En anden forståelse vi har gjort omkring unge stiftere af born global virksomheder, er at de ofte 

træffer strategiske valg ud fra enacting tilgangen (Weick 1979; Rasmussan et al. 2001 :89). 

Enactment tilgangen til strategi fandt vi også tilstedeværende hos de analyserede danske high-end 

born global brands. Stifternes mod og enactment tilgang, gør at virksomhederne ikke ser en 

hindring i at tilgå markeder som Japan, Hong Kong eller Brasilien, før de er etableret solidt i 

hjemme regionen.  

 
“(...) Men ellers, vi [AIAIAI] arbejder faktisk ikke så geografisk i forhold til vores 
branding, det synes vi ikke giver så meget mening fordi, den gruppe vi måske 
snakker med, jamen de finder os.” (AIAIAI 2015). 

 
Modet og enactment tilgangen hos de unge stiftere præger fundamentet og vil være afspejlet 

igennem de fire brandingelementer. Fundamentet ses afspejlet ved, at danske high-end born globals 

i høj grad ser muligheder frem for begrænsninger. Stifternes betydning og deres rolle i 

virksomheden, fremhæves da også i vores interviews med de danske high-end born globals: 

 
“Jo større vi [Les Deux] bliver, jo mindre betyder vi [stifterne] (...) I starten betød vi 
rigtig meget, jeg tror stadig at jeg betyder lidt, men jeg tror godt at man kunne fjerne 
mig, den dag i dag. Den anden partner, Virgil, betød også meget i starten, det var 
ham der havde alle relationerne til de kendte og han bar brandet (...).” (Les Deux 
2015). 

 
Andreas von der Heides udtalelse er med til at understrege, at jo større virksomheden og brandet 

bliver, des mindre betyder stifterne, da de ikke bærer brandet på samme måde som de gør ved 

opstart. Derfor anses stifterne som en stor del af virksomhedens branding, især i opstartsfasen. 

Stifternes baggrund og netværk er også med til at danne fundament for den internationalisering og 

branding, som virksomheden sigter efter (Madsen & Servais 1997: 567; Rasmussan et al. 2001).  
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vores empiriindsamling giver en forståelse af, at stifternes rolle i born global virksomheder udgør et 

vigtigt fundament for mulighederne i aktivt at anvende branding i internationaliseringsprocessen. 

 
“Jens Martin [Skibsted] og hans ansigt og netværk er uundværligt for Biomega 
brandet.” (Biomega 2015). 

“Interessen ligger nok i mit [Kristian Byrges] DNA (...) Designinteressen er 
nærmest en del af vores [danskernes] nationale DNA.” (Sørrig 2011). 

“Drivkraften og visionerne for firmaet har jeg dog haft helt fra begyndelsen.” 
(Hansen 2008). 

 
Der ses en tydelig forbindelse mellem stifterens interesser og personligheder og det fundament 

virksomheden og brandidentiteten er bygget på. Stifterens tilhørsforhold til et land er præger også 

fundamentet og vi vil i det kommende afsnit se nærmere på Danmarks indflydelse på de udvalgte 

high-end born globals.  

Oprindelsesland 

Gennem vores diskussion af ‘det globale brand’ præsenterede vi begrebet ‘born globals’ påvirkning 

på debatten. Her beskrev vi born global virksomheder karakteristika i form af blandt andet relativt 

stor eksport, og fokus på at skabe global appel (Rennie 1993; Knight & Cavusgil 1996; Madsen & 

Servais 1997; Madsen et al. 1999; Oviatt & McDougall 1994; Hollensen 2011: 88). Selvom born 

globals’ orientering mod tværnationale markeder har de alle et oprindelsesland, hvilket for 

virksomhederne i afhandlingen er Danmark. Danmark kan kategoriseres som et SMOPEC-land, og 

der er derfor et større incitament for, at virksomhederne globaliserer deres aktiviteter hurtigere 

(Gabrielsson et al. 2012: 31). Born global i SMOPEC-landes hurtige ekspansion præger også 

fundamentet for danske born global virksomheder. Vores casestudier af de 10 udvalgte 

virksomheder viste også, at de hurtigt efter stiftelsen kiggede mod eksport. I følgende uddrag fra 

Lightyears’ hjemmeside, og fra vores interview med Les Deux’ stifter, Andreas von der Heide, 

eksemplificeres det hvordan born global virksomheder hurtigt søger mod eksport: 

 
“Lightyears blev grundlagt i 2005 og har siden oplevet stor efterspørgsel fra ind- og 
udland.” (Lightyears 2015). 
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“Vi [Les Deux] har altid gerne ville udenfor Danmarks grænser. Danmark er for 
lille til at tjene ordentlige penge, så vi har altid ville gå ud bredt.” (Les Deux 2015). 

 
Ønsket om at få sit brand og sine produkter ud på de markeder, hvor de globale livsstilssegmenter 

befinder sig, er med til at drive motivationen for at vækste gennem internationalisering. 

Oprindelseslandet kan komme til udtryk i brandingen og internationaliseringen, på forskellige 

måder. I den empiriske dataindsamlingen, og ud fra analysen heraf, har vi fået indblik i at Danmark 

præger fundamentet i selvforståelsen hos danske born globals (Bilag 7). Et fund, vi har gjort os, er 

at danske high-end born globals aktivt bruger oprindelseslandet i deres branding. Brugen af 

Danmark kommer særligt til udtryk i elementerne ‘Produkt’ og ‘Kommunikation’.  

Brugen af oprindelseslandet kan være et redskab til, at skabe associationer til virksomhedernes 

brandidentitet, på trods af deres relativt begrænsede ressourcer (Min Han 1989; Gabrielsson et al. 

2008). Gennem produkter der har inspiration i det æstetiske danske design vil oprindelseslandet 

være en integreret del i de danske high-end born global virksomheders brand. 

At fremhæve oprindelseslandet for at udtrykke associationer til egen brandidentitet, er ikke et 

ukendt fænomen. Ure fra Schweiz, sportsbiler fra Italien og cigarer fra Cuba er alle eksempler på at 

stakeholderes tillægger brands og produkter en værdi og identitet ud fra deres oprindelsesland 

(Kolle 2013; Min Han 1989; Gabrielsson et al. 2008). Hvilke associationer hører så til Danmark? 

Udviklingen i dansk design, og brugen af dette som indflydelse på brandidentiteten, er de seneste år 

blevet mere og mere udbredt (Mather 2015; Kolle 2013). Dansk design er forbundet med høj 

kvalitet, æstetik, funktionalitet og minimalistisk design. Associationerne i det dansk inspirerede 

produktdesign, kan altså give danske born global virksomheder en mulighed for aktiv at bruge som 

en fordel i internationaliseringsprocessen. Mulighederne ved at benytte Danmark i branding, fandt 

vi ved analysen af casestudierne af de 10 udvalgte high-end born globals (Bilag 7). Les Deux’ fokus 

på at levere produkter af høj kvalitet (Les Deux 2015), AIAIAI stifternes fælles passion for det 

simplistiske danske design (AIAIAI 2015) og den succes Soulland har haft med at skabe dansk 

mode som appellerer til de globale livsstilssegmenter (Udenrigsministeriet). Citatet fra stifteren af 

Libratone viser hvordan den danske historie og kulturarv kan benyttes i opbyggelsen af 

brandidentiteten: 

 
“De [asiatiske investorer] ville gerne have et vestligt brand, som de kunne gøre 
stort. Når jeg siger vestligt, så mener jeg i det her tilfælde særligt det nordiske og det 
danske. De får jo tårer i øjnene, når man fortæller historien om vores [Libratones] 
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logo, der er en nattergal, og vi fortæller, at det er et H.C. Andersen eventyr.” 
(Raabæk 2014). 

 
Virksomheder, som er born global har, som nævnt tidligere, en meget åben og direkte tilgang til 

international ekspansion. Danske born global virksomheder kan bruge oprindelseslandet som en 

relativt simpel måde til, at skabe forståelse for brandet, da brandet kan tillægge sig Danmarks 

allerede skabte værdier og associationer. 

Vi ser oprindelseslandet som en essentiel del af born global virksomhedernes fundament. Det er en 

vigtig forståelse, at danske high-end born global virksomheder her, grundet deres begrænsede 

økonomiske ressourcer, har en mulighed for at skabe sig associationer til æstetisk design og høj 

kvalitet. Oprindelseslandets betydning for danske born globals, vil præge vores forståelse af 

muligheden for, at opbygge et stærkt brand i internationaliseringsprocessen gennem elementerne 

produkt, distribution, kommunikation og samarbejde. Vi vil nu opsamle vores fund i 

delkonklusionen. 

Delkonklusion 

Ved gennemgangen af danske born global brands fundament, har vi skabt en forståelse for hvordan 

det præger virksomhedernes arbejde med at opbygge et stærkt brand der kan anvendes aktivt i 

internationaliseringsprocessen. Vi forsøger ikke at skabe én sand måde hvorpå virksomhedernes 

stiftere agerer, hvordan danske born globals anvender deres oprindelsesland i brandingen, eller 

hvordan de generelt danner grundlag for deres branding aktiviteter.  

Gennem ‘Fundamentet’ har vi fastslået nogle af de faktorer der udgør fundamentet for de danske 

born globals vi vil analysere. Vi fandt, at oprindelseslandet kan bruges som en del af den dynamiske 

brandingproces, og herved anvendes aktivt i internationaliseringsprocessen. Vi har fundet, at de 

danske associationer særligt ses hos high-end born global virksomhederne gennem: dansk design, 

æstetik, simpelt design og høj kvalitet.  

Stifternes unge alder har en vigtig påvirkning på virksomhedernes branding, ageren og 

internationalisering. Stifterne har ofte et stort mod og en enactment tilgang i deres 

internationaliseringsstrategier, hvilket særligt præger distributionen, samarbejderne og 

kommunikationen. Derudover præger stifternes passion for design virksomhederne, og det ses 

tydeligt som fundament for særligt produkterne, men også de øvrige brandingelementer; 

distribution, kommunikation og samarbejde. Denne forståelse er vigtig for at få indblik i den 

forforståelse af danske born globals brands, vi har tilgået analysen med. 
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Produkt 

Det første element i vores analytiske branding framework er ‘Produkt’. Vi har struktureret ‘produkt’ 

ved at introducere elementer og har herefter inddelt analysen under ‘design’, ‘kvalitet’ og 

‘prissætning. Vi vil samle op på fundene i en delkonklusion.  For at sætte scenen for ‘produkt’ 

brandingelementet vil følgende spørgsmål, belyse den undren som vi har inden for brandingen af 

high-end born globals produkter: 

 
“På hvilken måde kan danske high-end born globals bruge deres produkter til at 
opbygge et stærkt brand?” 

 
De 10 danske high-end born globals vi har analyseret, producerer forskellige produkter i forskellige 

brancher, og er valgt for at undersøge en bred vifte af virksomheder, der målretter sig de globale 

livsstilssegmenter. I henhold til vores diskussion om globale brands fandt vi, at en mulig opdeling 

baseret på blandt andet ‘Produkt’ kan konkretisere og nuancere debatten. Dermed er produktet 

vigtigt for vores bidrag til born global-, internationaliserings- og brandingteorien. Gennem teori, 

som beskrevet under den fysiske fremtoning og refleksion i kapitel 4, har vi opbygget en forståelse 

for produktets betydning i brandingen. Ved den empiriske dataindsamling har vi yderligere 

opbygget en viden gennem casestudierne af de 10 danske high-end born global virksomheder 

produkter. Casestudierne skaber grundlag for analysen af produkt som brand element, som vi har 

opdelt under overskrifterne ‘Design’, ‘Kvalitet’ og ‘Prissætning’.  

Design 

For flere af de danske high-end born globals i afhandlingen var det en forkærlighed og fascination 

for design hos stifteren, som var essentiel for grundlæggelsen af virksomhederne (Bilag 7). Vi vil i 

dette afsnit gennemgå de fund vi har gjort omkring design i produkterne. 

Danmark er anerkendt for at være et af verdens førende lande inden for design, og produkternes 

fokus på godt og æstetisk design udgør en vigtig forståelse for brandidentiteten 

(Udenrigsministeriet 2012). Gennem casestudierne fandt vi altså at det æstetiske danske design er 

vigtigt for at opbygge et stærkt brand der kan appellere til tværnationale segmenter med en interesse 

for design og livsstilsprodukter. Til at sætte ord på hvad dansk design er, vil vi bruge Muuto-stifter 

Kristian Byrges ord: 
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“Skandinavisk design er anti-lir og anti-flash og helt sig selv.” (Sørrig 2014). 

 
For at vise vigtigheden af, og stifternes egne interesser og høje krav til, design hos de danske born 

globals, vil vi her inddrage en række citater fra vores empiriske dataindsamling. 

 
“Altså det [marketing og branding] har jo vægtet sindssygt stort, det var jo nærmest 
det hele til at starte med, det var jo et branding projekt langt hen ad vejen. Vi synes 
jo at her kunne vi lave nogle produkter som, selvfølgelig, designmæssigt skulle kunne 
noget (...).” (AIAIAI 2015). 

“Men de her designere har været vores styrke, men også vores svaghed fordi 
designerne, og derved Biomega, tænker design (...).” (Biomega, 2015). 

“For Normann Copenhagen it is always the design and the original idea that wins.” 
(Normann Copenhagen 2015). 

 
I deres studier af design og dets påvirkning på brand engagement, underbygger Franzak, Makarem 

og Jae underbygger, at design kan være en vigtig del af virksomheders branding, (Franzak et al. 

2014: 16). I vores kvalitative interviews observerede vi at design ikke kun har en rolle ved 

produktdesignet. Eksempelvis have Les Deux’ hovedkontor et område på stifterens eget kontor, 

hvor et amerikansk ‘locker-room’ afspejlede de designguidelines som også ses i deres produkter. I 

AIAIAIs butik i Københavns latinerkvarter, blev tankerne draget hen til undergrunds DJ-miljøet, 

hvor klassiske LP’er og koldt beton dannede rammen om deres ikoniske TMA-høretelefoner. Det, 

at at invitere stakeholdere ind i et “designunivers” kan være særligt vigtigt med tanke på at opbygge 

brandet i en dynamisk proces mellem virksomhed og stakeholdere i internationaliseringsprocessen. 

De danske born globals påpeger også vigtigheden, af det æstetiske danske design i deres visioner og 

produkter (Bilag 7). På trods af begrænsede ressourcer, kan danske born globals bruge dansk 

produktdesign som appel til de globale livsstilssegmenter. på nye markeder med en stærk 

brandidentitet. Et lækkert design bør følges op af en god kvalitet, hvorfor vi i kommende afsnit vil 

analysere på de danske high-end born globals fokus på god kvalitet. 

Kvalitet 

I dette afsnit vil vi se på hvordan kvaliteten af produkterne påvirker danske born global 

virksomheders mulighed for at opbygge et stærkt brands.  
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For at appellere til de globale livsstilssegmenter, har vi analyseret os frem til, at danske high-end 

born globals produkter, ud over godt design også skal være af høj kvalitet. Gennem godt design og 

høj kvalitet øges muligheden for at blive placeret i ‘brand heaven’ af stakeholdere (Kunde et al. 

2008). Vigtigheden af høj kvalitet, er forstået hos Biomega: 

 
“Vi vil lave et sindssygt godt brand som har en vanvittig god kvalitet og hvor vores 
slogan er internt: “Du må aldrig se din mekaniker”. Din cykel skal bare holde.” 
(Biomega 2015). 

 
Som det blev beskrevet i fundamentet, er Danmark som oprindelsesland et vigtigt element i 

brandingen af born globals. Danmark er med til at skabe associationer til både høj kvalitet og 

design. Produktets kvalitet og design vil samtidig i høj grad påvirke det analytiske frameworks 

andre brandingelementer; ‘Distribution’, ‘Kommunikation’ og ‘Samarbejde’. Kvaliteten vil præge 

den dynamiske brandingproces hvor en mangel på kvalitet vil skade danske high-end born global 

virksomheders mulighed for, at bruge brandingen i internationaliseringsprocessen. En høj kvalitet er 

associeret med højere produktionsomkostninger, hvilket også kan spille en faktor i deres relativt 

smalle og standardiserede produktportefølje. Men for danske born globals er netop det at producere 

high-end standardiserede produkter i høj kvalitet deres mulighed for at nå ud til livsstilssegmenter 

globalt (Gabrielsson et al. 2012: 33; Rasmussan et al. 2001: 93). Skulle de danske high-end born 

globals konkurrere på pris faktorer, ville store megakoncerner med langt større budgetter, med al 

sandsynlighed udkonkurrere dem på alle markeder. Vi finder derfor at kvaliteten både er et mål fra 

stifterne, men også en nødvendighed for at facilitere vækst gennem international ekspansion. 

Nedenstående citater eksemplificerer de anvendte born global virksomheders fokus på høj kvalitet. 

 
“Udlandet opfatter stadig på mange måder Danmark som »fødestedet« for moderne 
audio. [Libratone] Højttaleren og principperne bag den er dansk ingeniørkunst, når 
det er bedst,” (Steensgaard 2015). 

“Informed by a heritage of Scandinavian design, AIAIAI strives to create high 
quality, accessible audio products that deliver value far beyond trend-driven 
aesthetics.” (AIAIAI 2015a). 

 
For at opbygge en brandidentitet der har appel til de globale livsstilssegmenter, har vi gennem 

analyse fået en forståelse for at godt design og høj kvalitet er vigtig for danske high-end born 
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globals. Godt design og høj produktkvalitet kan, i en synergi med de øvrige brandingelementer 

påvirke den dynamiske brandingproces. Dermed har danske high-end born global virksomheder 

mulighed for, at opbygge et stærkt brand, der kan udgøre en vigtig rolle i 

internationaliseringsprocessen. Ud over afspejlingen på brandet, vil en høj kvalitet afspejles i 

prisen, dels for at dække udgifter men også for at skabe associationen til den gode produktkvalitet. 

Relationen mellem høj kvalitet og høj pris vil blive analyseret yderligere i nedenstående afsnit af 

produktelementet. 

Prissætning 

Vi vil i dette afsnit se på hvordan prissætning påvirker produkt elementet af branding. Vi vil se på 

prissætningens indflydelse gennem analyse af de 10 danske high-end born globals. 

Gennem prissætning har virksomheder mulighed for at påvirke stakeholderes opfattelse af 

produktet, og derved brandidentiteten (Dovleac 2014: 59). Ved en høj prissætning kan brands 

signalerer høj produktkvalitet (Dovleac 2014: 59). De udvalgte danske high-end born globals 

appellerer til globale segmenter, der er villige til at betale en højere pris for produkter for 

livsstilsprodukter med et godt design. De danske high-end born globals har alle valgt en 

prissætning, hvor prisen er signifikant højere, end produktets funktionelle egenskaber tillader det. 

Et par AIAIAI-hovedtelefoner koster minimum 1000 kr., hvor et par hovedtelefoner fra 

eksempelvis Logik kan erhverves for 150 kr (Hi-Fi Klubben 2015; Elgiganten 2015). Begge kan 

afspille musik. En loftslampe med Muutos logo på kan koste over 10 gange så meget som en anden 

lampe, der opfylder samme funktionelle behov - at oplyse et rum (TrendyLiving 2015; Bilka 2015) . 

Samtidig ville de færreste have svært ved at finde en Soulland trøje, billigere end 1200 kr. 

(Soulland A 2015). Uanset trøjens pris, holder den dig varm. 

Danske high-end born globals kan bruge deres brands til at retfærdiggøre den højere pris. Prisen 

kan anvendes kommunikativt af danske born globals, ved at skabe associationer til høj kvalitet 

(Dovleac 2014: 59). 

 
“Vores [Muutos] priser har også hjulpet. Vi går ikke efter at være billige, men efter 
at levere høj kvalitet til tilgængelige priser og være et stærkt mærke.” (Sørrig 2011). 

 
Som citatet fra Muuto beskriver det, så er det vigtigt at være et stærkt brand med kvalitetsprodukter. 

Et stærkt brand er en nødvendigdighed for at high-end born global virksomheder, kan differentiere 
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brandet og ramme nicher på tværs af markeder (Sørrig 2011). Som det er nævnt tidligere, består 

danske high-end born global virksomheders mulighed for at opbygge et globalt reach ved at 

opbygge et stærkt brand, og ikke ved at konkurrere på pris mod langt større virksomheder. 

Associationen til høj kvalitet gennem prissætning, er enkel at forstå for stakeholdere. Fordi de 

danske high-end born global virksomheder opererer i nicher, kan en stakeholders første forståelse af 

brandidentiteten ske gennem produktets pris. 

 
“Vi anser os selv [Les Deux] som ‘above-mid’, så vi er ikke enhver mands eje (...) 
Det hænger også sammen med vores strategi, når vi går ind på et nyt marked, så 
ligger vi os altid i A+ butikkerne, og så kan vi altid trække os længere ned mod ‘mid-
market’.” (Les Deux 2015). 

 
Som citatet eksemplificerer, distribuerer de danske born globals strategisk gennem butikker, hvor 

den højere pris, ud over kvalitet og design, er et led i at opbygge den ønskede brandidentitet (Bilag 

8). Den høje produktkvalitet skal bruges til at retfærdiggøre den højere pris, men samtidig er den 

højere pris med til at skabe en bevidsthed hos forbrugerne om at produkterne er af høj kvalitet.  

Med gennemgangen af vores fund, vil vi nu opsummere dem i delkonklusionen. 

Delkonklusion 

Vores analyse viste at produktet er et centralt element for at opbygge en stærk brandidentitet. Kun 

ved en sammenhæng mellem alle brandingelementer kan danske high-end born global 

virksomheder opbygge et stærkt brand der aktivt kan bruges i internationaliseringsprocessen. 

‘Produkt’ som branding element, har i høj grad en indflydelse på de øvrige elementer i 

afhandlingens analyse. De udvalgte high-end born globals’ stifteres passion for design, afspejler sig 

i produkterne og brandet. Virksomhedens oprindelsesland kommer tydeligt til syne i det æstetiske 

danske design, som bruges til at skabe en appel til tværnationale segmenter, med interesse for 

design og livsstilsprodukter.  

For at skabe et stærkt brand er det vigtigt for danske high-end born global virksomheder, at 

produkternes kvalitet følger den high-end association som det lækre design skaber. I kraft af dens 

fysiske fremtoning udgør produktets kvalitet og design et essentielt element i den dynamiske 

proces, hvori brandidentiteten opbygges. Prisstrategien af produkterne associerer, for danske high-

end born globals, kvalitet gennem relativt høje priser på produkterne. Design, kvalitet og pris, som 
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dele af elementet ‘Produktet’, spiller således en vigtig rolle for danske high-end born global 

virksomheders opbygning at et stærkt brand, der kan anvendes i internationaliseringsprocessen. 

Distribution 

Vi vil i følgende afsnit, analysere branding elementet ‘Distribution’. Efter en kort introduktion af 

brandingelementet har vi inddelt afsnittet under ‘Den enactende distributionstilgang’, ‘Valget af 

distributionsstrategi’, ‘Småt er godt’ og ‘Truslen ved de store distributører’. Til slut i ‘Distribution’ 

afsnittet vil vi samle vores fund i en delkonklusion. 

Gennem vores research har vi fået en forståelse af, at distribution sjældent er inddraget når der 

snakkes branding. Vi mener at distribution  har en vigtig rolle i vores besvarelse af afhandlingens 

problemfelt. Ved at beskrive ‘Distribution’ som et element af brandet bidrager vi til vores 

forskningsområde der ligger i kombinationen af internationalisering og branding. Vi vil tilgå 

elementet med nedenstående spørgsmål: 

 
“Hvilke muligheder og udfordringer er der ved distributionen, og hvordan indgår 
distribution som brandingelement i danske high-end born globals 
internationaliseringsproces?” 

 
Distributionen har således sin plads i det analytiske framework, om danske high-end born globals 

branding i internationaliseringen. Igen, ved distributions elementer, er det vigtigt at påpege hvordan 

danske born globals kun ved at bruge alle brandingelementer, i en synergi, kan opbygge et stærkt 

brand, der kan bruges i internationaliseringsprocessen. Vi har inddelt distributions elementet under 

en række deloverskrifter. 

Den enactende distributionstilgang 

Som vi fandt i vores analyse af danske born global virksomheders fundament, har stifterne en 

frygtløshed og en international orientering.  

Stifternes frygtløshed og internationale orientering påvirker, at born global virksomheder er klar til, 

at rykke ind på nye markeder, hvis distributionsmulighederne opstår (Luostarinen & Gabrielsson 

2004: 787; Hollensen 2011; 89). De danske born global virksomheders distributionsstrategier kan 

altså beskrives som ‘enactende’ (Weick 1979; Mintzberg & Waters 1985: 259). Eksempelvis giver 

Lightyears’ adm. direktør, Lars Østergaard Olsen, et råd om eksport baseret på egne erfaringer, 

hvori han beskriver at små og mellemstore virksomheder bør:  
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“(...) Være åben for nye muligheder, selv om de ikke er en del af planen.“ (Lund 
2013). 

 
Les Deux’ stifter Andreas von der Heides udtalelse om eksport leder også tankerne hen på 

enactment strategien ved at sige: 

 
“Vi ser en bold og løber efter den, og nogle gange går det, og andre gange går det 
ikke.” (Les Deux 2015). 

 
Som det eksemplificeres i citatet, fandt vi at de danske high-end born globals har en iver efter at 

tage chancen om at gå ind på et nyt marked, hvis den opstår. Valget af distributører argumenterer vi 

for, har en indflydelse på den dynamiske opbyggelse af brandidentiteten, hvilket påvirker 

internationaliseringsprocessen (Merz et al. 2009; Mühlbacher & Hemetsberger 2008). 

Valget af distributionsstrategi 

Som det også blev beskrevet i teorien i kapitel 4, har internettet ændret vilkårene for distribution. I 

følgende afsnit vil vi vise de fund vi er kommet frem til. 

For danske high-end born globals har internettet åbnet muligheder for distributionen, til 

tværnationale segmenter med interesse for design og 

livsstilsprodukter. At nå ud til livsstilssegmenter globalt 

muliggøres på trods af virksomhedernes begrænsede 

ressourcer (Loane 2010; Gabrielsson & Gabrielsson 

2011). Vi har fundet, at danske high-end born globals 

primært benytter ‘den dobbelte salgskanal’ til distribution 

(Gabrielsson og Gabrielsson 2011: 3; Bilag 8). Den 

dobbelte salgskanal ses hos de 10 analyserede born 

globals, da de primært distribuerer gennem indirekte 

distributionspartneres fysiske butikker samt webshops. At 

være til stede på et marked, skal forstås som de markeder, 

hvor high-end born globals har indirekte 

distributionspartnere eller egen butik. Hvor mange Figur 9 
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markedet der er, kan ses i bilag 8 for de enkelte brands. I en abstrakt forståelse har de danske high-

end born globals en direkte salgskanal strategi for alle de markeder, hvor de ikke har en indirekte 

distributionspartner grundet deres webshops’ globale distribution. Som det ses i bilag 8, har 9/10 af 

de danske high-end brands en webshop der distribuerer globalt (Figur 9). Der kan drages fordel af, 

at de indirekte distributionspartnere har en fysisk butik, samt en webshop der udvider partnernes 

reach til den lokale del af de globale livsstilssegmenter. Ud over distributionen vil partnerne påvirke 

kommunikationen, hvilket er vigtigt at 

forstå i henhold til opbyggelsen af danske 

born globals brandidentitet på tværs af 

markeder. 

Ikke overraskende har vi fundet, som vist 

i nedenstående figurer, at de danske high-

end born globals i høj grad benytter det, 

som Mosca, Bertolbi og Giachino (2015: 

5) kalder indirekte distribution på deres 

respektive eksportmarkeder. 

Nedenstående viser dele af de danske 

high-end born globals distribution. 

Direkte distribution, hvor virksomheden selv styrer alle led, ses kun i begrænset omfang for high-

end born global virksomhederne hvor kun 3/10 har direkte distribution i form af egne butikker ud 

over hjemmemarkedet (Figur 10; Bilag 8). Med undtagelse af Muuto, anvender de resterende 9 

analyserede virksomheder direkte distribution på 

eksportmarkeder i form af en webshop, der distribuerer 

globalt. I en abstrakt forståelse er virksomhedernes 

produkter tilgængelige på alle markeder gennem 

webshop. Dog må det antages, at markeder, hvor born 

global virksomhederne er uden egne butikker eller 

indirekte distributionspartnere, kun udgør en yderst lille 

del af eksporten. 

Hjemmemarkedet er vigtigt for danske high-end born 

globals i alle elementer af brandingen, men også i 

internationaliseringen. At hjemmemarkedet er vigtigt 

Figur 10 

Figur 11 
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fandt vi ud fra at 7/10 af de danske high-end born globals har egen flagshipstore, eller showroom i 

Danmark (Figur 11; Bilag 8). Derudover udtrykker Muuto og Les Deux (2 ud af de 3 brands som på 

nuværende tidspunkt ikke har egen butik) en ambition om at få egen flagshipstore (Les Deux 2015; 

mm.dk 2015). Antallet af flagshipstores i Danmark viser et interessant billede af, at danske high-

end born global virksomheder benytter hjemmemarkedet til at afprøve koncepter ifm. distribution 

og branding. Som marketing director i Biomega, Kamilla Schultz, udtrykker det:   

 
“Så skal vi have alting til at virke i København først.” (Biomega 2015). 

 
Indirekte distribution er den dominerende strategi for de danske high-end born globals. Ved 

indirekte distributions kan virksomhederne mindske risikoen og samtidig drage nytte af 

distributionspartnernes kendskab til deres respektive hjemmemarkeder (Mosca et al. 2015). Den 

indirekte distribution er med til at muliggøre at de små danske brands kan nå ud globalt, da det 

kræver færre ressourcer end massiv direkte distribution.  

Som ovenstående analyse og vores forståelse viser, er en af de store udfordringer for high-end 

brands at vælge de rigtige indirekte distributionspartnere, hvilket studier da også bekræfter (Mosca 

et al. 2015: 7). Vores analyse viser også, at ved at komplimentere den indirekte distribution med 

egen global webshop, er den dobbelte salgskanal den strategi som danske high-end born globals 

anvender. Indirekte distribution er både nemmere at opbygge og samtidig den bedste, i henhold til 

opbyggelsen af en stærk brandidentitet. I næste afsnit vil vi se nærmere på hvilke 

distributionspartnere danske born global virksomheder med fordel kan benytte. 

Småt er godt 

For at kunne opbygge et stærkt brand, der kan gavne i internationaliseringsprocessen, bør danske 

high-end born globals bør forsøge, at udvælge indirekte distributionspartnere som appellerer til de 

globale livsstilssegmenter.  

Går man dybere i de data, der ligger bag bilag 8, ser vi at antallet af partnere på eksportmarkederne 

kraftigt indikerer selektivitet og kvalitet frem for kvantitet. I analysen af de 10 danske high-end 

born globals fandt vi at de ofte anvender under 10 indirekte distributionspartnere, og på en del 

markeder er der kun én forhandler af brandet (Bilag 8).  
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“Vi [Wood Wood] er gået efter at få de bedste forhandlere i verden. Hellere ligge 
hos de 300 bedste retailere globalt end hos 300 nationale.” (Skarum 2013). 

“Når vi [Les Deux] går ind på et nyt marked, så ligger vi os altid i A+ butikkerne.” 
(Les Deux 2015). 

 
Som fundene bag bilag 8 og citaterne viser, er det essentielt for danske born globals, at de finder 

indirekte distributionspartnere, som kan repræsentere deres high-end brand retmæssigt (Mosca et al. 

2015: 7). Ved at se nærmere på de indirekte distributionspartnere, tegner der sig et billede af, at 

selektivt udvalgte distributionspartnere kan være solide repræsentanter for danske born global 

brands (Bilag 8). Dette ses gennem de indirekte distributionspartneres fokus på livsstil, design og 

kvalitetsprodukter (Bilag 8). 

 
 

”Our aim is to cultivate our 
unique vision of effortless 
life style and redefine the 
idea of luxury living. Our 
curational buying ensures 
every product has a story 

and relevance to our ethos.” 
 
 

Goodhood Store, London 
Soulland partner 

Wood Wood partner 

  
”We don't follow the 

conventional retail sales tactics 
(...) offering every brand and 

model, regardless of quality or 
functionality. We want you to 

have a calm, thoughtful process 
when purchasing your gear 

(and hope you enjoy the design 
along the way).” 

 
Turntable Lab, New York City 

AIAIAI partner 

  
 

”Kapok has since grown 
from a lifestyle shop to an 
internationally renowned 
brand for its authentic yet 

approachable take on 
fashion and design.” 

 
 
 

Kapok, Hong Kong 
Bulbul parter 

Figur 12 – Eksempler på distributionspartneres brandidentitet  

Vi fandt at det ofte er specialbutikker der kan agere gode repræsentanter for danske high-end born 

global brands (bilag 8). Som det ses i bilag 8 har de rigtige distributionspartnere deres egen 

brandidentitet, som på flere punkter er lig de danske high-end born global brands. Nogle af de 

vigtigste faktorer for at de indirekte distributionspartnere passer til danske high-end born globals’ 

brandidentitet, er deres passion for design, kvalitet og livsstil (bilag 8). Samspillet mellem produkt 

og distribution i danske born globals’ opbygning af et stærkt brand kan igen her fremhæves. 

Distributionspartnere ville næppe repræsentere de anvendte high-end born globals hvis de ikke 

havde et kvalitetsprodukt med et godt design.  
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Den dynamiske brandingproces vil være vigtig for at opbygge brandidentiteten for danske born 

globals, og her har distributørernes appel til de globale livsstilssegmenter en essentiel rolle. Ved få 

og små partnere, med den rette identitet, muliggøres det for danske high-end born globals at 

opbygge et brand der kan nå ud til tværnationale segmenter med interesse for design og 

livsstilsprodukter.  

I næste afsnit vil vi se på nogle af de udfordringer der kan opstå, hvis de retmæssige 

distributionspartnere ikke vælges.  

Truslen ved de store distributionspartnere 

Born global virksomheders begrænsede ressourcer gør at de kan føle sig nødsaget til at gå på 

kompromis med valg af distributionspartnere. Med unge stifterer der ofte følger en enactment 

strategier, vil en mulighed for at arbejde med store distributører virke som en oplagt mulighed. De 

store distributører har ofte store internationale netværk af butikker og derved adgang til mange 

potentielle forbrugere. Store distributører kan tilbyde en stor bestilling hos born global 

virksomheder, hvis et samarbejde etableres. Høj omsætning og et bredt reach hos store distributører 

er umiddelbart positivt. Derfor kan det for små og mellemstore virksomheder være svært at afslå et 

potentielt samarbejde (Mosca et al. 2015: 7). 

For born globals kan muligheden for distributionen i en stor kæde virke som en god mulighed for at 

gå massivt ind på et nyt marked. Vi fandt dog at et samarbejde med en store distributør uden tanke 

på brandidentiteten kan få negative konsekvenser. Ved vores research af de 10 danske born globals 

identificeret, truslen for high-end born globals ved at indgå samarbejder med store distributører 

uden tanke på brandidentiteten. Denne tendens har vi valgt at kalde; “Best Buy Syndromet”. Navnet 

bunder i vores interview med AIAIAIs medstifter Frederik Jørgensen, som her beretter om deres 

erfaringer med netop distributøreren Best Buy:  

 
“Vi har arbejdet sammen med Best Buy i USA på et tidspunkt, som var noget nært 
den største kunde man kunne få. Men omvendt er de også helt umulige at arbejde 
med, og produkterne som stod til udstilling var gået i stykker og de endte alle mulige 
mærkelige steder i butikken.” (AIAIAI 2015). 

 
Ovenstående citat eksemplificerer Best-Buy Syndromet og viser hvordan, at high-end born globals 

virksomheders brandidentitet kan skades ved samarbejde med de forkerte indirekte 

distributionspartnere (AIAIAI 2015). Som Frederik Jørgensen udtrykker det, er Best Buy noget nær 
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den største distributør i USA inden for elektronik, 

hvilket en omsætning på over 40 milliarder dollars og 

mere end 1400 butikker da også bekræfter (Best Buy 

2015; AIAIAI 2015). Disse tal kan kun imponere små 

og mellemstore virksomheder, der ser 

omsætningsmuligheder og muligheden for at gå ind på 

et af verdens vigtigste markeder. Men fokuseres der på 

brandidentiteten bør en klokke hurtigt ringe. Som 

Frederik Jørgensen beskriver det, endte AIAIAIs 

produkter alle mulige steder i butikken, hvilket kan have noget at gøre med Best Buys fokus på 

store partnere som Apple, Samsung og Sony, som i en så stor kæde bliver opprioriteret (AIAIAI 

2015; Best Buy A 2015). Best Buys ‘About us’-beskrivelse viser også et fokus på at levere de 

billigste løsninger, hvilket ikke passer på danske high-end born globals brandidentitet (Best Buy 

2015). Store distributører som Best Buy kan altså have en for bred appel til masserne, hvilket kan 

skade de danske high-end brands. Ved at de større distributører ikke er i stand til at repræsentere 

produktets design og kvalitet ordentligt, kan danske high-end born globals blive offer for Best Buy 

Syndromet. De negative associationer som Best Buy Syndromet kan medfører, fandt vi også i 

relation til distributørers manglende passion og viden om design og kvalitet. Det kan altså virke 

tillokkende at falde under for Best Buy Syndromet, men som AIAIAI udtaler af erfaring, er det 

vigtigt at stå imod: 

 
“Vi [AIAIAI] er jo blevet meget klogere på at det jo nødvendigvis ikke er de største 
der er de rigtige, og at hvis ikke det er de rigtige, kan det ofte være spild af tid, 
selvom at man jo har det sådan: “Jamen de vil jo købe nogle varer for fanden, lad os 
nu bare sælge.” (AIAIAI 2015). 

 
Så selvom de største distributører kan virke attraktive, kan fordelene på den korte bane kan altså 

have en negativ effekt på små og mellemstore virksomheder over længere tid, som det identificeres 

ved Best Buy Syndromet. Vigtigheden af ikke at falde i for Best Buy Syndromet gør sig gældende, 

da danske born globals i deres internationalisering, kun ved at brande sig som high-end 

nichevirksomhed kan ramme de globale livsstilssegmenter. 

Vi vil nu i en delkonklusion samle op på de fund, vi har gjort os i analysen af branding elementet 

distribution.  

 

"The company [Best Buy] 
offers expert service at an 

unbeatable price." 
(Best Buy 2015) 
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Delkonklusion 

For at tilnærme sig den ønskede brandidentitet, fandt vi at danske high-end born globals har den 

bedste erfaring med den dobbelte salgskanalsstrategi. Den dobbelte salgskanals-strategi, hvor 

indirekte distributionspartnere spiller en essentiel rolle, er med til at muliggøre at danske high-end 

born global virksomheder kan nå ud til tværnationale segmenter med interesse for design og 

livsstilsprodukter. Det kræver et setup, der er gearet til denne form for distribution, men der vil 

unægteligt være større muligheder for high-end born global virksomheder ved at samarbejde med 

lokale distributører. Essentielt for distributører er det, at de forstår fundamentet hos de danske high-

end born globals, i form af passionen for det danske design og den høje kvalitet der findes i 

produkterne. 

Gennem Best Buy Syndromet identificerede vi, hvordan store distributører kan skade 

brandidentiteten hos danske high-end born globals. Brandet kan skades hvis store distributører ikke 

at har forståelse for danske high-end brands, og ikke har appel til de globale livsstilssegmenter. 

Distributørerne skal være i stand til at kommunikere til deres stakeholdere, hvilken brandidentitet 

danske high-end born globals besidder. En del af forståelsen for og fortællingen af brandet skaber 

de danske born globals gennem flagshipstores eller showrooms på hjemmemarkedet. Fundamentet i 

Danmark har således en vigtig indflydelse på måden hvorpå brandet kommunikeres og fremvises til 

de globale livsstilssegmenter, gennem distributionspartnere. 

Kommunikation 

I dette afsnit vil vi gennemgå elementet ‘Kommunikation’. Efter en introduktion af analysen af 

kommunikation følger afsnittene ‘Når fundamentet ses i kommunikationen’, ‘Den betalte 

kommunikation’, ‘Kommunikation på egne kanaler’, ‘Earned media’ og ‘Fordi andre er mere 

troværdige’. De fund vi gør os vil blive opsummeret i en delkonklusion. 

Kommunikations elementet er med i vores analytiske framework for at give indblik i high-end born 

global virksomheders brug af kommunikation som værktøj i opbygning af et stærkt brand, der 

muliggør at nå ud til globale livsstilssegmenter. 

For at se på mulighederne for brug af kommunikation i opbyggelsen af et stærkt brand, vil vi tage 

udgangspunkt i 10 udvalgte high-end born globals. Vi vil analysere på brugen kommunikation, ved 

inddragelse af paid, owned og earned media samt virksomhedernes evne til at skabe word-of-mouth 

(WOM) (Stephen & Galak 2012: 625; Levy & Gvily 2015). Derudover vil vi se på ‘personligheden’ 
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og fundamentets påvirkning af kommunikationen. Vi vil med følgende spørgsmål til analysen af 

hvordan danske high-end born global kan anvende kommunikation: 

 
“Hvordan kan danske high-end born globals, med begrænsede ressourcer, anvende 
kommunikation til at udtrykke den ønskede brandidentitet, målrettet de globale 
livsstilssegmenter?” 

 
En essentiel forståelse for danske high-end born globals’ kommunikation ligger i internettets 

muligheder. Internettet har i høj grad givet brands, med begrænsede ressourcer, en mulighed for at 

kommunikere globalt. Kommunikation, som element i brandingen både påvirker og påvirkes af de 

øvrige brandingelementer. Ved at benytte brandingelementer i en synergi, kan kommunikation stå 

stærkt ved at fortælle om brandet og dermed påvirke den dynamiske brandingproces. 

Når fundamentet ses i kommunikationen 

Stifterne er, som nævnt i ‘Fundamentet’, et vigtigt element af danske high-end born global 

virksomheder, hvilket også gør sig gældende i kommunikationen. Forståelsen af stifternes 

betydning for kommunikationen, bunder i analysen af vores dataindsamling, som er eksemplificeret 

i følgende citater: 

 
“Han [Karl-Oskar Olsen] er i modeverdenen kendt for at sige, hvad han mener, 

også selv om det kan skræmme nogen væk.” (Pedersen 2014). 

“Jens Martin og hans ansigt og netværk er uundværligt for Biomega brandet.” 

(Biomega 2015). 

“Den anden partner, Virgil [Nicholas], betød også meget i starten, det var ham der 

havde alle relationerne til de kendte og han bar brandet (...).” (Les Deux 2015). 

 
Den i ‘Fundamentet’ omtalte drivkraft og påvirkning, som stifterne har på danske high-end born 

globals, er meget tydelig, når det kommer til elementet ‘Kommunikation’. Holdninger og offentlige 

udtalelser fra stifteren, som eksemplet med Wood Wood stifter Karl-Oskar Olsens ofte 

provokerende attitude i medierne viser. Stifterne er med til at påvirke brandidentiteten gennem den 

kommunikation de foretager som privatpersoner. Fundet af at stifternes personlige kommunikation 
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har indflydelse, er vigtigt at forstå for danske high-end born globals, da det både viser muligheder, 

men også en risiko. 

Ud fra den kommunikation vores empiriske dataindsamling vedrørende de 10 udvalgte danske born 

globals og deres stiftere, finder vi at stifternes kommunikation har en overvejende positiv effekt for 

virksomhederne. Vores fund viste dog også at stifternes personlige kommunikation har den største 

effekt på hjemmemarkedet (Pedersen 2014; Les Deux 2015; Udenrigsministeriet 2012). Dette fund 

bygger vi på analyse og observationer af de udvalgte high-end born globals stiftere. 

Den betalte kommunikation 

Paid media er et vigtigt element, af de danske born globals kommunikation. På trods af det øgede 

fokus på, at internettet har givet adgang til en højere grad af earned og owned media, så er 

anvendelsen af paid media til kommunikation stadig udbredt. Selvom der bliver betalt for 

kommunikation og eksponering, er paid ikke altid den stærkeste kommunikationsform for de 

danske born globals. Med begrænsede ressourcer, giver det færre muligheder for danske born 

globals, at drive kommunikation gennem betalte kanaler. AIAIAI-stifter Frederik Jørgensen 

eksemplificerer det i nedenstående citat:  

 
“Det er enormt lidt paid media vi laver, det mener vi simpelthen ikke giver mening. 
Det tror jeg kræver en kæmpe belægning hvis det skal have en effekt (...)” (AIAIAI 
2015). 

 
Vores casestudier af 10 danske born globals, viser at med begrænsede ressourcer som små og 

mellemstore virksomheder har ses brugen af traditionelt paid media kanaler, som trykte medier, 

billboards eller lignende i mindre udstrækning. 

Dog har introduktionen af paid media på internettet, gennem blandt andet Google AdWords og 

Facebook Ads, givet nye muligheder og gjort det billigere at købe sig til eksponering på tværs af 

markeder og stakeholdere. 

Da det i paid media selv er de danske born globals som konstruerer de kommunikative meddelelser 

og selv, aktivt betaler for dem, har virksomheder ved paid media høj kontrol over eksponeringen og 

budskaberne. En vigtig forståelse er dog at den betalte kommunikation vil indgå som led i den 

dynamiske brandingproces, hvor virksomhederne ikke længere har fuld kontrol. 
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Kommunikationen på egne kanaler 

Egen hjemmeside og egne profiler på diverse sociale medier er kategoriseret som owned media, 

hvor virksomhederne selv har kontrollen over hvad der kommunikeres (Stephen & Galak 2012: 

625).  

Med egen hjemmeside og i 9/10 tilfælde egen webshop, ofte på flere sprog, skabes en solid 

platform for born global virksomheders kommunikation på tværs af markeder (Bilag 6). Egne 

hjemmesider ses som en oplagt mulighed for, at kommunikere den ønskede brandidentitet ud til 

stakeholdere globalt (Stephen & Galak 2012: 625; Bilag 17). Som vi fandt har de danske high-end 

born globals valgt at kommunikere med engelsk som primært sprog på owned media. I mange 

tilfælde var flere sprog tilgængelige (Bilag 6). Gennem owned media kan danske born globals selv 

styre kommunikationen vedrørende brandidentiteten globalt, fordi det kan styres centralt. Owned 

media giver mulighed for at kombinere kommunikation og distribution, ved at integrere en 

webshop. Derved kan danske born globals kommunikere den ønskede brandidentitet og 

produktinformation, og samtidig lede modtagere af kommunikation til en salgskanal - egen 

webshop eller distributionspartner. 

 
“Vi gør lidt mere ud af vores egen hjemmeside, vores egen webshop, fordi det er helt 
oplagt med de nye produkter vi har lanceret, men også fordi det tror vi ret meget på, 
at det ligesom er et sted hvor vi kan kontrollere brugeroplevelsen hvor vi kan være 
sikre på at alle får den rigtige vejledning osv.“ (AIAIAI 2015). 

 
Vores analyse af de 10 udvalgte high-end born globals viser at hjemmesiden kan agere overblik 

over produktinformation, social media-kanaler, information om distributionspartnere (Bilag 8; Bilag 

17). Ved vores analyse af de danske high-end born global virksomheders owned media kanaler, 

fandt vi at deres fundament fremgik ved et tekst- og illustrativt fokus på det æstetiske danske design 

og den høje kvalitet (Bilag 17). 

 
“Its design principles and aesthetics have their origins in Scandinavian artisanship 
combined with a contemporary feel (...) Whilst always remembering its legacy, 
Soulland aims to push menswear forward in new directions.” (Soulland B 2015). 
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“At Lightyears, we are proud of our Scandinavian legacy. We see light, functionality 
and aesthetics as a natural trinity that forms the nucleus of our design.” (Lightyears 
2015). 

“You will know our design because it has muutos. Objects made sublime through 
new perspectives, enjoyed across the world, representing the best of Scandinavian 
design today.” (Muuto 2015). 

 
Ved at skabe en stærk online tilstedeværelse gennem owned media, kan born global virksomheder 

centralisere og kontrollere den direkte udadgående brandkommunikation på tværs af markeder. 

Herigennem opstår muligheden for, at have en påvirkning på den dynamiske proces i opbygningen 

af brandidentiteten. Denne antagelse tydeliggøres i følgende citat, fra vores empiriske 

dataindsamling: 

 
“Som udgangspunkt vil vi bygge op og udvide online, da det er her vi er stærkest, og 
det er her vi kommer bredest ud.” (Les Deux 2015). 

 
Sociale medier har udvidet de online muligheder for owned media. Vi fandt da også at 10/10 er til 

stede på Instagram, som i høj grad er et medie der tiltaler livsstilssegmenter i form af primært, at 

fokusere på lækre billeder og selvpromovering af både virksomhed og stakeholdere. High-end born 

global virksomhedernes fundament, ses ofte i den kommunikative personlighed. Vi fandt at 

passionen for æstetisk design og høj kvalitet ofte kom til udtryk i den kommunikative personlighed 

hos de 10 udvalgte born global brands. Muutos PR-manager udtaler da også, hvordan virksomheden 

har et særligt fokus på design og gode billeder i kommunikation. 

 
“Vi [Muuto] gør også meget ud af at finde gode billeder og tekster, som kan give 
kunderne et indtryk af designkonceptet bag det enkelte produkt.” (Zachariassen 
2015). 

 
Referencerne til design kommer gennem billeders oprindelse fra eksempelvis NorthModern Messen 

eller New York Fashion Week, samt direkte at referere til design i den skrevne tekst eller som 

hashtag (Muuto 2015f; Les Deux 2015e). Gennem egne medier, kan kommunikation påvirke den 

dynamiske proces startes og vi vil i næste afsnit se på mulighederne for at generere earned media. 
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Earned media 

Den stigende brug af internettet som kommunikationskanal har sat fart på muligheden for de mange 

former, som earned media kommer i (von Wallpach et al. 2013: 2). Mulighederne for earned media 

vil blive gennemgået nærmere i dette afsnit. 

Social media platforme er et af de steder, der virkelig har åbnet for at earned media kommunikation 

kan opnås på internettet (von Wallpach et al. 2013: 2). Kommentarerne, vi fandt på de udvalgte 

high-end born global virksomheders Instagram og Facebook profiler, indikerer da også gode 

muligheder for, at stakeholdere bidrager til den dynamiske brandingproces. Efter analysen af de 10 

udvalgte high-end born globals, er det tydeligt, at de aktivt bruger sociale medier (Figur 13; Bilag 

6). Et fund vi har gjort os, er at social media er et vigtigt element i virksomhedernes 

kommunikation, og at det er med til at skabe engagement hos stakeholdere og derigennem opnå 

earned media. 

 
Figur 13 - Social media kanaler for afhandlingens high-end born globals (Bilag 6) 

Særligt gennem sociale medier, er det muligt for born global virksomheder at få eksponering til de 

globale livsstilssegmenter på trods af begrænsede ressourcer. Grundet muligheden for at skabe 

earned media på nettet kan born global virksomhederne drage fordel af at tværnationale segmenter 

med interesse for design og livsstilsprodukter kan finde sammen i interessegrupper på tværs af 

markeder. 

For at born global virksomhederne kan kommunikere effektivt bør der være et samspil mellem paid 

media og det earned media sociale medier kan give. Samspillet mellem medietyer kan eksempelvis 

skabes ved at give livsstilsmedier eller opinionsledere mulighed for at afprøve high-end born global 

virksomhedernes produkter. Herigennem kan den betalte kommunikation, lede til earned media, 

hvilket illustrerer en god forståelse for den dynamiske brandingproces. Sociale medier giver danske 

high-end born globals, en mulighed for at lytte til deres stakeholdere, som givetvis ville være for 

ressourcekrævende andre steder. 
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Figur 14 – Eksempler på Earned media-aktivitet om Libratone, Muuto og Les Deux. 

Ovenstående billeder er eksempler der illustrerer mulighederne, for positiv omtale gennem earned 

media. Et medie som Instagram, som emmer af fokus på design og livsstil, giver mulighed for at 

målrette kommunikation til netop de globale livsstilssegmenter som de udvalgte born globals søger. 

At tage billeder af sin Libratone højttaler, og dele den med sit netværk af følgere på Instagram, eller 

at dele en artikel om Les Deux på sin Facebook profil, kan være stærke kommunikative værktøjer i 

den dynamiske proces af brandidentitetens opbygning (Figur 14). 

Fordi andre er mere troværdige 

Earned media anses ofte for at repræsentere en øget troværdighed, da det ikke er virksomheden selv 

som omtaler sine produkter, men derimod stakeholdere der deler erfaringer og meninger med andre 

stakeholdere (Stephen & Galak 2012: 625; Levy & Gvily 2015: 97). 

Hjemmesider som Trustpilot.com fremstår som earned media platforme hvor brugeranmeldelser, ris 

og ros er med til at påvirke brandidentiteten globalt gennem stakeholderes opfattelse af de danske 

high-end brands. Mode-, design- og livsstilsblogs fremstår også som muligheder for earned media-

platforme, hvor danske high-end born globals gennem andres kommunikation kan nå ud til de 

globale livsstilssegmenter på en troværdig måde (Stephen & Galaks: 2012).  
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Figur 15 - Uddrag af word-of-mouth for Muuto, Les Deux og AIAIAI  

Vi finder det interessant, hvordan at high-end born globals kan påvirkes af e-WOM, og hvordan at 

det er med til at påvirke deres kommunikation og brandidentitet. Det er vigtigt for forståelsen, at 

earned media, fra eksempelvis en blog, kan opstå gennem paid- eller owned media ved at udvalgte 

bloggere får tilsendt produkter eller henter information om danske high-end brands gennem owned 

media (Figur 15). Selvom der kan være tale om udgifter for danske born globals, vil der være tale 

om relativt få økonomiske ressourcer, da earned media kan være med til at skabe en massiv 

eksponering for prisen.  

De analyserede high-end born globals og deres brug af de forskellige medietyper har givet os et 

indblik i, hvad der karakteriserer de forskellige kanaler. Vi har gennem vores analyse fundet det 

tydeligt, at valget af kommunikative tiltag på de enkelte medietyper bør anvendes i en synergi. 

Synergien mellem paid, owned og earned media bør kobles til en synergi med de øvrige elementer 

ved branding for de danske high-end born globals. Efter at have analyseret i frem til vores fund i 

kommunikationselementet, vil vi nu samle op på dem i delkonklusionen. 

Delkonklusion 

Ved at skabe synergi mellem paid-, owned- og earned media kan danske high-end born globals, på 

trods af begrænsede ressourcer, bruge kommunikationen til at påvirke den ønskede brandidentitet 

globalt.  

For at kommunikationen får den bedst mulige effekt, er det vigtig, at fundamentet af design og høj 

kvalitet, samt de øvrige elementer i brandingen, er inkorporeret. Vigtigt er en stærk owned media-

platform der udtrykker en personlighed hvor design, livsstils og kvalitet er i højsædet, appellerer til 
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de globale livsstilssegmenter. Vi fandt også at social media platforme var vigtige, for de danske 

high-end born global virksomheder. Særligt gennem billeder der illustrerer og associerer brandet, 

med æstetisk dansk design benyttes i kommunikation. 

I synergi mellem paid- owned- og earned media kan danske born global virksomheder drage fordel 

af at tværnationale segmenter, med interesse for design og livsstilsprodukter kan finde sammen i 

interessegrupper på tværs af markeder. Gennem den dynamiske brandingproces, som særligt earned 

media er med til at faciliterer, opstår troværdig kommunikation. 

Samarbejde 

Vi vil i dette afsnit gennemgå branding elementet ‘Samarbejde’. Først introducerer vi, hvad der 

sætter scenen og herefter følger afsnittene ‘Opinionsledere’, ‘Ambassadører som indgangsbillet til 

nye markeder’, ‘Brand collaborations’ og ‘Betydningen af at have de rigtige designere’. Vores fund 

i samarbejde afsnittets analyse vil blive opsummeret til slut i en delkonklusion. 

I ‘Samarbejde’ vil vi se på hvordan danske born global virksomheder, gennem forskellige former 

for samarbejde har mulighed for, at opbygge et stærkt brand der kan anvendes i 

internationaliseringsprocessen. Da de 10 valgte born global virksomheder har begrænsede 

budgetter, har vi fundet elementet ‘Samarbejde’ interessant og relevant. Vores forståelse for 

elementet bunder blandt andet i den teori, vi har indsat under ‘Refleksion’ i kapitel 4. Vi tilgår 

elementet med spørgsmålet: 

 
“Hvordan kan samarbejde anvendes af danske high-end born globals til at opbygge 
et stærkt brand, samt medvirke til at appellere til tværnationale segmenter med 
interesse for design og livsstilsprodukter?” 

 
Den enactment tilgang der præger fundamentet for danske high-end born globals skaber en åbenhed 

og en bevidst strategi, om at samarbejde med andre brands og opinionsledere. Gennem samarbejde 

kan små og mellemstore virksomheder få en mulighed for at tilgå nye markeder på trods af de 

begrænsede ressourcer. Gennem samarbejde kan danske born globals koble sig op på andre brands’ 

ressourcer, og derved appellere til de globale livsstilssegmenter på nye markeder. Derudover kan 

samarbejder anvendes for igennem opinionsledere, at skabe en appel til tværnationale segmenter 

med interesse for design og livsstilsprodukter. Hvordan opinionsledere kan bruges i brandingen vil 

vi se på i det kommende afsnit. 
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Opinionsledere 

En af måderne, hvorpå samarbejde kan bruges til fordel for danske high-end born global brands, er 

gennem opinionsledere (Merwe & Heerden 2009: 67). Brugen af opinionsledere vil vi gå mere i 

dybden med i dette afsnit. 

 
“Vi kan mærke at det har en effekt at benytte ambassadører og deres status til at 
promovere og associere Biomega med de rigtige ting.” (Biomega 2015). 

“Det [ambassadør-samarbejde] er en enormt central del af det vi laver, da vi 
kommer fra en lead user tilgang. Vi føler vi er nødt til at få nogle mennesker til at 
hjælpe os med at sprede budskabet. Vi kan simpelthen ikke betale os vej til det.” 
(AIAIAI 2015). 

 
Citaterne fra Biomega (2015) og AIAIAI (2015) skaber en forståelse af de fordele, der er, ved at 

samarbejde med opinionsledere, og bruge dem som brand ambassadører. At opinionsledere kan 

anvendes som et positivt strategisk samarbejde, bekræftes ved Merwe & Heerdens studier (2009). 

Opinionsledere kan have et større reach, på eksempelvis sociale medier, end brandet selv (Bilag 6; 

Bilag 18; Wendt 2015; Falktoft 2015). 

Når danske high-end born global brands vælger ambassadører, er det yderst vigtigt at være 

opmærksom på, at ambassadørerne skaber de rigtige associationer (Kapferer 2012: 192). Vores 

forståelse for vigtigheden af at vælge de rigtige ambassadører er baseret på vores interviews med 

blandt andre Biomega (2015) og Les Deux (2015). Ambassadører der deler og forstår fundamentet 

hos de danske high-end born globals, kan gennem samarbejde være med til at skabe et stærkt brand. 

Ambassadørerne kan styrke danske high-end brands i deres internationaliseringsproces ved, at 

skabe en appel til tværnationale segmenter med interesse for design og livsstilsprodukter. Hertil er 

det vigtigt at påpege hvordan high-end born globals ikke kan kontrollere hvem der bruger deres 

brands, men de har kontrol over hvem de målrettet vælger at indgå samarbejder med. Les Deux’ 

stifter, Andreas von der Heide, forklarer at virksomheder ikke kan kontrollere alle brandets 

stakeholdere i følgende citat:  

 
“Vi [Les Deux] kan dog ikke forhindre folk i at købe vores tøj, men vi kan forhindre 
dem i at få det af os gratis. Der er selvfølgelig samarbejder som vi ikke er 
interesserede i.” (Les Deux 2015). 
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Der bør være en forståelse hos danske high-end born globals om at, man må acceptere at alle har 

mulighed for at bruge brandet, fordi alle stakeholdere indgår i den dynamiske brandingproces (Merz 

et al. 2009: 332).  

Gennem vores identifikation, af de danske high-end born globals’ ambassadører har vi fået en 

forståelse af, at de har appel til globale livsstilssegmenter. Ambassadørernes appel til de globale 

livsstilssegmenter fandt vi på baggrund af, at ambassadørerne til de udvalgte born globals blandt 

andet var designere, modebloggere og DJ’s (Bilag 6). Blandt ambassadører var også fodboldspillere 

og TV-personligheder (Bilag 6). En af måderne hvorpå danske born globals kan etablere 

samarbejder med ambassadører, er ved at sende dem produkter, uden at tage penge for det. Vi fandt 

i vores analyse at uddele gratis produkter til ambassadører er en hyppig anvendt strategi: 

 
“[Biomega] giver mænd i den rigtige alder og det rigtige segment, altså vores 
målgruppe, en Biomega cykel som vi gerne vil have de kører rundt på.” (Biomega 
2015). 

“Vi [AIAIAI] mener at det skaber værdi, at der er nogle ambassadører tilknyttet, 
som er passionerede omkring det.” (AIAIAI 2015). 

 
Analysen gav en forståelse af at, for high-end born global brands skabes de bedste samarbejder med 

opinionsleder, hvis der er gensidig passion for design og livsstilsprodukter. Der opstår også 

muligheder for danske high-end born globals, hvis opinionsledere benytter deres produkter på eget 

initiativ. Herved kan virksomhederne benytte billeder af opinionslederne, og derved koble 

opinionsledernes associationer til born global virksomhedernes eget high-end brand. Nedenstående 

billede viser hvordan Soulland vælger, at dele et billede på Facebook af DJ’en ‘Diplo’, iført en 

Soulland trøje. Ved at dele billedet associerer Soulland sit brand med Diplo der har mere end 2 

millioner Facebook-følgere, hvor Soulland selv har 11.000 (Diplo 2015; Soulland 2014; Bilag 18). 
 

Ambassadører som indgangsbillet til nye markeder 

Gennem analysen af de 10 high-end born globals fandt vi at de i deres samarbejder med 

ambassadører inddrage mange der ikke var skandinavere, hvilket vil blive gennemgået i dette afsnit 

(Bilag 6; Bilag 18).  

Gennem internationale ambassadører muliggøres brugen af branding i 

internationaliseringsprocessen. Blandt andet har den belgiske designer Julien DeSmedt “overtaget” 

Muutos Instagram i en periode (Muuto 2015f), og flere professionelle kunstnere har båret AIAIAI-
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produkter og lagt billeder op af det (AIAIAI 2015; AIAIAI 2015e). Les Deux brugte også 

opinionsledere, strategisk i forbindelse med deres indtræden på det japanske marked, ved at sende 

produkter til den japanske fodboldspiller Yoshinori Muto skabte associationer mellem ham som 

opinionsleder og brandet (Bilag 6; Les Deux 2015):  

 
“Samtidig kender jeg personligt Pierre Bengtsson som er fodboldspiller i Mainz, 
men som spillede i FC København tidligere. I Mainz er der en holdkammerat som er 
japaner [Yoshinori Muto], som også spiller for det japanske landshold, og har stor 
kendis status i Japan. Så i sådan et tilfælde sender vi tøj til ham.” (Les Deux 2015). 

 
Opinionsledere, hvad enten de agerer brandambassadører eller ej, kan altså være med til at opbygge 

et stærkt brand for born global virksomhederne. Ved at opbygge et stærkt brand gennem 

opinionsledere er det med til at muliggøre brugen af branding i internationaliseringsprocessen. Ved 

at træffe strategiske valg om samarbejder med udvalgte ambassadører, kan danske high-end brands, 

på en effektiv måde, opbygge den ønskede brandidentitet og øge kendskabsgraden til deres brands 

internationalt. For at få størst mulig effekt af samarbejder, fandt vi at de danske high-end brands, 

skal skabe synergi til de øvrige brandingelementer. Eksempelvis kræver det distributører, hvis der 

opstår interesse om brandet gennem en ambassadør, og produktet skal appellere til både ambassadør 

og dennes følgere fra de globale livsstilssegmenter. Opinionsledere som ambassadører på nye 

markeder er altså et redskab, som kan skabe et stærkt brand, danske high-end born globals aktivt 

kan anvende i deres internationaliseringsproces. En anden mulighed for samarbejde er brand 

collaborations, som det kommende afsnit vil omhandle. 

Brand collaborations 

For danske high-end born globals, kan det at indgå i strategiske brand collaborations, være med til 

at påvirke brandidentiteten. Mulighederne ved brand collaboration vil vi gennemgå i dette afsnit. 

Et fund, vi har gjort os gennem vores analyse er, at der ses en tendens hos de danske high-end born 

globals til at gribe muligheden for samarbejde. Gennem samarbejder med andre brands kan danske 

born globals associere sit relativt nicheprægede brand med et større etableret brand. Brand 

collaborations er en af de måder hvor danske born globals kan ekspandere internationalt, ved at 

bruge andre brands’ netværk og faciliteter i et samarbejde (Bilag 19). Nedenstående citater 

eksemplificerer vores fund. 
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“[Hvorfor indgå sådanne et samarbejde?] Det var klart muligheden for at få et 
brand som FCK bag sig (...)” (Les Deux 2015). 

“Men man [Wood Wood] siger jo ikke nej, når Disney ringer, for alle har et forhold 
til det.” (Skarum 2014). 

 
Brand collaborations, mellem high-end born globals og andre, ofte større, brands kan være med til 

at åbne op for nye markeder og målgrupper for begge parter (Uggla & Åsbergs 2010). Vi har i bilag 

19 samlet eksempler på deres brand collaborations. 

Gennem de rigtige collaborations kan danske high-end born globals altså styrke deres brand på både 

hjemmemarkedet og eksportmarkeder. Vi har gennem analysen af brand collaborations identificeret 

nogle af de fordele som opstår for danske high-end born global virksomheder ved brand 

collaborations. Vores fund er listet nedenfor og er eksemplificeret gennem et citat, fra et specifikt 

samarbejde.  

 

Økonomi 
 

“Samarbejder bliver bedst, 
hvis det ikke er mærker, der 
nødvendigvis passer alt for 
godt sammen (...) Alle laver 
tøj for at tjene penge, ingen 
skal fortælle mig andet. Det 

gør vi også. Vi [Wood 
Wood] har stor succes, den 
vil vi gerne kunne mærke 

økonomisk.“.  
 

Om Wood Wood & Disney 
samarbejdet (Skarum 2014). 

 Nye markeder 
 
 

“Co-branding handler meget 
om en netværkstankegang, hvor 

man går efter at udvide 
markedet i stedet for bare at 
stjæle fra hinanden. Sammen 
med Puma har vi [Biomega] 

formået at skabe et nyt marked, 
som vi kalder urban mobility.”  

 
 

Om Biomega x Puma 
samarbejdet (Berlingske 

Business 2007). 

 Brand associationer 
 

 
 

“As one of the first 
branded collaborations, we 
[Soulland] are very excited 
to be working with such an 

iconic global brand as 
Lee.”  

  
 
 

Om Soulland x Lee 
samarbejdet (Munro 2015). 

Figur 16 – Fordele ved brand collaborations 

Økonomiske fordele gennem omsætning, muligheden for lettere at gå ind på et nyt marked og 

opbygningen af brandidentiteten gennem associationer, er altså de fund vi har identificeret ved 

brand collaborations. Fundene er baseret på vores casestudier af de 10 udvalgte born global 

virksomheder. Ud over at forklare hvordan brand collaborations kan være et stærkt redskab i den 
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dynamiske proces der opbygger brandidentiteten kan det også forklare, hvordan born globals, trods 

deres nichestatus kan nå ud til globale livsstilssegmenter. 

Danske high-end born globals bør således indtænke økonomi, nye markeder og associationer i 

eventuelle brand collaborations. Alle tre fordele er ikke nødvendigvis til stede ved mulige 

samarbejder, hvorved danske high-end born globals bør vurdere, om de andre fordele kan opveje 

det manglende, i henhold til brandidentiteten.  

Under vores identificering af Best Buy Syndromet beskrev vi, hvordan muligheden for et 

samarbejde mellem “for store” distributører kunne få high-end born globals til at glemme 

brandidentiteten, som er så essentielt for virksomhedens langsigtede succes. 

 
“Ellers har vi helt bestemt også lært meget rent salgsmæssigt, i takt med at vi har 
bevæget os ud på nogle kanaler som f.eks. Best Buy, som var for store. Der var vi 
helt bestemt opmærksomme på at der brandmæssigt var en risiko ved det 
samarbejde.” (AIAIAI 2015). 

 
Best Buy Syndromet kan også spille ind ved brand collaborations, og danske high-end born globals 

bør altså ikke kun se på omsætningsmuligheder. Ved ikke at indtænke brandidentiteten kan 

muligheden for at bruge brandingen i internationaliseringsprocessen skades. Da de danske high-end 

born globals brandidentitet i høj grad er præget af design, vil det kommende afsnit omhandle 

brugen af anerkendte designere. 

Betydningen af at have de rigtige designere 

Den passion for design der ligger i fundamentet hos de danske high-end born global brands, 

kommer til udtryk ved samarbejdet med designere. Vi fandt at samarbejdet med anerkendte 

designere er vigtigt for danske high-end born globals. Anerkendte designere kan skabe en 

association, der for virksomheder kan påvirke den dynamiske brandingproces positivt.  

Bilag 6 giver indblik i et uddrag af de designere, som de 10 analyserede danske high-end born 

globals har arbejdet sammen med. Heri ses samarbejdet med en række internationalt anerkendte 

designere, men det fremgår samtidigt at fundamentet i Danmark har ført til samarbejde med en lang 

række danske og skandinaviske designere. 

Vores casestudier af de 10 danske born globals, viste at det gode og æstetiske danske design, er 

vigtigt i forsøget på at appellere til tværnationale segmenter med interesse for design og 

livsstilsprodukter. Igen er det vigtigt at det æstetiske danske design også fremgår i det faktiske 
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produkt, samt at distributionen er til stede og det kan kommunikeres ud til relevante stakeholdere. 

Eksempler på samarbejder med designere ses hos Muuto der samarbejder med tyske David 

Geckeler, Lightyears’ samarbejde med verdensberømte Jørn Utzon og Apple Watch designeren 

Marc Newsons design af Biomegas cykler (Bilag 6). 

Vi vil nu ved en delkonklusion, opsamle de fund vi har analyseret os frem til i samarbejde branding 

elementet.  

Delkonklusion 

I samarbejde element af branding fandt vi at samarbejde med opinionsledere, designere og brands, 

der forstår danske born global brands fundamentet og passion for design og kvalitet, kan være et 

effektivt strategisk valg. Samarbejder kan hjælpe born globals i at facilitere muligheden for at nå ud 

til tværnationale segmenter med interesse for design og livsstilsprodukter. Med born global 

virksomheders begrænsede ressourcer viste analysen af de udvalgte danske high-end brands, at 

brugen af opinionsledere et simpelt men effektivt værktøj i brandingen. Selektivt udvalgte 

ambassadører kan skabe ønskede associationer for danske born global brands ved at appellere til de 

globale livsstilssegmenter på en troværdig måde. Økonomiske fordele gennem omsætning, 

muligheden for lettere at gå ind på et nyt marked og opbygningen af brandidentiteten gennem 

associationer er tre fordele, vi fandt ved brand collaborations for de danske born globals. Ved brand 

collaborations gør det sig dog gældende, ligesom ved vores analyse af Best Buy Syndromet, at 

danske high-end born globals, skal være påpasselige med at indgå samarbejder kun baseret på 

muligheden for meromsætning. Vores analyse viste at for high-end born global brands er 

samarbejdet med anerkendte designere et relevant værktøj, for at appellere til tværnationale 

segmenter med interesse for design og livsstilsprodukter. Danske born global virksomheder bør kun 

indgå velovervejede samarbejder med parter som kan repræsentere brandets high-end fokus, på 

æstetisk dansk design og høj kvalitet. Som det også gør sig gældende ved de øvrige 

brandingelementer, er samarbejde en del af synergien mellem dem. Derfor bør de valg der træffes 

om samarbejder både påvirke og påvirkes af de øvrige brandingelementer. 

Opsamling 

Med ovenstående analytiske framework, har vi belyst, elementer af hvordan danske high-end born 

globals gennem branding muliggør at appellere til tværnationale segmenter med interesse for design 

og livsstilsprodukter. Gennem analyse af 10 udvalgte high-end brands, har vi fundet en længere 

række praktiske tiltag. De praktiske tiltag kan anvendes af danske high-end brands, til at opbygge et 
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stærkt brand der aktivt kan anvendes i internationaliseringsprocessen. Analysen viste at 

oprindelseslandet, stifterne og særligt passionen for design og kvalitet udgør fundamentet hos 

danske high-end born global virksomheder. Således er fundamentet for brandidentiteten med til at 

styre opbygningen, da ét element ikke alene kan bruges til at opbygge high-end born global 

virksomhedernes brands. Uden distribution kan de æstetiske designede produkter af høj kvalitet, 

ikke nå frem til livsstilssegmenter globalt. Men uden produkter der opfylder design og 

kvalitetsforventninger, er det ikke muligt at finde partnere som kan distribuere brandet, samt dets 

produkter, ud til de globale livsstilssegmenter. 

Det er essentielt for danske born global virksomheder at de fire brandingelementer anvendes i en 

synergi for at opbygge et stærkt brand. Ved at benytte produkt, distribution, kommunikation og 

samarbejde, i synergi med hinanden vil danske born global brands, trods begrænsede ressourcer, 

have mulighed for at appellere til de globale livsstilssegmenter. For at bruge elementerne i en 

synergi og drage fordel af det, skal danske born global virksomheder, gøre det med accept og 

respekt for den dynamiske proces hvori det sker. Ved at søge svar på nogle af de spørgsmål som vi 

har stillet gennem diskussionen og det analytiske framework, har vi identificeret nogle af de tiltag 

som har skabt et stærkt brand, der har præget internationaliseringsprocessen for de 10 danske born 

globals. Med analysen af brandingelementerne har vi ikke fundet et endeligt svar for danske born 

global virksomheders brug af branding i internationaliseringsprocessen. Vores fund viser dog 

brandingelementer som born global virksomheder med begrænsede ressourcer kan bruge for at 

opbygge et stærkt brand, der kan appellere til livsstilssegmenter globalt. 
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Kapitel 6 – Konklusion 
 

Kapitel 6 vil opsummere analysens diskussion og analytiske fund for at besvare opgavens 

problemfelt. Dette vil vi gøre ved at besvare afhandlingens tre undersøgelsesspørgsmål, som 

dermed vil lede til besvarelsen af hovedspørgsmålet. Konklusionen vil være inddelt i tre dele, hvor 

det vil være tydeligt markeret, hvilket undersøgelsesspørgsmål der konkluderes på. 

Vores studie undersøger, med udgangspunkt i internationaliserings- og 

brandingteori, hvordan danske born-global virksomheder udvikler deres brands. 

Vores sigte er at forstå hvordan mindre virksomheder, særligt inden for high-end 

livsstil og design, kan opbygge stærke brands, der spiller en aktiv rolle i 

internationaliseringsprocessen. 

Gennem en dybdegående diskussion af teori omhandlende globale brands, og den udvikling 

debatten har været igennem, har vi fået mulighed for at opbygge en viden og forståelse inden for 

globale brands. Opbyggelsen af viden og forståelse har ledt til, at vi gennem det analytiske 

framework, har haft mulighed for at besvare afhandlingens problemfelt og derved bidrage til 

forskningen. 

For at besvare det første undersøgelsesspørgsmål, som omhandler definitionen af ‘det globale 

brand’, har vi diskuteret den teoretiske udvikling. I diskussionen så vi på hvad der udgør et globalt 

brand, samt hvilke faktorer der påvirker det globale brands ageren på tværs af markeder. 

Diskussionen har været relevant at inddrage, da vi fik mulighed for at undersøge born globals’ rolle 

i debatten. Gennem diskussionen har vi fundet, at den standardiseringstankegang om globale 

brands, som Levitt (1983) for alvor startede debatten med i 1983, sidenhen er blevet udfordret og 

kritiseret af adskillige teoretikere. Kritikken gik særligt på at standardiseringstankegangen var naiv 

og simpel. I diskussionen fandt vi, at der med en øget fokus på de lokale forbrugerpræferencer på de 

enkelte markeder, opstod en mulighed for at inddrage små og mellemstore virksomheder i debatten 

om globale brands. Relevant for afhandlingen var fundet af, hvordan mindre brands kan konkurrere 

i nicher hvor megakoncerner, som IKEA og Coca-Colas, stordriftsfordele ikke er en afgørende 

faktor. Mindre virksomheder kan konkurrere globalt ved at skabe produkter i høj kvalitet med godt 

design. Diskussionen gav indblik i, at brands der af stakeholdere opfattes som globale, også anses 

for at skabe produkter af høj kvalitet, hvilket har indflydelse på danske high-end born globals. 
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Vi fandt at born globals’ kendetegnes ved at ekspandere fra start af og søger de markeder hvor der 

er en efterspørgsel, uden tanke på de klassiske nærmarkedsmodeller. Med tanke på afhandlingens 

fokus på danske high-end born globals, er et interessant fund, at born globals har “Levitt’ske” 

dimensioner i deres branding. De “Levitt’ske” dimensioner ses ved at de danske high-end born 

globals er designorienteret og derfor netop ikke tilpasser sig lokale forbrugerpræferencer. Dette 

relaterer sig også til teoretiske fund om, at high-end brands i højere grad søger et globalt 

nichesegment med en konsistent brandidentitet. De danske born globals kan kategoriseres som 

globale i kraft af deres evne til at gå ind på nichemarkeder tværnationalt, og derved få et reach der 

er globalt. Vores diskussion viser, at det at være et globalt brand i høj grad afhænger af den 

forståelse hvormed de enkelte bidrag til debatten er skabt. For at kunne analysere, hvordan globale 

brands bedst muligt kan benytte branding i deres internationalisering, bør man i højere grad opdele 

virksomhederne efter kriterier som størrelse, branche og produkt. Denne tilgang har vi anvendt 

gennem afhandlingen ved at udvælge 10 high-end born globals der alle målretter sig globale 

livsstilssegmenter med interesse for design og livsstilsprodukter. 

Vi har besvaret andet undersøgelsesspørgsmål, vedrørende danske high-end born globals 

fundament, gennem vores teoretiske forståelse af born global begrebet, samt casestudier af de 10 

udvalgte virksomheder. 

Vi fandt en kobling mellem de 10 udvalgte virksomheder og born global teorien, ved det faktum at 

ekspansionen til nye markeder i internationaliseringsprocessen sker uden forbehold for 

nærmarkedsmodeller. De danske high-end born globals internationaliseringsproces sker i langt 

højere grad som følge af muligheder, der opstår. Det at følge mulighederne for ekspansion, har ofte 

en tæt relation til stifternes store mod og enactment-tilgang i internationaliseringsstrategierne. 

Vores kvalitative interviews, samt den sekundære empiri indhentet til afhandlingen, viser at 

stifterne allerede fra dag 1 ser deres brands som havende global appel. 

Vi har fundet, at Danmark udgør en vigtig rolle i high-end virksomhedernes fundament, der 

påvirker brandingen og internationaliseringen. Fundamentet bruges blandt andet af danske high-end 

born globals, ved at skabe associationer til æstetisk dansk design og høj kvalitet. Passionen for 

design kommer ofte fra stifterne og er med til at udgøre fundamentet. Afspejlingen af en passion for 

design og høj kvalitet i brandet og produkterne, gør det muligt for danske high-end born global at 

appellere til de globale livsstilssegmenter. I analysen af de 10 udvalgte born globals’ fandt vi, at 

fundamentet er vigtigt at inddrage, i henhold til at analysere og forstå branding mulighederne for 

danske high-end born global brands i internationaliseringsprocessen. 
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Besvarelsen af det tredje undersøgelsesspørgsmål omkring danske high-end born globals 

mulighed for at anvende branding i internationaliseringsprocessen har udgangspunkt i de fund, der 

er blevet gjort gennem afhandlingens analytiske framework. 

Ud fra vores empiriske dataindsamling og forståelse af brandingen som en dynamisk proces har vi 

identificeret fire brandingelementer, som er ‘Produkt’, ‘Distribution’, ‘Kommunikation’ og 

‘Samarbejde’. Vi mener at de fire elementer er vigtige for små og mellemstore high-end 

virksomheder, hvis brandingen skal anvendes som en effektiv og aktiv del af 

internationaliseringsprocessen. Det er essentielt at forstå at alle fire elementer har rod i danske high-

end born global virksomheders fundament og bør benyttes i en synergi, for at kunne anvendes 

optimalt i internationaliseringsprocessen. 

De danske high-end born global virksomheders fundament, i æstetisk dansk design og høj kvalitet 

afspejles igennem alle brandingelementerne. Fundamentet tydeliggøres i produkterne der ofte 

skabes i samarbejde med anerkendte designere. Produkterne er centrale for branding af high-end 

brands og deres appel til de globale livsstilssegmenter. Produkterne er et centralt element, i kraft af 

at være den fysiske fremtoning af brandidentiteten. Vores fund af produkt som branding element, er 

baseret på casestudier af de 10 udvalgte born global brands. De fund vi analyserede frem til ved 

hjælp af casestudierne viste at produkterne, i synergi med frameworkets øvrige brandingelementer, 

kan være med til at facilitere high-end born global virksomhedernes vækst gennem 

internationalisering. Essentielt for at produkterne kan nå ud til de globale livsstilssegmenter er 

distributionskanalerne, som nu vil blive gennemgået.  

Gennem webshops der distribuerer globalt, kan danske high-end born globals fra dag 1, få et reach 

der er globalt. Ved vores analyse fandt vi, at den dobbelte salgskanal strategi er den mest effektive 

for små og mellemstore high-end brands, i penetreringen af nichemarkeder. Gennem stifternes 

enactment-tilgang opstår distribution til nye markeder ofte hurtigt og hvorend muligheden opstår. 

Best Buy Syndromet viste, at de udfordring som danske high-end born globals kan møde i deres 

internationaliseringsproces. Best Buy Syndromet kan opstå hvis store distributører ikke har 

forståelse for brandidentiteten hos danske high-end born globals. Ved manglende forståelse kan 

high-end born global virksomheder brand skades, hvilket kan gå ud over appellen til de globale 

livsstilssegmenter på længere sigt. Analysen af de 10 udvalgte high-end brands viste vigtigheden af 

at distributionspartnere forstår fundamentet hos de danske high-end brands, i form af passionen for 

det danske design og den høje kvalitet der findes i produkterne. For at opnå succes i at appellere til 

de globale livsstilssegmenter, bør distributionspartnere altså vælges ud fra brandidentitet og ikke 
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størrelse. Endnu et element i vigtigheden af de rigtige distributionspartnere, bunder i erkendelsen af 

born global virksomhedernes begrænsede ressourcer, der ofte gør partnere til 

kommunikationskanaler på de enkelte markeder. Vi vil nu konkludere på branding elementet 

kommunikation. 

Analysen viste at de 10 udvalgte born global brands’ internationale orientering tydeliggøres, ved 

brugen af engelsk som primært sprog i kommunikationen. Ved at have engelsk som primært sprog, 

muliggør virksomheder at stakeholdere globalt, kan danne sig en forståelse af brandidentiteten. 

Derved kan stakeholdere nemmere inkluderes i den dynamiske brandingproces. For at nå ud til 

livsstilssegmenter globalt er det vigtigt for danske high-end born globals at skabe en synergi 

mellem paid, owned og earned media. Ved gennemført brug af paid og owned media bliver det 

muligt for de små og mellemstore high-end brands, at fostre værdifuldt earned media. Ved 

succesfuld kobling af paid, owned og earned media muliggør virksomhederne at få et reach globalt 

og gennem brandet skabe interesse på nye markeder globalt. En af måderne, hvorpå kommunikation 

i særlig høj grad kan være effektivt i internationaliseringen, er gennem den dynamiske 

brandingproces der opstår, når relevante stakeholdere omtaler brandet, hvad end det er gennem paid 

eller earned media. Nogle af de stakeholdere, der kan være særlig relevante, i den dynamiske 

brandingproces er opinionsledere inden for de globale livsstilssegmenter.  

Vi fandt, at danske high-end born global brands kan drage fordel samarbejde med opinionsledere og 

brand collaborations. Samarbejde kan styrke danske born global virksomheders brand, og på denne 

måde kan samarbejde være et led i at anvende brandingen aktivt i internationaliseringsprocessen. 

Ved selektivt at inddrage opinionsledere i ambassadørprogrammer har danske high-end brands 

mulighed for at tillægge sig opinionsledernes associationer. Ved at bruge ambassadører i 

internationaliseringsprocessen, kan danske high-end born globals nå bredt ud til de globale 

livsstilssegmenter på en effektiv og troværdig måde. Som det ses i de øvrige brandingelementer for 

high-end born global brands, er det vigtigt at opinionsledere forstår fundamentet og 

brandidentiteten, for at opnå et succesfuldt samarbejde. Analysen af de 10 udvalgte born global 

virksomheder, viste at forståelsen for brandidentiteten også er nødvendig ved indgåelse af brand 

collaborations. Brand collaborations kan være en måde, at nå bredt ud til de globale 

livsstilssegmenter, på trods af danske high-end born globals begrænsede ressourcer. 

Med konklusionen af de fire identificerede brandingelementer, har vi fremlagt hvilke fund vi har 

gjort os gennem analysen af de 10 udvalgte born global virksomheder. De fund giver et grundlag 
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for hvordan danske high-end born global virksomheder kan opbygge et stærkt brand der kan bruges 

i internationaliseringsprocessen. 

Med tydeliggørelsen af vores fund gennem besvarelsen af de tre undersøgelsesspørgsmål har vi 

kunnet besvare vores problemfelt. Ved at anvende internationaliserings- og brandingteori har vi 

bidraget til forskningen gennem analyse af born globals i kombination af de to felter, frem for at 

behandle internationalisering og branding som forskellige områder. Mulighederne ved at kombinere 

internationalisering og branding felterne er kommet til udtryk gennem vores analyse af 10 udvalgte 

born globals, der viser, hvordan danske high-end born global brands med branding kan fremme 

deres vækst gennem internationalisering. 

Perspektivering 
Vi mener, at afhandlingens udformning åbner op for videre forskningsmuligheder. Vi vil i dette 

afsnit præsentere nogle af de perspektiveringsmuligheder vi finder interessante. 

Hvor brandingteorien samt internationaliseringsteorien har været anset for to forskellige 

forskningsområder, mener vi, at der er grundlag for at kigge endnu dybere på koblingen mellem de 

to felter. Gennem vores fokus på danske high-end brands, kategoriseret som små og mellemstore 

virksomheder, har vi med denne afhandling bidraget ved at kigge på en lille gren inden for 

koblingen mellem branding- og internationaliseringsteori. Vi mener altså, at der foreligger et stort 

potentiale i den videre forskning inden for forskningsområdet i koblingen mellem branding- og 

internationaliseringsteori. 

Som en fortsættelse af denne afhandlings problemfelt kunne videre forskning af stakeholdere og 

den gruppe vi har defineret som de globale livsstilssegmenter være interessant at se nærmere på. 

Hvor denne afhandling bidrager ved at se på problemfeltet fra virksomhedernes perspektiv, ville 

dybere forskning af stakeholderne kunne skabe en endnu bredere forståelse for danske high-end 

born globals brug af branding i internationaliseringsprocessen. 

Som det ofte er tilfældet med forskning, finder vi det relevant for vores fund at få efterprøvet 

validiteten. Ved en efterprøvning af denne afhandlings fund vil det være muligt at tilnærme sig et 

sæt af guidelines, for hvordan branding bedst muligt kan benyttes i danske high-end born globals 

internationaliseringsproces.  
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Kapitel 8 – Bilag 
 

Bilag 1 – Interviewguide 

Introduktion: 
• Hvad er din rolle hos virksomhed? 
• Hvor længe har du været hos virksomhed? 
• Hvordan definerer I virksomhedens målgruppe? 
• Hvad var jeres ambitioner og planer da i grundlagde virksomheden? 

o (Ville i skabe et internationalt brand og inden for hvor lang tid?) 
• Hvilke markeder er I på? 

o Hvordan er I repræsenteret på disse markeder? (Egne butikker, online, agenter?) 
o Hvorfor disse markeder? (Tilfældigheder?) 
o Hvor stor del af virksomheden er eksport? 

 
Branding: 

• Hvordan vil I selv beskrive jeres brand? 
o Hvilke tanker er der gjort omkring opbygningen af jeres brand? 

• Hvem er stifter(ne)? 
o Hvor meget har denne/disse betydet for brandet? 
o Har dette været et bevidst og velovervejet valg? 

• Hvilke tanker gjorde I jer om virksomheds brandet da I blev grundlagt? 
• Hvordan ser I på branding i dag? Har det ændret sig og hvorfor/hvorfor ikke? 
• Forklar hvordan jeres brand bliver anvendt på tværs af alle jeres kontaktpunkter. 

o Tænker I over om man bliver mødt af det samme i butikker vs. reklamer vs. sociale 
medier etc.? 

• Hvordan får I andre til at forstå brandets DNA? 
• Hvad er jeres største udfordringer ift. brandkommunikation og brand perception? 
• Hvor meget havde I indtænkt virksomheds brandets tilpasning til det internationale marked, 

da I skabte det? 
• Hvor meget indtænkes virksomheds brandet ind i jeres nuværende strategi? 
• Hvem står for virksomhedens branding og markedsføring? 

o Hvem står for brandingen på andre markeder? 
o Såfremt partnere/licenshavere står for det - hvordan forsøger I at få dem til at 

kommunikere det “rigtige virksomheds brand”? 
• Kan du give eksempler på marketingaktiviteter som virksomheden har benyttet? 

o Brand ambassadører el.lign.? 
o Hvilke ting og tiltag har I lært mest af? 
o Har I lavet fejl der evt. kunne have været undgået? 

• Hvilke medier markedsfører I jer på og hvilke overvejelser er der bag? 
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Forskel på brand i DK og udlandet? 
• Hvornår begyndte virksomheden at eksportere? 
• Med et globalt brand, tages der i den forbindelse lokale kulturelle forbehold på de respektive 

markeder? 
• Har I oplevet problemer eller fordele ved jeres internationale branding ift. kulturelle 

forskelle? 
 
Optimering og fremtid: 

• Fremtidsudsigterne/planerne for virksomheden og brandet? 
• Foretages der aktive tiltag for opbygge/bibeholde nuværende brand? 
• Fremtidige eksport og ekspansionsplaner? 

 
Materiale fra virksomhederne: 

• Liste over markeder 
• Brandstrategi/guide 
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Bilag 2 – Interview med Biomega 

Lokation: 
Café Hoppes, Læderstræde 11, 1201 København K 
Dato:  
Mandag d. 4. maj 2015 kl. 11:00-12:30 
 
Deltagere: 
KS: Kamilla Schultz, Marketing Director hos Biomega 
CC: Casper Clemmensen og Christian Kiær Sønderbæk, Forfattere på afhandlingen 

 
CC: Hvordan er setup’et? 
KS: Biomega er et ret lille firma ift. så mange andre firmaer, så selvom jeg er ansat til en ting kan jeg godt 
hjælpe til med andre ting. Eksempelvis har vi lige åbnet butik og hvem skulle så stå for det? Det gjorde jeg 
så da jeg er uddannet arkitekt. Opgaverne udvikler sig i kraft af at vi bliver større og i kraft af at vi laver fejl. 
Vi har lavet mange fejl og været nede at lukke og de fejl er vi ekstremt opmærksom på. Derfor må vi aldrig 
gøre det vi “plejer”. Vi laver meget mere end det vi er ansat til og det er det som gør det så fedt at arbejde i 
Biomega. Jeg selv kommer jo fra møbelbranchen, så der er rigtig meget læring i det jeg laver.  
 
CC: Gælder disse fejl også de markeder i er på og international ekspansion? 
KS: Det er klart at vi gjorde nogle ting rigtigt. Faktisk er det vildt hvor eksponeret Biomega har været taget i 
betragtning hvor stor en virksomhed vi er. Vores direktør Jens Martin (Skibsted) har været interviewet i New 
York Times og været på CNN og så noget fordi det gik amok og så var der nogle ting vi ikke kunne følge 
med på. Det var vores kvalitet, vi havde ikke nok forhandlere, det blev simpelthen for stort til at baglandet 
kunne følge med og så bliver det hurtigt en fiasko for kunderne og derfor har vi denne gang (efter 
konkursen) fokus på kunderne hvor der før var meget store armbevægelser. Nu tager vi museskridt og sørger 
for at kommunikere til alle så de forstår. Ved vores forbrugere og forhandler og os selv hvad vi hver især 
laver. Vi har en ekstrem selvkritik, så på en måde har vores krak gjort meget godt for hvordan vi opererer i 
dag. 
 
CC: Hvornår krakkede i? 
KS: Det var for tre år siden og så er vi så startet op for halvandet år siden igen.  
 
CC: Hvordan er ejerstrukturen? 
KS: Vi er primært ejet af et stort elektronikfirma i Hong Kong som er ejet af to brødre der synes at vi er et 
sjovt lille hobbyprojekt. Det gør at vi er stærkt stillet økonomisk og vi kæmper ikke hver d. 1 for at have 
penge nok. Det betyder at vi har relativ ro til at gøre som vi gerne vil, hvor vi før blev nødt til at tænke på 
salg, salg, salg! Det behøver vi ikke længere på samme måde. De elsker bare Biomega, sådan helt Hong 
Kong agtigt - de elsker det bare og det er deres projekt på siden.  
 
CC: Fordele og ulemper ved ejerne? 
KS: De kan godt blive hidsige og komme op at skændes de to imellem hvis de ikke er enige om tingene. 
Derudover kan der naturligvis godt være lidt ventetid når ejerne er i den anden ende af Verden. Så 
selvfølgelig er der problemer, men sammenlignet med problemer der kunne være hvis vi var bange for ikke 
at have penge hver d. 1 så er det jo ingenting. Det lever vi med. 
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CC: Hvor mange er i ansat i virksomheden? 
KS: Nu er vi jo lige blevet 4 mere fordi vi har åbnet en butik, eller vi er faktisk blevet 12 mere fordi vi har 
åbnet tre butikker. Så grundlæggende er vi 20 mand. 
CC: ... og det gælder alt der hedder kommunikation, køre butikkerne og så videre? 
KS: Selve grundstammen i firmaet er vi nok 7. Vi har vores kreative direktør, vores anden direktør, salgs- og 
økonomidirektør, så er der mig, så er der en anden økonomiansvarlig og en hoved-cykel-mand som er med 
til at udvikle cyklerne ud fra det funktionelle. Så har vi vores produktdesignere og vi er ligesom 
kernegruppen. Derudover har vi vores sælgere og tæller vi hele stab af sælgere og forhandlere så har 
Biomega et netværk af måske 300 mand der er tilknyttet virksomheden. Men vi er nok under 10 der sidder i 
København og er betalt af vores hovedfirma, hvor vi i Italien har finansieret det på en anden måde selvom de 
stadig arbejder for Biomega. 
 
CC: Hvordan definerer i jeres målgruppe i Biomega? 
KS: Nej, det gamle Biomega havde besluttet sig for at det er mænd mellem 25-50, og gerne 
designinteresserede mænd. Det kommer automatisk til at ligge i et købedygtigt segment fordi cyklerne er 
dyre. Det er faktisk det som har været målgruppen lige fra starten - de gadgetinteressede type som køber 
sneakers til 3000 kr. i forvejen. Vi kan så se ud fra vores Google Analytics og sociale medier at målgruppen 
den passer sgu meget godt. Vi kan jo se hvem der hopper på, liker vores ting og klikker på vores side og det 
er lige præcis dem. Målgruppen er rigtig, men lige nu er de primært fra Japan, Italien og USA fordi vi har 
kun hvide cykler i Danmark. I kender det jo selv her i Danmark hvor det sner og man bliver beskidt. Det 
magter man ikke, hvor at i Italien, og måske i Dubai, der er det her hvide og blinge-ling-ling meget populært. 
Det har vi taget så meget til os at vi fra om en månedstid kommer til at lave alle vores cykler i sort og 
aluminium også for at gøre det lidt mere Nordisk.  
 
CC: Så I har faktisk formået at lave et produkt i Danmark, med hovedsæde i Danmark, som er skabt 
til en dansk målgruppe men som ikke tiltaler dem? 
KS: Nej det er helt korrekt 
 
CC: København, eksempelvis, er en rigtig cykel by. Der er dog få byer der er lige så meget “cykel-
byer”. Eksempelvis er Dubai eller mange italienske byer ikke lige så velskabt til cykler. Køber folk 
mest cyklen for sjov? Hvordan rammer i de markeder? 
KS: Der er to måder at angribe den på. Den første er: Vi bare accepterer at dem der køber cyklen i Italien 
bare bruger den til at cykle på stranden to gange om året og der er vi egentlig ligeglade med. De må bruge 
cyklen som de vil, selvom vi naturligvis gerne vil have Biomega cyklerne på gaden. Derfor er en anden 
approach at vi sammen med andre lidt større firmaer, f.eks. Copenhagen Eyes og dansk cykelforbund 
forsøger at skabe opmærksomhed om at cykle og det at bruge cyklen, ikke til sportsbrug, men til fornuftig 
cykelkørsel. Der er jo også lavet undersøgelser i byer som L.A, New York og Hong Kong der viser at det er 
87 % hurtigere at cykle og det skal vi få folk til at forstå. Det er ikke kun godt for miljøet, men også for folk 
selv. 
Igen, af gammel skade, så skal vi have alting til at virke i København først. Før trykkede vi bare på den store 
knap og var worldwide og så gik det jo galt. Så derfor har vi skabt én butik og når vi har et koncept for 
hvordan den fungerer og vi får kunder i butikken, så kan vi lære og sælge et præcist koncept til Los Angeles 
og Hong Kong. Det med at I skal bare male det hvidt, det virker ikke. 
 
CC: Hvilken effekt vil det have på jeres videre produktudvikling 
KS: Jamen vi vil gerne tage et spadestik dybere. Et er at vi laver cykler. Vi vil gerne lave alt andet også. 
Eksempelvis skjorter som dem i har på, men som så samtidigt aldrig kommer til at lugte når I har cyklet i 



Designet til at være global 

Side 147 af 191 

dem. Vi vil gerne lave Jeans, vi skal til at forhandle Levi’s, som har et lille opsmøg og reflekser på som kun 
ses når man cykler. Vi vil gøre det nemt at være lækker og cykle samtidigt. Vi tror på at man kan være 
lækker når man cykler og hvis folk ved at det er sådan hele vejen rundt at de kan have en taske på der ikke 
irriterer når man sidder foroverbøjet. Så det er med cyklen i centrum men vi skal også tage seriøst de tanker 
folk har om at jeg bliver beskidt og mit tøj kommer til at lugte og det skal vi kunne adressere og sige at vi har 
løsningen. Vi kan sagtens forstå folk ikke altid gider at cykle når det regner, så vi prøver at tænke det mere 
holistisk og sige hvordan får vi folk til at cykle. Nu prøver vi i Danmark at få flere til at cykle for at cykle en 
tur - Ikke kun fra A til B eller som sport. Det med at bruge cyklen vil godt kunne virke i mange byer og vi 
mener at hvis vi finder opskriften i København kan vi sprede den ud internationalt.  
 
CC: Er Danmark jeres største marked? 
KS: Nej, slet ikke men det er vores hjemmebane hvor vi har vores største netværk. Vi kan prøve ting af og 
hurtigt se resultaterne og kan tælle hvor mange der kommer i butikker eller til messer fordi vi selv er her. I 
Hong Kong eksempelvis er det lidt mere ude af vores hænder. 
 
CC: Vi har læst os frem til at I er på ca. 20 markeder. Er der nogle af disse der er mere primære end 
andre og hvad er jeres salgskanaler? 
KS: Vores primære markeder er der hvor vi har flest agenter og sælgere. Lige nu er det: London, Italien, 
København, USA. Vi har folk her og der som vi kender som hjælper med at tale om os og der kan vi se at 
salget er blevet positivt påvirket gennem webshoppen. Eksempelvis i Hong Kong. Salget er højest der hvor 
vi er. Folk kan ikke lide at købe en cykel hvis de ikke ved hvor de kan få den lavet. F.eks. har vi i 
København tre steder man kan få den lavet. 
 
CC: Så jeres internationale eksponering er et direkte resultat af hvor I har et godt netværk? 
KS: Jamen jeg tror rigtig meget at forklaringen ligger i det gamle Biomega fordi det var så kæmpe en succes 
som har skabt en form for fanklub som har rejst verden rundt og lånt cyklerne ud til alle mulige. Vi har 
billeder af nærmest alle kendte der har kørt rundt på en Biomega på et tidspunkt. Den kendis goodwill gør at 
de stadig lever rundt omkring selvom vi ikke aktivt er til stede på samtlige af de lokationer. F.eks. er vi ikke 
så aktive i Japan lige pt. fordi vi lige skal have styr på vores ting og vi tror på det. Måske mister vi lidt 
momentum i Japan, men vi har troen på at vi nok skal komme stærkt igen.  
 
CC: Er jeres markeder velovervejede? Opsøger i selv markederne eller opsøger de Biomega? 
KS: Jamen London opsøgte os efter en messe derovre og folk ville virkelig gerne have vores produkter. Det 
samme gælder faktisk Milano. Vi har deltaget i nogle events og har kunne mærke at folk er virkelig 
interesseret. Dem der skal sælge er jo meget interesserede i tal. Hvor meget kan man opsætte per 
kvadratmeter, hvilket de laver kalkyler på. Næste år har vi så meget nøje udvalgt hvor vi vil deltage på 
messer, hvor vi vil teste af om der er interesse for vores produkter. 
CC: Hvor er det eksempelvis: 
KS: Jamen det er f.eks. Dubai, hvor vi selv vil ned og mærke efter om ‘vi er Dubai’. Vi lever på 
responsibility og urban thinking, altså Dubai er jo lige modsat. Hvad kan vores brand holde til. Kan vi bare 
sælge til hvem end vi vil eller skal vi prøve at vælge vores kunder ud? Vi skal til Tokyo og noget mere til 
USA. Så er der Design Basel som er et kæmpe event i Miami. Der vil vi prøve at plante nogle frø. 
 
CC: Hvordan vil I beskrive jeres brand. Kan det koges ned?  
KS: Jamen for 5-10 år siden da firmaet åbnede der var urban responsibility og green thinking, det var jo 
faktisk frontkæmpere, men nu er det jo et lovkrav. Vi skal gøre det ordentligt og producere vores ting CO2 
neutralt. Man er ikke god hvis man gør det, men man er en idiot hvis man ikke gør det. På den måde slår vi 
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os ikke så meget på se os vi har grøn energi. Vi vil lave et sindssygt godt brand som har en vanvittig god 
kvalitet og hvor vores slogan er internt: ‘Du må aldrig se din mekaniker’. Din cykel skal bare holde. Jens 
Martin der i sin tid startede firmaet var skide træt af at se på, hvis man ser på de cykler der står derude at de 
har et stel fra Kildemoes, en saddel fra Brooks, hjul fra et eller andet. Det er dele der er sat sammen fra 10 
forskellige mærker og det var han træt af - han ville have ligesom når du kører Audi - så er fælge, lygterne 
og alt det andet en Audi. Sådan skulle vores (Biomega) cykel også være. Man kan ikke sætte andre dele på 
en Biomega cykel. En Brooks saddel passer ikke på. Du køber designet fordi det er gennemdesignet: dit 
håndtag, din saddel, det hele og vi garanterer kvalitet og der kommer ikke nogle cirkus cykler fra Biomega. 
De kan ikke pimpes anderledes end hvordan den er. Vi er lidt de eneste der laver det hele selv hvor de andre 
sammensætter deres. Vi har selv lavet alt fra bunden og en fuldstændig brandet cykel og ikke valgt noget fra 
en typisk Hong Kong håndbog med cykeldele. Kun vores eget. Så jeg tror at gøre det mere brandet og luksus 
agtigt er en klar strategi. Det at du kommer på en Biomega cykel det har en brandværdi - det har det ikke 
ellers fordi du ikke har noget specielt. Så er det så noget med at jeg er ham med den røde cykel. 
 
CC: Har I defineret jeres brand eller ‘ved I bare tingere’? 
KS: det er super vigtigt at vi alle sammen ved det her. Derfor skal vi alle være helt enige om at det er det her 
vi gør. Det nytter ikke noget vi er uenige. Men grundlæggende kommer alle de her ideer rigtig meget fra Jens 
Martin (Skibsted) som lever af at tænke og holde taler om at tænke. Han ligger vågen om natten og tænker 
‘hvad nu’. Så kommer der en masse bræk ud i hovedet på en med gode ideer og dårlige ideer og så tager vi 
de gode og frasorterer de dårlige. Ud fra dem ser vi så på; hvordan kan vi tjene penge på det og gøre det til 
en forretning. Det første vi gjorde da Biomega startede igen var at lave en konkret forretningsplan. Jeg ved 
hvad mine kollegaer laver nu fordi jeg kan bare gå ind og kigge på planen, så på den måde har der været 
ekstremt hysteri om at holde planerne fordi det var det vi (Biomega) fejlede på sidst. Alting er nedfældet og 
ikke særlig meget er tilfældigt. Men det er også for at vi kan sælge konceptet til andre. Hvis man ser på 
hvorfor H&M bare kan åbne en ny butik er at alt er skrevet ned. Hvor skal ting hænge, hvor i byen, hvilket 
højde - alt er jo nedfældet. Derfor ved vi at jo mere vi har skrevet ned jo nemmere bliver det for os i 
fremtiden. 
 
22:45 
 
CC: Hvad er jeres udfordringer? 
KS: Vi har masser af udfordringer. Ligesom jeg tror alle produktionsfirmaer oplever så er det noget med 
levering og kvalitet. Vi har så få produkter og skal derfor gøre et stort nummer ud af hver gang vi kommer 
med et nyt produkt. Derfor skal vi helst booke noget 3-4 måneder i forvejen. Jeg kan ikke tælle hvor mange 
gange vi har haft et kæmpe arrangement og halvanden måned før får vi af vide at der ikke kan leveres til 
tiden. Fordi vi bestiller små oplag stadig ryger vi altid bagerst i køen hos de store produktionsfirmaer. Vi 
laver meget komplicerede produkter - f.eks. lancerer vi om en måned en elcykel som bare ligner en helt 
almindelig cykel der kan alt muligt mega fedt. Det bliver Biomegas store satsning. Det at lave motoren lille 
nok, få støbt stellet, må ikke veje noget og skal holde til at - det er en stor udfordring. Ellers lytter vi jo 
sindssygt meget til hvad vores kunder siger. Vi har i to måneder i streg fået vores ekspedienter til at spørge 
folk hvorfor de ikke køber en cykel - uden at være anmassende. Hvis mange ting bliver kommenteret på så 
reagerer vi jo selvfølgelig. F.eks. har vi en forgaffel der er lidt selvlysende og i dagslys ser den egentlig bare 
lidt tis gul ud og folk synes det ligner en misfarvning. Alle sådanne ting lytter vi til og forsøger hele tiden at 
forbedre. Når vi er på messer snakker vi og spørger sindssygt meget til deres tanker og skriver det ned når de 
er gået. Når 100 har sat forgaflen er misfarvet så ved vi jo nok at vi skal se på det. 
 
CC: Hvordan tænker I lokalmarkedernes præferencer ind? Er det noget I vil gøre noget ved? 
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KS: Vi tænker at det vil vi ikke gøre noget ved. Vi skal kunne lide det vi laver og vi vælger designere som vi 
synes er de bedste. Vi skal lave den her Mark Newson cykel igen og han har jo lige lavet Apple Watch. Det 
han laver - det er bare cool. Derfor skal vi ikke lave cykler i guld til Dubai eller Zebra til et andet sted. Vi 
laver det vi tror på og det vi selv kan lide og stå inde for. Vi har jo set skrækeksempler på Skagen-ure der jo 
har 6000 varianter og bling over det hele. De kunder der køber Biomega skal kunne lide os og de skal ikke 
købe fordi vi prøver at få venner.  
 
CC: Så det er en hårfin grænse med at ændre lidt for kunder og stadigvæk holde fast i det I tror på? 
KS: Vi skal heller ikke være stivnakkede. Hvis 100 vil have den i sort kan vi ikke være stædige og sige I kan 
kun få hvid. Men er der to der spørger på guld og en på grøn så er det for få til at vi gør noget - men med sort 
eksempelvis så har vi lyttet. Men det bliver stadig ikke sådan en sort som du kan se på de fleste cykler. Det 
bliver en grafitsort som er lidt nubret og industriel med matlak. Vi kan godt gøre det sort - men så bliver det 
ikke bare almindelig sort. Så gør vi det på vores egen måde. 
 
CC: Når I har så meget kontrol over jeres brand, hvad ligger så til grund for det samarbejde I havde 
med Puma? 
KS: Det var før, det gamle Biomega. Der gik nok bare lidt fame i den. Vi har også givet vores cykler væk til 
nogle ting, og nu har jeg godt nok ikke set den i en pornofilm, men det kunne den lige så godt. Der gik hat og 
briller i den. Puma kom med en kæmpe kontrakt og vi kunne lave et kæmpe oplag. Once in a lifetime. Ser 
man dem i dag er det ikke Biomega. Men de var jo populære og prissat lidt anderledes. Det var lidt en 
“Dubai-guld-cykel” og det er en af de fejl som vi skal lære af. Den måde at lave forretning er jo hul i hovedet 
og ødelægger brandet. Ham der har købt en hvid Biomega cykel kunne ikke lige få den repareret fordi de var 
ved at lave ‘guld-cykler’ i Dubai. Så var der 5 måneders ventetid og det er de fejl vi prøver at tage til os. Vi 
må ikke have så meget fart på. Det skal være velovervejet. 
 
CC: Hvordan sørger i for at partnere kommunikerer Biomega brandet som i tiltænker det? 
KS: Det er svært fordi vi igen har haft for dårligt og for lidt materiale på cyklerne. Vi har ikke billeder fordi 
vi ikke har haft vores egen butik og det at vi nu kan gøre det gør at vi kan vise sådan stiller vi cyklerne på 
den og den måde og med så lang afstand og så videre. Jo klogere vi selv bliver jo mere kan vi dokumentere 
til folk at sådan her gør vi, sådan er vores arbejdstøj og her er filerne til det klister der skal på vinduerne. Vi 
har testet det og vi kan se at det dur. Vi har ikke været gode til at gøre det ordentligt - men det bliver vi og vi 
er godt i gang. 
CC: Kan I også kontrollere det når jeres partnere vel også sælger andre brands? 
KS: Vi får vores eget område og forsøger at have shop-in-shop. Men det kan jo stadigvæk ligne lort hvis folk 
klæber det op i et hjørne. Vi har delt vores forretning op i om det er meget alvorligt træls eller er det noget vi 
tager når det kommer. Det er ok at der er nogle forhandlere hvor det ikke spiller 100 % lige nu og vi kan godt 
tåle at vente 6 måneder med for alvor at gøre noget ved det. Vi er opmærksomme på det og stræber hen imod 
at vores partnere gør som vi ønsker, men vi stresser ikke over det.  
 
CC: Hvad kan få jer til at sige “så er det nok”? 
KS: Ikke noget som udgangspunkt. Altså, har en partner sat en brooks saddel på, så skal vi have en alvorlig 
snak. Men vi vender det indad og ser det som om at vi ikke har forklaret pågældende godt nok om hvad det 
er Biomegas brand står for. Og så giver vi dem en forklaring til at vi give dem en fuld forståelse fordi vi ikke 
typisk har været gode nok til at forklare. Hvis de ikke sælger noget er det jo også vores skyld et eller andet 
sted. 
 
CC: Hvordan bliver jeres brand anvendt på tværs af kontaktpunkter?  
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KS: Brandet går ud på alle punkter, men vi må prioritere det i tid. Igen er vi ikke så mange og så må vi 
vurdere hvad der er vigtigst. Lige nu er det at produkterne spiller og der er steder de forhandles. Hvor mange 
følgere vi har på Facebook og Instagram er ikke så vigtigt lige nu - men det bliver det og vi har det i 
baghovedet. De store ting er vi ved at være på toppen af så vi kan tage de næste ting. En stor del af Biomegas 
strategi er at nedskrive alt, så der er lavet en social medie plan for hvornår vi skal have X antal følgere, X 
antal der interagerer osv. Der er dog en meget flad kurve og fra efteråret skal vi så til at gøre noget. Vi har 
ikke været gode til at tage billeder og brochurer og det er efterspurgt og derfor har vi prioriteret det. Vi skal 
vide hvad alt koster fordi vi skal lave et budget til ejerne et år frem. Vi er på vej frem og leverer noget vi er 
stolte af. De store grundlæggende planer for at vi har ens kontaktpunkter er en af de ting jeg sidder med. Nu 
er butikken på plads og så kan jeg jo se at hjemmesiden ikke kan følge med. Så nu er den opdateret så godt 
som vi kan nu og i budgettet skal vi have lavet en ny om et år. Ting tager tid men vi er klar over at billeder, 
emballager og det hele skal være ens, men ressourcerne er knappe og det tager naturligvis tid at lave alle de 
her ting. Noget så vigtigt som en hjemmeside tager jo mega lang tid. Jeg er selv uddannet designer og ved 
hvor meget billeder kan sælge og jeg får jo ondt i maven over dem der er på hjemmesiden.  
 
CC: Hvordan skaber i kommunikation på andre markeder? Hvordan udnytter i brandværdien i 
Danmark på andre markeder? 
KS: Der er jo noget med at hvis vi siger det er sådan her - så er det sådan her! og det er jo det samme som de 
store brands gør: “vi er de fedeste til det vi laver det”. Naturligvis skal vi være det og tro på det, men vi skal 
ikke bare gå efter at sige det - der skal være en så stor tro at andre bliver overbevist. og nu har vi statistikker 
på salg i butik og online samt tal fra messer. Vi har en pakke vi kan sælge ind til folk såsom hvordan 
butikker skal indrettes. De kan få custom made disc. Vi virker nok også professionelle efterhånden og kan 
sælge et brand som nok virker større end vi er. At puste sig lidt op og tro på det virker. 
 
CC: Står I selv for markedsføringen på andre markeder? 
KS: Delvist. Vores forhandler i Italien har en fætter der kan noget marketing og de er rimeligt 
selvforsynende. MEN, vi holder øje og besøger vores butik i Milano og ser om tingene ser ud som de skal. 
der er stadig en del benarbejde - vi er ikke så corporate at vi bare kan sætte det i søen og så kører det. Vi skal 
også stadig lære vores partnere at kende og de brænder jo nok ikke lige så meget som os fordi de også har 
andre brands de skal være loyale over for. Vi har vel 15-20 partnere lige nu rundt omkring i verden.  
 
CC: Hvem er jeres konkurrenter? 
KS: En direkte konkurrent er hollandske Vanmoof. Det er nok det eneste mærke der også laver design cykler 
som os. Ellers er det mere sådan at vi laver ladcykler og så har vi lidt konkurrenter der. Men folk 
sammenligner os og spørger er den det mere værd og er designet så fedt - med den på er vi potentielt i 
konkurrence med alle. Men jeg føler ikke vi har nogen hvor folk siger “så køber jeg X i stedet for” .. Fordi vi 
kæmper med mange om forbrugernes kunder har vi overvejet at vores forhandlere skal være designbutikker 
og lignende. Dem som henvender sig til folk der har 10.000. kr. ekstra på lommen og er villig til at bruge 
dem på noget fedt - noget lir af en art. Det er nok sådan vi gerne vil se hvem der tager cyklen for os. Folk 
køber nok ikke en Biomega cykel for at køre mange kilometer. Det er nok mere folk der har penge til overs 
og vil bruge dem på en cykel der kan stå i lejligheden mere end på en ferie til Tenerife. Det er en cykel som 
kæresten vil acceptere står i lejligheden.  
 
CC: Føler I at Biomega slipper noget af kontrollen ved at have agenter rundt omkring i Verden? 
KS: Vi har oplevet udfordringer ved vores forhandler Tobias ude på Frederiksborggade. Det tager vi dog på 
vores kappe og ser indad - Tobias er en cykelforhandler der gerne vil tjene nogle penge og når folk siger de 
ikke kan lide den gule forgaffel så maler han det bare selv. Altså, løser problemet på en eller anden måde og 
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tager folks henvendelser seriøst - så hvis folk vil have rødt tape så skifter han det bare fordi han er ekstremt 
serviceminded. Det er sådan nogle problemer vi oplever fordi vi har været for dårlige til at informere om 
hvor vigtigt det er at komponenter ikke bliver ændret. og så igen skal vi også være med på at når han siger 
“så sælger vi jo ikke Biomega cyklen”. Derfor kan det også være at vi lukker shoppen i London fordi de ikke 
kan forstå at de ikke skal ændre på cyklen fordi det kan gå ud over brandet, men der er vi slet ikke endnu. Vi 
er meget åbne overfor at lære og forstå vores kunder og vores forhandlere og vi skal have det til at lykkes. 
For hvis det ikke kan lykkes i London hvordan får vi det så til at lykkes i resten af verden. Vi går 20 ekstra 
skridt hvis vi har et godt samarbejde og stoler på vores partnere og så kan det jo være at vi på sigt lære at vi 
skal sælge gennem design butikker og ikke cykelforhandlere fordi cykelforhandlere er for vant til at lave 
cyklen efter kundens behov. Men når alt kommer til alt så er det også en cykel og folk skal føle at de kan få 
den fikset hvis der er behov for det. Så vi vil rigtig gerne få det til at fungere med cykelhandlere. 
 
CC: Hvordan ser fremtiden ud for Biomega og Biomegas brand? 
KS: Det er en kombination af at udvikle brandet og lancere nye produkter. Vi skal have lavet flere planer og 
øget salget og have flere butikker. Men i 2015 og 2016 skal vi have øget vores produkt portfolio signifikant 
hvor der kommer måske 5-6 nye cykler og masser af collabs. Vi er ved at lave tøj med Mads Nørgaard og et 
fransk mærke der hedder FEC og vi skal lave sportstøj med Stella McCartney og parfume med Tom Ford. Vi 
skal have skabt en livsstil omkring det at cykle og bevæge sig i byen uden at ligne en forvirret husmor. 
Derudover skal vi være flere mennesker, men vi tager museskridt. Vi er nødt til at rykke på hele fronten fordi 
vi har dårlige erfaringer når folk rykker lidt her og andre rykker lidt der. Vi skal rykke som en enhed.  
 
CC: Har Biomega nogle tanker i forhold til ambassadør programmer og kendte der bruger brandet? 
KS: Vi er meget mere strukturerede nu i forhold til at bruge kendte til at benytte Biomega brandet. Før var 
det mere løst og fast hvor Paris Hilton kunne få en cykel og Obama kunne få en cykel hvis det er. I første 
omgang bruger vi Danmark og giver mænd i den rigtige alder og det rigtige segment, altså vores målgruppe, 
en Biomega cykel som vi gerne vil have de kører rundt på. For vi satser stadig benhårdt på den samme 
målgruppe. Altså Medina eller Paris Hilton skal ikke lige umiddelbart have en cykel fordi de ikke lige ligger 
i målgruppen. Så vi finder de rigtige til vores ambassadør program hvor vi skriver en kontrakt om at de er 
gode til at fortælle om Biomega brandet og at de gerne vil møde op til vores events og fester. Det er faktisk 
en rimelig stor succes og der er flere der allerede har fået en Biomega cykel. Vi kan mærke at det har en 
effekt at benytte ambassadører og benytte deres status til at promovere og associere Biomega med de rigtige 
ting.  
Eksempler er Uffe Buchhardt, Ole Henriksen og Emil Thorup. For at få det ud internationalt benytter vi 
vores agenter på de lokale markeder til at finde de rigtige og eksempelvis er vores Mand i London i gang i 
øjeblikket. Men vi er også klar til at bruge penge på det. Finder vi ud af at hvis vi betaler Brad Pitt 10 
millioner og det virker så gør vi gerne det. Men først undersøger vi det lige herhjemme og hvis det virker her 
og så i London så udvider vi det naturligvis. Mænd er dog ikke lige så let påvirkelige som kvinder i forhold 
til brand endossement. 
 
CC: Hvad kræver I af ambassadørerne? 
KS: Når de får cyklen så får vi nogen til at tage billederne og dem kan vi så frit bruge. De skal så tage 
minimum 5 billeder over det næste halve år hen over sommerperioden hvor de bruger cyklen og tagger os 
korrekt. De må gerne låne cyklen til venner og familie men de må ikke give den væk og så skal de deltage 1-
2 arrangementer vi holder hvor de dukker op så det er interessant for Euroman at komme og tage billeder. 
Der er ikke så meget andet man kan gøre. Man kan jo ikke sige at du SKAL skrive i ekstremt begejstret 
tonefald. De siger jo også ja fordi de har brug for en cykel. De skriver under på at de vil bruge den. 
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CC: Gør I noget proaktivt ift. hvis kendte der ikke passer ind i jeres målgruppe bruger jeres cykler? 
KS: Det er jo fint. Men som ambassadører vælger vi jo dem vi gerne vil have og mon ikke kendte der ikke er 
i målgruppen kan få en rabat.  
 
CC: Hvordan får man samarbejde med en verdenskendt designer som Mark Newson, når man er et 
lille dansk brand som Biomega? 
KS: Det er fordi I ikke kender Jens Martin (Skibsted). Vi sad til et møde og så sagde han hvem er de fedeste i 
verden hvis vi skal lave sportstøj? Jeg sagde at det er vel Stella McCartney der har lavet en fed serie for 
Adidas og så fik jeg lige hendes nummer af ham. Der er ikke de mennesker han ikke kender. Han er med i 
Young Global Leaders og er gode venner med Bill Gates og Mark Newson er hans ven som han mødte før 
han blev et stort navn. Og så er han jo en del af KiBiSi sammen med Lars Larsen og Bjarke Ingels som også 
kender alt og alle. Jens Martin og hans ansigt og netværk er uundværligt for Biomega brandet. Han er SÅ 
sympatisk og ikke hævet over andre og ringer man på vegne af ham så bliver tingene oftest lidt nemmere. 
Men de her designere har været vores styrke, men også vores svaghed fordi designerne, og derved Biomega, 
tænker design og ikke på funktionalitet. Det har også været lidt farligt fordi vi har glemt lidt også at tænke på 
det er altså en cykel. Så vi skal helt sikkert passe på ikke at være designere og starstruck. Fordi vi er en 
cykelbutik og ikke designere. Det ved vi nu, men det er også noget vi har fejlet på. Kunsten er at alle er med 
og at vi gør tingene grundigt og ikke bare buldrer derudaf. Gør vi noget i Tokyo så SKAL det være 
gennemført hvor vi tidligere bare sagde ja-ja men så var vi gået konkurs igen om et år.  
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Bilag 3 – Interview med Les Deux 
Lokation: 
Les Deux HQ, Bernhard Bangs Allé 25, 2. tv, 2000 Frederiksberg 
Dato: 
Mandag d. 11. maj 2015 kl. 10:00-11:30 
 
Deltagere: 
AH: Andreas Von der Heide, Partner og stifter hos Les Deux 
CC: Casper Clemmensen og Christian Kiær Sønderbæk, Forfattere på afhandlingen 

 
CC: Hvordan definerer I jeres målgruppe i Les Deux? 
AH: Der er her to sider af samme sag. Vi har en defineret målgruppe, hvor vi er gået fra at være en yngre 
brand og målgruppen var 18-23 år gamle, men med tiden har vores målgruppe fulgt vores egen alder meget. 
Det vi forsøger på nu, er at få fat i en mere loyal forbruger, så vi skal have fat i ham fra 23-25 og op til 35 år, 
så de begynder at have noget økonomi. Det er med til at vi kan lave andet en sweatshirts og T-shirts, men i 
stedet lave de her lidt dyrere ting. Så vi definerer vores målgruppe, som den modebevidste unge fyr, fra 23-
35 år og piger i alderen 23-30 år.  
 
CC: Da I grundlagde Les Deux, hvad var jeres internationale ambitioner? Havde I en idé om at det 
var større end Danmark? 
AH: Vi har altid gerne ville udenfor Danmarks grænser. Danmark er for lille til at tjene ordentlige penge, så 
vi har altid ville gå ud bredt, og har forsøgt at være det skandinaviske svar på Ralph Lauren. Men når det er 
sagt, så startede vi med én T-shirt, så tankerne var store men setup’et var ikke lige til det. Så vi startede med 
at have meget fokus på at få det danske marked til at køre, før vi rykkede videre. Efter to år, da det danske 
marked begyndte at rykke, så var vi hurtige til at fokusere på, hvordan vi kom ud til vores nærmarkeder. 
Efterfølgende blev vores eksport mere sporadisk, hvor vi “ser en bold og løber efter den”, og nogle gange går 
det, og andre gange går det ikke.  
 
CC: Hvad var jeres ambitioner rent internationalt da I startede Les Deux? Havde I en ide om at det 
var større end Danmark? 
AH: Det har altid været inde i overvejelserne, bl.a. ved at vi har kørt en mere amerikansk “college stil” og 
blandet det med København og Paris, alt efter hvilken kollektion det har været. Så vi har gerne ville gøre det 
internationalt fra start af. Vi så at Ralph Lauren havde fungeret med et eller andet internationalt, så vi 
forsøgte at tage nogle af deres ting og blande det med vores egen identitet. 
 
CC: Hvilke markeder er I repræsenteret på? 
AH: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Japan, Tyskland, Belgien, Holland, Luxembourg, 
Sydkorea og enkelte butikker i USA. Men det er ligesom vores hovedmarkeder. 
 
CC: Hvordan er I repræsenteret på de omtalte markeder? 
AH: Umiddelbart, arbejder vi altid sammen med agenter eller distributører. Det kommer meget an på, om det 
er et marked vi kan kontrollere. F.eks. er Sverige et land med en meget svær lovgivning i forhold til 
kreditforhold, så der har vi distributører, som tager hele risikoen. Samtidig har vi en agent. I Sydkorea har vi 
en distributør. Japan har vi selv taget os af på messer osv. Så vi har ikke én strategi, men så snart vi føler at 
det bliver for svært at styre selv, så tager vi en distributør på, fordi vi vil hellere betale noget mere for 
vedkommendes arbejde også være sikre i vores indtjening. 
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CC: Hvilke vækstplaner har I fremadrettet for Les Deux? 
AH: Udgangspunktet er f.eks. i Tyskland, der vil vi meget gerne have vores egne kørende, og det vil vi 
generelt gerne, også i Danmark, da det lang bedre kan betale sig. Men sådan som vores økonomi er nu, hvor 
alt bare går til vækst og vi stadig er en forholdsvis ung virksomhed, og som tøjvirksomhed har vi ret store 
krav omkring varelagre, så ændrer det sig ikke lige nu. En agent skal jo ikke have et fast ‘fee’, han skal bare 
have for det han sælger, og her i opstarten er den model nemmere. Men på lang sigt skal vi have vores egne 
 
CC: Hvordan sørger I for at Les Deux brandet kommunikeres som I ønsker det på jeres respektive 
markeder? 
AH: Det kan være svært, f.eks. i et land som Japan hvor vi selv står for det hele. Normalt når vi arbejder 
sammen med distributører og agenter, så er det deres medansvar, og derfor leder vi på nuværende tidspunkt 
efter en distributør i Japan. Men da vi startede i Japan indgik vi et samarbejde med de fire største 
butikskæder, og i de kontrakter der ligger der, der ligger noget PR som de skal tage sig af, og sådan er det 
lige nu, indtil vi finder en distributør som kan få vores produkter på en kendis. Samtidig kender jeg 
personligt Pierre Bengtsson som er fodboldspiller i Mainz, men som spillede i FC København tidligere. I 
Mainz er der en holdkammerat som er japaner, som også spiller for det japanske landshold, og har stor 
kendis status i Japan. Så i sådan et tilfælde sender vi tøj til ham. I Sydkorea og Norge er det vores 
distributører der sørger for det. Vi er netop kommet ind på det svenske markedet. Her havde vi det svært i 
starten, og evaluerede derfor på “hvad der skulle til for at få succes?”. Så her har vi forsøgt at få mere 
ejerskab i butikkerne, og åbnet vores egen shop-in-shop, hvor vi har taget vores identitet, og taget 
udgangspunkt i et gammelt “locker room”, og bygget det op i butikkerne, så folk får en oplevelse når de 
kommer ind. Samtidig har vi hyret et PR bureau. Vi giver vores agenter og distributører muligheden for at 
gøre det hele selv, men hvis ikke de kan løfte opgaven så går vi ind og blander os. 
 
CC: Hvad gør I som virksomhed for at jeres agenter og distributører forstår jeres brand identitet? 
AH: Alle agenter er herinde (på kontoret) to gange om året, hvor de bliver sat ind i kollektioner, tanker osv. 
Også holder vi en hel dag, hvor vi “kører dem igennem hele maskinen”. Da mange af markederne stadig er 
unge for os, er det svært at være ens alle steder. Dog er Norge lige pt. vores største marked, og her kender du 
os og vores brand som du gør i Danmark. I Sverige er vi lige kommet i gang. Så det er lidt forskelligt, alt 
efter hvor du er henne i verden. Det tager ca. to år, før vi er godt kørende på et marked.  
 
CC: Hvordan vil I beskrive brandet Les Deux? 
AH:  Vi anser os selv som “above-mid”, så vi er ikke enhver mands eje, kasketten blev dog enhver mands 
eje, men vi ligger rent prismæssigt over konkurrenter som Samsøe & Samsøe osv. og det vil vi gerne blive 
ved med. Det hænger også sammen med vores strategi, når vi går ind på et nyt marked, så ligger vi os altid i 
A+ butikkerne, også kan vi altid trække os længere ned “mid-marked”. 
 
CC: Hvordan håndterer I at jeres brand i situationer bliver enhver mands eje? 
AH: Vi forsøger at forny os hele tiden, og vi ønsker at have volumen for midt market, men vi vil gerne blive 
set på et lidt mere high market, så det vi har gjort er at i næste sæson der har vi indgået et samarbejde med 
Kopenhagen Fur. Det gør vi for at Elle og Euroman begynder at omtale os, bl.a. som et brand som kan lidt 
mere. Tre måneder efter bliver der lanceret et samarbejde med Disney. Disney kender alle, det er meget midt 
market, men fordelen er at de kender det i hele verden. Dvs. når vi lancerer det i Danmark, kan vi sende det 
ud til alle vores markeder. Så den omtale vi så får “up market” kan vi “trække ned” mid-market også får vi 
forhåbentlig en god indtjening på det. Det gør, at når vi laver de her samarbejder, som f.eks. vi også gjorde 
med Mads Nørgaard, så kan vi komme et skridt op, også falde lidt ned i markedet igen. 



Designet til at være global 

Side 155 af 191 

 
CC: Hvad har stifterne betydet for brandet Les Deux? 
AH: Jo større vi bliver, jo mindre betyder vi. Jeg har forsøgt at gøre meget ud af, at komme ud og snakke om 
Les Deux, og fortælle om iværksætteri, for at skabe en “nem måde” at lave PR på. Men i starten betød vi 
rigtig meget, jeg tror stadig at jeg betyder lidt, men jeg tror godt at man kunne fjerne mig, den dag i dag. Den 
anden partner, Virgil, betød også meget i starten, det var ham der havde alle relationerne til de kendte og han 
bar brandet, men det er nemt at fjerne folk fra et brand. Det havde været noget andet, hvis det hed Les Deux 
by Andreas van der Heide eller Les Deux by Virgil Nicolas. 
 
CC: Har det været et bevidst valg at forsøge at tilskrive jer selv en værdi overfor brandet? 
AH: Ja, fordi så snart at folk kan sætte et ansigt på et brand, så det er nemt at relatere sig til, så er der nemlig 
en stil man kan følge.  
 
CC: Hvordan bliver jeres brand anvendt på tværs af kontaktpunkter?  
AH: Det er vi først begyndt på nu her. Vi gør det bl.a. vha. shop-in-shop i et forsøg på at tage ejerskab over 
butikkerne. Nu er vi også i gang med at lancere en ny webshop, og meget af det er jo iværksætteri, så den 
webshop vi har nu, har vi haft i tre år, og den har kørt rigtig godt, men den er ikke særlig spændende at se på. 
Så nu er vi i gang med at re-designe den, ved at tage udgangspunkt i det førnævnte locker room, og har dertil 
fået designet vores egne interiør og møbler, så vi kommer ud og viser hvad det er vi gerne vil ude i 
butikkerne. Men førhen har vi ikke gjort det, fordi vi ikke har haft kapacitet til det. Vi har ikke mulighed for 
at tage rundt til vores 100 butikker i Danmark, og sikre os at alt spiller - det har vi ikke nogen der kan, og det 
er ikke der vi har valgt at bruge pengene. Det vi dog kan gøre, er at give butikkerne viden, bl.a. ved at tage 
dem ind til kundeaftener, vi kan sende in-store materiale ud til dem, som de kan bruge. 
 
CC: Hvor selektive er I med hvem I ønsker at arbejde sammen med? 
AH: Vi er forholdsvis selektive. Vi ønsker ikke at være tilgængelige nede i en butik som Black International. 
Vi har en vis standard; de skal være den bedste butik i byen, som kan sælge nogle varer. Så vi er 
nødvendigvis ikke interesserede i at samarbejde med en butik som Storm, inde i byen, fordi de “flytter ingen 
varer”, og de vil have det på kredit, så der skal også være noget indtjening.  
 
CC: Hvad har været jeres største brandmæssige udfordring? 
AH: FCK samarbejdet. Et samarbejde hvor vi skulle designe fodboldklubbens tredje trøje. Her oplevede vi at 
tøj bliver så følelsesmæssigt. En ting er, at vi går ud og siger at vi er FCK fans, det er vi dog ligeglade med, 
vi er inkarnerede FCK fans, så den vidste vi godt ville komme. Men de hardcore FCK fans som f.eks. elsker 
tøjmærket Le Fix, som er vores konkurrent, de blev sure over samarbejdet. Le Fix havde også haft 
muligheden for at lave trøjen, men de vandt ikke. Der oplevede vi, hvor nemt det var for folk at sidde bag 
computeren og true vores designere med tæsk. Det blev en ret voldsom oplevelse. Derfor ved jeg ikke om det 
var noget vi ville gøre igen. Vi kommer dog måske i samme situation med Kopenhagen Fur. Der er noget 
etisk i det samarbejde, og det gør vi os mange tanker om, hvordan vi lancerer det.  
 
CC: Hvad drev jer til at indgå sådanne et samarbejde med FCK i første omgang? 
AH: Det var klart muligheden for at få et brand som FCK bag sig, som nok er Nordens største 
fodboldvirksomhed. Samtidig var vi som sagt FCK fans, så det var stolthed. 
 
CC: Anvender I celebrity endossement? 
AH: Det bruger vi rigtig meget, og har gjort det fra dag 1. Vi startede med Medina, Nik & Jay osv. Derefter 
fik vi Remee med, da han havde en sweatshirt på TV2 om morgenen, og det var ligesom der det hele 
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startede, og vi solgte 200 sweatshirts - hvilket var meget for os dengang. Så det bruger vi meget, men nu har 
vi så stort set også været på alt hvad der er i Danmark, så vores næste mål er udenlandske fodboldspillere, 
som vi f.eks. gør nu i Sydkorea og Japan, gennem vores kontakt med Pierre Bengtsson (fodboldspiller). Vi 
bruger det rigtig meget, og det betyder rigtig meget. 
 
CC: Hvordan anvender I så celebrity endorsement rent praktisk? 
AH: Nogen finder selv vores produkter, nogle gange er det deres stylister der ringer, og andre gange er det os 
der opsøger dem. Vi betaler dog aldrig for det. De skal kunne lide varerne og de skal gå i det fordi de har 
lyst, ikke fordi de får penge for det. 
 
CC: Er I selektive med hvilke kendte der anvender og promoverer jeres brand? 
AH: Ja det er vi. Vi kan dog ikke forhindre folk i at købe vores tøj, men vi kan forhindre dem i at få det af os 
gratis. Der er selvfølgelig samarbejder som vi ikke er interesserede i. 
 
CC: Hvor meget ind tænker I brandet i jeres vækststrategi? 
AH: Vi vil meget gerne ud på alle markeder, men vi forsøger stadig at være selektive med vores markeder, 
fordi ellers ender vi med at “være døde” inden vi går i gang. Vi forsøger, som forklaret tidligere, at komme 
ud på markederne og placere os midt market, for at skabe hype’en omkring vores produkter, for så at bevæge 
os op i above midt markedet. I Japan er det dog lidt anderledes, da vi her har lagt os ud i de fineste butikker 
fordi at der her er en anden købsadfærd. 
 
CC: Hvad har I lært af jeres ekspedering på nye markeder? 
AH: Vi lærte bl.a. noget i Tyskland. Her dummede vi os. Tyskland er et marked som vi rigtig gerne vil ind 
på, men vi er der bare ikke. Derfor arbejder vi meget på det, da det er et kæmpe eksportmarked, men det er 
meget svært at etablere sig på. Vi har forsøgt at have en dansk/tysk agent dernede, som boede i Odense og 
det fungerede bare ikke. Vi lærte hurtigt at Tyskland ikke bare er ét marked, Tyskland er måske otte 
markeder. Det kræver at man har en tysker på, ellers er det lige meget. 
 
CC: Hvor mange er I i Les Deux på nuværende tidspunkt, og hvordan er jeres roller fordelt? 
AH: Vi er seks fuldtidsansatte i Les Deux, vi har et holdingselskab liggende på toppen, så har vi By Nord. 
Vores administration ligger oppe i holdingselskabet, her er vores CFO, vores sourcing gruppe og designere. 
De er dermed repræsenteret i begge selskaber. Så har vi et lager hold, og en webshop ansvarlig, så har vi 
vores grafikere, også har vi mig og Kristoffer. Jeg står meget for kommunikationen. Så vi har definerede 
roller. Dog får vores distributører selv lov til at køre deres kommunikation. Jeg har selvfølgelig tæt sparring 
med dem, men de har styr på hvad der sker på deres markeder. Dog er vores organisation meget flad. 
 
CC: Kan du komme med eksempler på hvad jeres, henholdsvis bedste og værste, marketing 
strategier/aktiviteter har været? 
AH: Altså oplevelsen med FCK var nok den værste, men på samme tid var den rent faktisk god, da vi fik ret 
meget presse på den, så den gik begge veje. Det overraskede os dog meget, at den var så negativ. Det bedste 
vi har lavet har været ting der er gået viralt, f.eks. vores Wood Wood kampagne. Her gik Wood Wood ud og 
sagde til Line Rafn; “du må ikke have vores kasket på.” Og dermed opstod det der blev kaldt Wood Wood 
gate, og de blev svinet til. Her greb vi boldet, og sagde at: “Les Deux er for alle, I kan få 10% rabat på alle 
Les Deux kasketter resten af dagen, brug koden ‘Wood Wood’.” Her kom vi på tv og vi fik omkring 100.000 
views på vores opslag. Så det er det bedste vi har gjort. Jeg kan godt lide når vi går ind og provokerer, og 
lægger os ud med andre. Og det er samtidig også det jeg føler fungerer bedst for os; at arbejde i nuet. 
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CC: På hvilke medier markedsfører I jer selv? 
AH: TV, Facebook og Instagram er nok de stærkeste medier, også er der altid Twitter osv. her er vi dog ikke 
så aktive. Samtidig forsøger vi at få rigtig meget god presse i magasiner og i aviser.  
 
CC: Hvordan anvender i Instagram? 
AH: Vi har netop lavet en ny strategi for det. Det hele Les Deux handler om, det er at vi ikke bare vil sælge 
en sweatshirt, vi vil sælge en livsstil. Det betyder også, at når markeder er mættede, som f.eks. det danske, så 
kan vi udvide til nye salgskanaler ved at udvide produktporteføljen, f.eks. med ure, briller osv. Dette kan 
Instagram hjælpe med - at sælge den her livsstil. Hvis vi kan sælge den her livsstil på Instagram eller på 
Facebook, så giver det os en stor fordel i købssituationen. 
 
CC: Les Deux giver penge til en skole i Zambia, hvad har jeres tanker været omkring det? 
AH: Det har taget tid, før vi har nået til et punkt hvor vi har fået noget ud af den. I starten handlede det ikke 
så meget om CSR. Vi er iværksættere, og derfor fandt vi det sjovt at se hvad man kunne gøre for at hjælpe 
med at bygge en skole i Afrika. Nu bruger vi den dog meget til CSR og til at styrke vores brand. Vi er dog 
ikke dygtige nok til at bruge det endnu. Vi har brugt 500.000 kr. på det her projekt også brugte vi yderligere 
250.000 kr. som jeg fik samlet ind, ved at løbe gennem ørkenen. 
 
CC: Hvad er det næste skridt så i den CSR strategi? 
AH: Det næste skridt er helt klart at det skal være en større del af hele vores onlinestrategi. Her har vi i 
tankerne at følge nogle børn dernede, og følge deres udvikling og deres færden på den skole, mens at folk 
kan give tilskud til de enkelte børn. Vi ønsker ikke at være en nødhjælpsorganisation, men vi får 
forespørgsler på om folk kan gøre noget for at hjælpe, og det er så det vi forsøger at imødekomme. 
 
CC: Hvornår begyndte Les Deux at eksportere? 
AH: Vi startede med at eksportere i 2012, og Les Deux blev stiftet i 2009. Man har dog fra start kunne købe 
online og få leveret i hele verden. Og i dag udgør eksport ca. 60% af vores forretning. Vores ambition er 
fortsat at udvide vores eksport. 
 
CC: Hvad er Les Deux’s fremtidsplaner rent kommunikativt? 
AH: Som udgangspunkt vil vi bygge op og udvide online, da det er her vi er stærkest, og det er her vi 
kommer bredest ud. Samtidig kunne vi godt finde på at bygge en flagship store. Vores fremtidsambition mht. 
salg, er at i 2020 skal 50% af vores omsætning ligge online, da vi her har en dækningsgrad på 75%. Men som 
udgangspunkt er vores fremtidsplaner, rent marketingsmæssigt, at sprede vores budskab og livsstil ud, 
gennem shop-in-shop, butikker og online, så vi rammer flest muligt. 
 
CC: Har I en brand strategi el.lign. skrevet ned, som man evt. kan få indsigt i? 
AH: Nej det har vi desværre ikke. Der er vi så iværksætter agtige, at vi ikke har fået skrevet noget ned, men 
ofte arbejder ud fra vores mavefornemmelse, og arbejder derfor meget dag til dag. 
 
CC: Hvor meget spiller I på at være ‘dansk’? 
AH: Rigtig meget. Det giver os rigtig meget værdi. 
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Bilag 4 – Interview med AIAIAI 
Lokation: 
AIAIAI HQ, Studiestræde 31, 1455 København K 
Dato: 
Fredag d. 22. maj 2015 kl. 11:00-12:00 
 
Deltagere: 
FJ: Frederik Jørgensen, Stifter og Marketingsansvarlig hos AIAIAI 
CC: Casper Clemmensen og Christian Kiær Sønderbæk, Forfattere på afhandlingen 

 
CC: Hvad er din rolle hos AIAIAI? 
FJ: Jeg er en af grundlæggerne, og har haft forskellige roller, lige nu sidder jeg i marketing. Til at starte med 
sad vi jo alle sammen bare med alle roller, fordi vi var fire mand, også røg jeg over og fik salgs ansvaret, og 
har så fyldt marketing ansvaret på. Det har jeg haft her det sidste halvandet års tid. 
 
CC: Hvordan definerer I jeres målgruppe i AIAIAI?  
FJ: Altså det er jo noget som vi bliver nødt til at tvinge os selv lidt til, tingene er jo sådan helt overordnet 
ikke så planlagte, fokuseret og målrettet mod det ene, og nu skal vi gøre det for at ramme de mennesker. Vi 
arbejder jo nok lidt mere indefra og ud, hvor vi ligesom gøre nogle ting som vi synes er spændende og laver 
nogle produkter som vi synes er fede. Så har vi sådan lidt en forventning om, at så er der jo nok også nogle 
andre der gør det. Det vi synes er interessant er at vi mener jo selv, modsat mange af vores konkurrenter, 
som måske er nogle gamle virksomheder, hvor der sidder nogle mennesker som kommer et eller andet sted 
fra, at vi tilhører en eller anden del af den kultur vi også prøver at sælge produkter til. Så vi kan bruge os selv 
ret meget som sådan, at der bliver tænkt meget intuitivt og sådan lidt følelses agtigt, mere end det 
nødvendigvis er sådan at nu skal et produkt se sådan ud, og det skal kunne det, fordi det er der nogen der har 
sagt. Der prøver vi at gøre det lidt mere som vi føler for det. Men selvfølgelig er vi opmærksomme på hvem, 
vi gør ikke så meget for at måle det, men selvfølgelig har vi nogle hint en gang imellem, fordi vi kan jo 
selvfølgelig se hvad folk laver på sociale medier og alt muligt andet, det er ikke sådan noget vi er 
verdensmestre i overhovedet, men det vi ihvertfald bilder os ind, og som vi fokuserer på, er meget folk som, 
selvfølgelig, er interesseret i musik, som er sådan lidt ambitiøse amatører eller noget i den stil. Vores 
kernemålgruppe er folk der selv laver musik, og igen, ikke nødvendigvis professionelt, men bare leger med 
at lave det. Det er kernen. Det er der hvor vi arbejder med artister som vi gør, og nogle som kan inspirere de 
folk som de andre brands i markedet vi prøver at lave samarbejder med, er også nogle som laver enten 
software eller andet til musik produktion. Så det er sådan der vi ligesom ligger det meste af vores fokus, men 
vi er jo godt klar over at det er jo formentlig kun en lille del af dem der rent faktisk køber produkterne, som 
jo kan være nogle der bare synes at en DJ eller en musikproducer er sej, eller nogle der bare går op i design. 
Jeg tror faktisk at en stor del af vores målgruppe som vi, måske i en periode har negligeret lidt, er folk der 
bare går op i design. Vi har været meget musik fokuseret, men jeg tror nu der er lige så mange der bare synes 
det er et flot produkt, og det er jo også et sted hvor vi får masser af opmærksomhed. Så det er sådan unge 
mennesker, 18-45 år, jeg tror ikke det er helt unge, og jeg tror heller ikke det er sådan ældre, men på en eller 
anden måde nogle der følger lidt med, sådan urbant helt sikkert, som på en eller anden måde går op i musik. 
 
CC: Hvad var jeres ambitioner rent internationalt da I startede AIAIAI? Havde I en ide om at det var 
større end Danmark? 
FJ: Ja, det var vi helt sikkert altid haft. Måske ikke sådan fuldstændig bevidst, det var ikke sådan så at vi 
havde lavet en stor business plan om hvordan vi skulle ind der, det var meget et skridt af gangen. Men vi var 
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godt klar over den måde vi angreb det på var ret nichepræget, det var meget anderledes design, så det var 
noget med at finde de der interessante butikker rundt omkring i verden, som kunne give os et eller andet 
udspring i storbyer, også sådan prøve at bygge det på den måde. Vi havde en meget stor fokus på Apple til at 
starte med, og det var ligesom målet at vi kunne samarbejde med dem. I starten lavede vi jo Earbuds, som 
var sådan mere sådan headsets som jo var helt oplagt skulle linkes sammen med Apple. Så det har vi altid 
været. 
 
CC: Er det at være international også noget der er tænkt ind i jeres brand og kommunikation? 
FJ: Altså jeg tror meget at det altid har været sådan en naturlighed, jeg tror bare at det er sådan lidt i dag når 
man er ung at så orienterer man sig bare imod hele verden, altså det er sådan naturligt at det var jo de steder 
vi læste og de butikker vi kendte. På den måde vi gjorde det, hvor det var ret snævert, det der ligesom 
var sket hvor alt var digitalt og alt kommunikationen er så nem i dag, jamen så kan du netop have de 
her nichemarkeder rundt omkring i verden og stadig håndtere dem, hvor for 20 år siden ville det jo 
havde været helt umuligt at være til stede på utallige markeder, fordi så skulle vi rejse på messer 
rundt i hele verden og ingen ville kende os, men nu kan man lige så godt være et niche brand i 20 
forskellige byer der samlet bliver til noget. Så vi har altid bare været sådan. Engelsk er også det sprog vi 
bruger, og vi har klart mest fokus på internationale medier osv. men ellers, vi arbejder faktisk ikke så 
geografisk i forhold til vores branding, det synes vi ikke giver så meget mening fordi, den gruppe vi 
måske snakker med, jamen de finder os. Fordi det er så online og magasiner jo bliver distribueret rundt 
omkring i verden, så synes vi jo ikke rigtig det giver mening at snakke om; “Nu er det amerikanske 
forbrugere vi skal snakke med.” Altså selvfølgelig er der en eller anden grad af det, der kan jo være lokale 
medier, men generelt er det noget med at det er en gruppe af mennesker som vi ved eksisterer alle steder. Og 
de artister som vi arbejder med, har jo også målgrupper i hele verden, så det er jo ikke sådan, at vi ihvertfald 
ikke gør særlig meget ud af at vi finder en som er særlig stærk lokal, f.eks. en stor italiensk DJ som ingen 
kender udenfor, eller Kim Larsen i Danmark. Det er mere generelt sådan globalt vi gør det. 
 
CC: Hvilke markeder er I på? 
FJ: Ja, altså der er jo enormt stor forskel, altså nogle markeder er vi på, men det kan være vi har to butikker, 
så det er jo næsten ikke eksisterende, men vi er vel sådan brutto, er vi vel på 20 markeder. 
 
CC: Hvordan er AIAIAI repræsenteret på de forskellige markeder? 
FJ: Altså vi har vores egen webshop, på vores egen hjemmeside, som fungerer globalt. Ellers så arbejder vi 
med distributører rundt omkring. Skandinavien klarer vi selv. Ellers så har vi distributører i England, 
Tyskland, Italien. Vi har faktisk lige skåret en del af dem væk men ellers ville vi havde haft distributører på 
alle de 20 markeder, hvor vi nu måske har 10 eller noget i den stil, tilbage i dag. Men det er sådan vi 
hovedsageligt håndterer det. 
 
CC: Hvor mange butikker har I i Danmark? 
FJ: Gad vide om vi ikke har, altså Hi-Fi Klubben har jo kæder sådan, nu kan jeg ikke en gang huske hvor 
mange de har, for de har jo rigtig mange butikker, men altså hvis man kan sige sådan selvstændige konti hos 
os, altså hvis man nu ser Hi-Fi Klubben som én og 4Sound og hvad der nu ellers er, så vil jeg tro, at vi i 
Danmark har 40-50 butikker butikker/kunder. 
 
CC: Er København og Danmark repræsentativ for jeres andre markeder? 
FJ: Nej vi er meget til stede i København i forhold til hvor vi ellers er. Altså vi er i virkeligheden gået lidt 
tilbage og fokuseret lidt mere på vores distribution. Vi gør lidt mere ud af vores egen hjemmeside, vores 
egen webshop, fordi det er helt oplagt med de nye produkter vi har lanceret, men også fordi det tror vi ret 
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meget på, at det ligesom er et sted hvor vi kan kontrollere brugeroplevelsen hvor vi kan være sikre på at alle 
får den rigtige vejledning osv. Og det er rigtig, rigtig svært hos langt de fleste forhandlere og distributører at 
få tilstrækkelig opmærksomhed og der er mange butikker som mange gange er nogle gammeldags nogle, 
som der bare mener de skal sidde ind og vente på at folk kommer, og når de kommer så må de finde hvad de 
vil have, også er det det. Og vi er ret afhængige af at have nogle forhandlere og partnere, som ligesom aktivt 
prøver at promovere os, fordi ligegyldigt hvad vi gør, rent PR mæssigt, så vil det stadig være få mennesker 
der vil gå ind i butikker i hele verden og spørge efter vores produkter. Så vi gør meget ud af at have det 
færre butikker, men til gengæld have et godt partnerskab med dem, sådan så de synes det er sjovere at 
kunden går ud med vores produkt, frem for et eller andet. Og det kræver at man er lidt snæver så der 
ikke er nogen der laver for meget ballade og selvfølgelig, sådan så at den indsats de giver, at de også får den 
igen. Og selvfølgelig også hvad vi kan håndtere, altså vi kan ikke give support til 1000 butikker. Så der er vi 
blevet lidt mere fokuserede og snævret tingene lidt mere ind det sidste års tid. 
 
CC: Hvordan er AIAIAI kommet ind på nye markeder? 
FJ: Altså den måde det er opstået på, har været meget tilfældigt. Altså de første år hvor vi har været i gang, 
der var det næsten, eller meget af det, var at vi fik henvendelser fra ret mange mennesker der gerne ville 
samarbejde, og vi anede jo ikke en skid. Altså det kan vi jo se nu. Og det var jo død svært at vide, hvem var 
den rigtige, og hvem var ikke den rigtige. Vi er jo blevet meget klogere på at det jo nødvendigvis ikke er de 
største der er de rigtige, og at hvis ikke det er de rigtige, kan det ofte være spild af tid, selvom at man jo har 
det sådan: “Jamen de vil jo købe nogle varer forfanden, lad os nu bare sælge.” Vi har haft vildt mange 
partnere på mange af markederne, så meget af det har været sådan lidt “trial-and-error” og nu er vi så blevet 
lidt bedre til at kunne sortere i det vi synes er rigtigt og vi har jo selvfølgelig også løbende kontaktet nogle vi 
ligesom har set. Det har jo været meget omkring, at søge på hvilke brands synes vi er nogenlunde “like-
mindede” sådan så at hvis de kan håndtere dem, så passer de nok også meget godt til os, og så er det jo bare 
“cold-call”. Vi har altid haft ret let ved at, og haft stor succes med at få distributører hvis vi ville have det, 
altså den del har altid været ret godt. Hvis vi har tid til at sætte os ned og tale med distributørerne eller tale 
med en butik, og fortælle historien og fortælle hvad det er vi gerne vil, hvorfor vi er anderledes, det kan folk 
altid god lide og det bliver de altid inspirerede af, men det har man jo ikke med en kunde så det er det sidste 
stykke vej der altid er den store udfordring for os, og det er der hvor, at hvis butikken ikke gør det, jamen så 
må vi kunne gøre det på vores egen hjemmeside, eller et eller andet sted, det er nemlig en lidt mere kompleks 
historie, det er jo ikke et produkt der ligesom bare tre punkter, også forstår du bare hvad det er. Det er jo en 
masse bløde værdier og alt det udenom produktet og det er ret svært at få ud gennem distributionsled, 
butiksled, butiksindkøber, eller en eller anden “på gulvet” som er ligeglad med at være på arbejde også ud til 
den potentielle kunde. Så det er den helt store udfordring synes jeg. 
 
CC: Hvordan skaber I forståelse for AIAIAIs brand identitet? 
FJ: Vi har prøvet ret mange forskellige ting. Vi har prøvet noget mere corporate struktureret, hvor vi har 
lavet apps til personalet, så de fik en guide og test så de har kunnet uddanne sig i det, og det har ikke rigtig 
fungeret. Igen, det er rigtig svært at gøre det med en eller anden kæde i Thailand og jeg tror hvis man skulle 
gøre det benhårdt så er det noget med at en eller anden herfra skulle sidde på et fly og skulle rejse 300 dage 
om året og være ude i butikkerne og forklare og opdatere, og det har vi bare aldrig rigtig haft midlerne til, 
eller måske syntes at det har været det helt rigtige at gøre, og derfor er nogle ting måske også blevet 
“hverken eller”. Så derfor er det der hvor vi nu arbejder med lidt færre butikker hvor vi lettere kan tage en 
dialog med dem og give dem nogle gode forhold, være sikre på de har “samples”, gode priser til dem der står 
i butikkerne, og selvfølgelig alt det PR generelt får få det sendt ud til butikkerne, så de forstår det også, og få 
lavet noget materiale. Men meget af det bliver meget “case-by-case” i virkeligheden, vi har ikke haft særlig 
stor succes med at prøve at lave værktøjer som vi bare kan sende ud til 300 butikker. Så det vi altid siger til 
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vores distributører er ligesom at finde de vigtigste butikker også lad os snakke om der er et eller andet lige 
præcis der, som passer ind. Det er også noget så praktisk som POS-systemer, altså udstillingssystemer i 
butikker, hvor vi også har fået lavet generelle ting, og de står bare og rådner op på lager fordi, så passer det 
ikke lige til den butik det passer godt til en anden butik, der skal den være så høj, der skal den være så bred, 
det er sindssygt svært synes jeg for sådan en størrelse virksomhed som vores, at lave de der store 
programmer man bare ruller ud, så det mere noget med at bygge noget til den. Og i sidste ende, selvom det 
selvfølgelig bliver dyrere pr. unit, jamen så har man til gengæld ikke halvdelen stående på et lager. Så det er 
meget en sag ad gangen også finde individuelle projekter, og det er også sådan vi bedst kan lide at arbejde og 
det er også mest inspirerende for os, at man har et eller andet der skal løses lige præcis her. 
 
CC: Har I nogen tanker og overvejelser i forhold til at en Thailænder eller en Australier møder det 
samme brand, som det man møder herhjemme (i Danmark)? 
FJ: Ja, det har vi helt sikkert, og jeg tror slet ikke det er en mulighed at brandet skulle være anderledes rundt 
omkring i verden, altså fordi det kan vi ikke. Hvis vi aktivt skulle kunne differentiere vores brand, det ville vi 
slet ikke kunne håndtere, altså vi har svært nok ved at lave det i én retning. Selvfølgelig er det noget vi er 
opmærksomme på, og se hvad der sker, det er klart, særligt i Asien hvor de åbner Facebook-sider og 
officielle hjemmesider for et godt ord, det er jo noget af det vi går virkelig meget op i og virkelig prøver at 
beskytte. Det er jo meget identiteten og den måde vi gør tingene på, fordi det er jo noget af det der gør os 
anderledes, at vores annoncer ikke skal ligne nogle generelle hi-fi ting osv. Vi vil gerne have det er tydeligt 
at se at det er nogle der tænker lidt anderledes og har lidt anderledes produkter. Sådan skal det være. Men 
samtidig er der ret mange lande, især i Asien hvor vi ikke har særlig stor fokus på aktivt at promovere os, 
altså der er mange steder hvor det går som det går. I Japan har vi nogle tætte partnere og det er ligesom et 
marked som også er det lettere for os at angribe, men mange andre steder er det begrænset hvad der er af 
support, og der bliver det sådan lidt; “Vi er der, men der er andre steder vi har mere fokus.” Men det er helt 
klart at hvis vi ser noget hvor vi synes; “Det der det rimer altså ikke på det vi gerne vil stå for,” så er vi 
selvfølgelig nødt til at gøre noget ved det. 
 
CC: Hvad gør AIAIAI for at så vidt muligt kommunikere til folk, så de forstår brandet? 
FJ: Oftest så gør butikkerne jo ikke særlig meget, hvis vi ikke gør det med dem. Så det er ihvertfald meget 
sjældent at vi har oplevet at lige pludselig den ene butik har lavet den ene væg til AIAIAI, og som vi synes er 
helt hen i vejret, fordi det gør de ikke rigtigt, hvis vi ikke er inde og styre det. Distributørerne ved også godt 
at vi gerne vil være med inde over, og at vi ikke vil have at bliver lavet officielt kommunikation eller 
installationer eller hvad man skal sige, uden vi er involveret. Så det er ikke noget der sker så meget, men det 
bliver noget med at vi aktivt prøver at lave nogle ting, men så også forsøger at holde øje med at der ikke sker 
noget vi ikke vil have, men på mange markeder, er det ikke en specielt aktiv del af vores arbejde. 
 
CC: Hvad er risikoen og hvad er jeres erfaringer ift. hvordan AIAIAI bliver præsenteret der hvor de 
bliver solgt? 
FJ: Ja, altså der er jo helt sikkert en eller anden begrænsning i hvor meget vi rent faktisk ved, fordi vi kan jo 
ikke holde øje med alle butikker i Thailand eller Korea, og der er sikkert mere der er skidt end vi ved, men vi 
forsøger selvfølgelig at holde øje. Igen, de markeder hvor vi mener at der er et stort potentiale som vi mener 
er super vigtige, det er jo der vi holder mest øje og hvor vi gør mest ud af at det skal være rigtigt. 
Selvfølgelig er vi nødt til at være opmærksomme på, at den kunde vi gerne vil have, får den fede oplevelse. 
Kunden i New York er helt sikkert også på rejse i Hong Kong og Bangkok, og alle mulige andre steder, det 
er jo også der hvor man er nødt til, igen, ikke bare at se det som 100% geografiske opdelinger, det er 
ihvertfald min overbevisning, det skal man passe på med i dag, ellers bliver det for forvirrende. Det tror jeg 
man kunne tidligere hvor man, hvis man så er i Kina, så er man der bare som et andet brand, men det er en 
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for lille verden til det i dag. Så det er noget vi er opmærksomme på, men, igen, vi er nødt til at lægge vores 
fokus der hvor vi synes potentialet er, hvor vi har nogen som kan få mest ud af vores indsats. Men vi har da 
eksempler på, at vi har arbejdet sammen med Best Buy i USA på et tidspunkt, som var noget nært den største 
kunde man kunne få. Men omvendt er de også helt umulige at arbejde med, og produkterne som stod til 
udstilling var gået i stykker og de endte alle mulige mærkelige steder i butikken. Jeg tror ikke det er fordi at 
det har skadet os så meget, det var mere bare spild af tid, fordi det er der ikke nogen der kommer til at købe 
vores produkter af. I virkeligheden er det altid, og internt, en diskussion det med hvor meget vi beskytter, og 
er sikre på at alt er rigtigt, og hvor meget man ligesom også må tage nogle chance, og komme derudaf. Nogle 
gange kan man måske også overfortolke hvor stærk en forbruger reagerer på et eller andet, men omvendt 
skal man selvfølgelig også passe på, og have en eller anden ensartethed i kommunikationen og brandingen. 
 
CC: Hvilken betydning har stifterne af AIAIAI haft på brandet? 
FJ: Ja, vi er jo brandet eller andet sted. Selvfølgelig har vi efterhånden fået medarbejdere og vi er altid sådan 
meget fælles om ting, og diskuterer sindssygt meget om retninger og beslutninger, nogle gange også alt, alt 
for meget. Så selvfølgelig er der rigtig meget input til det, men stadigvæk ender det jo ofte med hvad vi føler 
og mener er rigtig, og den vision vi ligesom et eller andet sted, mere eller mindre uformelt har omkring det. I 
enormt stor udstrækning ligger den hos os. 
 
CC: Har I brugt jer selv, som stifere, aktivt til at promovere brandet? 
FJ: Altså det er ikke noget som vi ikke gerne vil, men jeg tror ikke det har været noget vi har gjort meget. Vi 
har helt sikkert ikke anvendt vores ansigter lige så meget udadtil, som hvis man snakker med Wood Wood 
eller et andet brand hvor alle ved hvem Karl Oskar er. Det er aldrig noget vi har sagt; “Sådan skal det ikke 
være,” men jeg tror bare ikke vi er sådan, det er heller ikke sådan så at vi render rundt til en masse 
receptioner, og det er jo tit der man bliver set, men vi har alle sammen børn, og laver ikke andet end at skifte 
bleer, så det er knapt så spændende. Så det er mere sådan det ret naturligt har været, det har aldrig været en 
strategisk beslutning, vi har nok bare fokuseret mere på at vi er et brand som kommunikere, mere end at vi er 
nogle personer som gør det. Det tror jeg ihvertfald helt sikkert at opfattelsen har været, og det har vi ikke 
nogle problemer med. 
 
CC: Hvordan har marketing og branding været vægtet og har det været ind tænkt fra starten? 
FJ: Altså det har jo vægtet sindssygt stort, det var jo nærmest det hele til at starte med, det var jo et branding 
projekt langt hen ad vejen. Vi synes jo at her kunne vi lave nogle produkter som, selvfølgelig designmæssigt 
skulle kunne noget, men vi havde til at starte med en ide om at det var rimelige standard produkter vi havde, 
også ville vi ellers lave dem lækre og gøre en helt masse ud af branding og alt det udeomkring. Så det har 
altid fyldt, og det gør det stadig. Der er ingen tvivl om at vi altid har været meget produkt fokuserede i vores 
branding, og det har altid været vigtigt at det har været udgangspunktet, og på den måde, i takt med at vi var 
meget inspireret og imponeret af Apple da vi startede, og kunne godt lide den måde de også gjorde det på, 
det var ligesom produkterne der gjorde det fedt, men man kunne også tydeligt se at der var en masse tanker i 
det. Så produkterne er en meget central del i det vi altid har lavet og er blevet det mere og mere fordi vi laver 
bedre og bedre, og dyre og dyre produkter og hele tiden bliver mere motiverede til at lave bedre ting, men 
det var ligesom det der var i starten, det var branding. Og distributionen var også branding, vi skulle være i 
de bedre butikker, fordi så får vi et eller andet brand, det var ikke; “her kan vi sælge en masse 
hovedtelefoner,” det var helt klart at vi var nødt til at skabe en eller anden identitet først. Så det var ikke en 
business case hvor målet var at være i 100 butikker. Vi havde en ide, også må vi tage et skridt af gangen og 
så må vi se hvor langt den bærer. Det er jo heller ikke et projekt hvor vi har skulle starte med at vi skulle 
starte med at gå ud og finde nogle der ville smide x-antal millioner kroner i det her, det er jo noget som har 
været meget organisk, og der tror vi også bare på at der er man også nødt til at være meget fokuseret omkring 
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brandet. Vi har altid været små, og vi er stadig sindssygt små, så vi er nødt til at være knivskarpe i den del af 
det, fordi ellers så kommer vi ikke videre fordi vi kan ikke købe store kampagner og alt muligt andet, så vi er 
nødt til at lave noget der er interessant nok til at det, på en eller anden måde kan få noget liv alene. 
 
CC: Hvilke marketingaktiviteter har I? 
FJ: Det er enormt lidt paid media vi laver, det mener vi simpelthen ikke giver mening. Det tror jeg kræver en 
kæmpe belægning hvis det skal have en effekt, så derfor prøver vi at lave ting som, heldigvis matcher det vi 
er. Det er jo et kreativt marked vi arbejder med, vi har altid en lidt skæv vinkel. Det er et godt sted, ligesom 
at lave kreative projekter, og det er ligesom det vi prøver at bruge, for at komme op med noget som er 
interessant eller anderledes, så det er noget som folk gider at tale om eller lægge mærke til. Og det er noget 
vi gør endnu mere nu, igen, der hvor vi ligesom prøvede at lave generiske værktøjer til butikkerne, der var vi 
helt sikkert igennem en eller anden corporate fase hvor vi troede vi skulle gøre sådan. Og der har vi her det 
sidste halvandet års tid, helt klart gået mere tilbage til kreativiteten og lave brandede projekter. Man gider 
ikke engang at nævne brandet og creative content, fordi det efterhånden er et fortærsket begreb, men det er 
det vi har arbejdet med i mange år. Så det behøver ikke at være noget med høretelefoner at gøre, det kan 
være noget musik, det kan være design, det kan være alt muligt vi synes er interessant, men som på en eller 
anden måde skaber mere værdi end bare det vi betaler for - og det er vi simpelthen nødt til, og det er også det 
vi synes er super fedt. 
 
CC: I har før brugt jeres butik til at holde events med musik o. lign. Er dette noget I også praktiserer 
internationalt? 
FJ: Det er ikke noget vi har gjort så meget ud af, meget af det der er sket er enten noget som Red Bull Music 
Academy har lånt det her, eller nogle andre brands. Så har vi andre gange holdt noget, hvis vi vidste at der 
var en bestemt person i byen, eller hvis nogle havde lyst til at lave noget. Jeg ved faktisk ikke hvorfor vi ikke 
har gjort mere ud af det. Vi kan da selvfølgelig godt drømme om at lave lidt mere internationalt, det er bare 
dyrt at lave hvis det skal være internationalt. Der er jo fede arrangementer hver dag i hele verden, og vi skal 
virkelig have nogle fede kunstnere her, hvis det skal være sjovere end det Boiler Room har eller Red Bull 
har, eller en eller anden festival i London. Det kræver så meget, og selv med det, er det begrænset, fordi vi 
kan stadig kun have 100 mennesker her og det er stadig kun i København. Så event delen har vi skåret lidt 
ned på, fordi vi føler at det er lidt det giver. Og selvom man kan dokumentere det, og det er en historie i sig 
selv, så er der bare meget, og igen, så tror jeg bare på at det kun virker hvis man finder på noget som er 
kreativt, så det ikke bare er tre Dj’s hernede i butikken, ellers er det bare det samme som at anvende 
bannerreklamer. Vores udfordring er jo prioritering hele tiden. Vi har jo 1000 gode ideer, forespørgsler og 
partnerskaber og vi har jo kun råd til 1/100 del af det. Men vi har da muligheden her, og vi vil da gerne bruge 
det hvis det giver mening, men vi laver rent faktisk ikke så mange aktiviteter i Danmark, og måske er det 
også lidt for få lige nu - det er jo altid vigtigt at have et godt hjemmemarked og et godt udgangspunkt. Men 
vi er nødt til at få nogle ting i gang rundt omkring. 
 
CC: Hvilke tanker har der ligget bag jeres produkt samarbejdspartnere og brand ambassadører? 
FJ: Der er flere niveauer i det, men det er en enormt central del af det vi laver, da vi kommer fra en lead user 
tilgang. Vi føler vi er nødt til at få nogle mennesker til at hjælpe os med at sprede budskabet. Vi kan 
simpelthen ikke betale os vej til det. Det som vi tror på er, at hvis vi involverer nogle mennesker i 
udviklingen, så har de også en glæde ved at bruge produktet, og bliver ambassadører den vej rundt. Dette har 
en enormt stor påvirkningskraft på markedet. Med de produkter vi laver, forsøger vi altid at involvere Dj’s 
og producere, for at få et bedre produkt, men også for at skabe ejerskab for disse. Det er jo en klassisk co-
branded aktivitet, som man også ser meget af i dag. Det er måde hvorpå man kan forene to målgrupper på, 
og dermed dele lidt followers. Vi synes det er spændende at lave et produkt med inputs udefra, og dermed få 
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et andet syn på tingene. Vi har også en grund i kraft af at vi har låst os ret meget fast i vores produkter, i et 
meget sort univers, og det er ikke fordi at vi kun vil have tingene sorte, men det har været en vigtig 
afstandstagen fra andre produkter, og for at få seriøsitet ind i produktet. Her kan vi så bruge partnerskaber og 
specielle editions for at få mere kulør på. Samtidig er det samarbejder med mennesker som er ligeglade med 
firmaer som vil betale dem en masse penge for det, men som hellere vil lave de ting de synes er sjove, eller 
nogle som lavet noget som de kan forene sig med. Det ved folk også, og det er derfor at de ofte har en meget 
loyal fanskare, fordi folk ved at disse er kompromisløse. Der er helt klart nogle artister, brands og 
pladeselskaber som rigtig mange gerne vil samarbejde med, men det kan de ikke, men det kan vi så, og det er 
med til at signalere at vi er med i den gruppe af kunstnere. Noget er tilfældigt og noget er meget målrettet. 
Det er ikke altid bevidst at vi tænker vores kunder ind i vores valg af samarbejdspartnere. Forbrugerne er dog 
i dag super gode til at genkende hvis noget bare er nogle der har sat sig ned, og udvekslet en check og sat et 
label på. Vi vil jo meget gerne være det modsatte brand, vi vil meget gerne været dem som ikke er et stort 
corporation, men gør ting som er ærlige og noget vi føler for. Vi gør ikke ting; “Bare fordi der er penge i 
det.”  
 
CC: Tænker I altid brandet ind i jeres ageren? 
FJ: Ja det gør vi helt bestemt. Det vil simpelthen ikke være det værd, ikke at gøre det. Nu har vi brugt så 
mange år på at bygge en brandværdi op, og det skal virkelig være en god deal, hvis det skal være med til at 
pille alt det ned. Branding vil altid være helt centralt for os. 
 
CC: Hvad har været den største branding udfordring for AIAIAI gennem tiden? 
FJ: Der er klart nogle ting vi har lært meget af. Den helt store udfordring vi har haft, som især var aktuelt i 
2014, var et stort produktionsproblem med vores head band, som pludselig begyndte at knække. Vi gjorde en 
masse ting for at udbedre det, og det blev bare ved i takt med at der kom flere og flere produkter på 
markedet. Kvalitet har altid været noget vi har slået på, så det har vi virkelig kæmpet med. Det er helt klart, 
brandmæssigt, den største udfordring. Vi har selvfølgelig gjort hvad vi kunne for at hjælpe folk igennem 
vores kundeservice, men der er ingen tvivl om at det har sat os rigtigt langt tilbage. Heldigvis havde vi så 
stærkt et brand, så at folk rent faktisk blev ved med at få produkter ombyttet, og de blev ved med at have en 
tilknytning til brandet. Det har uden sammenligning været den største udfordring. Men vi forsøger at være et 
ret åbent firma omkring alt hvad vi laver, og har derfor forsøgt at kommunikere så meget ud som muligt 
omkring netop dette problem. 
Ellers har vi helt bestemt også lært meget rent salgsmæssigt, i takt med at vi har bevæget os ud på nogle 
kanaler som f.eks. Best Buy, som var for store. Der var vi helt bestemt opmærksomme på at der 
brandmæssigt var en risiko ved det samarbejde. Vi fandt hurtigt ud af at der eksisterer kanaler som Best Buy 
som er så brede, og målgruppen er så blandede at vi ikke har en chance for at kommunikere med dem, og 
hvis ikke butikkerne gør noget, så står vi bare på en hylde, og hvorfor skulle folk så vælge det? Og hvis man 
spørger personale om de har brandet, så ved de det ikke. Vi har derfor været igennem en proces, hvor vi er 
vendt tilbage til vores oprindelige strategi, ved at fokusere mere på kernemålgruppen, og bygge det op 
derfra, også være opmærksomme på hvornår vi er klar til at tage et skridt nærmere. Det har derfor også helt 
bestemt været en forretningsmæssig og brandmæssig læring vi har haft. 
 
CC: Hvornår begyndte AIAIAI at eksportere? Og hvor stor del af AIAIAI er eksport i dag? 
FJ: Det gjorde vi fra dag et. Jeg tror faktisk at vi havde butikker i udlandet, før vi havde i Danmark. Og vores 
online shop har også været global fra begyndelsen. 
I dag er ca. 50% af vores webshop USA, og i alt 75% udenfor Danmark. Salgsmæssigt er de tal nok endnu 
højere. Dog er Hi-Fi Klubben i Danmark en stor kæbe, som dækker ca. 10% af vores omsætning, så de er 
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med til at holde %’erne oppe i Danmark. Jeg tror dog vi ofte begår den fejl, at vi fokuserer for lidt på 
Danmark. 
 
CC: Har I på noget tidspunkt ramt ind i lokale og/eller kulturelle udfordringer, som I har lært af? 
FJ: Det synes jeg faktisk ikke at vi har. Måske dette skyldes, at på de markeder som er fjernest fra vores egen 
kultur, har vi ikke været så aktive eller aggressive. En udfordring kan dog være, at vi konstant forsøger at 
have den samme identitet globalt, hvor vi på mange måder ofte bliver nødt til at respektere at den position vi 
forsøger at have her i Europa, kan se meget anderledes ud i Asien. Dette må man dog respektere, da mange 
lande er forskellige, og f.eks. et land som Japan kan virke som en helt anden planet, hvad angår annoncer og 
eksponering. 
 
CC: Hvor meget tænker I andres påvirkning på produkterne ind i jeres branding? 
FJ:  Vi er overordnet meget opmærksomme på at have og opbygge et stærkt netværk. Vi ser os selv som 
meget åbne, bl.a. fordi at vi finder det meget interessant at blive påvirket af andre, og skabe samarbejde med 
andre, som vi mener passer godt til et givent projekt. Og vi er selvfølgelig opmærksomme på hvordan vores 
samarbejdspartnere formidler os videre. Som regel er udfordringen, bare at få dem til at formidle os videre. 
Det er jo ofte meget uformelle partnerskaber, så vi kan ikke stille så mange krav, vi må bare håbe at vi laver 
ting som er interessante nok, og som at de synes er fedt at kommunikere om. Og samtidig bliver vi nødt til at 
have en respekt for den måde som de nu gør det på. Langt hen ad vejen giver det sig selv, da vi ofte vælger 
nogle som vi synes er på bølgelængde med os.  
 
CC: Hvilke krav stiller I til jeres ambassadører og samarbejdspartnere? 
FJ: Vi stiller ingen krav til vores ambassadører eller samarbejdspartnere, hvad angår social medie aktivitet o. 
lign. Vi synes dog det er dejligt hvis de gør noget, men mange af de kunstnere som vi arbejder med, er på 
mange måder “kapitalist forskrækkede”, som for alt i verden vil være uafhængige for musikkens skyld, og de 
kan ikke lide at føle at de er i lommen på et firma - ikke engang et lille firma i København som AIAIAI. Så 
det er vi ret påpasselige med ikke at gøre. Det er dog klart, at de steder hvor vi føler at vi kan, bl.a. hvor 
nogle kommer til os, der gør vi det. Men det er oftest at det ikke er noget vi gør. Derfor er det ofte et internt 
spørgsmål, om det er det værd, og hvad får vi ud af det, hvis ikke de kommunikerer det, men det tror vi bare 
stadig på er det rigtige. Vi mener at det skaber værdi, at der er nogle ambassadører tilknyttet, som er 
passionerede omkring det. Nogle af vores konkurrenter gør det dog, bl.a. Beats, men i disse tilfælde er der 
selvfølgelig også nogle andre penge involveret. Jeg tror dog ikke at det ikke er noget som vi kunne finde på 
at gøre på et tidspunkt, men det skal bare være det rigtige. Der kan dog, ved nogle samarbejdsaftaler være 
finansielle fordele for både os og partnerne, så at der dermed er en interesse i at kommunikere det fra 
partneren også. Jeg synes ofte at jeg ser konkurrenterne gøre det, og ofte virker det meget unaturligt. Men 
derfor kan det jo godt fungere alligevel. Men vi har bare en “romantisk” forestilling om at det vi lavet, er fedt 
nok til at artisterne gerne selv vil snakke om os. Det synes vi virker stærkere - den uformelle forbindelse. 
 
CC: Hvordan administrerer I jeres brand, og hvorvidt “slipper I det løs”? 
FJ: Vi tænker meget over hvem vi arbejder sammen med, og “giver brandet til”. Det er måske også derfor at 
vi lidt mere løse omkring det, men omvendt kan vi jo være vildt frustrerede over at vi ved at vi har nogle der 
godt kunne og burde skrive om os. Nogle gange får vi dog artisterne med “på vores side”, og kan derved liste 
dem som brugere, og dermed skabe en formel forbindelse. Men hvis ikke de snakker nok om os, så tænker vi 
også at det er fordi vi ikke inddrager dem nok, og at de ikke føler sig tætte nok, fremfor at det ikke er fordi vi 
ikke betaler dem nok. Jeg tror bare på at det bliver stærkere hvis man gør det den vej, som vi gør det. Men nu 
er det jo et relativt nyt segment vi er på, for mange store firmaer, så det kan jo også være at de kommer og 
køber alle kunstnerne lige om lidt, også kan det jo være det samme.  
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CC: Hvad er fremtidsplanerne for brandet og virksomheden AIAIAI? 
FJ: Nu har vi jo lanceret et nyt produkt, og lavet alle vores produkter “modulerer”, så at man selv kan bygge 
sit produkt ud fra egne behov og ønsker. Det er noget helt nyt, og det findes ikke på markedet. Og det er jo 
klart, det giver os en mulighed for at lave en meget specifik produkt branding, og det er vildt fedt for os, da 
det nu er en mere håndgribelig ting som vi kan kommunikere. Førhen ville det tage mig 10 minutter at 
forklare hvem vi er og hvad vi kan i AIAIAI, men nu tager det 3 sekunder. Det i sig selv, er helt befriende, 
og det kan man virkelig mærke i kommunikationen. Det giver os samtidig nogle helt nye muligheder for at 
produktudvikle. Alt hvad vi i grunden altid har gjort, kan vi gøre 10 gange så meget nu, fordi alt er meget 
mere fleksibelt. Vi kan sammensætte unikke dele til forbrugeren, vi kan behandle individuel feedback fra 
markedet. Førhen havde vi fire modeller, som udelukkende fokuserede på elektronisk musik, nu har vi 360 
forskellige modeller, fordi at de kan sammensættes forskelligt. Det betyder også at vi kan blive meget 
bredere og dermed få en større målgruppe, og en bredere musikgenre, med flere og flere artister, uden at det 
bliver mærkeligt i forhold til vores udgangspunkt. Så det er nok det mest spændende tidspunkt for os lige nu. 
Det er klart, da vi lancerede vores første produkt, TMA-1’eren, så var det det første skridt for os, det blev en 
meget stor succes, og der var en masse Dj’s der tog imod det. Men med det her, ser vi det næsten som 
“AIAIAI 2.0”, da det ændre alt i vores forretning, alle afdelinger og alle måder som vi arbejder på, og det 
ændrer vores muligheder i kommunikation og branding. Vi har selvfølgelig et mål om at væksten, men vi er 
også gode til kun at gøre ting, som vi føler for, og som vi synes er spændende, også har vi en tro på at det 
bringer os et godt sted hen. Vi kunne helt sikkert godt have godt af at have nogle pejlemærker engang i 
mellem. 
 
CC: Hvordan kommer denne nye strategi og disse nye produkter til at blive præsenteret og solgt i 
jeres butikker? 
FJ: Vi arbejder på at integrerer alle mulighederne i hver butik, men som udgangspunkt laver vi 
færdigsamlede modeller som har en normal emballage og ligner “normale” produkter, dog er de ikke samlet i 
kassen. Dette bunder i vores logistik, og det giver samtidig kunden muligheden for at samle deres produkt 
selv. Dette giver en mere fleksibel lagerføring. Men vi vil meget gerne have den fulde løsning ud i 
butikkerne, og der er nok enkelte butikker som kommer til at teste det, og dermed prøve disse “Shop-in-
Shop” koncepter. Vores drøm, ville være en hel væg med samlesæt, og dertil en iPad men en online store 
hvor så man valgte hvad man ville have - butikken ville ikke have noget lager - så kunden ville bestille det 
på iPad’en, også få det sendt hjem to dage efter. Det tror jeg er meget sigende for den fremtidige shopping 
oplevelse. Det bliver mere showroom shopping, end at butikkerne skal have en masse på lager, og folk gider 
ligesom ikke at slæbe det med hjem, hvis de bare kan få det fragtet. Vi troede i begyndelsen, at alle bare ville 
have de faste modeller, men vi kan se at langt flere butikker, end vi troede også køber dele for at vise hvad 
systemet kan. 
 
CC: Slår I på at være fra Danmark? 
FJ: Nej, men det er noget som vi tidligere har haft diskussioner omkring, bl.a. vedr. dansk design. Men i PR 
og i vores historie er det jo ofte med til at forklare en stor del af vores ide og filosofien bag, så det er noget vi 
bruger i kommunikationen, men det er ikke noget som reflekteres med Dannebrog på hjemmesiden. Så 
“danske” føler vi os heller ikke i AIAIAI. 
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Bilag 5 – Det analytiske framework 
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Bilag 6 – Oversigt over high-end born globals for afhandlingen 

Virksom hed  
W eb-  
shop  

Soc ia l  
m ed ia  s ider  

Sprog  på  
h jem m es iden  

Des ignere  Am bassadører  
S t i f t e re  

under  30  
å r  

 
AIAIAI 

  Engelsk KiBiSi 

Martyn 
(Netherlands), Kaku 

Berry (Taiwan), 
Nick Hook (US) 

X 

 
Biomega 

  Engelsk 
Jens Martin 

Skibsted - KiBiSi, 
Marc Newson 

Emil Thorup, Allan 
Torp, Ole Henriksen 
(Bosiddende i USA) 

X 

 
Bulbul   Engelsk KiBiSi Hayley Kiyoko, 

Aiden Shaw, KiBiSi  

 
Les Deux 

  Engelsk Andreas von der 
Heide - Les Deux 

Oscar Wendt 
(Sverige), 

Christopher (DK) og 
Yoshinori Muto 

(Japan) 

X 

 
Libratone   Engelsk, Tysk Libratone 

Sergei Sviatchenko 
(Ukraine), Mattias 

Kolstrup, Johan 
Bülow 

 

 
Lightyears 

  
Dansk, 

Engelsk, 
Tysk, Japansk 

Cecilie Manz, Jørn 
Utzon, KiBiSi, 
Motten Voss, 

Monica Förster 

KiBiSi, Gamfratesi, 
Sofie Ladefoged X 

 
Muuto 

  Engelsk 

KiBiSi, Jonas 
Wagell, Cecilie 

Manz, Iskos-
Berlin, Louise 

Campbell 

Julien DeSmedt 
(Belgien), Nina 

Bruun 
X 

 
Normann- 

Copenhagen 
  Engelsk, Tysk 

Jozeph Forakis, 
Studio Klass, 

Gabriel Nigro, Gry 
Fager, Agnes Fries 

Simon Legald, 
Simon Friese X 

 
Soulland 

  Engelsk Silas Adler - 
Soulland 

Peter Falktoft, Mike 
Skinner, Kevin 

Lyons 
X 

 
Wood Wood 

  Engelsk 
Karl-Oskar Olsen, 
Brian SS Jensen - 

Wood Wood 

Tom of England, 
Tash Oakley, Peter 

Falktoft 
X 
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Bilag 7 – About us hjemmeside 
 

AIAIAI 
AIAIAI is an audio design company dedicated to 
developing high quality audio products for 
everyday use. AIAIAI’s modern, minimalist 
headphones and earphones deliver clear, amplified 
sound. 
Headquartered in Copenhagen, AIAIAI is proud 
to contribute to Denmark’s worldwide reputation 
as leader in acoustic and electro-acoustic design 
and engineering. Informed by a heritage of 
Scandinavian design, AIAIAI strives to create 

high quality, accessible audio products that 
deliver value far beyond trend-driven aesthetics. 
AIAIAI boasts a world-renowned network of 
industrial designers, audio technicians and DJs as 
part of its unique and highly collaborative 
development process. Exploratory and 
experimental, the process enables AIAIAI to 
develop new products on the leading edge, 
independent of current market trends. 

 
Biomega 
Biomega is a premium urban bicycle brand, 
peerless within its category. Biomega designs and 
develops bicycles, electric bicycles and related 
accessories. It is committed to creating a paradigm 
shift in the way society imagines transportation by 
making urban ‘‘furniture for locomotion’’, 
developing bikes so beautiful that they compete 
directly with cars and imbue our cities with new 
meaning. Biomega brings social innovation, 
design thinking and urban lifestyle to the world of 
bicycles, which start in urban functionality and 
ends in high design. The brand features 
collaborations with renowned designers such as 
Marc Newson and KiBiSi. The company, which 
was founded in 1998, distributes its products to 
more than 20 countries, and has its headquarters 
in Denmark. 
PHILOSOPHY 
Biomega’s philosophy is optimization of 
technology, ethics and aesthetics: New Tech, New 
Ethics, New Aesthetics. 
TECH 
High-tech is a strange concept. ‘‘High’’ often 
seems simply to mean that there’s a lot of tech; 
frankly, who gives a damn about how much tech 
there is in a certain product? It’s about the quality 
of it, not the quantity. We operate with two tech 
concepts in our design work: Mega- and Meta-
tech. Mega-tech is when the fascination of a 
certain technology becomes the driving force of 

the design, and innovation arises from a clash 
between form & function and this technology; 
Meta-tech is where technology becomes 
instrumental to the design and subsequently can 
cause paradigms to break in the application of 
technologies. 
ETHICS 
The common perception of ethics is that of a static 
imperative: You should do x, y and z. Through 
our work with total quality management it has 
become apparent to Biomega that ethical good can 
be viewed as a simple quality that can be 
improved through process control, rather than 
trying to achieve an absolute and static state at 
once. Ethics can be as simple as make it better and 
better. 
AESTHETIC 
Our history of style & value has a Scandinavian 
heritage. However Scandinavian design has in 
many cases become its own pastiche: 
Exaggerated, lifeless minimalism. This was not 
what the Scandinavian Masters intended. We have 
looked for a cheerful strain of Scandinavian 
design and breathed new life into this tradition, 
which we call Organic Minimalism. This style 
was anchored in furniture, then interior design. 
Now we are moving this interior design aesthetic 
to the outdoors—or if you prefer, we are making 
the entire urban landscape interior. 
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BulBul 
Bulbul is a contemporary Danish watch brand 
We work with cherry picked creatives that 
represent the best of today's generation of 
designers. 
Launched in Copenhagen, Denmark in 2013 by 
entrepreneur and design enthusiast Jacob Juul. 
Bulbul strives to merge cool Copenhagen 
creativity with industry craftsmanship. 
We have set out to create long lasting designs that 
reflect the amount of thought and detail injected 
into the development. High quality materials and 

extraordinary aesthetics are crucial to reaching 
that result. 
The word bulbul derives from Persian: بلبل , bolbol, 
through Arabic: بُْلبُل , meaning nightingale. 
While there’s a lot of classic beauty in the poetic 
associations of the Nightingale, the bulbul also 
carries a mohawk, is sometimes described as 
rowdy, and has a strong, independent will. 
That was the spirit we set out with when creating 
Bulbul as a genuine Danish designer watch brand. 

 
Les Deux 
The first ideas for the fashion brand Les Deux 
were created in 2009 in Copenhagen. The identity 
in the name “Les Deux” is the philosophy of two 
guys raised in two different cultures with 
completely different backgrunds. Two guys 
creating a niche in the market where they combine 
the preppy with the street and let it become simple 
but yet unique. 
The brand has grown from one simple t-shirt, 
which was the only item the two guys could 
afford in the begining, to more than 100 items in 

different colours. Steadily growing each season 
and expanding to new markets. Les Deux is 
represented in about 10 countries and the dreams 
are big. 
Les Deux is out of the box and for everybody. Les 
Deux is about inter sexuality in its delicate 
balance. For the trimmed business man to fashion 
conscious teenager. Why? Because love will 
never change. Like Les Deux it is timeless and for 
everybody. 

 
Libratone 
Libratone is one of the most innovative audio 
companies in the world. We believe in design and 
we believe in freedom. Founded in 2009, in the 
age of streaming, our goal is to emancipate music 
from the slavery of stationary listening and to give 
it the freedom modern wireless technology allows. 
Quite simply, we are reinventing speakers for the 
21st century. 
At Libratone we create all-embracing, high 
performing sound refined through organic wool 

for a warmer, brighter listening experience. We 
call it 360 Scandinavian™. 360 alludes to our 
FullRoom™ technology, where sound is dispersed 
in all directions, like an acoustic instrument. It 
also refers to our Scandinavian design heritage. 
Choosing 360 Scandinavian™ by Libratone gives 
listeners the confidence that their speakers are 
presenting the best and most honest musical 
experience. It’s close to the real thing. 

 
Lightyears 
Lightyears develops and manufactures high-
quality lamps for the professional and private 
consumer market. In close cooperation with some 
of the world's best designers and architects, we 
have designed a number of modern lamps 
combining tradition and innovation. 

At Lightyears, we are proud of our Scandinavian 
legacy. We see light, functionality and aesthetics 
as a natural trinity that forms the nucleus of our 
design. Our dedication to the "form follows 
function" concept is a guiding light in our 
endeavours to create lamps that offer beautiful, 
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yet functional illumination to the delight and 
benefit of the user. All of our lamps are 
manufactured in robust materials like copper, 
steel, glass and acrylic, which together with their 
timeless design guarantee a long and trouble-free 
service life. 
Lightyears was established in 2005 and has since 
witnessed massive demand from both Denmark 
and abroad. Our lamps are available in more than 
60 countries and have formed the centrepiece of 

spectacular interior designs in restaurants, hotels, 
corporate headquarters, shops and private homes 
all over the world. 
Lightyears employs 18 people and is located in 
the port of Aarhus in Denmark. We have 
showrooms in Aarhus, Copenhagen, Stockholm 
and Munich. 
Find a dealer or see the entire collection in 
pendants, floor lamps, wall lamps,table lamps and 
outdoor lamps on the website. 

 
 
Muuto 
We are striving to expand the strong Scandinavian 
design tradition with new and original 
perspectives. In fact, our name MUUTO, inspired 
by the Finnish word muutos, means new 
perspective. 
To us good design starts with the person. We 
handpick the brightest design talent and the 
leading contemporary designers in Scandinavia 
and give them the freedom to express their 
individual story through everyday objects. Some 

want to alter the world, others find passion in 
colour and shape and others still, draw deeply 
from personal experience. How do they see a 
vase, a lamp, a chair or any other everyday 
object? 
You will know our design because it has muutos. 
Objects made sublime through new perspectives, 
enjoyed across the world, representing the best of 
Scandinavian design today. 

 
Normann-Copenhagen 
A NEED FOR MORE SPACE 
In 2005, Normann Copenhagen moved from the 
small design store at Strandboulevarden to an old 
1700m2 cinema at Østerbro in Copenhagen. 
Normann Copenhagen was determined to create a 
unique retail environment that would add 
something new and exciting, and give customers 
inspiration for creating a modern home decor. 
The ambition was to create the most innovative 
and inspiring retail store. The Flagship Store 
carries the entire Normann Copenhagen collection 
plus an exciting blend of Danish and International 
high-end brands within fashion for both kids, as 
well as women & men, lighting, perfume, design 
accessories and furniture.  
Today the store has not only won several prizes as 
one of the coolest design stores in the World, but 
also serves as a platform for great parties, fashion 
events, art exhibitions as well as small 
happenings. You can learn more about the 

Flagship Store here.  If you are in Copenhagen, do 
drop by. 
NORMANN WORLDWIDE 
Normann Copenhagen is a design company 
developing, producing and selling design products 
and contemporary furniture. Furthermore, 
Normann Copenhagen has its own Flagship Store 
in Copenhagen.   
Our design products are sold worldwide in more 
than 70 countries - continuously developing and 
the main markets include Scandinavia, Germany, 
UK, Benelux, Italy and USA.  
Normann Copenhagen products are sold through 
the best retailers in the world including individual 
design stores, museum shops and online shops. In 
common is the passion and understanding of 
Normann Copenhagen products and the 
willingness to go that extra mile for the 
customers. 
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Soulland 
Soulland was founded in 2002 and is owned by 
designer Silas Adler and CEO Jacob Kampp 
Berliner. 
Its design principles and aesthetics have their 
origins in Scandinavian artisanship combined with 
a contemporary feel, encapsulated by the Adler 
Fedora; a traditional men’s fedora fused with a 
baseball cap brim, handmade in Copenhagen. 
Whilst always remembering its legacy, Soulland 
aims to push menswear forward in new directions. 
Presenting two seasonal collections alongside two 
pre-collections every year, Soulland has received 
much acknowledgement from international press 
outlets such as The New York Times, Euroman, 
GQ, ID Magazine, Bangkok Post, The Guardian, 
Dazed & Confused and Selectism. Soulland 

designer Silas Adler was awarded Designer of the 
Year at DANSK Fashion Awards 2012. 
Soulland opened up its first flagship store in 
Copenhagen in August 2013, where 2014 saw the 
opening of the first Soulland flagship store abroad 
in Bangkok. 
While also functioning as a webshop, Soulland’s 
website produces content on a regular basis 
through interviews and bulletin posts concerning 
cultures of interest to the Soulland team. The 
website, made in collaboration with E-Types, won 
a bronze award at Creative Circle Awards 2014. 
Soulland is available in premium stores 
worldwide such as Voo (Berlin), Odin (New 
York), Goodhood (London), Ron Herman (Los 
Angeles), Colette (Paris) and Magasin 
(Copenhagen), amongst others. 

 
Wood Wood 
Wood Wood is a contemporary fashion and 
lifestyle brand founded in 2002 and based in 
Copenhagen, Denmark. With its own stores in 
Berlin, Aarhus and Copenhagen as well as an on-
line store, Wood Wood is directed by co-founders 
Karl-Oskar Olsen and Brian SS Jensen.  
As a sub-cultural founded lifestyle brand, its 
founders grew up with graffiti and street culture in 
the 90's where style was key. They mix high 
fashion, sports and streetwear with youth culture, 
art and music creating the best possible product 
balanced between style and function. Best 
described as Contemporary Streetwear, Wood 
Wood has looked beyond just fashion and is 
making its mark with a strong sports component, 
combined with the brand's ability to move up and 
down the fashion spectrum.  
"Wood Wood is much more than a brand. It's 
about style and attitude. We were raised with the 
desire to constantly evolve and we'll keep on 
taking the brand even further by combining 
elements of underground and high-end into our 
very own aesthetic." - Karl-Oskar Olsen, Co-
founder and Creative Director.  

 
The Wood Wood attitude combines fashion 
conscious sophistication with urban roots in an 
unpretentious manner and our local base on 
Nørrebro in Copenhagen, Denmark is evident in 
the brand?s attitude. A global mindset has allowed 
us to develop a multitude of partnerships and 
throughout the years Wood Wood has made more 
than 50 collaborations with renowned global 
brands such as Nike, LEGO, Barbour, Eastpak 
and Adidas as well as niche brands and artists 
such as Peter Sutherland, Elmgreen & Dragset, 
So-Me and FUZI UVTPK.  
Wood Wood's collections are built upon new 
takes on iconic silhouettes with a sports-fashion 
approach, staying true to the sub-cultural heritage 
of the brand. Wood Wood mixes high fashion, 
sports and streetwear with youth culture, art and 
music. Always aiming to find the perfect balance 
between style and functionality, the Wood Wood 
collections have evolved into tailored and 
sophisticated expressions, while keeping their 
playful graphic profile that often revolves around 
juxtapositions and iconography.  
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Bilag 8 – Distribution 

Brand 
D i rek te  

d is t r ibu t ion  
Ind i rek te  

d is t r ibu t ion  
Eksempel  på  

d is t r ibu t ionspar tner  

Ind i rek te  
d is t r ibu t ionspar tner  

“About  us”  

A IA IA I  
Egne butikker: DK 
+ Webshop globalt 

Forhandlere: 20 
lande. 4 

kontinenter 

Turntable lab, New York 
City 

We don't follow the 
conventional retail sales 

tactics that typical internet 
stores follow: pushing sales of 
inferior items (aka items that 

you really don't want), offering 
every brand and model 

(regardless of quality or 
functionality). We want you to 

have a calm, thoughtful 
process when purchasing your 
gear (and hope you enjoy the 

design along the way) 

Biomega 
Egen butik: DK + 
Webshop globalt 

Forhandlere: 12 
lande. 3 

kontinenter 
Exceller bike, Brugge 

With his [the founder] 
experience in the luxury goods 

and, reborn feeling about 
'cycling' on the other hand he 

wanted to continue. 

Bulbu l  Webshop globalt 
Forhandlere: 17 

lande, 4 
kontinenter 

Ka-Pok, Hong Kong 

frenchman arnault castel first 
founded kapok in 2006; with a 
goal to discover and bring to 

asia the “future classics”. 
kapok has since grown from a 

lifestyle shop to an 
internationally renowned 
brand for its authentic yet 

approachable take on fashion 
and design. 

Les  Deux  Webshop globalt 
Forhandlere: 14 

lande. 3 
kontinenter 

Isetan Mitsukoshi 
Group, Japan 

Each of these stores is an all-
genre department store, 

offering high-end goods from 
Japan and around the world, 
spanning all categories from 

clothing to food. 

Libra tone  Webshop globalt 
Forhandlere: 
25+ lande. 4 
kontinenter 

Hifiklubben, Danmark 

Vi præsenterer derfor kun 
håndplukkede produkter, som 
lyder af mere end de koster, 

ligegyldigt om det handler om 
budgetklasse, kompromisløs 

high-end eller elegante 
designløsninger. 
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L ightyears  
Eget showroom: 
DK, SE + DE + 
Webshop globalt 

Forhandlere: 
25+ lande. 6 
kontinenter 

Yair Doram, Tel Aviv 

We offer luxurious indoor and 
outdoor lighting to fit your 
individual style, tastes and 

needs. 

Muuto  Ingen 
Forhandlere: 
25+ lande. 6 
kontinenter 

Surrounding, Melbourne 

We believe that the appeal of 
good design extends well 

beyond the walls of boutiques 
in major cities, 

surrounding.com.au aims to 
enable design lovers across 

Australia easy access to first-
rate products 

Normann 
CPH 

Egen butik: DK + 
Webshop + globalt 

Forhandlere: 
25+ lande. 5 
kontinenter 

The Modern Shop, 
Ottawa 

The Modern Shop prides itself 
on selling quality designs from 
some of the best brands in the 

world. 

Soul land 
Egne butikker: DK, 

Thailand + 
Webshop globalt 

Forhandlere: 22 
lande, 4 

kontinenter 
Goodhood store, London 

Our aim is to cultivate our 
unique vision of effortless life 
style and redefine the idea of 
luxury living. Our curational 
buying ensures every product 
has a story and relevance to 

our ethos. 

Wood 
Wood 

Egne butikker: DK, 
DE + Webshop 

globalt 

Forhandlere: 19 
lande, 3 

kontinenter 
Good as Gold, Auckland 

He wanted to create a place 
where people could come to 
get some of the worlds finest 

clothing and accessories 
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Bilag 9 – Distributionsmodel 
 

 
Gabrielsson & Gabrielsson (2011). Direct and indirect Internet-based sales channel strategies. 

(Note: Use of Internet shown with dotted line.) 

 
Gabrielsson & Gabrielsson (2011). Dual and hybrid Internet-based sales channel strategies. 

(Note: Use of Internet shown with dotted line.) 
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Bilag 10 – Evolving Toward a New Dominant Logic for Branding 
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Bilag 11 – Relationship-focus brand era versus stakeholder-focus brand era 
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Bilag 12 – Brand concepts 
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Bilag 13 – Brand Identity Prism 
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Bilag 14 – Paid, Earned og Owned media 
  



Designet til at være global 

Side 181 af 191 

Bilag 15 – Brand oplevelsesteori 
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Bilag 16 – Brand heaven 
 

 

 
  



Designet til at være global 

Side 183 af 191 

Bilag 17 – Casevirksomhedernes hjemmesider 
 

www.aiaiai.dk 

 
 

www.libratone.com 
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www.lightyears.dk 

 
 

www.soulland.dk 
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www.woodwood.dk 
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Bilag 18 – Samarbejde 
 

Les Deux x Oscar Wendt 

 
 

Wood Wood x Peter Falktoft 
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Muuto x Julien De Smedt 

 

 

Soulland x Diplo 
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Bulbul x Hayley Klyoko 
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Bilag 19 – Brand collaborations 
 

AIAIAI x Fools Gold 

 
 

Biomega x Puma 
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Les Deux x FC København 

 

 

Soulland x Colette 
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Wood Wood x Disney 

 

 




