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0. ABSTRACT 
This thesis examines the ’Cultural Brandingmodel’ proposed by Douglas B. Holt as a strategic model for 

handling the branding activities in companies where the primary source of value is communication, which he 

labels iconic and identity brands. The model is presented in the book “How brands become icons” (2004). 

 

The research question for the thesis is: 

 

“What challenges and opportunities are there for companies in applying the cultural branding model 

proposed by Holt in ‘How brands become icons’ (2004)?” 

 

The thesis is placed within a constructionist ontology and epistemology, and a philosophical hermeneutic 

methodology has been chosen in order to conduct the research. Mere specifically, the research will take the 

form of a discourse analysis with emphasis on micro-discursive understanding of the term which leads to an 

examination of the model for branding and its theoretical background as an element of a grander attempt to 

reshape our assumptions in concern to branding.  

 

The theory and model proposed by Holt (2004) is based on a constructionist foundation which has proven to 

one of its major forces as well as an Achilles heel. This means that the theory has become quite intangible 

although Holt has tried to condemn reality by creating various models to extract for example identity value 

which is a construct based on the brand’s contribution to the consumer’s self-expression. This puts a lot of 

responsibility on the practicians of cultural branding model but there will, in my opinion, but a lot gain if the 

model could be merged with a more positivistic model of value determination which could make the theory 

more applicable in companies where accountability often rules.  

The theory also highlights identity struggles as one foundation of branding. I find is quite interesting in these 

times of social media, where online who we are online, can be seen as a personal narrative that does not 

seem to reflect an actual self but a projected version of who we are – or more likely, who we want to seem 

to be. Still, the increased focus on identity in general pose a major opportunity and practical model of how 

to deliver identity value to consumers could be tempting to many companies of areas concerned with identity 

matters.  

Furthermore, the theory emphasizes communication as – in some cases- more important than products 

which to some extent makes sense, but on the basis of Holts theory and model it is hard to separate which 

is which. Or put in another way, it can seem hard to estimate how much value is generated by communication 

and how much stems from product features. 

The thesis goes on to argue that the cultural branding model proposed by Holt can be of great value to 

companies although it will be hard for it to be a one-and-only strategy. It has many shortcomings, which 

probably comes from the very narrow focus of the discursive study performed.   
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1.1 Intro 
I en verden hvor kommunikation betyder mere og mere i vores hverdag; hvor vi kommunikerer på tværs af 

steder som aldrig før – er kommunikation så blevet en værdi i sig selv? Traditionelt set ville de fleste inden 

for forretningsverdenen have at en virksomheds brandkommunikation skal være rodfæstet i produktet, altså 

at kommunikation er en måde at overbevise forbrugerne om at produktet er værd at købe. Ifølge Douglas B. 

Holt (2004), så er det dog ikke altid sådan det forholder sig i virkeligheden. Han mener, at forbrugerne i nogle 

tilfælde køber produkter for at få myten bag; for at opleve de historier, som brandet ifølge ham kan siges at 

være. Så når vi køber en MacBook eller en iPad, så er det ikke blot pga. produktets funktionelle værdi eller 

det, de symboliserer over for andre, så er det fordi der i produkterne gemmer sig nogle historier, som vi som 

forbrugere kun kan få del i ved at købe produktet. Kommunikation har altså bytte rolle med produktet, og 

ifølge Holt så forholder det sig til tider sådan, at produktet er kanalen, hvori kommunikationen overføres fra 

kulturen til forbrugeren. Vi køber kulturelle symbolikker, der er med til at skabe vores identiteter, og der er 

derigennem at værdien opstår. 

I sin bog ”How brands become icons” (2004) lancerer Holt, på baggrund af et teoretisk grundlag inden for 

kulturel branding, en konkret model for hvordan virksomheder kan adressere kulturelle modsætninger 

mellem national ideologi og forbrugernes (kollektive) identitetsprojekter, og den vej igennem vinde kunder-

nes hjerter. Det lyder jo alt sammen meget godt, men hvad er det teorien og modellen kan, og hvordan kan 

et ændret fokus for branding være med til at skabe værdi for både virksomhed og forbruger? Dét, og meget 

mere, skal vi ind på dette speciale, der som antydet tager et nærmere kig på, hvad Holts kulturelle 

brandingmodel kan gøre for virksomheder, der ønsker at gøre brug af denne.  

1.2 Problemfeltet 
Inden vi kommer til, hvad problemfeltet i dette specialet er mere nøjagtigt, så lad mig først og fremmest 

påpege, at her ikke er tale om et problem i ordinær forstand. Et problem i akademisk forstand er noget vi 

ikke kender svaret på (Ankersborg, 2007: 3), og derfor er ”problemet” her nærmere en mulighed for at søge 

ny indsigt. For at danne ny viden er det vigtigt at problematisere, for hvis der ikke er noget galt, så er der 

ingen grund til at søge at ændre noget. Problemet, som dette speciale tager sit udgangspunkt i, skal findes i 

den senest teoretiske bølge inden for branding, nemlig kulturel branding (Heding, Knudtzen & Bjerre, 2009). 

Enhver teori handler om virkeligheden (Just & Burø, 2010: 14), og når nye teorier opstår, er det således fordi, 

at eksisterende teorier om virkeligheden ikke længere kan beskrive virkeligheden fyldestgørende. Således 

kan der opstå et paradigmeskift, hvor forskere og andre vigtige personer inden for et bestemt videnskabeligt 

felt vedkender sig nogle andre tanker end tidligere. Vi kan se kulturel branding som et videnskabeligt 

paradigme, der ifølge Kuhn (2012) bedst forstås som ”universally recognized scientific achievements that for 

a time provide models, problems and solutions to a community of practitioners” (s. xlii). Jf. denne definition, 

mener jeg, at vi kan se kulturel branding som et markant nyt paradigme inden for branding, og problema-

tiseringen bliver her, hvad denne nye videnskabelige retning kan tilbyde virksomheder og brandingfolk – 

mere præcist i form af en specifik udlægning af teorien og en konkret model af Douglas B. Holt (2004).  

Jeg vil altså problematisere en helt konkret model for, hvordan virksomheder kan udføre kulturel branding i 

praksis. Jeg vil dog ikke kigge på praksis, men blot på det mind-set, som teorien og modellen fordrer. 

Modellen , der meget passende, kaldes ”Den kulturelle brandingmodel” er udviklet af Harvard-professoren 

Douglas B. Holt og første gang fremført i 2004 i hans bog ”How brands become icons”. Holt er en af de 

ledende teoretikere inden for det kulturelle brandingparadigme (Heding et al., 2009), og derfor mener jeg at 

det er relevant at undersøge lige netop hans model for, hvordan kulturel branding kan, og for nogle bør, 

udføres i praksis. 
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1.3 Problemformuleringen 
 

 

”Hvilke udfordringer og muligheder er der for virksomheder i at adoptere det mind-set som den 

kulturelle brandingmodel – fremlagt af Holt i ’How brands become icons’ (2004) – fordrer?” 

 

1.4 Afgrænsningen 
Specialet kommer til at være fokuseret på kulturel branding og i mindre grad de konventionelle 

brandingtilgange, som f.eks. Kotler et al. (2009) og Aaker (2009) er fortalere for. Med det mener jeg, at 

specialet ikke kommer til at dreje sig om konventionel branding, men at aspekter af konventionel branding 

kun vil blive inddraget til at forklare, hvis det forklarer, hvor kulturel branding er anderledes end disse 

brandingtilgange. Dermed afgrænser jeg mig fra at analysere konventionelle brandingtilgange i deres helhed, 

men i enkeltheder ift. kulturel branding.  

Derudover afgrænser jeg mig i specialet fra at anvende teorien i praksis. Det gøres med udgangspunkt i, at 

det jeg finder interessant ift. problemstillingen er af erkendelsesmæssig karakter, og det handler således om 

at uddybe og præcisere problemet, og ikke direkte om at løse problemet. Det handler altså ikke umiddelbart 

for mig om at løse de udfordringer, der findes i kulturel branding, eller om at udnytte de muligheder, der 

findes i denne tilgang; i stedet handler det om at forstå de muligheder og udfordringer, der er i teorien og 

modellen. På samme måde som en læge, der undersøger en patient grundigt for at kunne stille den rette 

diagnose, så vil jeg undersøge teorien, således at jeg kan stille den rette diagnose. Herfra vil jeg lade det være 

op til andre at udnytte den viden, som undersøgelsen frembringer. Jeg vil altså med andre ord søge at 

diagnosticere, frem for at kurere. 

Jeg afgrænser mig til at kigge på de eksterne aspekter af kulturel branding. Det skal forstås på den måde, at 

der ikke vil være fokus på eksempelvis autokommunikation, forstået som ekstern kommunikations påvirkning 

internt (Christensen, 2004). Det handler altså om de effekter som kommunikation baseret på den kulturelle 

brandingtilgang og –model har eksternt på primært forbrugere, og ikke på hvordan det påvirker eksempelvis 

medarbejderne eller forretningspartnere.  

1.5 Relevansen 
Dette speciale vil som udgangspunkt være af interesse for virksomheder, jf. problemformuleringen. Mere 

konkret, så vil opgaven primært henvende sig til personer, der arbejder med, eller i relation til, branding, og 

som det vil vise sig senere, så betyder det mere konkret en ophøjning af virksomhedens kommunikation fra 

det taktiske til det strategiske niveau, hvor det ikke kun er i kommunikationsafdelingerne i virksomheder, at 

dette speciale kunne have interesse, men også på direktionsgangene. Derfor kommer der i specialet ikke til 

at fokuseres direkte på de konsekvenser, som denne nye brandingform kan have for f.eks. kunderne eller 

forskellige eksterne partnere, men mere på konsekvenserne ved at indføre kulturel branding som branding-

tilgang.  

Derudover mener jeg, at specialet vil være interessant for forskere inden for branding, og mere specifikt 

inden for kulturel branding. Problemet i dette speciale er nemlig af erkendelsesmæssig karakter, og den 

løsning jeg søger er i form af en uddybning og præcisering af det valgte problem, hvorved jeg altså ønsker at 
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stille skarpt på de muligheder og udfordringer, der er for virksomheder ved at benytte kulturel branding og 

den kulturelle brandingmodel. Deraf kunne det være interessant for forskere at undersøge udfordringerne 

yderligere for at komme med normative løsninger på disse udfordringer.  

1.6 Strukturen i Specialet 
Inden vi dykker ned i de metodiske værktøjer, som jeg vil benytte mig af til at skabe viden, så vil jeg kort 

komme ind på strukturen i dette speciale (se fig. 1). I alt vil specialet indeholde seks kapitler, der hver især 

bidrager til den skabelse af viden. Efter denne introduktion skal vi som sagt ind på metoderne, hvorefter vi 

gør direkte til undersøgelsen. Normalvis ville en litteraturgennemgang lede op til undersøgelsen, men da det 

er en teori, der er under lup her, vælger jeg at præsentere de relevante teorier i relation til teksten. Dette 

gør jeg bl.a. ud fra en betragtning om, at det hurtigt vil blive meget diffust for læserne af specialet, at skulle 

forstå en række komplekse begreber inden at disse er præsenteret i relation til teorien.  
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Figur 1 – Oversigt over Indhold i Specialet 
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2 METODEN 
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I min jagt på ny viden, vil jeg benytte mig af en række teoretiske værktøjer, som jeg i det følgende kapitel vil 

redegøre for. Dette kapitel vil således indeholde en præsentation af de valgte videnskabsteori, metodologi, 

analysemetode og empiri; begrundelser for disse valg; samt en kritisk refleksion over de trufne valg. 

Overordnet set vil jeg præsentere de metodiske valg, som vist i figur 2. 

 

 

Formålet med gennemgangen af disse tre overordnede afsnit af Metoden, vil være at vise læseren, hvordan 

jeg har i sinde, at nå frem til de resultater, som jeg i sidste ende vil konkludere på. Derudover er gennemgang-

en også en redegørelse for de forskningsmæssige overvejelser, som jeg har gjort mig ifm. udformningen af 

undersøgelsen, ofte kaldet analysen i specialeopgaver. 

2.1 Videnskabsteorien 
Det videnskabsteoretiske paradigme, som jeg ønsker at placere undersøgelsen i dette speciale inden for er 

konstruktivismen – eller hos nogle socialkonstruktivistismen. En videnskabsteori er kort fortalt en række 

filosofiske betragtninger om, hvordan virkeligheden hænger sammen, og deraf hvordan vi kan frembringe 

viden om virkeligheden (Bird, 2006). Videnskabsteorier bliver oftest defineret på baggrund af to parametre, 

hhv. deres ontologi og epistemologi. En ontologi er grundlæggende den del af filosofien, der fokuserer på, 

hvordan noget kan være. Med andre ord, handler det altså om virkeligheden, og forudsætningerne for 

hvordan noget kan siges at eksistere. Epistemologi er den del af filosofien, der handler om vores erkendelse 

af virkeligheden. Det handler altså om, hvordan vi kan erkende den virkelighed, som er defineret ontologisk, 

og om hvilke processer vi vælger at indgå i for at producere viden. Grunden til at det er vigtigt at gøre sig 

klart, hvilken ontologi og epistemologi, som en produktion er viden lægger sig inden for, skal findes i, at valget 

af disse elementer – bevidste eller ubevidste – har stor indflydelse på den form for viden, der frembringes, 

og uden et videnskabsteoretiske ståsted, er det således ikke muligt for læseren af bedømme den viden, der 

er frembragt. (Nygaard, 2007) 

 

”Ontologi er læren om det værende som værende mens epistemologi er læren om viden” 

(Nygaard, 2007: 10) 

 

Konstruktivismen er det videnskabsteoretiske paradigme, der fokuserer på forståelse ud fra en idé om, at 

kommunikation konstituerer verden, og således kan vi ikke adskille selvet, andetheden og verden fra 

kommunikationen om disse (Mumby, 2013: 18-19). Vi bliver altså nødt til at søge at forstå de forudsætninger, 

som virkeligheden og viden er skabt under, for at kunne finde frem til, hvad der er rigtigt eller forkert, godt 

eller dårligt, og herunder vil jeg derfor mere gennemgående komme ind på forståelsen af hhv. virkeligheden 

og viden, og hvordan påvirker den undersøgelse, som problemformuleringen lægger op til.  

Videnskabsteo-

retisk grundlag 

Metodologisk 

fremgangsmåde 

Analysemetode 

& Empiri 

Figur 2 - Oversigt over indhold i Metodekapitlet 
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2.1.1 Ontologien 
I den konstruktivistisk tankegang er virkeligheden forstået som en social konstruktion (Darmer & Nygaard, 

2007: 25). Det vil sige, at vores opfattelse af verden altid vil være en fortolkning, men det udelukker dog ikke 

muligheden for at tilgå virkeligheden, der i konstruktivismen er at forstå som en social virkelighed, eller en 

virkelighed skabt af mennesker i og igennem kommunikation (Mumby, 2013: 18-20). Med få undtagelser, er 

der med andre ord ikke en objektiv virkelighed såsom et træ eller et menneske, da denne virkelighed er skabt 

socialt – vi ved således kun hvad et menneske eller et træ er, fordi vi socialt har skabt det igennem 

kommunikation. Vi kan dermed sige at konstruktivismen fokuserer på mennesker som centrale i skabelsen 

af virkeligheden, hvorved kulturen er et vigtigt element skabelsen af naturen. Det er blandt grundende til at 

denne videnskabsteoretiske retning er valgt i dette speciale, jf. teoriens udformning som en kulturel 

brandingteori.  

I den konstruktivistiske tankegang er kommunikation som nævnt central ift. konstruktionen af vores verden, 

og kommunikation er derfor ikke blot at betragte som en kanal, hvori allerede formede ideer om en objektiv 

verden overføres, men også som selve arenaen for skabelsen af virkeligheden (ibid.). For at sætte tingene 

lidt på spidsen, så findes der i konstruktivismen ikke en objektiv virkelighed, vi kan tilgå; den vil altid være 

medieret igennem kommunikation, og dermed er det forståelsen af virkeligheden, frem for virkeligheden i 

sig selv, der bliver udgangspunktet for dannelse af viden (Darmer & Nygaard, 2007: 28). Eller sagt på en anden 

måde, så kan vi kun betragte virkeligheden igennem andres betragtninger, da vores egen idiosynkratiske 

forståelse af virkeligheden bygger på sproglige strukturer etableret af andre, der muliggør forståelse og 

viden. 

 

”society substitutes for the world revealed to our senses a different world that is a projection of the 

ideals created by the community.” 

(Durkheim, 1953: 95) 

 

Da problemfeltet for dette speciale er en teori om, hvordan en særlig del af virkeligheden hænger sammen, 

så kommer jeg til at indlede mig på både en række fortolkninger og metafortolkninger, forstået således, at 

jeg ud over at gøre mig klart, hvordan virkeligheden ontologisk set hænger sammen, skal gøre mig klart, 

hvordan teorien om kulturel branding præsenterer virkeligheden. Dermed kommer undersøgelsen i dette 

speciale først og fremmest til at basere sig på en fortolkning af Holts fremlægning af teorien om kulturel 

branding og den kulturelle brandingmodel, for derigennem at kunne skabe en forståelse for teorien. Herfra 

er det så min opgave som forsker at bedømme mulighederne og udfordringerne i kulturel branding. 

 

”konstruktivismens ontologi [er] relativistisk, dvs. opfattelsen af hvad der er virkeligt og sandt afhænger 

helt afgørende af det sociale, kulturelle og sproglige perspektiv man anlægger på virkeligheden.” 

(Darmer & Nygaard, 2007: 36) 

 

Med Holts (2004) store fokus på symbolsk værdiskabelse gennem kommunikation, er det mit klare argument, 

at også han lægger sin teori inden for den konstruktivistiske tankegang, og således deler jeg ontologisk set 

ståsted med Holt. Dette øger mine muligheder for at skabe forståelse, da vi så at sige ”taler samme sprog”, 

eller i hvert fald deler opfattelse af virkeligheden. Dette kommer vi tilbage til i Analysen. 
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2.1.2 Epistemologien 
Epistemologien omhandler som nævnt, hvordan viden produceres. Indenfor det konstruktivistiske paradigme 

produceres viden subjektivt (Darmer & Nygaard, 2007: 25), og viden afhænger dermed altid af det individ, 

der frembringer det, hvilket er en grundlæggende antagelse inden for konstruktivismen; at vi ikke kan adskille 

subjektet (forskeren) fra objektet (det undersøgte) (s. 28). Med andre ord, så er jeg som forsker med til at 

skabe virkeligheden gennem min analyse af den. Det, jeg som forsker søger efter med min forskning, er derfor 

ikke en eksakt viden, men en forståelse af, hvordan virkeligheden er konstrueret socialt. Med mit teoretiske 

udgangspunkt inden for kulturel branding og den kulturelle brandingmodel, så søger jeg at forstå, hvordan 

teorien og modellen (re)præsenterer virkeligheden gennem fortolkning. 

 

”… konstruktivisterne [må] fortolke virkeligheden i al dens kompleksitet, for ad den vej at konstruere en 

forståelse (som igen er en fortolkning) af, hvad der foregår.” 

(Darmer & Nygaard, 2007: 29) 

 

Netop fordi viden er fortolkninger, så kan viden ændre sig over tid (Darmer & Nygaard, 2007: 35). Derfor er 

det i dette kapitel ekstra vigtigt at fokusere på måden viden frembringes på, hvilket også er en pointe indenfor 

konstruktivismen, hvor der i høj grad bliver fokuseret på viden som en proces, og dermed på at finde frem til 

de måder, som virkeligheden er forstået på af de involverede aktører (ibid.). 

Forskningsmæssigt betyder den konstruktivistiske ontologi og epistemologi, at der vil være et meget 

udpræget fokus på kommunikation. Med udgangspunkt i at virkeligheden er medieret og skabt igennem 

kommunikation, så er kommunikation den virkelighed, som vi som forskere kan undersøge for at skabe 

mening og viden. Samtidig betyder det også, at jeg skal være ekstra opmærksom på min egen rolle i 

forskningsprocessen, da jeg som forsker ikke kan adskille mig fra det udforskede. I det følgende afsnit om 

metodologien, vil jeg sætte fokus på, hvordan jeg tænker at overkomme disse udfordringer, samt sætte fokus 

på at det ikke handle om at afdække virkeligheden, men at gennemgå en forskningsmæssig proces, der 

skaber en gyldig fortolkning af virkeligheden. 

2.2 Metodologien 
En metodologi kan kort og godt defineres som ”læren om metoder til vidensproduktion” (Nygaard, 2007: 9). 

Vi var før inde på, hvordan viden skal forstås, nemlig som relative subjektive fortolkninger af virkeligheden, 

og i dette afsnit vil vi således grave et spadestik dybere, og komme ind på, hvordan der i specialet vil blive 

skabt viden, eller sagt på en anden måde, hvordan jeg vælger at undersøge virkeligheden for at nå frem til 

viden. Selvom jeg kunne have valgt at benytte mig af en konstruktivistisk metodologi, har jeg valgt at benytte 

filosofisk hermeneutik som metodologisk ramme for specialet. Helt konkret er dette en metodologi, der 

baserer sig på Hans Georg Gadamers tankegods, men som her vil præsenteres som udledt af Fredslund 

(2007). Ontologisk og epistemologisk set ligger den filosofiske hermeneutik sig inden for det konstruk-

tivistiske paradigme, og deler således videnskabsteoretisk ophav med andre videnskabelige teorier som bl.a. 

semiotikken og fænomenologien (Darmer, 2007: 159). 

Grunden til at netop denne metodologi er valgt, er kort og godt at den fordrer en åbenhed, som jeg finder 

meget anvendelig for opgaven. Undersøgelsen vil være meget teoretisk, hvorfor der er derfor mange 

ubekendte, og da jeg ikke har valgt at inddrage et konkret caseeksempel, så efterlader det mig med en meget 

åben problemstilling. Denne problemstilling er ydermere af en noget kompleks karakter, da spørgsmålet går 

på muligheder og udfordringer ift. en teori og model, og således er spørgsmålet først og fremmest, hvad 
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teorien og modellen går ud på. Afhængigt af hvilke spørgsmål der stilles, kan jeg komme frem til flere 

forskellige svar, og her er den filosofiske hermeneutik en metodiske fremgangsmåde, hvormed jeg mener, at 

kunne bibeholde en stor åbenhed ift. både den måde, jeg spørger ind til visse dele af teorien og modellen – 

og dermed hvordan jeg undersøger disse.  

En anden grund til at placere undersøgelsen inden for den filosofiske hermeneutik skal findes i, at det, der er 

fokus i specialet, er at komme frem til en vurdering af modellens brugbarhed. Dermed er det ikke et 

spørgsmål om, hvorvidt den måde, som virkeligheden repræsenteres på at af Holt, er rigtig eller forkert, men 

det er altså anvendeligheden, der er fokus på. Jeg ønsker altså ikke at finde frem til en objektiv virkelighed, 

men at undersøge, hvordan den fremstilling af virkeligheden som Holt bidrager med, kan benyttes af 

virksomheden ifm. branding.  

2.2.1 Den Filosofiske Hermeneutik 
Som angivet ovenfor, så har jeg valgt at forske ud fra en filosofisk hermeneutisk metodologi. Det er en afart 

af hermeneutikken, men i stedet for at fokusere mere på forskellene mellem filosofisk og andre former for 

hermeneutik, så vil jeg i det følgende rette fokus på de metoder til vidensproduktion, som dette valg af 

metodologi fordrer.  

Først og fremmest har alle former for hermeneutik det til fælles, at de 

forstår viden som en processuelt dialektisk proces (Fredslund, 2007: 75). 

Denne forståelse er vist i figur 3, der viser den hermeneutiske cirkel, der 

er essentiel inden for hermeneutikken. At viden skabes processuelt 

betyder mere konkret, at viden ikke skal forstås som en tilstand, men 

som en proces, der således hele tiden er under udvikling, og derfor er 

viden ikke universelt gyldig, men tids- og situationsbestemt. Så det der 

var viden i går, er ikke nødven-digvis viden i morgen. Derfor bliver jeg i 

min undersøgelse nødt til at inkludere disse faktorer for at kunne 

bedømme teori og model, hvilket bl.a. kommer til at gøres ved, at 

relatere teoriens og modellens fokus til elementer i samtiden. At viden 

forstås dialektisk relaterer sig til grundforståelsen af den herme-neutiske 

cirkel. Ideen bag cirklen er, at vi, for at forstå enkelte dele af virkeligheden, er nødt til at forstå dem i en 

sammenhæng – i en helhed. Omvendt, så er kan vi ikke forstå helheden uden at forstå de enkelte dele, og 

således komplementerer disse to aspekter altid hinanden ved frembringelsen af viden (REF.). Hvad der så 

kan betegnes som helhed og enhed er åben for definition, og således er det vigtigt for undersøgelsen at disse 

defineres, så omfanget af undersøgelsen er afgrænset. Skulle vi få en absolut forståelse af et givent fænomen 

ville det i yderste potens kræve, at vi forstod hele verden, og da det ikke er muligt, så er det vigtigt at afgrænse 

det felt, der kan betegnes som en helhed. 

Både helheder og enheder kan indenfor hermeneutikken betegnes som tekst, da der hersker en bred forstå-

else af hvad tekstbegrebet omfatter. 

 

”Tekst er dét vores forståelse er rettet imod, dvs. objektet, genstanden eller den anden.” 

(Fredslund, 2007: 76) 

 

Figur 3 - Den hermeneutiske cirkel 
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En tekst er altså en form for empirisk fænomen, som vi retter vores forståelse imod i vores søgen efter viden. 

I dette speciale vil den primære tekst være Holts model, der præsenteres i ”How brands become icons” 

(2004), der vil være den helhed, som jeg retter min forståelse imod. For at kunne forstå denne helhed, må 

jeg forstå de elementer, der optræder i resten af bogen, da disse enheder er essentielle for at kunne forstå 

hele teorien. Omvendt, så ville det heller ikke give nogen mening f.eks. at tale om mytemarkeder uden at 

forstå det i den helhed, som vi kan betegnes som Holts kulturelle branding.  

For hermeneutisk at skabe viden, handler det om at gennemløbe den hermeneutiske cirkel tilpas mange 

gange til, at der til sidst ikke længere er indre modsigelser (Fredslund, 2007: 76). At noget er en indre 

modsigelse, skal vi forstå som et forklaringsproblem, og det at skabe viden handler dermed om at kunne 

forklare enheder og helhed uden indre anomalier; forstået som en undtagelse fra normen (Kuhn, 2012: 52). 

Med andre ord, så skal såvel enhed som helhed kunne forklares uden uregelmæssigheder. Det betyder mere 

konkret for undersøgelsen, at alle enheder, som f.eks. at konkrete tiltag inden for den kulturelle branding-

model, kan forklares ud fra den helhed, som teorien om kulturel branding er. Helt konkret betyder det, at 

der vil linkes imellem teori og model, og mellem delelementer – eller enheder – og helheden i hhv. teori og 

model, for at give læseren en klar fornemmelse af koblingen mellem de definerede helheder og enheder.  

At bedrive hermeneutisk forskning kan kort og godt beskrives via sammenhængen mellem de understående 

tre hermeneutiske cirkler (se fig. 4), der eksemplificerer en vigtig sammenhæng indenfor hermeneutikken, 

nemlig at god forskning handler om at ”forstå en tekst i dens kontekst”. Vi har været inde på tekstbegrebet 

og den dualistiske forståelse af sammenhængen mellem enhed og helhed, men vi skal nu ind på hvad forstå-

else og kontekst refererer til. 

 

 

Figur 4 - Hermeneutiske Cirkler v. Filosofisk Hermeneutisk Forskning 

 

For kort at forklare, hvad det vil sige at forstå noget inden for hermeneutikken, så handler al forståelse om 

at sætte vores forforståelse i spil. I alle situationer vi indgår i, vil vi altid have en forforståelse situationen, 

hvilket kan betegnes som den forventede kontekst. Det vil altså sige, at når jeg tager ud og ser fodbold med 

drengene, så forventer jeg øl og pizza – jeg har altså en forforståelse af, hvad det vil sige at se fodbold med 

drengene. Hvis jeg ønskede at udforske den pågældende situation, så bliver jeg nødt til at sætte min 

forforståelse på spil over for den tekst, som den givne situation kan siges at være, og udfordre ”det jeg ved” 

om denne situation, ved at sætte spørgsmålstegn ved min eksisterende viden. Når man forsøger at forstå en 

given tekst, så kan denne tekst ikke skilles fra dens kontekst. En fodboldkamp med f.eks. familien ville alt 

andet lige være noget andet end med drengene, og således ville konteksten her være en anden end med 

drengene. Situationer har deres forskellige kontekster, og at forklare konteksten handler om at jeg som 

forsker sætter mig ind i hhv. den kontekst, hvori teksten er skabt (kontekst), og den kontekst, som den er et 

udtryk for (kontekst, åndsprodukt). (Fredslund, 2007: 77-79) 

Enhed 

Helhed 

Forforståelse 

Forståelse 

Kontekst 
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Når jeg i denne opgave søger at forstå mulighederne og udfordringerne i den kulturelle brandingmodel, så 

handler det altså om, at jeg forstår modellen som en tekst indlejret i en teoretisk kontekst, mens den 

teoretiske kontekst også kan forstås som en tekst i sig selv, hvorved teoriens kontekst kan siges at være det 

mere generelle felt inden for branding. Både tekst og kontekst er altså, som alt andet inden for hermeneutik-

ken, ikke givet på forhånd, men åben for definition. I dette speciale ser jeg teorien og modellen, som Holt 

fremlægger som én teksthelhed, og dermed er det mit mål, at opnå en endnu dybere forståelse for teorien, 

som udgangspunkt for at kunne forstå modellen som fremført af Holt (2004). 

Principper for Filosofisk Hermeneutisk Forskning 

For at konkretisere min forskningsmæssige tilgang til teorier og empiri, har jeg valgt at adoptere fire 

metodiske principper udarbejdet af Fredslund (2007) på baggrund af Gadamers filosofiske hermeneutik. 

Disse principper kommer til at guide min forskning, og skal sørge for at holde specialet inden for, hvad der 

kan betegnes som, god hermeneutisk forskning. De fire principper er fremlagt således: 

 

I. At bevidstgøre egen forforståelse 

II. At sætte sin forforståelse på spil og derigennem sætte sin forståelseshorisont i bevægelse 

III. At sætte sig i den andens sted 

IV. At bevidstgøre sig om spørgsmålets struktur for derigennem at kunne påvirke dets horisont 

 

Det første metodiske princip har vi været lidt inde på. For ikke at ende op med falsk bevidsthed, forstået som 

en forkert forståelse af det undersøgte objekt, er det som forsker vigtigt at gøre sig bevidst om sin egen 

forforståelse af situationen. Mere konkret betyder det, at jeg som forsker bevidstgør mig den subjektposition, 

jeg taler ud fra. I dette tilfælde vil det f.eks. betyde, at jeg anerkender og bevidstgør mig, at min akademiske 

baggrund indenfor markedskommunikation vil have en indvirkning på, hvilke elementer af de undersøgte 

fænomener, som jeg umiddelbart er (mere) opmærksom på. Denne indsigt er vigtig, da den eneste måde, 

jeg kan sætte mig ud over min egen forforståelse, og derved rykke min forståelseshorisont – dvs. at se andet, 

end det der er ligefor (Fredslund, 2007: 80) – for at opnå en højere forståelse for objektet eller teksten 

(Fredslund, 2007: 83-84). Netop at rykke min forståelseshorisont, er det andet metodiske princip. For at 

imødekommende disse to første krav, vil jeg i mine undersøgelser lægge stor vægt på diskussioner af 

resultaterne, og altså også af min subjektposition som forsker.  

Det tredje metodiske princip handler om at sætte sig i ”den andens sted”. Her handler det om, at prøve at 

forstå, hvor andre – mennesker eller fænomener – udtrykker sig fra. Det kunne f.eks. være i præsentationen 

af en ny teori, hvor jeg som forsker skal søge at forstå, hvor den undersøgte teoretiker taler fra, eller med 

andre ord, hvorfor han/hun er endt op med at gøre som gjort. Ved at sætte os ind i, hvor den anden taler fra, 

så kan vi potentielt øge vores forståelse ved at sætte os ind i baggrunden for ytringen eller udtrykket 

(Fredslund, 2007: 87). Det er vigtigt at pointere, at det ikke kun er individer, men alle former tekster, der kan 

ytre eller udtrykke sig, og således kræver det ikke en intentionel baggrund for at en ytring er en ytring. Et 

maleri kan således i sig selv godt udtrykke sig, men for at forstå maleriet, må vi sætte det ind i den kontekst, 

der er dens ophav – maleren.  

 

”For at kunne forstå det et andet menneske skriver, siger eller gør, så må vi forstå den baggrund eller 

situation, den anden taler ud fra.” 

(Fredslund, 2007: 87) 
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For at agere iht. dette metodiske princip, vil jeg hverken anvende en induktiv eller deduktiv analysestrategi. 

I stedet vil jeg benytte mig af relevante teorier til at åbne min forståelseshorisont, og gennem denne åbning 

skabe de bedst mulige betingelser for produktion af viden.  

Det fjerde metodiske princip omhandler strukturen af de spørgsmål, der stilles i opgaven. Det er en central 

pointe i den filosofiske hermeneutik, at vi ikke kan erfare hverken implicit eller eksplicit uden at stille 

spørgsmål (Fredslund, 2007: 91). Spørgsmål kommer fra forskere, og derved er der altid begrænsninger i et 

spørgsmåls horisont. Det vil altså sige, at når jeg formulerer en problemformulering i form af et spørgsmål, 

så er det med til at angive en retning for svaret. Derfor søgte jeg at agere normativt neutral allerede i 

formuleringen af problemet, ved at fokusere på at skabe en god problemformulering, der skal være åben, 

balanceret og have et analytisk fokus (Ankersborg, 2007: 4). På et mindre niveau er valget af tekster til 

besvarelsen af problemformuleringen i sig selv en søgen efter svar på spørgsmål, og spørsgmålet afhænger 

således af, hvordan jeg som forsker søger efter svar. En Google-søgning kan altså også ses som en spørgsmål. 

I det ovenstående har jeg redegjort for, hvordan jeg igennem god forskning har i sinde at frembringe viden. 

Nu vil jeg derfor rette blikket mod forventningerne til resultatet af forskningen i dette speciale. Det gøre ved 

at gennemgå kravene til frembragt viden. 

Kravene 

Der findes tre traditionelle krav til resultater af god videnskabelig forskning, nemlig generaliserbarhed, 

validitet og reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009: 267). Der er dog visse udfordringer ift. at opfylde disse krav 

pga. udformningen af det konstruktivistiske paradigme, som hermeneutikken ligger sig indenfor, og i det 

følgende vil jeg derfor diskutere, hvordan jeg kan opfylde kravene på trods af udfordringerne.  

Det første krav til god forskning er generaliserbarhed. Her relaterer det sig til, muligheden for at overføre 

resultaterne fra en given undersøgelse til andre kontekster (Tracy, 2013: 229), men det er netop en pointe 

indenfor filosofisk hermeneutisk forskning, at vi ikke kan adskille tekst fra kontekst (Fredslund, 2007: 97), og 

derfor vil jeg, for at opfylde kravet om generaliserbarhed, diskutere relationen mellem kontekst og tekst, for 

den vej igennem at forklare de lighedspunkter, der gør, at min forskning kan omsættes til lignende konteks-

ter. 

 

”Generalizing always involves taking a leap of faith, because it predicts future behavior” 

(Tracy, 2013: 229) 

 

Det andet krav handler om validitet. Validiteten af undersøgelsen er gyldigheden og korrektheden af mine 

resultater, og for at imødekomme dette krav, vil jeg kontinuerligt igennem opgaven synliggøre min 

subjektposition som forsker, og gøre læseren opmærksom på, hvorfor jeg søger bestemte former for viden. 

Inden for konstruktivismen er det som sagt ikke muligt at komme frem til objektive resultater, og ny viden vil 

derfor altid fremlægges med udgangspunkt i præeksisterende værdier og idealer (Seale, 1999: 470), og 

dermed bliver kravet om validitet et spørgsmål om kontinuerligt at gøre læseren opmærksom på dette. 

Reliabilitet er det sidste krav vi skal ind på. På engelsk betyder ’reliability’ pålidelighed eller driftsikkerhed. 

Ofte vil reliabilitet i en forskningsmæssig sammenhæng betyde, at andre forskere vil skulle kunne gentage 

forskningen og opnå, hvis ikke samme, så i hvert fald lignende resultater (Smith, 2007: 957).  Dette er dog en 
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tanke, der kan siges at bunde i en positivistisk tankegang (Tracy, 2013: 228), der ikke giver mening, når vi 

snakker filosofisk hermeneutik, da vi som nævnt ikke kan adskille forsker (subjektet) fra det forskede 

(objektet). I stedet vil jeg adressere kravet om reliabilitet ved at redegøre vedvarende for mine metoder, for 

at give læseren mulighed for at bedømme pålideligheden af resultaterne gennem de metodiske refleksioner 

(Smith, 2007: 957). 

2.3 Analysemetoden 
Den undersøgelse, som jeg vil foretage i kapitel 3, vil være udformet som en diskursanalyse. Diskursanalyser 

kan tage mange forskellige former (Howarth, 2005), og diskurs kan så at sige stå for alt, hvorved det står for 

ingenting (Alvesson & Kärreman, 2000: 1127). Hvis vi ser på udgangspunktet for begrebet diskurs, så er det 

et begreb, der er udsprunget af lingvistikken og semiotikken (Howarth, 2005: 11), og dermed kan vi udlede 

at diskurs handler om kommunikation. Hvilken form denne kommunikation tager i diskurs er der mange 

forskellige tilgange til, og derfor finder jeg det nødvendigt først og fremmest at indkredse dette ekspotentielt 

udvidende felt, så læseren her får en idé om den brug af begrebet, som finder sin anvendelse i dette speciale. 

Inden vi dog kommer til på forskellige måder at forstå diskursbegrebet, vil jeg først ind på hvorfor jeg netop 

har valgt denne analysemetode.  

 

”In the broadest term, language defines the possibilities of meaningful existence at the same time as it 

limits them.” 

(Clegg, 1989: 151) 

 

Overordnet set kan vi betragte diskursanalyse som en form for sproglig analyse af forskellige måder at 

fremstille virkeligheden på (Just & Burø, 2010: 266). Ideen bag denne fremstilling af diskursanalysen er at se 

diskurs som en form for magt, som vi kan tilegne os gennem vores plads i diskurs (Foucault, 1970), og således 

skal iscenesættelsen af denne undersøgelse ses i det lys, at jeg ønsker at undersøge det diskursive bidrag til 

branding, som Holt (2004) kommer med i sin bog ”How brands become icons”. Jeg ønsker altså at betragte 

denne bog som en element i diskurs, og undersøge dets form i et poststrukturalistisk perspektiv for at forstå 

dens måde at fremstille virkeligheden på, og derfra vurdere mulighederne og udfordringerne i, at se verden 

på denne måde for virksomheder.  

2.3.1 Diskursbegrebet 
Indledningsvist vil jeg kort præsentere Michel Foucaults tanker omkring diskurs, der vil danne udgangs-

punktet for en forståelse af diskursbegrebet. Dernæst vil jeg inddrage en matrix udarbejdet af Alvesson & 

Kärreman (2000), der er skabt på baggrund af en komparativ analyse af forskellige måder at benytte diskurs-

begrebet på ifm. diskursive analyser af organisationer. Til sammen vil dette danne udgangspunktet for den 

indkredsning af mit diskursteoretiske fokus i analysen. 

Michel Foucault er en af de gengangere, der ofte finder sin vej ind i kommunikationsstuderendes specialer 

og andre opgaver. Det gør han med god grund, for Foucault var især optaget af forholdet mellem magt og 

viden, og deraf hvordan sproget er med til at disciplinere samfundet (Just & Burø, 2010: 267). Det er altså en 

fin tanke, at vi som kommunikatører sidder med en form for magt igennem sproget, og vi kommer senere 

tilbage til, hvordan vi ellers kan forstå sprogets relation til magtstrukturer i matrixen (fig. 7). Først og 

fremmest skal vi dog ind på Foucault, hvis forfatterskab der kan opdeles i to, da han både benyttede diskurs-

begrebet på en strukturalistisk og en poststrukturalistisk måde. Den første af disse kan betegnes som 

arkæologisk diskursanalyse, der har til formål at undersøge de formationsregler, der frembringer diskurs 
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(Howarth, 2005: 92). Eller med andre ord, hvordan de regler og betingelser, der skaber diskurs af- eller 

begrænser diskurs i brug. Den mere poststrukturalistiske tilgang kom senere i Foucaults forfatterskab, og 

fokuserede i ikke blot på de begrænsende elementer i diskurs, men også på de mere produktive aspekter af 

diskurs’ magtudøvelse (Just & Burø, 2010: 266-267). Hvor arkæologisk diskursanalyse fokuserer på beskriv-

else af diskurs, går en genealogisk undersøgelse af diskurs ind og søger at forklare og forbedre diskurs ved at 

”gå i dialog” med den (Just & Burø, 2010: 267). Derudover er arkæologiske undersøgelser indifferent over for 

værdiers påvirkning af sandhed, viden og mening, mens genealogien i stedet anser disse spørgsmål som 

umulige ikke at redegøre for (Howarth, 2005: 108). Sidst er der en forskel i forståelsen af relationen mellem 

diskursive og ikke-diskursive praksisser, og hvor arkæologen vil studere diskurs som autonom fra ikke-

diskursive elementer, vil genealogen se mere eksplicit på f.eks. magt og dominans som uadskillelige 

fænomener ift. diskurs (ibid.). Vi kommer i det næste lidt videre ind på denne forskel i opfattelsen af diskurs 

som autonomt fra ikke-diskursive elementer.  

 

”Language, put together as discourses, arranges and naturalizes the social world in a specific way and 

thus informs social practices.” 

(Alvesson & Kärreman, 2000: 1127-1128) 

 

Ifølge Alvesson & Kärreman (2000) kan vi analysere diskursbegrebet langs to hoveddimensioner. Den første 

dimension er forholdet mellem diskurs og mening, og handler overordnet set om, hvorvidt diskurs går forud 

for, og inkorporerer, kulturel mening og subjektivitet, eller bedst er forstået på et interaktionelt niveau, hvor 

mening og diskurs er løst koblet til hinanden. Den anden dimension referer til det formative omfang af 

diskurs, og beskriver således den kontekst som diskursbegrebet bevæger sig indenfor. Dermed er det et 

spørgsmål om diskurs er bedst forstået som relativt lokal eller i yderste potens globalt. (s. 1129) 

For at dykke lidt mere ned i den første dimension, så definerer Alvesson & Kärreman (2000) to modpoler, der 

hhv. får betegnelsen ’determineret’ og ’autonom’ (se fig. 5). At mening ift. diskurs er determineret vil sige, 

at mening bliver forstået som forholdsvis stabil, og således vil vi som individer i bestemte situationer i mindre 

grad give udtryk for særegne holdninger, og i stedet blot videregive mening henter i diskurs. Mening bliver 

her defineret som intersubjektive måder at tænke, vurdere eller føle på ift. specifikke emner.  

 

 

Denne forståelse af relationen mellem mening og diskurs ophæver på mange måder den relation som mening 

har til tid og sted, og gør således omfanget af diskursbegrebet bredere end med forståelsen af mening som 

flygtig. (Alvesson & Kärreman, 2000: 1130-1131) 

I den anden ende af spektret finder vi mening som autonom. Her separeres mening fra diskursbegrebet, 

således at mening optræder mere eller mindre autonomt ift. diskurs. I denne fortolkning af relationen mellem 

de to begreber, forholder det sig sådan, at mening bliver skabt lokalt, og bliver dermed defineret i interaktion-

Autonom Determineret 
Sammenfald 

Tæt forbundne 

Løst forbundne 

Urelaterede 

Figur 5 – Diskurs ift. mening 
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en af individer, frem for af nogle suprapersonelle sproglige systemer og strukturer, der definerer mening for 

os. Forskere og praktikere, der tilkender sig denne forståelse mening ift. diskurs, vil mene, at sproget opererer 

efter sine egne dynamikker, og således kan vi som individer skabe mening uden at indgå i en bestemt diskurs. 

Denne forståelse omtales af Alvesson & Kärreman (2000) som ’agnostikerperspektivet’, hvilket referer til, at 

selv hvis der er en sammenhæng mellem de to begreber, så ligger det uden for vores erkendelsesevne at 

sammenkoble de to. Denne forståelse af diskurs ift. mening fraskriver sig på mange måder den magt, som 

mange diskursteoretikere tillægger diskurser ift. deres påvirkning på individer. Vi kan altså også se denne 

dimension, som et udtryk for, om vi som forskere hælder mest til idéen om individer som subjektive eller 

intersubjektive. (Alvesson & Kärreman, 2000: 1131-1132) 

Den anden dimension, hvor der ofte hersker store forskelle i opfattelsen af diskurs, er ift. det formative 

omfang af diskurs. Om end der er visse ligheder til den anden dimension, så handler det her groft sagt om 

det kontekstuelle niveau af diskurs, og således har denne dimension hhv. ’lokalsitueret’ og ’makrosystemisk’ 

som sine yderpoler (se fig. 6). 

 

 

Med en lokalsitueret diskursforståelse er fokus på diskurs i en lokalt afgrænset kontekst. Således handler det 

her om diskurs forstået som sproglige ytringer i relation til en eller flere lokalspecifikke interaktioner, og 

dermed afgrænser de, der benytter sig af denne forståelse, sig til at se på diskurs i et mere snævert 

perspektiv.  

I den anden ende af skalaen er diskurs forstået på et makrosystemisk niveau. At det er ’makro’ refererer til 

det store omfang af diskursforståelsen, mens den systemiske del groft sagt hentyder til, at der er tale om en 

form for system, der indordner andre elementer under sig. De der tilkender sig den makrosystemiske 

forståelse af diskurs’ formative omfang, ser diskurs som et mere eller mindre globalt sæt af måder at ytre sig 

på, der konstituerer bestemte fænomener. Et sådan fænomen kunne f.eks. være ’maskulinitet’ eller 

’menneskelighed’, der således ifølge forskere med en makrosystemisk opfattelse af diskurs, analyserer 

diskurs ud fra ideen om, at vi globalt set deler nogle bestemte måder, at tale – og dermed konstruere – 

maskulinitet eller menneskelighed på. (Alvesson & Kärreman, 2000: 1133) 

Hvis vi krydser de to dimension får vi det føromtalte matrix, hvis udformning kan ses mere nøjagtigt i bilag 1. 

Med denne indledende redegørelse for brugen af diskursbegrebet på plads, vil jeg i det følgende søge at 

indplacere min analytiske tilgang, så læseren får en forståelse af, hvordan diskursanalysen tager form i dette 

speciale. 

2.3.2 Analytisk Fokus 
Udfaldet af diskursanalysen kommer langt hen ad vejen til at være et resultat af den form for undersøgelse, 

der laves. Et makrosystemisk fokus vil således fordre en anden undersøgelse og et andet resultat end en 

analyse med et lokalsitueret fokus på diskurs, men fælles er, at alle former for diskursanalyse er en måde at 

undersøge fremstillinger/repræsentationer af fænomener på, i relation til specifikke emner. Målsætning for 

en diskursanalyse er således at klarlægge grænserne for diskursen og forstå dens interne betingelser (Just & 

Makrosystemisk Lokalsitueret 
Mikrodiskurs 

Mesodiskurs 

Stordiskurs 

Megadiskurs 

Figur 6 - Diskursbegrebets formative omfang 
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Burø, 2010: 266), og det er også her, at jeg vil tage mit udgangspunkt. I denne diskursanalyse vil analysefeltet 

være teorien og modellen om kulturel branding af Douglas B. Holt, fremført i bogen ”How brands become 

icons”. 

Når jeg vælger at udføre en diskursanalyse, så er det først og fremmest vigtigt at forklare hvorfor, jeg mener, 

at vi kan betragte den teori og model, som Holt fremfører i sin bog, som et diskursivt element. For jeg mener 

ikke, at bogen skal forstås som en diskurs i sig selv. I stedet er bogen i mine øjne bedst forstået som et udtryk 

for noget større – som en del af en diskurs – og en del, der efter dens publicering har været med til at præge 

den brandingdiskurs, som vi kan betegne som ’kulturel branding’. Dette bygger jeg som udgangspunkt på 

Heding, Knudtzen & Bjerre (2009), der har lavet en komparativ analyse af forskellige brandingtilgange, hvor 

de bl.a. udpeger Holt, som en af de vigtigste forfattere inden for den kulturelle brandingtilgang. Forfatterne 

her medgiver dog, at den kulturelle brandingtilgang er karakteriseret ved at have mange forskellige retninger 

og måder at anskue kulturel branding på (s. 212), men mit udgangspunkt for at nærstudere netop Holts 

fremlægning af teorien og hans model, er at jeg, i tråd med Heding et al. (2009), mener at vide, at Holt har 

haft (og har) en stor indflydelse på diskursen inden for (kulturel) branding. 

For at vi kan se Holts bog som et diskursivt element inden for kulturel branding, er der visse krav, der skal 

være opfyldt. Jeg ville f.eks. ikke blot kunne snakke med en ven om teorien om kulturel branding, og dermed 

kunne siges at have bidraget til diskursen derigennem. Ifølge Clark & Schaefer (1989) er der tre overordnede 

forestillinger der går igen, om kravene til, hvad der bliver betegnet, som et bidrag til en diskurs. Disse tre er 

hhv. (1) at deltagerne i diskursen forudsætter et fælles grundlag; (2) at deltagerne aktivt søger at bidrage til 

dette fælles grundlag; og (3) at de rigtige sætninger bliver ytret på de rigtige tidspunkter (s. 260). Om end der 

er mange forskellige måder at forstå og tilgå kultur på, så er der dog stadig det fælles grundlag inden for 

kulturel branding, at det er gennem kulturen, at branding skaber værdi – og ligeledes er det holdningen hos 

Holt. I bogen ”How brands become icons” (2004) fremfører Holt en model for håndteringen af kulturel 

branding, og søger dermed aktivt at bidrage til diskursen om kulturel branding. Den sidste forestilling om at 

ytre det rigtige på det rigtige tidspunkt, vil jeg i min undersøgelse af teorien og modellen komme ind på, at 

det er lige netop, hvad Holt har gjort med sit forfatterskab, her karakteriseret ved den førnævnte bog.  

Først og fremmest vil undersøgelsen tage form af en lokalsitueret 

analyse med fokus på mening som determineret i diskurs (se fig. 7). 

Det betyder ikke at jeg kun mener, at diskurs optræder i form af 

mikro- eller mesodiskurs, men blot at jeg ønsker at undersøge det 

diskursive element som Holt producerer med sin fremstilling af 

teori om, og model for, kulturel branding i ”How brands become 

icons”. Det gøres ud fra en idé om, at denne bog potentielt set kan 

benyttes som framework for branding i en virksomhed, og at jeg jf. 

problemformuleringen ønsker at undersøge mulighederne og 

udfordringerne i netop at benytte denne tilgang til kulturel 

branding. Der er altså ikke tale om at skulle vælge at se branding i 

en kulturel optik; der er netop fokus på branding i denne meget 

lokalspecifikke kontekst, og derfor er dette fokus valgt. Jeg 

anerkender, at der næppe er virksomheder der bygger deres 

brandingindsats op omkring én enkelt tilgang til branding, endsige én enkelt bog, men jeg ønsker at forstå, 

hvad det er den fremstilling af branding som Holt producerer kan bidrage med i relation til branding, og det 

gør jeg ved at analysere denne i dens lokalspecifikke kontekst. Derudover vælger jeg at se diskurs som 

determineret. Det betyder at ikke-diskursive elementer, som f.eks. mening, er tæt relaterede til diskurs, om 

Figur 7 - Matrix for Diskursbegrebets brug 
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end jeg anerkender at det ikke altid er i diskurs, at mening er skabt. Det gør jeg ud fra en idé om, at en 

teoretiker som Holt benytter sig af viden og meninger produceret i diskurs, og således mener jeg, at Holt gør 

brug af andres meninger til at skabe sin diskurs, hvorfor hans teori ikke skal forstås fuldkommen 

idiosynkratisk, men som relateret til andre former for ikke-diskursive elementer i samfundet.  

Som den skarpe læser nok allerede har observeret, så ønsker jeg med denne indkredsning af undersøgelsen 

at udføre en genealogisk diskursanalyse, hvilket betyder at jeg vælger at fokusere på både de begrænsende 

og produktive elementer af diskurs. Jeg ønsker hermed at gå dialog med diskursen og forklare den, og ikke 

bare søge at afdække dens regler og mulighedsbetingelser. 

2.3.3 Analysestruktur 
Overordnet set har i mere eller mindre grad valgt at forme analysen ud fra Holts egen opdeling af kapitlerne 

i ”How brands become icons”. Det vil sige at jeg mere specifikt har opdelt analysen i fem dele, der tager form 

som i fig. 8.  

 

 

I den første del af analysen vil vi primært skulle ind på de mere grundlæggende aspekter i kulturel branding, 

hvorefter vi fortsætter til forståelsen af de markeder, som ikoniske brands opererer på ifølge Holt. Dernæst 

selv vi på de faktorer, der er med til at geare et brands myte, hvorefter vi ser på Holts fremlægning af de 

mere praktiske aspekter af mytedannelsen. Slutteligt opsummeres de føromtalte aspekter i den konklude-

rende kulturelle brandingmodel. 

2.4 Empirien 
I dette speciale vil empirien, jf. analysen opbygning, være af sekundær karakter. Jeg har med mit 

diskursanalytiske fokus valgt at fokusere på en ren teoretisk opgave, hvorfor langt de fleste empiriske bidrag 

er af teoretisk karakter. Der kommer altså ikke til at optræde primær empiri i traditionel forstand, da det her 

er en teori, der er det primære fokus.  

Overordnet set kan vi dog opdele de empiriske kilder i to, hhv. brandingteorier og samfundsteorier. Da Holt 

ligger sig inden for brandingfeltet, vil der optræde kilder fra dette felt, der kan forklare aspekter af Holts teori. 

Derudover vil der også optræde mere samfundsorienteret teori til at forklare bl.a., hvorfor denne teori vil 

have udfordringer og muligheder ift. samtiden. Derudover inddrages der forskellige kilder pragmatisk, hvor 

jeg mener, at det kan have en værdi ift. forklaringen af teorien og modellen. 

2.5 Opsummering & Diskussion af METODEN 
Først og fremmest har jeg valgt at lade det konstruktivistiske paradigme være udgangspunktet for min 

opgave. Det betyder mere konkret at jeg arbejder men en relativistisk virkelighedsforståelse, og en subjektiv 

forståelse af viden – der er altså hverken en virkelighed eller viden, inden vi som mennesker konstruerer det! 

Kulturelle 

(Myte-) 

Markeder 

Gearing af 

Myter 

Teorien om 

Kulturen 

Branding 

Den Kulturelle 

Branding-

model 

Udvikling af 

Myter 

Figur 8 - Analysens Opdeling 
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Samtidig betyder det også, at jeg ikke ønsker at finde frem til, om teorien og modellen, som Holt fremfører, 

er mere eller mindre rigtig end andre brandingteorier, men i stedet ønsker jeg at sætte fokus på forståelsen 

af Holt, for derfra at udlede muligheder og udfordringer ift. virksomheder brug af den kulturelle brandingteori 

og -model. Inden for dette paradigme er det kommunikationen, der er det centrale ift. at undersøge 

virkeligheden, og kommunikation er således mere end blot et middel, der medierer virkeligheden (Mumby, 

2013: 19). 

At have valgt dette videnskabelige paradigme som udgangspunkt for undersøgelsen stiller mig som forsker 

med en række muligheder og udfordringer. Blandt de mest markante udfordringer er bl.a. at vi kun kan tilgå 

virkeligheden igennem fortolkninger. Dvs. at der altid vil kunne tvivles på rigtigheden af disse fortolkninger, 

da en fortolkning aldrig er en helt nøjagtig angivelse af det, der fortolkes. Der vil altså ikke være noget facit 

eller mulighed for at gentage forsøget inden for dette videnskabelige paradigme, som det f.eks. er antagelsen 

inden for positivistismen, men samtidig er det også styrke, at virkeligheden ikke er, førend jeg skaber den. 

Det er dog ikke det samme som at sige, at jeg ”opfinder” virkeligheden eller viden derom, for der er visse 

mere generelle krav til, hvad der kan betegnes som viden. I starten af den filosofiske tradition påpegede 

Platon at viden som udgangspunkt skal opfylde tre krav om sandhed, troværdighed og rationalitet (Brier, 

2006: 50). Men hvor vi med et positivistisk udgangspunkt, grundet dens realistiske ontologi og objektive 

epistemologi (Darmer & Nygaard, 2007), ville kunne komme frem til en ultimativ sandhed, så arbejder vi 

nærmere med et konsensusbegreb for viden inden for konstruktivismen. Dvs. at viden er det, som de mange 

bliver enige om. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være nogle særegne ideer om, hvad viden er, men blot at 

viden ikke kan være idiosynkratisk, forstået på den måde, at hvis jeg ikke kan overbevise andre om 

resultaterne af mine studier, så er det groft sagt ikke viden. Den subjektive epistemologi i det konstrukti-

vistiske paradigme sætter altså store krav til mine evner til fortolkning som forsker, og derfor har jeg valgt at 

udføre mine studier iht. de meget nøjagtige principper for filosofisk hermeneutisk forskning.  

Den filosofisk hermeneutiske metodologi, som jeg har valgt, tager sit udgangspunkt i forståelsen af tekster i 

deres kontekster. Med denne metodologi ønsker jeg ikke blot at finde frem til den viden, der er produceret, 

men også at se på de forhold, som viden er produceret under. Eller forklaret på en anden måde, så ønsker 

jeg ikke blot at vise en forståelse af den viden, som Holt præsenterer i sin bog, men også at indlemme en 

forståelse af de forhold denne viden er skabt under; mere nøjagtigt forstået som de samfundsmæssige 

strukturer, der har muliggjort, at det netop er nu, at denne teori (og model) vinder frem. Til at lede mig i 

denne færd vil jeg følge de fire metodiske principper, som Fredslund (2007) har udledt af Gadamers 

filosofiske hermeneutik, der går på at bevidstgøre mig min forforståelse; udfordre denne forforståelse for at 

udvikle min forståelse; forstå hvor andre taler fra; og være bevidst om begrænsningerne i min måde at tilgå 

mit interessefelt på. Som der fokuseres på her, er det ofte bevidstheden om egne begrænsninger, der er 

udgangspunktet for at skabe de mest gyldige fortolkninger. Netop gyldighed er et ord, der meget godt 

beskriver dét, som jeg søger efter i resultaterne af mine undersøgelser, da det inden for konstruktivismen 

ikke er muligt at finde endegyldige sandheder, hvorfor gyldighed af mine fortolkninger er alt, hvad jeg kan 

stræbe efter. 

Derudover har jeg valgt at italesætte min undersøgelse som en diskursanalyse. Der er mange forskellige 

former en undersøgelse af teori kunne have taget, men det at jeg netop har valgt denne, begrunder jeg med, 

at denne type undersøgelse behandler netop sproget påvirkning af virkeligheden, og dermed ligger sin inden 

for det konstruktivistiske paradigme. Det vil sige, at der er kongruens imellem valget af videnskabeligt 

paradigme, metodologi og analysemodel, hvilket skulle lette forståelsen af undersøgelsen. En diskursanalyse 

fokuserer som nævnt på, hvordan sproget er med til at skabe den virkelighed, som omgiver os, og 

diskursanalyse er dermed en analyse af, hvordan sproget systematisk former de objekter, som de taler om. I 
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dette tilfældet er objekterne under lup hhv. en teori og en model, og spørgsmålet er således, hvordan vi 

bedst kan forstå disse gennem fortolkning, for at kunne udlede muligheder og udfordringer for virksomheder 

i at benytte denne tilgang til branding. Det betyder samtidig, at jeg ikke (blot) ønsker at analysere, hvad Holt 

fremfører, men at sætte hans ytringer ind i en større kontekst, om end udgangspunktet for hele analysen vil 

være Holts bog, ”How brands become icons” (2004). 

At al min undersøgelse vil tage udgangspunkt i Holt, vil også betyde, at jeg antager en mere lokalspecifikt  

forståelse af diskursbegrebet. Diskurs skal altså i dette speciale ikke forstås som Megadiskurs, der bevæger 

sig på tværs af kloden, men i stedet som fremlægningen af virkeligheden af Holt, og herfra kan denne 

fremlægning så anfægtes eller ratificeres gennem fortolkning. Samtidig antager jeg, at sproget er deter-

mineret af den mening, der skabes i diskurs, hvorved Holts teori vil kunne benyttes til at skabe mening ifm. 

brandingen af virksomheder, såfremt den ikke indeholder indre selvmodsigelser.  
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3 ANALYSEN 
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3.1 DEL I – Holts Teori om Kulturel Branding 
Som navnet på bogen antyder, så fokuserer Holt i sin bog på en hel speciel art af brands, nemlig ikonbrands. 

Det betyder samtidig at den kulturelle brandingmodel ikke er for alle brands, og det er her vi tager 

udgangspunktet i første afdeling af undersøgelsen. Men hvad er et ikonbrand så? Et ikonbrand er defineret 

ved at den primære del af brands værdi kommer fra bidrag til forbrugernes udfoldelser af selvet – bidragene 

til forbrugernes identitet (Holt, 2004: 11). Her indtræder den første store udfordring ifm. Holts model for 

kulturel branding, for hvordan bestemmer man præcist, hvor stor en del af et brands værdi, der kommer fra 

bidrag til identiteten? Identitet er per definition et kommunikativt fænomen (Mumby, 2013: 345), og dermed 

optræder der visse udfordringer ift. kvantificerbarhed.  

Men vi lægger lige denne diskussion til side for en tid, og tager den et skridt tilbage for at se nærmere på, 

hvad et brand i det hele er ifølge Holts fremlægning af kulturel branding.  

 

”A brand emerges as various ”authors” tell stories that involve the brand.” 

(Holt, 2004: 3) 

 

Der er altså forskellige forfatterne af brands, og Holt (2004) opdeler disse i fire kategorier med titlerne: 

kunder, virksomheden, kulturindustrien og formidlere (s. 3). De tre første kategorier giver mere eller mindre 

sig selv, mens formidlere er kritikere, bloggere og lignende, der medierer kontakten mellem brand og 

forbruger. Hver især har de mulighed for at påvirke brandet gennem historiefortælling, og det er således 

vigtigt for virksomheder at vurdere, hvordan andre aktører har mulighed for at påvirke brandet. Denne 

opdeling kunne have taget mange andre former, men selve opdeling er et smart træk af Holt, der således 

opdeler og overskueliggør de forskellige konstituenter – eller stakeholdere – som et brand har. Samtidig 

påpeges det også indirekte, at brands ikke længere kan se sig selv som centrum i eget univers, og derfor må 

brands alt andet lige agere mere relationelt ift. omverdenen end det tidligere var opfattelsen. Dette taler for 

en mere kulturel tilgang til branding, hvor det ikke længere er virksomheden, der er i centrum, men kulturen 

og samfundet, der er udgangspunktet for værdiskabelse – det kommer vi tilbage til senere. 

En af de vigtigste pointer at komme med ift. kulturel branding er, at det er en teori, der bygger på et 

konstruktivistisk videnskabeligt grundlag. Dette ses tydeligt ifm. forståelsen af brands, der ifølge Holt (2004) 

er bedst forstået som historier, og mere konkret de historier, der bliver hængende i kulturen, og bliver til en 

række konventioner om, hvad brandet er og står for (s. 4). Dermed kan vi udlede at brands skabes imellem 

mennesker, og at brands intersubjektive konstrukter, der skabes sprogligt imellem mennesker, og således 

bør de betragtes som kulturelle konstruktioner. Det er altså ikke min personlige oplevelse af et brand, der 

skaber brandet, men de generelle oplevelser af et brand, der bliver talt om, og derfor bliver til en af de 

konventionelle historier om brandet. Vi kan sige, at det er i de kulturelle konventioner at brandet lever, og 

med en overordnet definition af kultur som ”mønstre for meningsdannelse” (Just & Burø, 2010: 21), kan vi 

sige at det er i mønstrene mellem mennesker at værdien i et brand skabes, og ikke hos individer.  

 

”But what makes a brand powerful is the collective nature of these perceptions; the stories that have 

become conventional and so are continually reinforced because they are treated as truths…” 

(Holt, 2004: 3) 
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Det er vigtigt her at pointere, at Holt (2004) mener, at et brand også kan skabes individuelt, og kulturel 

branding er således ikke for alle slags brands (s. 5). Selvom det ikke er det, der er under lup her, så sætter 

Holt kulturel branding over for andre brandingtilgange, som han betegner som hhv. mind-share, emotionel 

og viral branding (se bilag 2), og her ser vi bl.a. at Holt mener, at der hvor KB udmærker sig er i form af det 

store fokus på identitet og identitetsværdi. Identitetsværdi er defineret som ”det aspekt af et brands 

værdiskabelse, der stammer fra brandets tilføjelse til udfoldelse af selvet” (Holt, 2004: 11). Der optræder 

ikke en klar definition af, hvordan Holt opdeler hhv. brand og produkt, og det efterlader en vis tvivl ift. om 

produktmæssige kvaliteter er inkluderet i brandet eller ej – ja, faktisk bliver relationen mellem produkt eller 

service og brand ikke rigtig diskuteret, og man sidder lidt med fornemmelse af, at produktet ikke er relevant 

for brandingen, selvom jeg ikke tror, at det ville forholde sig sådan, hvis vi spurgte Holt. 

I ”How brands become icons” er der udelukkende fokuseret på de mest potente kulturelle brands, ikon- og 

identitetsbrands, og Holt frasiger sig således muligheden for at udvikle en form for hybridstrategi, der både 

fokuserer på både kulturelle og individuelle aspekter af branding (ibid.). Det handler altså kun om de 

kulturelle aspekter af branding hos Holt, om end han medgiver at brands, som f.eks. inden for 

modeindustrien, vil skulle benytte strategier med værktøjer fra forskellige brandingtilgange. Dette må så 

siges at være med til at begrænse omfanget af virksomheder, der kun benytter sig af den kulturelle tilgang 

til branding, og man kan således stille spørgsmålet, om kulturel branding som teori – og ikke mindst Holts 

kulturelle brandingmodel – kan stå alene som suveræn strategi for brandingen i en virksomhed? Det er både 

spændende om modellen kan stå alene, men samtidig er det også spændende, at Holt ikke taler for en ”one-

size fits all”-strategi, og således erkender han blankt, at han ikke har opfundet den hellige gral inden for 

marketing, men en subgenre, som nogle specifikke brands kan benytte sig af i brandingen af virksomheden. 

Dog mener han stadig, at alle brands potentielt set kan benytte elementer af kulturel branding, men at den 

kulturelle brandingmodel kun er for de mere/mest potente kulturelle brands. 

For at vende tilbage til disse kulturelt potente brands, som opdeler Holt (2004) disse i tre kategorier, hhv. 

ikon-, identitetsbrands og en unavngiven kategori, som jeg herfra vil betegne som nyttebrands (se fig. 9). 

Ikonbrands er som nævnt brands, hvor den langt størstedelen af brandets værdi kommer fra bidrag til 

forbrugernes identitet, og som figur 9 viser, så er de mest potente brands dem, der nærmer sig status af 

kulturelle ikoner som John F. Kennedy, Rambo eller Michael Jordan. Et ikon er et symbol på noget andet, og 

             John Wayne, John F. Kennedy,  
Michael Jordan, Rambo, Steve Jobs, Jack Welch, 
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Figur 9 – Opdeling af brands (adapteret fra Holt, 2004: 4) 
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således er både brands og de førnævnte personer symboler på noget mere end dem selv eller deres 

produkter. Identitetsbrands er knap så kulturelt potente brands, hvor den primære værdi af brandet 

stammer fra bidrag til forbrugernes identitet (Holt, 2004: 11), og jeg mener her, at vi må forstå primære som 

over 50%. Selvom jeg mener, at der kan være store fordele i at fokusere på identitet, som udgangspunkt for 

værdiskabelsen, så vil jeg påpege, at der er visse udfordringer i at estimere, hvor meget af et brands værdi, 

der kommer fra bidrag til identitet. For det første er identitet er noget luftigt begreb, der kan være svært at 

forstå for almindelige mennesker, og således kan det være svært at finde metoder til at udlede disse 

estimater af identitetsværdi. For som forbrugere tænker vi ikke alle over, om vi vælger et tøjmærke over et 

andet pga. identitetsværdien ved mærket, men fordi vi synes det ene stykke tøj er flottere end det andet. 

Det kan dog sagtens forholde sig sådan – og det er jeg sikker på at Holt ville være enig i – at vi synes noget 

tøj ser bedre ud end andet, pga. den identitetsværdi, der er i et givent tøjbrand. Ifølge Holt (2004) så 

estimerer han kort og godt selv identitetsværdi på baggrund af arkivrapporter og ledernes erindringer af salg, 

andele og merpris (s. 226). 

For at gøre identitetsværdi lidt mindre abstrakt, vil jeg i det følgende først præsentere et overblik over 

identitetsbegrebet, og komme ind på hvorfor det lige netop er nu, at der fremkommer en teori baseret på 

identitetsværdi. Derefter vil jeg introducere en model af Grant McCracken (1986), der forklarer hvordan 

kulturel værdi overføres til produkter og derfra udledes af forbrugerne, som kan forklare, hvordan produkter 

kommer til at besidde kulturel værdi. 

3.1.1 Identitet 
I hverdagssproget omtaler vi ofte identitet som ”den vi er”, men i det følgende vil jeg på baggrund af Mumbys 

(2013) definition af identitetsbegrebet forsøge at indkredse, hvad identitet er, og hvorfor det er så relevant 

et begreb inden for marketing, at der med Holt teori og model, er en hel teori, der udelukkende bygger på 

værdi koblet til dette begreb. 

Mumby (2013) oplister fem elementer af identitet, der vil danne udgangspunktet for en analysering af 

begrebet (s. 345): 

1. Identitet er gennemført social 

2. Identitet er altid kontingent og under udvikling 

3. Identitet trækker på forskellige makrodiskurser, der muliggør at vi kan udvikle en selvidentitet, der 

er meningsfuld og sammenhængende 

4. Identitet involverer kampe 

5. Identitet er et kommunikativt fænomen 
 

Først og fremmest er identitet i en konstruktivistisk optik gennemført social. Det skal forstås som, at vi kun 

kender os selv i relation til andre, og det betyder mere præcist, at vi kun er bevidste om os selv, fordi vi kan 

sætte os ift. andre (Schultz, Hatch & Larsen, 2000). Netop det, at vi som mennesker reflekterer os i andre, er 

vigtigt ift. forståelsen af identitet som social, da vi som mennesker ofte danner selvet ved at spejle os i andre 

’sociale agenter’ (Cerulo, 1997: 387). For det andet, så er identitet kontingent og altid under udvikling. At 

identiteten altid er under udvikling vil sige, at det er en proces, der bliver ved igennem hele vores liv, og med 

ordet ’kontingent’ påpeger Mumby, at identitet er afhængig af betingelser, der endnu ikke er etablerede. 

Det leder os frem til den tredje pointe, nemlig at identitet trækker på makrodiskurser. Som vi vil se senere i 

afsnit 3.2.2, så laver Holt et link imellem individers kollektive identitetsprojekter og national ideologi, der på 

mange måder er lig makrodiskurser i et samfund, om end Holt ikke benytter sig af udtrykket diskurs. Vi har 

således brug for fællesskaber at definere vores identiteter omkring (Cerulo, 1997: 391), og for en dansker vil 

det bl.a. betyde, at definere hvad det vil sige at være dansk. Den fjerde pointe, der medgiver at identitet 
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involverer kampe, pointeres også hos Holt, der dog fokuserer på disse kampe i ved at se på de ’kulturelle 

modsætninger’, der ligger til grund for kampene. Sidst er identitet et kommunikativt fænomen, som vi 

allerede var inde på i afsnittets indledning, og dermed er identitet tæt beslægtet med kultur, der er 

mønstrene for den meningsdannelse, der opstår kommunikativt ifm. identitetskonstruktion. 

3.1.1.1 Udviklingen af Identitetsbegrebet 

Efter denne definition af begrebet identitet, vil jeg rykke videre til en afklaring af, hvad det vil sige, at 

konstruere en identitet. Det vil jeg gøre med udgangspunkt i Bauman (2003), der kaster et blik på udviklingen 

af, hvad begrebet har betydet over tid i relation til hhv. det præmoderne, det moderne, det postmoderne 

samfund; suppleret af Lipovetsky (2006), der sætter identitetsbegrebet overfor det hypermoderne samfund. 

Grunden til at alle disse forståelser inkluderes er, at det ikke forholder sig sådan, at de forskellige 

moderniteter afløser hinanden, men så at sige overlapper (Helmer Hansen, 2014: 29), og derfor mener jeg, 

at det er relevant at se tilbage i tiden, for at forklare identitetsbegrebets udvikling over tid, for derved at 

kunne forstå identitetsværdi i relation til forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at konstruere en identitet. 

 

 

I det præmoderne samfund var identitet ikke noget, man som menig borger bekymrede sig om. Man var den 

man var, og holdt man sig til sine egne, så skulle det hele nok gå (Bauman, 1997: 46). I det moderne samfund 

ændres forholdet til, hvem man er som mennesker – hvilket er det identitet er, nemlig ”hvem er jeg?” og 

deraf ”hvordan bør jeg opføre mig?” (Cerulo, 1997). Identitet blev langt hen ad vejen koblet op på arbejdet, 

og det var således inden for rammerne af, hvad det f.eks. ville sige at være fabriksarbejder, at identiteten 

skulle opbygges (Bauman, 1997: 47). I den næste større udvikling af samfundet, som vi kan betegne som 

postmoderne, fylder arbejdet stadig meget, men er af en anden karakter end tidligere, og det handler om at 

skabe en fleksibel identitet (ibid.). Baggrunden for ændringen skal ses i lyset af ændringerne i samfundet, 

hvor udviklingen accelererer og mange ting bliver mere flygtige som følge af bl.a. den teknologiske udvikling. 

Bauman (1997) betegner denne udvikling af samfundet som forbrugerismens opståen, og denne udvikling er 

tæt knyttet til vores identitetsdannelse. 

 

”Vejene til egen identitet, til en plads i samfundet, til et liv, der kan anerkendes som et meningsfuldt liv, 

kræver alle som én daglige besøg på markedspladsen” 

(Bauman, 1997: 45) 

 

Identitet kan altså på mange måder siges, at være noget vi realiserer igennem forbruget, og det er netop 

denne værdi, som Holt (2004) mener, at de mere konventionelle brandingtilgange misser ved at negligere 

brands til blot at være mærker (s. 4). I det postmoderne samfund er identitet bedre forstået i flertal, da 

Præmodernitet 

Identitet er givet ved 

samfundsklasse 

Modernitet 

Identitet er konstrueret 

via arbejde 

Postmodernitet 

Identitet er fleksibel og 

flygtig 

Hypermodernitet 

Identitet er under 

konstant udvikling 

Figur 10 - Udviklingen i forståelsen af identitet ift. moderniteter 
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flygtigheden af forbruget også medført en større flygtighed af identiteten, hvorfor der ikke længere er de 

samme konstante, som man så tidligere (Bauman, 1997: 49). Det er netop en klar pointe hos Bauman (1997), 

at vi er gået fra at bygge vores identitet op omkring arbejde, til at bygge den op om forbrug. 

Et af de seneste forsøg på at indkapsle, hvad identitet betyder i nutiden, kommer fra Lipovetsky (2005), der 

ser identitetsdannelse som noget vi søger at realisere gennem forbruget, og ikke i forbruget (s. 15). Vi søger 

altså ikke efter en identitet via vores køb, men søger at vise vores identitet igennem det vi køber. 

 

”Every day the world of consumption appears to infiltrate our lives and modify our relationships with 

objects and human beings”  

(Lipovetsky, 2005: 16) 

 

Det er en vigtig pointe, at moderniteter er flydende, og det er ikke sådan, at vi kan sætte en skillelinje for, 

hvilken modernitet, der hersker. I stedet lever moderniteter side om side, og moderniteterne skal således 

forstås som nogle generelle træk, der kan ses i samfundet. Hvorom alting er, så er der i hvert fald ingen tvivl 

om, at identitet i dag er stærkt koblet til vores forbrug, og det symbolske univers som branding præsenterer 

os for, er således et univers som vi ikke kan undslippe uden at sætte os uden for samfundet (Holt, 2002). Vi 

har som forbrugere fået adgang til (informations-)produktionsteknologier, der giver mulighed for at ændre 

og manipulere ting; vi har fået forståelsen af forskellige tegnsystemer, der giver muligheden for at bruge og 

manipulere meninger og symboler aktivt i vores identitetskonstruktion; og vi har fået en selvforståelse, der 

gør os i stand til at påvirke den måde vi er på, for at nå bestemte måder at være på (Garsten & Hesselström, 

2004: 213). Vi har altså fået muligheden for aktivt at skabe vores identitet, hvilket bl.a. kan ses i brugen af 

sociale medier. For at kunne skabe en identitet har vi dog brug for et symbolsk univers at trække på, og det 

er her kulturel branding kan komme til at spille en stor rolle. Spørgsmålet bliver således, hvilke brands som 

forbrugerne benytter i deres identitetskonstruktion. Det vil vi komme ind på i det følgende afsnit, hvor 

identitetsværdi som koncept sættes under lup. 

3.1.2 Overførsel af Identitetsværdi 
En central antagelse i kulturel branding er, at vi som 

mennesker ikke blot leder efter informationer til at 

understøtte de valg, vi tager, men at vi søger efter 

noget mere. Holt (2004) giver i sin fremlægning af 

kulturel branding denne form for værdi titlen 

identitetsværdi, mens en anden af kulturel bran-

dings ledende skikkelser, Grant McCracken (1986), 

blot kalder det for ’mening’. Begge forfattere 

fokuserer dog på, at forbrugerne ikke udelukkende 

er rationelle væsener, der fokuserer på informa-

tioner, men at de leder efter en højere mening med 

deres forbrug end blot rationel afdækning af de 

mest grundlæggende behov. Netop dette aspekt 

kan vi relatere til det, at vi er kommet et skridt 

videre i den økonomiske udvikling af samfundet, 

der gør os i stand til at købe mere end blot 

generiske produkter. Som mennesker lever vi i en 

Figur 11 - Maslows behovspyramide 
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verden, hvor vi som forbrugere, i takt med at vi bevæger os fremad, rykker målstregen for vores ønsker og 

begær (Bauman, 1997), og når vi har de fysiske og sikkerhedsmæssige behov på plads (jf. figur 11), så rykker 

vi os længere op ad stigen til de niveauer, der handler om sociale behov, anerkendelse og selvrealisering 

(Kotler et al., 2009: 238-239).  

Værdiskabelsen i kulturel branding antager, at det er kommunikationen, der er det centrale (Holt, 2004: 36), 

hvorved teorien fokuserer på skabelsen af værdi, der knytter sig til de øverste niveauer af Maslows 

behovspyramide. Det er således sociale behov, behov for anerkendelse, og realiseringen af selvet, der er 

centralt for kulturel branding. Med kommunikationen som det centrale, så bytter kommunikation og 

produkt, så at sige, plads. Det er ikke produktet, der er udgangspunktet for skabelsen af værdi, men 

kommunikationen, og tesen bag er således, at forbrugerne køber produkterne for at få fat i meningen bag 

(McCracken, 1986). Vi kan også forklare det sådan, at Maslows behovspyramide er vendt om, så vi stigende 

grad fokuserer på opfyldelse af sociale, anerkendelses- og selvrealiseringsbehov, frem for de mere basale 

behov. 

Der er et klart fokus på identitetsværdi i ”How brands become icons”, der er værdien knyttet til forbrugernes 

identitetsdannelse. Identitetsværdi defineres som ”aspekterne af et brands værdi, der stammer fra brandets 

bidrag til selvudfoldelse” (Holt, 2004: 11). Desværre sættes identitetsværdi ikke direkte over for sin mod-

sætning, og det bliver derfor et lettere diffust begreb, som måske ikke i sig selv er vanvittigt komplekst, men 

alligevel kompleks nok til, at en nærmere definition ville have øget forståelsen. 

 

”Customers value some products as much for what they symbolize as for what they do.” 

(Holt, 2004: 3) 

 

Med ovenstående citat sætter Holt fokus – om end noget vagt formuleret – på forskellen mellem 

identitetsværdi og andre former for værdi. Vi kan altså udlede at identitetsværdi er symbolsk værdi, og Holt 

påpeger, at de konventionelle brandingtilgange betragter denne form for værdi som ren og skær 

identifikation, hvorved de ignorerer, hvordan brands støtter forbrugernes identitet (Holt, 2004: 4). Det skal 

altså ikke forstås som at forbrugerne kan identificere sig med identitetsbrands, men at de bruger deres myter 

til at fortælle noget om, hvem de selv er. Og hvad er forskellen så? Forskellen er i den form for kommunikation 

som identitetsværdien bygger på. Identifikation bygger på en idé om kommunikation som overførsel, mens 

Holt bygger sin teori om identitetsværdi på en forståelse af kommunikation som ritualer. 

For at vende tilbage til identitetsværdien, der som sagt bygger på en ritualistisk forståelse af kommunikation, 

så er det igennem produkter, at vi kommer til at opleve myterne indlejrede i brands (Holt, 2004: 8). Holt går 

dog ikke ind i en dybere forklaring af, hvordan produkter kommer til at besidde de kvaliteter, som historierne 

eller myterne skaber. Derfor vil jeg introducere en model fra forfatteren Grant McCracken (1986), der var en 

af de første til at sætte fokus på de kulturelle aspekter af forbrug (se fig. 12). 

Modellen bygger på at kultur og forbrug fungerer som et system, og McCracken sætter fokus på, at produkter 

kan bære mening fra kulturen til forbrugeren. Selvom modellen er lineær i sin udformning, og derved ikke 

passer godt ind i den mere processuelle forståelse af kommunikation, så er det en god måde at forstå del 

den af kommunikationen, der går fra virksomhed til forbruger. I modellen er der tre niveauer, hvor mening 

er lokaliseret (se fig. 12). Disse niveauer er hhv. den kulturelt konstituerede verden, forbrugsvarer og de 

individuelle forbrugere. Her oplever vi igen en forskel fra fokus hos Holt, nemlig på de kollektive 



30 
 

identitetsprojekter, og her, hvor der er fokus på individet. Det er dog det samme, der er under lup, om end 

Holt har et noget bredere fokus.  

Imellem de tre meningsniveauer finder vi hhv. 

reklame- og modesystemer, modesystemer 

generelt, og så en række ritualer. Alle 

fungerer de som en slags mekanismer, der 

kan overføre mening fra et niveau til et andet 

(McCracken, 1986: 74). For både reklame- og 

modesystemer handler det om at skabe 

lighed mellem kulturen og varen, så forbru-

gerne læser egenskaber fra kulturen ind i 

produktet (ibid.). Forskellen på de to er, at 

reklamesystemet er en relativt simpel proces, 

hvor brandingfolk forsøger at påvirke percep-

tionerne af et brand, mens modesystemer er 

noget mere komplekse. Modesystemer er 

fungerer nemlig meget mindre direkte end 

reklamesystem, hvilket betyder at der er 

mange flere kilder til mening, flere folk der 

påvirker meningen, og flere medier at kom-

munikere på (McCracken, 1986: 75). Lykkes det at overføre mening fra kulturen til varen, så er symbolikken 

tilgængelig for forbrugeren at købe. Det at købe et produkt, er dog ikke det samme som at overføre 

symbolikken, og der er visse ritualer, der skal udføres for at overføre symbolikken fra varen og til forbrugeren.  

 

”Ritual is a kind of social action devoted to the manipulation of cultural meaning for purposes of 

collective and individual communication and categorization.” 

(McCracken, 1986: 78) 

 

Der gives fire kategorier af ritualer, som vi ikke skal ind på her, men gennem forskellige systemer og ritualer 

overføres mening fra kulturen til forbrugeren, der i dag, mere end nogensinde tidligere, har muligheden for 

at manipulere disse meninger. At modellen forudsætter mening i en mere eller mindre stabil form, er blandt 

den svageste punkter, i og med  bl.a. Christensen, Firat & Cornelissen (2009) påpeger for os, at forbrugerne i 

stigende grad selv læser mening ind i budskaber fra virksomheder, hvorfor mening ikke blot bliver overført, 

men også opstår i mødet med forbrugeren.  

 

”In today’s market, consumers […] have greater capability and possibility to pick and choose among 

available signifiers, twist and manipulate them into fitting individual purposes” 

(Christensen et al., 2009: 214) 

 

Det betyder dog ikke, at den enkelte identificerer og manipulerer mening fuldkommen idiosynkratisk, men 

ud fra det sæt ”kulturelle linser”, som denne er udstyret med. Eller sagt på en anden måde, så udtrykker vi 
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Figur 12 – Overførsel af mening fra kultur til forbruger (McCracken, 
1986) 
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som individer ikke subjektive forståelser af verden, men vores forståelser af verden, set igennem ”kulturelt 

delte systemer af meninger og overbevisninger” (Thompson, Rindfleisch, & Arsel, 2006: 55). Det handler ikke 

om, at det giver mening for den enkelte, men for de mange, da det ophøjer den ritualistiske værdi af brandets 

kommunikation (Holt, 2004: 183), og det er netop centralt i kulturel branding – at det er fællesskaberne, der 

skaber værdi, og netop det, at vi i dag kan gruppere os i fællesskaber, der ikke er bundet af sted, men blot af 

tid, er vigtigt ift. det, at forbrugerne kan siges at have mere magt ift. brands (Antorini & Andersen, 2005). 

McCrackens model tager, til trods for sin instrumentale udformning, sit udgangspunkt i en ritualistisk 

opfattelse af kommunikation. Det samme udgangspunkt har Holt i sin teori, og dette udgangspunkt har sin 

rod i antropologien (Carey, 2009), der er tæt beslægtet med kulturteori (Gupta & Ferguson, 1997). Ifølge 

Carey (2009) kan vi opdele opfattelsen af kommunikation i to hovedårer, der hhv. fokuserer på 

kommunikation som overførsel, og som ritualer. Kommunikation som overførsel har igennem årtier præget 

vores forståelse af kommunikation (s. 15), og gør det til dels stadig, mens kommunikation som ritualer faktisk 

er et endnu ældre syn på kommunikation (s. 18). Forskellen på de to kan ifølge Carey (2009) beskrives således: 

 

Kommunikation som overførsel Kommunikation som ritual 

”communication is a process whereby messages 
are transmitted and distributed in space for the 

control of distance and people.” (s. 15) 

”Communication is a symbolic process whereby 
reality is produced, maintained, repaired and 

transformed” (s. 23) 

 

Med forståelsen af kommunikation som en symbolsk proces, er omfanget af kommunikation betydeligt 

forøget. Et fokus på kommunikation som proces, betyder et skift fra et empirisk til et analytisk fokus (Just & 

Burø, 2010: 24), og hermed kan alle menneskeskabte fænomener analyseres fra et kommunikativt synspunkt, 

hvorved kommunikation bliver en form for ”kollektiv meningsdannelse” (s. 25). Det handler altså således 

mere om skabelsen af en social virkelighed end om overførslen af budskaber, og således passer denne 

forståelse af kommunikation fint med det konstruktivistiske grundlag, som teorien bygger på. Ift. 

brandopfattelsen, så ser vi hos Holt et tydeligt fokus på de konventionelle historier, der udgør et brand, og 

således en idé om, at brandet er et element af den sociale virkelighed, der ritualistisk skabes via 

kommunikation mellem mennesker.  

 

”The lens of ”culture” enables us to focus on the ways in which people communicatively construct 

systems of meaning that shape and embody […] beliefs and values”  

(Mumby, 2013: 137) 

 

I forlængelse af den meningsbaserede ritualistiske opfattelse af kommunikation, så er det selvfølgelig centralt 

for Holt, at det er kulturen, der er det centrale element fokus i teorien. Kultur kan være mange ting, og selvom 

alt ikke er kultur, så kan alt analyseres som et udtryk for kultur (Just & Burø, 2010: 19), og dermed giver 

kulturbegrebet os muligheden for at se, hvordan samfundet skabes gennem ritualistisk meningsdannelse. 

Som vi så før, så lægger Holt sin teori op ad antropologien, og en af ophavsmændene til det antropologiske 

kulturbegreb var Clifford Geertz, der i sin bog ”The interpretation of Cultures” (1973) satte fokus på 

konstruktivistiske tilgang til studiet af kultur. Han påpeger bl.a., at kulturelle analyser ikke skal søge efter 
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universelle love ift. kausalitet, men i stedet fokusere på at fortolke virkeligheden for at finde frem til dens 

meninger (s. 5). Dette kan give visse udfordringer, men det ifølge Holt (2004) en af teoriens hovedbidrag, at 

der ikke fokuseres på endegyldige sandheder ift. hvad der er rigtigt og forkert i branding, og derfor mener 

han, at teorien er fordelagtig ift. at videreudvikle brands. Vi ser det bl.a. i Holts (2004) afvisning af ideen om 

et eviggyldig brandessens eller –DNA (s. 20-21), og det er en pointe at brandet skal have føling med kulturen, 

så de hele tiden kan tilpasse brandet til dets omverden – hvilket vi kommer tilbage til ifm. modellen. 

3.1.3 Opsummering af Del I 
For at opsummere, så baserer kulturel branding sig på en række konstruktivistiske antagelser. Bl.a. ses det 

tydeligt med forståelsen af brandet, at det er i og igennem kommunikation af disse skabes, og således kan vi 

betegne et brand, forstået som en del af virkeligheden, som et socialt eller kulturelt konstrukt. Der er altså 

mange forskellige forfattere til et brand, og således kan der potentielt set være mange forskellige forståelser 

af et brand, men overordnet set er brandet ifølge Holt resultatet af de konventionelle historier. Der kan dog 

være mange forskellige, og sikkert også modstridende, konventionelle historier, men dette spørgsmål lader 

Holt være op til læseren selv at finde ud af, hvordan brandet defineres og håndteres. Her har teorien således 

en mere generel udfordring, da den ikke præsenterer nogle håndgribelige og kvantificerbare metoder til at 

udlede forskellige konstrukter, hvilket selvfølgelig skyldes at Holt i tråd med konstruktivismens epistemologi 

ser viden som subjektiv og ikke objektiv. 

Derudover så fokuserer Holt meget på identitet og den værdi, som et brand kan levere til forbrugernes 

identitet. Det giver god mening, at det netop er nu, at denne teori vinder frem, da samfundet i stigende grad 

har fokus på identitet, og vi kender vel også alle sammen til de mere grundlæggende aspekter af 

kommunikation, der bl.a. er kommet frem ifm. at vi som almindelige mennesker kan nå ud til hundrede, 

tusinde og endda millioner gennem internettet. Identitet kan dog siges at være et relativt arbitrært konstrukt, 

og derfor kan spørgsmål omkring identitet være svære at svare på endegyldigt, og derfor må de, der arbejder 

inden for kulturel branding i stedet konstruere en gyldig forklaring, frem for et endeligt facit, på hvad identitet 

er og betyder for deres brand. 

Vi så at identitet handler om makrodiskurser, og i afsnit 3.2.2 kommer vi i mere detaljeret grad ind på, 

hvordan Holt ser på forholdet mellem makrodiskurs og identitet, men for nu er det blot vigtigt at fokusere 

på, at vi ikke blot ad uransagelige veje finder frem til vores idiosynkratiske identitet. Disse skabes igennem 

kulturen og de diskurser der hersker. Det giver os altså som teoretikere eller praktikere mulighed for at 

undersøge identitet i et makroperspektiv, for derigennem at finde frem til de muligheder, der er for at støtte 

forbrugerne i deres søgen efter identitet. Med fokus på at identitet trækker på makrodiskurser, så leder det 

os frem til en anden større pointe hos Holt, nemlig at det handler om fællesskaber og ikke individer. 

At der i kulturel branding er fokus på fællesskaber frem for individualitet giver god mening for de fleste, da 

kultur altid er et socialt fænomen. Holt fralægger sig meget hurtigt ansvaret for at tage diskussionen omkring, 

hvad der er vigtigst ift. de beslutninger vi tager som mennesker: er det det kognitive eller det kulturelle, der 

hovedsageligt styrer vores handlinger? I stedet lader Holt os blot vide, at han udelukkende har valgt at 

fokusere på de aspekter af brander, der handler om identitet og dermed de kulturelle aspekter, og ad den 

vej også de fællesskaber, der er tæt knyttet til identitetsbegrebet.  

Holt ophøjer også brandet til at være mere end blot summen af de visuelle markører, der markerer et produkt 

eller service. Et brand er et strategisk aktiv, og det er der vel næppe nogle ledere af større firmaer, der kan 

benægte den dag i dag. Brands er symboler på noget mere end produkter, og de fleste brands kan f.eks. lide 

skade af sager om ting som børnearbejde eller manglende bæredygtighed, der kan få folk til ikke at ville 
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handle med bestemte firmaer, da de symboliserer noget, som forbrugerne synes er forkert, og derfor ikke 

ønsker at relatere sig til.  

De, der skaber et brand, er potentielt set os alle sammen. Nogle ”forfattere” som f.eks. kulturindustrien (Tv, 

film, radio osv.) vil have større mulighed for at påvirke grundet deres større rækkevidde, men med inter-

nettets opblomstring kan også en almindelig forbruger gøre sin historie gældende gennem f.eks. TrustPilot 

eller ved at have historier om et brand florerende på Facebook, som vi bl.a. så det ifm. sagen om Jensen’s 

Bøfhus. Internettet kan siges at have haft en demokratiserende effekt på muligheden for at ytre sig om 

brands, og selvom der er mange forskellige holdninger til dette, så giver det god mening i dag at se brands 

som sociale konstrukter, da vi alle kan skabe historier om dem, men det er altså kun hvis disse historier skaber 

genklang kulturelt set, at de får kulturel værdi. 

Vi kan også udlede at der er fokus på den ritualistiske form for kommunikation hos Holt. Hvor mere klassisk 

marketing fokuserer på mere kognitive aspekter af branding, og dermed kommunikation som overførsel, så 

sætter Holt fokus på de kulturelle aspekter, hvilket alt andet lige fordrer en forståelse af kommunikation, 

som noget mere end blot overførelige meninger. Perspektivet her er, at kommunikation ikke er et instrument 

til overførsel af værdi, men selve arnestedet for værdiens opståen. Kommunikation er altså en værdi i sig 

selv, og det hænger godt sammen med det faktum, at identitet er et kommunikativt konstrukt, og dermed 

må værdien relateret dertil også stammer fra kommunikation. 

 

”for identity brands, creative ideas are not merely instruments to deliver benefits. Rather, they embody 

the brand’s proposed role in culture.” 

(Holt, 2004: 64) 

 

Med denne opsummering på plads, vil jeg lede opmærksomheden videre på del II af analysen, hvor vi bl.a. 

skal ind på, hvordan virksomheder skal ændre deres mind-set for at kunne kapere kulturel branding, og se 

på en central del af kulturel branding ifølge Holt, nemlig mytemarkeder, der udmærker sig ved at være 

kommunikative af karakter. 

 

 

3.2 DEL II – Kulturelle Markeder 
 

”All iconic brands enjoy the characteristics of strong brands described by the conventional [branding] 

models: They have distinctive and favorable associations, they generate buzz, and they have core 

consumers with deep emotional attachments. But these characteristics are the consequence of 

successful mythmaking, not the cause.” 

(Holt, 2004: 35) 

 

Som vi har set, så er det kommunikationen, der er i centrum i Holts kulturel branding, og mere specifikt mener 

han, at de mest kulturelt potente brands opererer på mytemarkeder. For at kunne operere på et mytemarked 

skal man ifølge Holt droppe ideen om brandet som abstrakte associationer, og i stedet fokuserer på brandets 
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kulturelle udtryk, der kort sagt er indholdet og udtrykket i virksomhedens kommunikation. Det er en klar 

pointe at brandet ikke kan destilleres til en række adjektiver, der beskriver brandet. I stedet må det handle 

om det brandet er et symbol på, og den specielle måde det kommer til udtryk på. Derudover handler det for 

ikon- og identitetsbrands ikke om at overtale forbrugerne gennem den rigtige kommunikation, men om at 

kommunikationen er centrum for værdiskabelsen, og således er produktet kanalen som forbrugerne må 

benytte for at opleve kommunikationen. Så når vi drikker en Coca-Cola, så drikker vi mere end blot colaen; 

vi udfører en form for kommunikativt rituel handling, der gør at vi oplever Coca-Colas myte. Slutteligt, vil jeg 

indledningsvist ind på, at Holt afskriver behovet for konsistens i kommunikationen for ikonbrands. I stedet 

handler det om gennembrud, og om at finde frem til den plads i kulturen som brandet kan udfylde for 

forbrugeren, og det betyder at brands ofte må genopfinde deres myte, så den passer ind i samtiden. (Holt, 

2004: 36-38). 

Med denne korte indledning vil jeg dykke ned i et af de vigtigste elementer i Holts teori, nemlig 

mytemarkeder. Ikon- og identitetsbrands opererer nemlig ikke (kun) på produktmarkeder, men på 

mytemarkeder, der er en form for supraproduktligt marked, der inkluderer alle former for kulturelle 

producenter, der leverer kommunikativt materiale, som forbrugerne kan benytte i konstruktionen af deres 

identitet (Holt, 2004: 39). Det vil sige, at virksomhederne inden for kulturel branding ikke længere 

konkurrerer mod andre virksomheder med samme eller substituerbare produkter, men potentielt set med 

alle andre virksomheder, Tv-programmer, musik, film osv. Inden vi dykker ned i, hvordan et mytemarked 

ifølge Holt tager form, så begynder vi med en uddybning af mytebegrebet med afsæt i Barthes (2009). 

3.2.1 Myter 
Ifølge Barthes (2009), der er anerkendt indenfor studiet af mytologi, er det, der er selve princippet bag myter, 

at de transformerer historie til natur (s. 154). Eller sagt med Barthes (1996) egne ord, så ”foretager myten en 

oprydning: den afskaffer de menneskelige handlingers komplekse karakter, den giver dem essensernes 

simpelhed” (s. 269), og det gør den ved at tage historiske tegn, og gøre dem naturlige. Lad mig give et 

eksempel lånt fra semiologiens verden, der er tæt beslægtet med hermeneutikken (Nöth, 1990:334). Lad os 

forestille os, at jeg vil vise min kærlighed til min kæreste. For at vise min kærlighed vælger jeg at købe roser 

til min kæreste. Dette er en sproglig handling, hvor roser betegner min kærlighed, der er det betegnede (se 

fig. 13). Sammensat er min kærlighed plus roserne lig med ét tegn, der viser min kærlighed. (Obs! Dette er 

ikke en myte, men en sproglig handling.) 

 

”[myter er] grundlæggende kulturelle 

forestillingsverdener” 

(Buhl & Dahl, 1996: 43) 

 

For at der kan blive tale om en myte, skal vi et 

skridt højere op rent sprogligt, i anden potens 

så at sige, og forstå myten som et andetordens 

sprog – et metasprog – der snakker om sproget (Barthes, 2009: 138). Myter benytter sig af sproglige tegn, 

der i myter besidder en dialektik mellem tegn og form, der skal forstås lig sprogets betegner. Barthes (1996) 

betegner denne dialektik, eller ligefrem tvetydighed, mellem mytens form og dens rod i sprogets tegn, som 

en slags ”blinklys der hele tiden skifter mellem udtrykkets mening [dvs. tegn] og dets form, et objektsprog og 

et metasprog, en rent betydningsbærende bevidsthed og en rent billeddannende bevidsthed” (s. 246). Så når 

myter forvandler historie til natur, så skal det forstås sådan, at myten tager etablerede meninger, og gør dem 
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Figur 13 - Myter og sproget 
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til en form – en naturlighed, på samme måde som rosen – der kan imprægneres med en idé eller et koncept, 

for at skabe ny betydning. Med mytebegrebet på forklaret kort, vil jeg i det følgende præsentere strukturen 

for mytemarkeder.  

3.2.2 Mytemarkeder 
Et mytemarked er markant anderledes end produktmarkeder, hvor konkurrenterne er andre producenter af 

lignende eller substituerbare varer. På mytemarkeder handler det om at skabe kommunikativ værdi, og 

derfor er mytemarkeder ikke på samme måde bundet til den fysiske virkelighed, som produktmarkeder er 

det, men til den sociale virkelighed. Derfor er konkurrenterne også af en anden karakter, og selvom Holt 

(2004) meget konkret angiver at det er film, musik, Tv, sport og bøger, der er konkurrenterne på et 

mytemarked (s. 39), så er der uendelige muligheder, alt afhængig af hvad mennesker bruger i deres 

identitetskonstruktion. Ydermere bliver det anført, at det kan være en kompliceret opgave at operere på 

mytemarkeder, da de hele tiden bevæger sig, og, som følge af ’kulturelle forstyrrelser’, også hele tiden står 

flytter sig. Vi kan dog argumentere for, at det ikke er meget anderledes end produktmarkeder, der også 

konstant udvikler sig, og i ny og næ rammer ind i nogle forstyrrelser i form af teknologiske eller sindrige 

udviklingen inden for deres felt. 

 

”Think of myth markets as implicit public conversations centered around national ideology.” 

(Holt, 2004: 59) 

 

For at bevæge sig ind på et mytemarked, er det vigtigt at kende til de tre byggesten, der tilsammen udgør et 

mytemarkeder. Disse er hhv. ’national ideologi’, ’kulturelle modsætninger’ og ’populistiske verdener’ (Holt, 

2004: 56). Som figur 14 dog viser, så er der også andre elementer i et mytemarked, som Holt dog vælger ikke 

at betone særskilt. Jeg vælger dog at opdele beskrivelsen af mytemarkeder på en anden måde en Holt. For 

vi skal forstå kulturelle modsætninger som et resultat af en uligevægtighed mellem national ideologi og 

borgernes identitetsprojekt, og derfor vil disse tre elementer behandles for sig. Dernæst vil jeg behandle 
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varierer ift. social 

position 

National ideologi 

  

Populistiske 

verdener 

Identitetsmyter –  
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Kulturelle modsætninger  
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eller ønsker 

  

Figur 14 - Strukturen på et mytemarked (jf. Holt, 2004: 58) 
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populistiske verdener og identitetsmyter for sig, da de sammen er et svar på de kulturelle modsætninger, der 

opstår i samfundet.  

3.2.2.1 National Ideologi & Kulturelle Modsætninger 

På et mytemarked er det en kulturel modsætning, der er det helt centrale (Holt, 2004: 58). En kulturel 

modsætning er som nævnt et resultat af en uoverensstemmelse mellem borgernes daglige liv og den 

nationale ideologi, der kan ses som en nations delte grundlæggende antagelser. Hvis vi ser nationer som en 

form for organisation, er national ideologi meget lig de grundlæggende antagelser som Schein (1994) angiver, 

at enhver form for organisation besidder. Grundlæggende antagelser afviger kun svagt indenfor en enhed, 

og de bliver taget for givet i en sådan grad, at adfærd, der udspringer fra andre antagelser, kan være svære 

for organisationens medlemmer at forstå (s. 29).  

 

”Grundlæggende antagelser er som anvendte teorier normalt dem, vi hverken udfordrer eller debatterer, 

og som sidenhen er yderst vanskelige at ændre.” 

(Schein, 1994: 29) 

 

Mit link mellem national ideologi og grundlæggende antagelser bygger således på en idé om, at der i Danmark 

er et sæt værdier i samfundet, som vi generelt er så enige om, at vi end ikke diskuterer dem. Det skal dog 

ikke forstås som, at det er en fast størrelse, og som med resten af kulturen, så ændrer den nationale ideologi 

sig også, dog i mindre grad, og der er således elementer af national ideologi, der er kontinuerlig, mens der er 

andre, der er udsat for bevidst manipulation (Cerulo, 1997: 390-391). Som Holt (2004) udtrykker det, så kan 

gode fortællere nemlig forme historiske karakterer, og danne myter på baggrund af visse aspekter af dem (s. 

185). For at give et eksempel, så lad os tage tilbage til tiden efter 2. verdenskrig. Danmark var netop blevet 

befriet, men havde tabt ansigt over for befolkningen. For hvad ville det sige at være nu sige at være dansker? 

Danskernes stolthed havde lidt et knæk, som følge af tyskernes nemme overtagelse af landet, og dermed 

opstod der en kulturel modsætning mellem den nationale ideologi, også forstået som de underliggende 

antagelser om, hvem danskerne var som folk, og så den oplevede virkelighed, hvor tyskerne næsten kunne 

gøre som de ville. Dette kan betragtes som en kulturel modsætning. For hvem var man som dansker? Det var 

der nu sået tvivl om pga. handlingerne ifm. krigen.  

3.2.2.2 Populistiske Verdener 

Populisme er et diffust udtryk, der ifølge opslagsværket Den Store Danske ”knytter sig til en bred vifte af 

handlingsorienterede, folkelige politiske protestbevægelser.”. Langt hen ad vejen lader det til, at Holt er enig. 

Holt (2004) definerer selv populistiske verdener som: ” ”autonomous places where people’s actions are 

perceived to be guided by intrinsic values, not by money or power” (s. 59), og lægger samtidig vægt på, at 

populistiske verdener er kulturelt råmateriale til myters dannelse. Og hvordan kan det så være? Hvis vi husker 

et skridt tilbage til, hvad en myte er. Myter benytter sig af allerede etablerede meninger som form, og kobler 

nye koncepter til denne form/mening, for at frembringe nye betydninger. I denne optik kan vi se den 

populistiske verden som en form for etablerede mening – vi kender til den populistiske verden, der er en 

slags tegn på en bestemt måde at handle på. Holt bruger selv begrebet etos, til at forklare den tiltræknings-

kraft som populistiske verdener har (s. 65), der er et retorisk begreb, som langt hen ad vejen er at betragte 

lig afsenderen af kommunikationens image (Kjøller, 2004: 312). Så når virksomheder benytter populistiske 

verdener, så kan vi sige, at de benytter det image som denne verden har, og derfor er det vigtigt at der er 

kongruens mellem den selvopfattelse som verdenen har, og det som virksomheden kommunikerer. Vi kan 

også langt hen ad vejen se populistiske verdenen som subkulturer, hvilket vi ifølge Oxford Dictionaries (2015) 
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kan definere som ”a cultural group within a larger culture, often having beliefs or interests at variance with 

those of the larger culture.”, hvilket langt hen ad vejen flugter med Holts angivelse af populistiske verdener, 

om end han lægger mere vægt på de ikke-kommercielle aspekter af sådanne grupper. Et eksempel på en 

populistisk verden kunne være hooligans. Mange af os kender ikke en hooligan, men føler alligevel, at vi ved 

noget om, hvad denne gruppe værdsætter, og hvordan de handler, da vi har observeret historier om dem via 

Tv, magasiner og på andre kulturelle arenaer. Identitetsmyter benytter sig af populistiske verdeners 

etablerede mening(er), og bruger dem til at fortælle bestemte identitetsmyter. For at give eksempler på 

dette, så lad os vende tilbage til de to eksempler fra forrige afsnit om hhv. danskerne efter Anden Verdenskrig 

og i kølvandet på finanskrisen.  

Efter Anden Verdenskrig opstod der som nævnt en kulturel modsætning mellem danskernes grundlæggende 

opfattelse af sig selv som folk (national ideologi), og den oplevede virkelighed (borgernes 

identitetsprojekter). For at rette op på denne modsætning var der behov for en myte. Denne myte leverede 

Bodil Ipsen og Lau Lauritzen med deres film ”De Røde Enge” (1945), der var en fortælling om danske 

modstandsfolk og deres ukuelige kamp imod overmagten. Det var myten om den lille nations kamp mod de 

store; om Davids kamp mod Goliat – en myte, der er gået igen i mange henseender, tænk bare på ’Store Klaus 

og Lille Klaus’; EM 1992 og senest i sagen om Jensens Fiskerestaurant mod Jensen’s Bøfhus. Myten om 

modstandsfolkene lever stadig den dag i dag, som en stor del af den danske bevidsthed omkring Anden 

Verdenskrig. Myten er dog ikke løgnagtige, som man kan fristes til at tro ift. den danske dagligdagsbrug, men 

blot mere eller mindre sandhedsforvrængende (Barthes, 2009). Den tager historien og bruger den til at skabe 

nye fortællinger, hvori historier gøres til naturligheder. På samme måde er det mit argument, at forestilling 

om Danmark som en nation af undercover-guerillasoldater under Anden Verdenskrig, stadig til dels lever som 

en myte i samfundet.  

3.2.3 Opsummering, Del II 
Når en virksomhed ønsker at benytte sig af Holts kulturelle brandingmodel, så er det først og fremmest 

vigtigt, at de gør op med tankegangen om produktmarkeder. For ifølge Holt, så konkurrerer kulturelle ikoner 

på et overproduktligt marked, hvor det ikke er produkter, der er i centrum, men kommunikation. Disse 

markeder gives betegnelsen mytemarkeder, fordi det der konkurreres om er at give forbrugerne, eller 

borgerne, de mest brugbare myter til at håndtere de bekymringer og ønsker, som de går rundt med. Tesen 

er at vi har behov for kongruens imellem vores hverdag og så de underliggende antagelser, som samlet set 

kan gives betegnelsen national ideologi. Holt giver os ikke noget konkret værktøj til, hvordan vi kan udlede 

national ideologi, der igen er et spørgsmål om fortolkning, og meget svært at finde frem til, da det ikke kan 

ses med det blotte øje, men er komplekse og svært definerbare strukturer for, hvordan livet bør leves. 

Ydermere kan der være meget store forskelle i national ideologi, som vi bl.a. i mange år har set det med 

spørgsmålet om flygtninge- og indvandrerdebatten i Danmark. 

Med denne nye  form for marked betyder det også at virksomheder i stigende grad får nye konkurrenter, og 

her snakker vi om konkurrenter som f.eks. film og Tv, der mere eller mindre eksplicit i lang tid har haft for øje 

at skabe kulturel værdi. Dermed er der store udfordringer ift. at skulle konkurrere på lige fod, da disse andre 

producenter alt andet lige vil have et forspring ift. virksomheder, der tidligere har benyttet sig af mere 

klassiske brandingmetoder.  

For at adressere kulturelle modsætninger bør virksomheder ifølge Holt benytte sig af myter som et retorisk 

værktøj. Myter er medicinen, der kan kurere de bekymringer og ønsker, som der opstår hos forbrugerne på 

baggrund af forskellene mellem national ideologi og deres hverdag. Myter er kort sagt en sproglig 

konstruktion, der benytter allerede etablerede meninger i samfundet til at skabe ny betydning, og således er 

myter en form for metasprog, der – hvis konstrueret korrekt – indeholder kulturelt potentiale i form 
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etosappel fra de populistiske verdener, som Holt bruger som udgangspunktet for myterne. Det giver god 

mening, da de populistiske verdener er kulturelt materiale som vi alle sammen kender, og således kan 

sådanne verdener være mange forskellige subkulturer som f.eks. hooligans, mødre eller en hvilken som helst 

anden definerbar gruppe af mennesker, der deler et værdisæt, som de fleste mennesker i befolkningen 

kender.  

 

 

3.3 DEL III – Gearing af Myten 
Denne tredje del af analysen af Holts teori, som optakt til modellen, vil være fokuseret på to aspekter, der 

begge skal være med til at geare en myte, således at potentialet for succes stiger. Disse aspekter er hhv. at 

definere den politiske og kulturelle autoritet, som en virksomhed besidder, og at få defineret forskellige 

grupperinger af forbrugere i markedet, der kan bidrage med værdi til myten. 

3.3.1 Politisk & Kulturel Autoritet 
Inden for forretningsverdenen opererer de ofte med udtrykket brand equity, eller customer brand equity (se 

bl.a. Keller, 1993), der forstås på en strategisk subjektiv eller en finansiel objektiv måde (Heding et al., 2009: 

11). Hos Holt (2004) er brand equity at forstå som værdien af et brands politiske og kulturelle autoritet, der 

samlet set bliver er den kommunikative kapital, som en virksomhed kan benytte sig af i deres (kulturelle) 

branding (s. 95). Dermed sætter han hverken fokus på den subjektive eller objektive forståelse, men den 

intersubjektive forståelse, der ligger i kulturen, der grundet ikoniske brands status som symboler er kollektive 

fænomener.  

 

”The brand’s equity derives from people’s historic dependency on the brands myth.” 

(Holt, 2004: 111) 

 

Brand equity kan vi betragte som et strategisk aktiv i virksomheder (Aaker, 2009), og dette strategiske aktiv 

er ifølge Holt bedst defineret som autoritet. Autoritet er et begreb som vi kan opdele i hhv. legitimitet og 

magt (Mitchell, Agle & Wood, 1997), og med denne definition som udgangspunkt vil jeg dykke længere ned 

i begrebet for at udlede mere præcist, hvad Holt mener, når han vælger at definere brand equity som 

autoritet. 

At besidde legitimitet vil sige, at besidde retten til at gøre eller være noget, og samtidig beholde støtten fra 

sin støttekreds (Edwards, 1999: 258). I dette tilfælde vil det sige de forskellige brandforfattere, der alle udgør 

de konstituerende dele af et brand, og selvom vi her snakker om den legitimitet, der ligger hos virksomheden 

bag brandet, så gælder det faktisk alle forfattere, der potentielt set kan miste deres legitimitet, hvis de mister 

støtten fra deres støttekreds. Med støttekreds kan forstås mange forskellige ting, men har tæller forbrugerne 

højt, og det samme gør forskellige medier, og de der generelt har noget at skulle have sagt ift. brandet. 

Udover legitimitet, så er magt også en stor del af autoritet. Uden magten til at udføre legitime handlinger, så 

kommer vi ikke langt med legitimitet. Magt er et noget stort begreb, som vi overordnet set kan definere som 

muligheden for at udøve ens vilje (Weber, 1978: 53), og således dækker autoritetsbegrebet over, at en 

virksomhed har mulighed for, og støtte til, at udøve sin vilje.  
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”If a brand’s stories have provided identity value before, then people grant the brand authority to tell 

similar stories later on.” 

(Holt, 2004: 111) 

 

Når Holt så opdeler autoritet i hhv. kulturel og politisk autoritet, hvad betyder det så? Det er ganske nemt at 

forstå kulturel autoritet, der er ifølge Holt (2004) er hovedaspektet af brand equity, og er defineret som ” a 

brand asset based on the nation’s collective expectations that the brand can and should author a particular 

kind of story.” (s. 125). Holt mener altså ikke blot  at de ikoniske brands kan udnytte deres kulturelle autoritet, 

men ligefrem skal, hvilket giver mening, da autoritet ikke er eviggyldig, men diskursivt bestemt (Just & Burø, 

2010: 275), og derfor er under udvikling eller afvikling. Politisk autoritet defineres derimod ikke af Holt, men 

omtales bl.a. som brandet ansvar overfor det støttekreds (Holt, 2004: 127), og vi kan altså dermed udlede at 

der qua fokus på støtte og politik ligger noget dybere end den kulturelle autoritet. Det følgende Budweiser-

eksempel (Holt, 2004: 124) viser forskellen i de to typer af autoritet. 

 

Cultural Authority 
“Bud performs stories about guys sharing respect and camaraderie in everyday life” 

Political Authority 
“Bud champions ideals of American manhood for non-elite working men” 

 

Som vi kan se på de to ovenstående eksempler, så handler den kulturelle autoritet meget om, hvilken type 

historie som virksomheden skal udføre, mens den politiske autoritet er relateret til noget større, til ”idealer”, 

og kan siges at være et mere overordnet niveau end kulturel autoritet. 

Med sit fokus på kulturel og politisk autoritet mener Holt, at han har fundet frem til en metode, som 

virksomheder kan benytte sig af i tider med kulturelle forstyrrelser (Holt, 2004: 126). En sådan kulturel 

forstyrrelse kunne f.eks. være finanskrisen, der i høj grad satte spørgsmålstegn ved selvopfattelsen, ikke blot 

hos danskerne, men også i resten af verden. Spændende er det, at de definitioner, der er af kulturel og politisk 

autoritet synes at være tilpas ”spændstige” til at de kan redefineres i takt med at kulturen ændres. Hvis vi 

vender tilbage til citatet fra Holts angivelse af Budweisers politiske kapital, så er der en stor grad af 

tilpasningsvenlighed i, at der fokuseres på idealer og mandighed. Der er således indbygget det, der kan 

betegnes som en slags strategisk tvetydighed (Eisenberg, 1984), der gør, at kernen af kommunikationen 

forbliver den samme over tid – også i tider, hvor mandighed betyder andre ting, end den tidligere gjorde. I 

det følgende skal vi se på en metode til at afdække politisk og kulturel autoritet.  

3.3.1.1 Brandmanageren som Genealogiker 

Holt giver os en konkret metode til, hvordan vi kan klarlægge et brands kulturelle og politiske autoritet, 

nemlig brandgenealogien. Metoden, som gives betegnelsen ’brandgenealogi’, er et værktøj, hvor kommuni-

kationen omkring en virksomhed sættes i relation til massekulturen og socioøkonomiske ændringer, for 

derved at finde frem til de historier om brandet, der har skabt værdi for forbrugerne i en bestemt historisk 

kontekst (se fig. 15).  Når Holt fokuserer på brandgenealogi, så trækker det tråde til Foucaults diskursanalyse, 

der opdeles i hhv. genealogi og arkæologi. Således kan vi spørge os selv, hvorfor Holt vælger at formulere det 

som en genealogi, og ikke en arkæologi? Forskellen på de to er kort fortalt, at hvor arkæologien fokuserer på 

at afdække begivenheder og regelmæssigheder, mens genealogien har mere fokus på dynamikken mellem 
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regler og udsagn (Just & Burø, 2010: 263). Vi kan også formulere det som at der i arkæologiske undersøgelser 

er mere fokus på at afdække historiske begivenheder objektivt, men den genealogiske analysemetode 

anerkender de konstruktivistiske aspekter af en undersøgelse, og således undersøger historiske begiven-

heder ved at gå i dialog med disse og derfra forklare dem (Howarth, 2005: 167). Dermed kan vi argumentere 

for, at Holt har valgt netop denne formulering fordi den i højere grad fokuserer på de konstruktivistiske 

aspekter af studiet af historiske begivenheder. 

 

” We need […] the meaning and value of brand 

symbolism in a particular historical context.” 

(Holt, 2006: 359) 

 

Ideen er således, at vi i analysen af tidligere 

kommunikation om et givent brand, bliver til at 

forsøge at iføre os datidens ”kulturelle linser”, da 

vi ellers ikke ser det, som de mennesker, der 

levede i datiden så. For kulturen er en måde, at se 

den sociale virkelighed på, der sætter fokus på bestemte træk ved den (Just & Burø, 2010: 20), og således er 

det kun med det rigtige sæt af kulturelle linser, at vi bliver i stand til at kunne forklare menneskeskabte 

fænomener, som et udtryk for kultur.  

Massekultur skal her forstås som nogle mere overordnede tendenser i samfundet, og det samme skal de 

socioøkonomiske ændringer. Ift. kommunikationen omkring brandet, så er den eneste måde at studere 

kulturel branding på, ved at studere de historier som et brand fremfører over tid (s. 225). I ”How brands 

become icons” tager Holt udgangspunkt i Tv-reklamer, da det historisk set har spillet en stor rolle ifm. 

dannelsen af identitetsværdi for de brands, der analyseres. Det skyldes øjensynligt den store rækkevidde af 

reklamerne, men der skulle ikke være noget i vejen for at analysere kommunikationen om et brand gennem 

andre former end reklamer.  

Overordnet set handler det i den brandgenealogiske metode om at intensiv indlejring i social og kulturel 

historie (Holt, 2004: 224). Og hvorfor så det? Jo, det skyldes formentlig, at det netop er kulturelle og sociale 

faktorer, der spiller en stor rolle i vores konstruktion af identiteten (Cerulo, 1997: 390). Holt går ikke i dybden 

med præcis, hvordan en forsker indlejrer sig i kulturen, men hans tilgang ligner på mange måder den som 

kulturteoretikeren, Clifford Geertz (1973), kalder ’tæt beskrivelse’. Tæt beskrivelse handler om at analysere 

data på mikroniveau i et makroperspektiv for derved at forstå kontekst, og dermed den scene, hvori 

fænomenet under lup befinder sig i.  

 

”The aim is to draw large conclusions from small, but very densely textured facts; to support broad 

assertions about the role of culture in the construction of collective life…” 

(Geertz, 1973: 28) 

 

På samme måde benytter Holt sig af data på mikroniveau, fortolket i et makroperspektiv, til at forstå den 

kulturelle udvikling af et brand. Med udgangspunkt i brandets kommunikation, undersøger han via den 

Socioøkonomiske ændringer i samfundet 

Kommunikation om brandet 

Massekultur 

Figur 15 - Brandgenealogi 
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brandgenealogiske metode, hvordan brands’ reklamer relaterer sig til massekulturen og de store 

socioøkonomiske skift, der forekom i det amerikanske samfund (Holt, 2004: 227).  

3.3.2 Håndtering af Loyalitet hos Forbrugerne 
En pointe I kulturel branding er, at forholdet til forbrugerne skal håndteres som et social netværk (Holt, 2004: 

kap. 6). Hans tese er, at forbrugerne er låst ind i sociale netværk, og det er derfor, at de er loyale overfor 

identitets- og ikonbrands (Holt, 2004: 150). For ved at forlade et brand, mister en forbruger sin sociale status, 

som de har opbygget ift. det brand, og dermed er loyalitet over for brands noget andet i kulturel end 

konventionel branding, hvor man antager at værdien i den sociale status ligger hos brandet, hos forbrugeren, 

eller imellem de to. I stedet skal brandet lokaliseres i et netværk, hvorfra brandet bliver en ressource for 

forbrugernes konstruktion af deres identitet. Forbrugerne kan således, ved at købe de brandede produkter, 

koble sig på netværket, og det er der forskellige måder at gøre på.  

Holt lægger sig derved op ad tankegangen om vores samfund som værende organiseret som forskellige 

netværk. Ifølge Castells (2004) er et netværkssamfund karakteriseret ved at der ikke er et centrum, men kun 

noder, og dermed sætter Holt fokus på intersubjektiviteten hos forbrugerne. 

 

”networks are self-reconfigurable, complex structures of communication that ensure, at the same time, 

unity of purpose and flexibility of its execution by the capacity to adapt to the operating environment.” 

(Castells, 2004. 4) 

 

Internettet og andre former for kommunikationsteknologier har udviklet sig markant de senere år, og dette 

har været med til at udbrede netværkssamfundet. Igen er netværk her et spørgsmål om definition, for selvom 

der ikke er et konkret centrum i netværk, så vil der være nogle nodalpunkter, der er stærkere end andre, 

men kun i kraft af deres tilkoblede strenge. Et ikonbrands kan således betragtes som et sådan nodalpunkt, 

hvilket hovedsageligt skyldes forbrugernes afhængighed af brandet til at udfylde huller i deres identitet (Holt, 

2004). At vi som forbrugere er ”låst” inde i netværk, skal næppe forstås ordret, men mere i den forstand, at 

vi vil have forrang for at vælge nogle brands, fordi vi historisk set er knyttede til et brand og den mening, der 

ligger i det. 

Overordnet set opdeler Holt forbrugerne i tre grupper, hhv. Insidere, Følgere og Fyldere (Holt, 2004: 140-

148). Hver gruppe støtter identitetsbrands, og det er således ikke nok for et brand kun at have fokus på den 

ene af grupperne. Grupperne imellem har også brug for hinanden, da insidere tilskrives symbolsk status af 

følgere og fyldere,  

 

”Because each constituency uses and values the brand’s myth in different ways, the nature of each 

constituency’s relationship to the brand varies as well.” 

(Holt, 2004: 139) 

 

I det følgende vil jeg tage et nærmere kig på, hvordan hver af de tre grupper af forbrugere skal håndteres, 

for at brandingen kan være succesfuld ift. mytedannelsen.  
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3.3.2.1 Insidere 

Den første gruppe af forbrugere er insidere, der fungerer som informationsvogtere, forstået på den måde, 

at det er denne gruppe, der giver brandets myte legitimitet ift. den populistiske verden, som brandets myte 

er lokeret i (Holt, 2004: 143). Det betyder ikke nødvendigvis, at forbrugerne i denne gruppe er en del af den 

specifikke verden, men at de har tilpas stor viden om den, til at kunne bedømme autenticiteten af brandets 

kommunikation. Det kunne f.eks. være tilhængerne af et fodboldhold, der via deres erfaringer med, hvad det 

vil sige at være ”rigtig” fan af et hold, straks ville kunne afmontere et brands kommunikation, hvis den ikke 

passer til deres opfattelser af virkeligheden. Samtidig kæmper denne gruppe af forbrugere med brands om 

lederskabet indenfor den populistiske verden (Holt, 2004: 143). Det betyder med andre ord, at forbrugerne 

kæmper med brands om, hvem der kan definere den populistiske verden bedst muligt, og dermed hvilke 

værdier og ideer, som den populistiske verden står for. Spændende er det det, at insidere agerer som en 

slags protestanter, der har et direkte og intimt forhold til den populistiske verden, hvorfor kommercialisering 

ikke er velset (Holt, 2004: 146). De gode brands formår dog at overtale insiders, så de tilslutter sig myten 

(Holt, 2004: 147).  

Insidere udgør en relativ lille del af forbrugerne – der gives et konkret tal ifm. en konkret undersøgelse på ca. 

10% (ibid.) – og denne gruppe er den mindste af de tre grupper. Insiders er vigtige, da de har stor indflydelse 

på den næste gruppe, følgerne, der er kernen af kundebasen (Holt, 2004: 140).  

3.3.2.2 Følgere  

Denne gruppe er som nævnt den primære kundebase. Følgere identificerer sig stærkt med brandet, og de er 

således afhængige af brandets myte til at lede dem, og ikke af at have et personligt forhold til brandet, som 

andre konventionelle brandingtilgange foreskriver (Holt, 2004: 142). For denne gruppe er brandet altså en 

form for kulturel leder, som følgerne bruger i deres identitetskonstruktioner.  

 

”followers become devoted to the performer of the myth – the brand – because it provides for their 

identity needs and acts as a moral compass.” 

(Holt, 2004: 140) 

 

Denne gruppe er – modsat insiderne – stærkt interesserede i at personliggøre det etos, som brandet baserer 

sin kommunikation på (Holt, 2004: 140). Denne gruppe udgør kernen i kulturel branding, og det er således 

denne gruppe, der tiltrækker den anden store gruppe af forbrugere, nemlig Fyldere. 

3.3.2.3 Fyldere 

Den lettere mærkelige oversættelse af det engelske ”feeders”, der her bliver til fyldere, er den sidste gruppe 

af forbrugere, der fungerer som en slags ”kulturelle parasitter” (Holt, 2004: 147). Denne gruppe har kun et 

overfladisk forhold til de værdier, som brandet promoverer, og derfor er denne gruppe ikke som sådan 

interesseret i brandets kommunikation, men mere i de(t) fællesskab(er), der samles omkring brandet (Holt, 

2004: 147). De bruger således kulturen instrumentelt for at blive en del af fællesskabet, og tilegner sig således 

værdier for at blive en del af fællesskaber. Derfor er deres forhold til brands også mere flygtigt at natur, da 

de mere følger trends end overbevisninger.  
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”Attracted to the status and social ties that the brand produces, they use the brand as a vehicle to build 

social solidarity with friends and colleagues, as an interaction lubricant, and as a status symbol.” 

(Holt, 2004: 147) 

 

Fylderne er ofte den største gruppe af et brands forbrugere (Holt, 2004: 147), og derfor vigtige ift. den 

økonomiske indtjening. Dog er de vigtigste grupper Insiderne og Følgerne, og hvis brandingen fanger disse 

grupper, så vil Fyldere automatisk følge trop.  

3.3.3 Opsummering af Del III 
Del III handlede om kulturel brand equity forstået som autoritet, og opdelingen af forbrugerne. Således kan 

vi sige, at det her har handlet om en forståelser af, og metoder for, hhv. brandets kulturelle kapital og 

hovedgruppen bag denne kapital. Selvom autoritet ligger hos afsenderen, så er det givet af modtageren, og 

således vil en hvilken som helst virksomhed ikke kunne tage autoritet uden at modtagerne på den ene eller 

anden baggrund synes det rimeligt at give. Der ligger altså nogle magtmæssige perspektiver i autoritetsbe-

grebet, der også elementer af legitimitet. Ifølge Holt så er disse defineret af tidligere myter, og som vi så 

tidligere, så er det ikke kun virksomheder, der skaber myter, men alle brandets konstituenter, der skaber 

brandets myte. Dermed er der ikke en klar kontrol fra virksomhedens side af autoriteten, der som 

kommunikativt konstrukt må håndteres relationelt.  

Når en virksomhed har gjort sin autoritet klart, så kan de udnytte den strategisk i brandingen af 

virksomheden. Ifølge Holts todeling af autoriteten, er kulturel autoritet lig de historier eller myter som 

virksomheden har forrang for at fortælle, mens den politiske autoritet i højere grad er relateret til de mere 

symbolske aspekter af historien. Som vi så det i eksemplet med Budweiser, så er den kulturelle autoritet 

relateret til kammerateriet og mandighed, mens den politiske autoritet er mere fokuseret på det idealistiske 

ved at være en arbejdende mand i USA.  

Til at finde frem til autoriteten hos et brand, må vi ty til den form for etnografisk brandanalyse, som Holt 

betegner som brandgenealogi. Genealogien er i daglig tale ofte relateret til at afdække ens aner, men her 

refererer det i min forståelse til Foucaults diskursanalytiske begreb, der fokuserer på at afdække historiske 

begivenheder ved, så at sige, at gå i dialog med dem, og derfra forklare dem. Brandgenealogi er således en 

metode til at afdække historiske meninger og derfra undersøge brandets historiske identitet i et kulturelt 

perspektiv, så virksomheden får den fulde forståelse af brandet, og ikke blot af brandet forstået i et nutidigt 

perspektiv. Det er således en klar pointe, at vi ikke kan undersøge et brands historie uafhængigt af den tid, 

hvor historien udfoldede sig i. Det stiller dog store krav til virksomhedens evner til at udføre etnografiske 

analyser af brandet. 

Derudover var vi inde på netværkstankegangen, og ideen om at forbrugerne er låst inde i netværk, der gør, 

at de er mere tilbøjelige til at være nogle brands over andre, grundet den historiske afhængighed de har til 

brandets myte. At de er ”låst” er nok en lidt for firkantet formuleret, eller i hvert fald forstået af underteg-

nede, da vi som forbrugere vil kunne skifte brand ved blot at vælge at købe en anden vare. Holts argument 

er dog, at vi som forbrugere kan være tæt knyttede til brands, og derfor bliver der tale om skifteomkost-

ninger, når man går fra et brand til et andet.  

Holt opdeler forbrugerne i tre grupperinger, hhv. Insidere, Følgere og Fyldere. De to første af disse 

grupperinger er særligt vigtige, og skal, som vi ser senere ifm. strategien og modellen for kulturel branding, 

håndteres særskilt. Insidere er langt hen ad vejen den vigtigste gruppering, da de har et legitimt krav ift. den 

populistiske verden, og således er de en slags gatekeepers ift. autenticiteten i virksomhedens brug af den 
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populistiske verden som kildemateriale til myten. Derudover er der den lidt større gruppering af Følgere, der 

er kernen af kundebasen, der langt hen ad vejen er afhængige af ledere til at vise dem vejen. De tre grupper 

er alle forbundne og afhængige af hinanden, for de har så at sige brug for hinanden for at kunne afgrænse 

sig selv. 

3.4 DEL IV – Udvikling af en Myte 
I denne del kommer vi først og fremmest ind på den rolle som medforfatterne af et brand, i form af 

kulturindustrien og den populistiske verden, har på brandet. Dernæst kommer vi ind på, hvordan man 

udvikler en myte ifølge Holt, og hvordan man videreudvikler den efter evt. at have ramt en kulturel nerve/åre. 

3.4.1 Medforfattere af Myten 
Til at starte med er det værd at notere, at Holt (2004) i kapitlet om medforfattere af myten undlader at 

komme ind på en af de grupper, som han selv har påpeget som medforfattere af brands, nemlig kritikere. 

Det kan vi tolke på to måder. Enten lader han denne kategori falde ind under kulturindustrien, som er under 

behandling, eller også mener han, at de som kategori ikke er relevante ift. at brande sig. Det skal for god 

ordens skyld nævnes her, at bogen er fra 2004, hvorfor kritikere såsom bloggere ikke har været lige så 

udbredt og indflydelsesrigt, som det er i dag. Hvorom alting er, så er kategorien ikke behandlet, og vil det 

derfor heller ikke i dette afsnit.  

 

”When cultural texts include brands as a central prop, they can dramatically amplify and alter the brands 

myth.” 

(Holt, 2004: 185) 

 

Det som Holt (2004) lægger vægt på ift. medforfattere af myten er kulturindustrien og mytens populistiske 

verden (kap. 7). Begge er de producenter af kulturelle tekster, der kort kan forklares som tekster, der florerer 

kulturelt. Det er således ikke en kulturel tekst, hvis den sendes af mig til min bedste ven, men hvis den er 

trykt i Berlingske eller florerer på Facebook, så kan en tekst siges at være kulturel. Udgangspunktet for at 

behandle kulturelle tekster er, at Holt (2004) mener at forbrugerne i stigende grad er mere kyniske omkring 

branding eller ’firm-sponsored communication’, som han omtaler det (s. 184). Spørgsmålet er om det er 

rigtigt, eller om det altid har været sådan, at vi som forbrugere i stigende grad bliver mere kyniske omkring 

noget i takt med at vi bliver mere opmærksomme omkring mekanismerne bag noget som f.eks. reklamer. 

Ifølge Olof Holm (2006) kan vi se  en udvikling i hvor stor en del af marketingbudgetterne hos amerikanske 

virksomheder, der går til reklamer, og mere præcist angiver han at ca. 75% af budgetterne gik til reklamer i 

årene omkring 1985, mens tallet er faldet til mindre end 25% i starten af 00’erne (s. 23). Kulturelle tekster er 

ikke sponsorerede (som udgangspunkt), hvorfor de ofte er mere troværdige end sponsorerede kilder. Det 

samme er kulturelle historier, der overleveres mellem forbrugerne i form af word-of-mouth, der af nogle ses 

som den mest effektive form for marketing grundet den ukommercielle natur (Lindstrom, XXXX). Grænserne 

mellem kulturelle tekster og reklamer er dog til en vis grad ophævet med tiltag som product placement, 

seeding af bloggere osv. 

Edelman & Salsberg (2010) fra konsulentfirmaet McKinsey opdeler medietid i fem kategorier som er betalt, 

ejet, fortjent, solgt og kapret. Vi kan også betegne fortjent medietid som publicity, men nu er Holts fokus ikke 

på promovering af selve produktet, men på promovering af myter, og således handler det om, at han ikke 

mener, at der endnu er fundet en måde at skabe brandede kulturelle tekster (Holt, 2004: 185). Det mener 

han dog, i hvert fald implicit, at den kulturelle brandingmodel kan være med til at skabe, da den netop leverer 
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identitetsværdi, der ikke har værdi uden at forbrugerne bruger værdien i plenum til at udtrykke selvet – igen, 

vi kender kun os selv i relation til andre, og derfor er kulturel værdi lig med social værdi. Det er ikke den 

personlige virkelighed, der er fokuseret på hos Holt, men den sociale! 

For at komme lidt tilbage til den måde, som kulturindustrien og populistiske verdener kan påvirke myter på, 

så kan de gøre det på to måder, hhv. syning og ompakning (Holt, 2004: 185-186). Syning er når brandet 

bruges som en rekvisit i en fortælling, og her bruger Holt selv Harley Davidson som eksempel på en 

brandmyte, der blev syet ind i fortællingen om motorcykelklubber, hvorved brandet opnåede en 

sammenkobling med den helt særlige etosappel, som denne gruppering har. Men syning er ikke altid i 

brandets produkt, hvilket Burberry måtte sande i 90’erne og 00’erne, hvor engelske hooligans benyttede sig 

af brandet som symbol på hooliganisme, hvorfor brandet i sidste ende valgte at droppe de billigere produkter 

i sortimentet, som hooligansne primært benyttede sig af.  

 

”Historical characters drawn into are malleable. Good storytellers can shape these characters to suit the 

story that needs to be told.” 

(Holt, 2004: 185) 

 

Ompakning kan både ske på baggrund af kulturindustrien og virksomheden bag brandet (Holt, 2004: 185), og 

handler i store træk om at genfortolke brandets myte, så det passer ind i de nye historier, der skal fortælles. 

Igen trækker Holt på Harley Davidson, der som symbol på handlingsorienterede mænd, blev brugt af Reagan 

til politiske formål. Omvendt kunne vi se ifm. finanskrisen, at specielt Danske Bank blev symbol på de griske 

banker i Danmark, og gang på gang brugt som eksempel i debatter, hvorved myten om Danske Bank gik fra 

at være dem, der gør det de er bedst til, til at være inkompetente og griske bankfolk. Ompakning kan være 

nødvendigt ifm. kulturelle forstyrrelser, og således ville Danske Bank formentlig kunne have ompakket myten 

om Danske Bank, hvis man kan snakke om en sådan, men i stedet valgte de primært at fokusere på andre 

tiltag som f.eks. prisen ifm. deres ’Gul Bank’-kampagne, deres åbenhed ifm. ’Din mening’-kampagnen og co-

branding ifm. promoveringen af det danske landshold.  

3.4.2 Udvikling af Myten 
 

”For an icon to sustain its myth, it must apply the art of storytelling to the commercial format of 

advertising” 

(Holt, 2004: 199) 

 

At udvikle en myte skal på mange måder betragtes som det at skabe en film, hvor brandet er det medie, 

hvorigennem virksomheden kan levere provokativt kulturelt materiale til forbrugerne (Holt, 2004: 219). Det 

kræver en række komponenter, og overordnet set angiver Holt (2004) fire principper for at udvikle myter (s. 

198-208): 

1. Udvikl plot og karakterer 

a. Myten kan enten udformes som en serie el. auteurfilm 

2. Test ny popkultur 

3. Tal fra en populistisk verden 
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4. Skub mytens grænser 
 

For kort at gennemgå de ovenstående punkter, så er udviklingen af et plot og karakterer essentiel for enhver 

historie. Holt giver to konkrete veje at gå ifm. udviklingen, der hhv. er udvikle myten som en miniserie i stil 

med ’Harry & Bahnsen’-myten, eller som auteurfilm, der er en række forskellige film, der bindes sammen af 

en speciel stil eller et særligt tema. At teste ny popkultur handler igen om, at brandet ikke må agere som en 

kulturel parasit ved at stjæle andres ideer, og derfor handler det om at udvælge ny kultur, der på troværdig 

vis kan bringes in i brandets kulturelle miljø, og som kan indprentes med brandets værdier, således at myten 

udvikler sig. Dernæst er det vigtigt, at benytte populistiske verdener, for at knytte myten til den virkelige 

verden, og sidst men ikke mindst, så gælder det for brandmanageren om hele tiden at søge, at skubbe 

grænserne for myten ved at ”liberalisere” fortællingen, der mere konkret betyder, at jo bedre forbrugerne 

kender den pågældende fortælling, jo mere kan man strække grænserne for denne. Tænk igen på Harry & 

Bahnsen-myten, der til at starte med var en fortælling om to kollegaer, der i starten ikke kendte hinanden 

privat, til at Harry blev inviteret på tarteletter hos Bahnsens forældre. (Holt, 2004: 199-200) 

 

”To maintain the myth’s vitality, brand managers must continually extend its performance and also allow 

the brand to respond creatively to new popular culture.” 

(Holt, 2004: 208) 

 

At udvikle myten handler således om anvende ”storytellingens kunst” i et kommercielt øjemed (Holt, 2004. 

199). Baggrunden for at anvende storytelling skal findes i, at det er en måde af de vigtigste måder at 

producere og reproducere den sociale virkelighed på (Mumby, 2013: 149), og storytelling fungerer dermed 

som en måde at organisere virkeligheden på – indenfor kulturel brandings fokus på kommunikation, som en 

rituel handling. 

 

”our identities as humans are largely dependent on our ability to construct coherent narratives about 

ourselves.” 

(Mumby, 2013: 150) 

 

Som Mumby sætter fokus på, så har storytelling stor værdi for os som mennesker, da historier er en vigtig 

del af de identitetsprojekter, som vi hver dag indgår i som mennesker. Eller med andre, så forsøger vi at 

definere os selv, hvilket vi gør i forhold til andre, og en af måderne at definere os selv på, er igennem historier. 

De historier vi vælger at fortælle videre, og de aspekter af historierne vi fokuserer på, er med til at give os 

selv og andre et billede af, hvem vi er som personer. Vi har alle sammen sikkert nogle historier om vores unge 

dage, der inkluderer indtag af voldsomme mængder af alkohol; med tiden ændres denne slags historier ofte, 

og hvor det i teenageårene ofte er sejt at kunne drikke meget, så handler historierne, som voksen, ofte om, 

at det er vildt, at vi overlevede de vanvittige mængder alkohol, og hvordan vi ikke længere kan tåle samme 

mængder. Det er de samme historier, men med forskelligt fokus. Vi ser det ofte i film om f.eks. Anden 

Verdenskrig, hvor historierne forbliver de samme over tid, men det fokus der er på værdier ofte ændrer sig 

over tid (Schepelern, 2008). Med udviklingen af, hvad der kan betegnes som, forbrugerismen, og den 

stigende markedsliggørelse af samfundet, er brands i stigende grad symboler i et symbolsk univers, som 
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forbrugerne forstår som en central del af deres liv (Askegaard, 2006: 100), hvormed der er store muligheder 

for brands i at levere symbolik til forbrugerne. 

3.4.3 Opsummering af Del IV 
Brands påvirkes af kulturelle tekster, der florerer i samfundet. Således kan et brands skades af historier i 

aviser, på Facebook eller via andre medier, hvilket går brandet sårbart, men på samme tid også åbent over 

for de gode historier, der kan være med til at videreudvikle et brands myte. Medielandskabet har ændret sig 

markant de seneste år, og der er i stigende grad kommet fokus på fortjent (earned) medietid, og selvom Tv-

, radio-, og onlinereklamer stadig er populære, så er der i dag et stigende fokus på andre typer af branding 

end i den klassiske push-form. Det skyldes i stigende grad er vi er mere skeptiske – eller kyniske – over for 

reklamer end tilfældet var tidligere, hvilket alt andet lige må skyldes, at vi i stigende grad er klar over 

brandingfunktionens evne til at manipulere med virkeligheden. Som vi så tidligere, så er vi som forbrugere i 

stigende grad opmærksom på brugen og manipulationen af tegnsystemer, både i branding og andre aspekter 

af vores liv. 

Holt sætter fokus på to måder, som brands benyttes på i kulturelle tekster – enten som symboler syet ind i 

eksisterende myter eller som ompakkede myter, der passer til en given historiefortælling. Uanset hvordan et 

brand som tegn benyttes i kulturelle tekster, så sætter Holt fokus, hvordan brands kan benyttes som 

tegnsystemer ifm. kulturelle teksters historiefortælling. Dernæst sætter Holt fokus på historiefortællingen 

som udgangspunkt for at skabe myter, og lægger vægt på at de fleste ikoniske brands er skabt igennem 

reklamer. Storytelling er en måde at organisere den sociale virkelighed på, som igennem tiden har vist sig 

utrolig indflydelsesrig, da det langt hen ad vejen er den måde, som vi konstruerer vores identitet igennem, 

og således vil vi kunne argumentere for, at storytelling er en selvfortællingsform, der indeholder historier om 

os selv, hvor brandet kan snige sig ind ved at levere en myte, der løser nogle bekymringer eller ønsker hos 

forbrugerne. Der er store muligheder ved at udvikle myter, som medforfatterne af brandet er med til at 

promovere i samfundet, da netop word-of-mouth-overleveringsformen er bredt anerkendt som en autentisk 

og succesfuld måde at sprede budskabet om ens brand på.  
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3.5 DEL V – Den Kulturelle Brandingmodel 
På baggrund af gennemgangen af de forskellige elementer af kulturel branding er vi nu kommet frem til den 

kulturelle brandingmodel, som Holt fremlægger. Vi har langt hen ad vejen været inde på de forskellige 

delementer af modellen, så det der kommer til at være fokus i dette afsnit af analysekapitlet kommer til at 

være, hvordan virksomheder benytter modellen i deres branding. 

Holt vælger at opstille modellen som 

vist i fig. 16, og opdeler således 

modellen i to, hhv. kulturel viden og 

komponering af kulturel bran-

dstrategi. Kulturel viden er det er 

udgangspunkt som virksomheden 

bag brandet må lægge sig fast inden 

de kan gå i gang med at udvikle en 

kulturel brandingstrategi, og her 

fokuserer Holt på fire elementer: 

politisk og kulturel autoritet, 

identificering af kulturelle modsæt-

ninger, forståelse for populistiske 

verdener, og forståelse for forbru-

gernes identitetsprojekter. Det 

første element kan betragtes som en 

brandanalyse, hvor virksomheden 

finder frem til de aspekter af 

brandet, der igennem tiden har 

været vigtige for forbrugerne. 

Denne viden er (oftest) udgangs-

punktet for de næste elementer, da 

en virksomheds autoritet eller brand 

equity fordrer bestemte historier 

(Holt, 2004: 211). Analysemodellen 

for at afdække kulturel og politisk 

autoritet kaldes en brandgenealogi, der kort fortalt er en etnografisk analyse brandet igennem tiden.  

3.5.1 Kulturel Viden 
Med udgangspunkt i den kulturelle kapitel som brandet, som brandet har oparbejdet igennem tiden, skal der 

identificeres mulige kulturelle modsætninger at levere materiale. Dette sker via modellen for mytemar-

kederne, hvor virksomheder skal gøre sig den nationale ideologi klart og derefter undersøge borgernes 

identitetsprojekter. Det kræver selvfølgelig, at der bliver afgrænset en bestemt målgruppe, som kunne være 

interessant, da det alt andet lige vil være en umådelig bekostelig affære at afdække alle kulturelle og 

subkulturelle strømninger i samfundet. Så selvom det ikke fremgår tydeligt, så vil al logik tale for dette.  

Udover en søgen efter kulturelle modsætninger, fordrer mytemarkedsmodellen en undersøgelse af 

potentielle populistiske verdener af adressere kulturelle modsætninger igennem. Nogle vil ligge lige til 

højrebenet, som Harry-figuren fra DSB’s reklamer, der udsprang af den virkelige person kaldet ”Harry Motor”, 

der i 90’erne var et symbol på bilmennesket (Lorentsen & Nicolaisen, 2001), mens andre er givet af historien, 

som f.eks. Tuborgs seneste ølmænd (hhv. Magnus Millang & Martin Høgsted), og nogle hentes umiddelbart 

Figur 16 - Model for kulturel brandmanagement (Holt, 2004: 210) 
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i andre egne af den kulturelle modsætnings sfære. Det vigtige er her at finde frem til en verden, der symbolsk 

afspejler nogle værdier – der har en etosappel – som virksomheden gerne vil knytte brandet til, og benytte 

til at fortælle en bestemt myte. Derudover er det også særdeles vigtigt, at brandteamet forstår den 

populistiske verden, som de taler fra. En ellers godt skabt myte vil kunne afvises, hvis det bryder med de 

værdier, som den populistiske verden står for.  

Sidst, men ikke mindst, så skal virksomheder, der ønsker at benytte sig af den kulturelle brandingmodel gøre 

sig klart, hvordan deres følgere (primært Insidere og Følgere) udvikler sig, og mere specifikt hvordan deres 

identitetsbehov udvikler sig. Det vil ifølge Holt (2004) blive nødvendigt at tilpasse og ændre myten i takt med 

kulturens udvikling, der sker igennem ændringen i de identitetsbehov, som optræder hos forbrugerne (s. 4).  

Det er en klar pointe, at Holt at han mener, at den kulturelle tilgang kan håndtere brands i tider, hvor kulturen 

ændrer sig radikalt. Det giver god mening, at være kulturelt opmærksomme, og der er næppe nogle 

managere, der kan modsætte sig denne ide, men det giver specielt god mening, hvis vi anser er brand som 

primært værdiskabende igennem kulturen.  

3.5.2 Kulturel Brandingstrategi 
Det første skridt i enhver kulturel brandingstrategi er at udvælge et mytemarked (Holt, 2004: 39). Derefter 

handler det om at skabe retning for virksomheden og dens partnere, og det gøres ved at lave et kulturelt 

brief, som er kulturel brandings svar på en positionering (Holt, 2004: 63). Positionering handler traditionelt 

set om at udtrykke den specielle værdi, som virksomheden kan levere til kunden; sætte fokus på hvor 

virksomheden ligner og adskiller sig fra konkurrenterne; og finde frem til de associationer, som virksomheden 

ønsker, at deres brand sammenkobles med (Kotler, 2009: kap. 8). Sådan er det dog ikke i kulturel branding, 

hvor det med udgangspunkt i den valgt myte handler om, sætte fokus på den historie, der skal fortælles (Holt, 

2004: 63). Det handler altså om, at gøre markedskommunikation, der hos store virksomheder ofte er overladt 

til reklamebureauer, til et strategisk element, der implementeres på højeste strategiske niveau i 

virksomheden (Holt, 2004: 59). Det sker for at kommunikation, der jo er centrum for værdiskabelsen, kan 

give retning til hele virksomheden, på samme måde som en positionering gør det.  

 

”In sum, brand myths succeed when the brand performs the right story, which is authentically grounded 

in the brand’s populist world, and is executed with a charismatic aesthetic.” 

(Holt, 2004: 65) 

 

Ovenstående citat sætter fokus på de tre elementer, der tilsammen udgør et kulturelt brief, nemlig: 

mytehåndtering (den rigtige historie), populistisk autenticitet, og karismatisk æstetik. Hvad dette betyder 

mere konkret, og hvordan virksomheder bør opbygge deres ’kulturelle positionering’ kommer vi ind på i det 

følgende.  

3.5.2.1 Mytehåndtering 

Kort og godt handler mytehåndteringen om at gøre virksomheden myte til fundamentet for strategien. Med 

udgangspunkt i de mytemarkeder, som virksomheden har fundet interessante, efter at have analyseret 

mytemarkederne i et samfund, er det tid til at håndtere den valgte myte. Det gøres ved at sætte fokus på 

brandets rolle i kulturen, som udtrykt igennem myten. Dermed er myten altså ikke blot en overleveringsform 

i kulturel branding, men besidder også det indhold, der angiver en retning for brandets skabelse af 

identitetsværdi. Det indebærer at indlemme elementer af storytelling i virksomhedens strategi, og bør 
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mytehåndtering ikke blot angive, hvilken rolle brandet spiller i kulturen, men også et plot for myten, 

karakterer, og omgivelserne for historien (Holt, 2004: 64). Normalvis er disse ting op til de kreative folk i 

reklamebureauer, men i kulturel branding er kommunikation ikke et instrument, men udgangspunktet for 

værdiskabelse, og derfor rykkes håndteringen af myten fra det taktiske til det strategiske niveau.  

 

”for identity brands, creative ideas are not merely instruments to deliver benefits. Rather, they embody 

the brand’s proposed role in the culture.” 

(Holt, 2004: 64) 

 

3.5.2.2 Populistisk Autenticitet 

Som vi så tidligere, så er populistiske verdener en del af strukturen på et mytemarked. Derfor er det også 

vigtigt for virksomheder, at sætte fokus på hvordan de opnår autenticitet indenfor en bestemt verden. Det 

er nemlig ikke nok blot at tale på vegne af andre, ved at tage elementer fra en populistisk verden, og bruge 

gruppen som fortalere for ens sag – det gælder om at opbygge autenticitet (Holt, 2004: 65).  

 

”iconic brands earn through their actions a credible place in the populist world.” 

(Holt, 2004. 65) 

 

Begrebet autenticitet er et af grundstenene i nutidens markedsføring, men selve begrebet er lettere diffust. 

Undersøgelser viser at kunder med forskellige niveauer af kulturel kapital, leder efter forskellige tegn på 

autenticitet (Holt, 1998), og ydermere kan, hvad der opleves som autentisk, skifte over tid (Postrel, 2003). 

Ift. det kulturelle brief, så er det dog ikke brandets autenticitet, der fokuseres på, men brandets autentiske 

bånd til den populistiske verden. Det opnås ifølge Holt ved at levere på to parametre, hhv. troskab og 

læsefærdigheder (Holt, 2004: 65). 

Når der sættes fokus på et brands læsefærdigheder, så handler det om, at brands bliver nødt til at have en 

vis føling med den subkultur, som den populistiske verden udgør (Holt, 2004: 65). Med troskab sætter Holt 

fokus på, at alle populistiske verdener har deres idiosynkrasier og idiomer, forstået som et sæt ”kulturelle 

koder”, der tilsammen giver verdenen en bestemt type etos (Holt, 2004: 65). Etos er en af tre appelformer 

fremlagt at Aristoteles, der fokuserer på afsenderens troværdighed. En vigtig pointe er, at etosappel altid har 

afsæt i modtagerens opfattelse, og det handler således om, hvordan publikum opfatter taleren (Gabrielsen 

& Christiansen, 2009: 73) – i dette tilfældet brandet.  

3.5.2.3 Karismatisk Æstetik 

Det sidste element i et kulturelt brief, handler om fremførelsen af budskabet, som ifølge Holt (2004) skal 

gøres med en karismatisk æstetik (s. 65). Med karisma menes der en unik og overbevisende stil, der 

sammenfatter den populistiske verden i en naturlig tone, mens begrebet æstetisk ikke eksplicit uddybes 

yderligere (ibid.). Ifølge Austring & Sørensen (2006) er æstetik ”en sanselig symbolsk form, der rummer en 

fortolkning af os selv og verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser” (s. 68). Hvis vi accepterer 

denne definition, så handler det, at tale med en karismatisk æstetik, om at benytte patosappel, der er den 

appelform, der fokuserer på modtagerens følelser (Gabrielsen & Christiansen, 2009: 73).  
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3.5.2.4 Brands som Kulturelle Aktivister 

At udføre en kulturel brandingstrategi er en relativt kompleks opgave. Brandet skal behandles som et 

kulturelt artefakt (Holt, 2004: 215), og organisationen bag brandet skal agere som en kulturel aktivist (s. 220), 

og dermed er kulturel branding et opgør med ideen om kommunikation som noget, der foregår mellem brand 

og forbruger skrinlagt. I stedet skal brandet ses som en del af samfundet på lige fod med andre kulturelle 

aktører. Her følger Holts beskrivelse af en kulturel aktivistisk organisation: 

 

”cultural activist organization:  

a company organized around developing identity myths that address emerging myths that address 

emerging constrictions in society;  

a company organized to collaborate with creative partners to perform myths that have the charisma and 

authenticity necessary to attract followers;  

a company that is organized to understand society and culture, not just consumers;  

and a company that is staffed with managers who have the ability and training in these areas.” 

(Holt, 2004: 220) 

 

Noget af det vigtigste i kulturel branding er ikke at optræde som kulturelle parasitter (Holt, 2004: 85), forstået 

på den måde, at det handler om at være med til at skabe trends, i stedet for blot at følge dem. Som vi så det 

i afsnittet om forbrugerne, så er det ikke Fyldere, der er i fokus, men Insidere og Følgere, og for at ramme 

disse grupper, så gælder det om at spotte kulturelle trends inden de bliver store. Den kulturelt aktivistiske 

organisation skal således agere proaktivt, og ikke reaktivt. Deri ligger en risiko for at ramme ”ved siden af”, 

men ifølge Holt (2004), så gælder det kulturelt set ikke om at kommunikere konsistent, forstået som ensartet, 

men om at ramme kulturelle gennembrud i samtiden (s. 37-38), og her bakkes Holt op af Christensen, Firat 

& Cornelissen (2009), der argumenterer for, at konsistens altid er et spørgsmål om modtagerens opfattelse 

af kommunikation, og dermed er det ikke muligt at kontrollere opfattelser hos modtagerne (s. 214). 

 

”The consumer will have to be provoked through communications to build his/her own persuasions, 

rather than communications attempting to directly persuade the consumer.” 

(Christensen et al., 2009: 214) 

 

Netop den ovenstående pointe med, at forbrugeren skal provokeres, er i god tråd med Holts idé om den 

aktivistiske organisation. For en aktivist er én, der betoner praktisk udførelse over teoretiske forhold, og det 

er således igennem kulturen, at vi kan se, hvad der bliver betegnet som provokerende – og sjældent igennem 

teorierne. Med fokus på aktivisme belyser Holt også den revolutionære kraft som branding kan have på 

samfundet. Samtidig medgiver Holt (2002) også, at branding kun er revolutionær, så længe den sammen med 

forbrugerne nedbryder gamle paradigmer, forstået som måder at tænke på. 

 

”Consumers are revolutionary only insofar as they assist entrepreneurial firms to tear down the old 

branding paradigm and create opportunities for companies that understand emerging new principles.” 

(Holt, 2002: 89) 
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Dermed kan vi udlede, at kulturel branding (også) handler om at gøre branding til noget mere end køb og 

salg. Brands skal nemlig forstå deres øgede rolle i samfundskulturen som følge af forbrugerismens indtog (se 

bl.a. Bauman, 1997). Og det er netop en central pointe, at kulturel brandingstrategi handler om samfunds- 

eller makrokulturen, og ikke individuelle forandringer (Holt, 2004: 209). Det kan forklares med, at sub- og 

makrokultur oftest påvirker hinanden således, at individet ikke udtrykker en aldeles subjektiv holdning, men 

at vores menneskelige holdninger er udtryk for nogle større samfundsmæssige måder at tænke på, der gør, 

at vi skaber de holdninger, vi skaber (Thompson et al., 2006: 55). Eller sagt på en anden måde, så dannes der 

i makrokulturen en række strukturer for, hvordan vi kan tænke, der gør, at vi tænker lignende om forskellige  

3.5.3 Opsummering af Del V 
Denne sidste del af undersøgelsen handlede om udformningen af den kulturelle brandingmodel. Det er en 

model, der ligesom teorien, handler om kultur og kommunikation, og tager sit udgangspunkt i oparbejdelsen 

af kulturel viden, som afsæt for kulturel branding. Den viden, som virksomheder skal oparbejde er i form af 

en etnografisk brandanalyse med fokus på autoritet; en (myte-)markedsanalyse, der sætter fokus at finde 

frem til kulturelle modsætninger; via en forståelse for forbrugernes identitetsprojekter; samt en analyse af 

populistiske verdener, der er det kommunikative materiale som myter udspringer af. Kulturen ændrer sig 

hele tiden, så i bund og grund er der ikke noget start- og slutpunkt for denne typer undersøgelse. 

Med en afklaring af den kulturelle viden, der ifølge Holt er nødvendig for at kunne bedrive kulturel branding 

iht. hans model, skal en myte vælges. Når en myte er valgt skal der udarbejdes et kulturelt brief, der er den 

kulturelle positionering, som virksomhedens øverste ledelse vælger. Det er klart, at når kommunikationen 

bliver anset for at være virksomhedens vigtigste værdiskabende funktion, så kan det ikke overlades til 

mellemledere eller eksterne virksomheder, at udforme den kulturelle strategi, der består af tre elementer: 

mytehåndtering, populistisk autenticitet og karismatisk æstetik. Hver af disse elementer skal konstrueres, 

tilpasses og indføres som guidesnor for virksomhedens brandingindsats. 

Virksomheden bag brandet bør ifølge Holts model agerer som kulturelle aktivister. Med det mener han, at 

de skal agere proaktivt, frem for reaktivt, og med det mener han, at brandet ikke skal være kulturelle 

parasitter, der forsøger at promovere ideer og idealer, der allerede er okkuperet af andre og dermed 

etablerede værdier i samfundet. Samtidig skal kommunikationen dog være på en sådan måde, at der er 

indlejret en form for strategisk tvetydighed, med et snært af provokation, således at forbrugerne aktiveres 

og bliver fanget af kommunikation, hvorfra de så kan læse deres egne livssituationer ind i den kommuni-

kation, som brandet fremlægger. 

En kulturel aktivistorganisation har fire overordnet mål, der først og fremmest går på, at løse kulturelle 

modsætninger i forbrugernes liv. Derudover handler det om at skabe et unikt kommunikativt udtryk, der 

engagerer forbrugerne, og giver dem lyst til at interagere med virksomheden. Derudover så sætter Holts også 

fokus på en mere holistisk og netværksorienteret forståelse af virksomheders rolle i samfundet, hvor de ikke 

blot skal agere iht. forbrugerne, men iht. hele samfundet, da de er en del af samfundet på lige fod med andre 

kulturelle aktører. Sidst, men ikke mindst, så gælder det for kulturelt aktivistiske organisationer om at 

opbygge kompetencerne til at agere kulturelt. Det vil bl.a. sige, at inkludere nogle personer med sans for 

æstetisk udtryk, kulturel analyse og lign.   
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4 DISKUSSIONEN 
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Dette kapitel vil tage sit udspring i opsummeringerne af analysen, del I til V. Diskussionen kommer kort fortalt 

til at være en kocentreret refleksion over opgaven, hvor jeg tager nogle af de resultater, som jeg er kommet 

frem til, op til debat. Jeg har overordnet set valgt at dele diskussionen op i fem afsnit, som vist i fig. 17. Jeg 

mener, at jeg ved en diskussion af de følgende punkter, kan komme frem til en grundlag for en konklusion, 

der følger i kapitel 5. 

 

 

Det er af særlig stor vigtighed at lægge vægt på dette afsnit i denne type opgave, da resultaterne er af 

konstruktivistisk karakter, og derfor ikke kan falsificeres på samme måde som f.eks. resultater opnået inden 

for det positivistiske paradigme, hvor man arbejder med objektiv viden. 

4.1 Det Konstruktivistiske Grundlag 
Som vi har set flere gange i løbet af analysen, så er det indlysende, at Holts kulturelle branding bygger på en 

konstruktivistisk grundlag. Det giver god mening, at det netop gør det, da der inden for dette videnskabs-

teoretiske paradigme er fokus på kommunikation, som det der konstituerer verden (Mumby, 2013: 19), 

hvilket også er det fokus, som Holt har i sin teori, når han bl.a. sætter fokus på kommunikation, som det, der 

skaber størstedelen af værdien – i hvert fald for nogle brands. Spørgsmålet er så, hvordan vi kommer frem 

til nogle klare angivelser af, hvad der er identitetsværdi, og hvad der kommer af andre mere almindelige 

brandkvaliteter som f.eks. design, pris, kvalitet og lign.? Her er den konstruktivistiske tankegang en 

udfordring for brugen af teorien, for det kan synes svært at estimere identitetsværdi over for det, som jeg 

her har valgt at kalde nytteværdi, og ydermere så er det ikke helt klart om Holt antager at produktet har en 

værdi i sig selv, og om brandværdien således er den værdi, der er forbundet med den merpris, som man kan 

tage for en vare. Der er altså nogle uklarheder ved denne opdeling af brands og værdiskabelsen, der giver 

nogle klare udfordringer ift. at implementere denne strategi i en virksomhed, hvor der alt andet lige i sidste 

ende vil være fokus på bundlinjen.  

Selvom bundlinjer er udarbejdet af økonomer, der som oftest arbejder inden for det positivistiske paradigme 

med en realistisk virkelighed og et objektivt forhold til viden, så er har der med tiden alligevel sneget sig 

konstruktivistiske aspekter ind i regnskaberne. Ser vi på den regnskabsmæssige estimering af goodwill, som 

er en form for kommunikativ værdi, så har man fundet måder at estimere denne kommunikative værdi på 

(se bl.a. Feldman, 2005: kap. 9), så det er altså ikke umuligt at finde frem til måder at håndtere den mere 

uhåndgribelige del af værdiskabelsen. Det kræver dog, at der defineres nogle parametre, som kan benyttes 

ifm. udledningen af identitetsværdi. Her til ville konstruktivisten argumentere for, at vi ikke på lang sigt kan 

anvende de sammen parametre til at estimere identitetsværdi, da identitetsværdi som konstrukt ændrer sig 

i takt med samfundet. Pointen her er dog, at jeg mener, at der er et behov for nogle kvantificerbare 

måleenheder, der normalvis ligger uden for det mere kvalitativt orienterede konstruktivistiske paradigme, 
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for at identitetsværdi som konstrukt, kan vinde indpas som en anerkendt måleenhed i virksomheder – som 

f.eks. goodwill er blevet det. 

Enhver teori, der tager sit udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme, placerer et stort ansvar hos den 

eller de, der fortolker (Larsen, 2005). Da forskere som subjekter interagerer med de forskede objekter, er 

forskere med til at skabe den virkelighed, der er under lup, og derfor er en analyse af eksempelvis 

identitetsværdi aldrig bedre end den forsker, der har udarbejdet den. Det stiller store metodiske krav til 

virksomheder, der ønsker at benytte sig af kulturel branding som fremført af Holt, da det kræver nogle 

kompetencer, der ikke altid er at finde i virksomheder, eller kan være svære at omsætte til praksis, hvor der 

oftere en fokus på resultater end på metoder. Vi kan altså potentielt set ende med at finde nogle 

virkeligheder, fordi det er dem vi leder efter, hvilket kan lede virksomheder til at udarbejde strategi på en 

grundlag af falsk bevidsthed. 

Når det så er pointeret, så mener jeg overordnet set, at der er mange muligheder i at se verden som 

konstitueret igennem kommunikation, bl.a. fordi vi lever i et samfund, hvor kommunikation betyder mere 

end nogensinde før, hvilket bl.a. skyldes den øgede tilgængelighed af kommunikationsteknologier (Castells, 

2004). Der er dog også mange udfordringer, da erhvervslivet mange steder opererer efter mere håndgribelige 

principper end dem, som Holt præsenterer os for med sin teori og model. 

4.2 Identitet som Udgangspunkt for Branding 
Udgangspunktet for Holts tilgang til branding er klokkeklart: identitet. Identitet er den svært definerbar 

størrelse, grundet den kommunikative karakter, og derfor fordrer et fokus på identitet også en mere 

uhåndgribelig tilgang til branding, end tilgange der er mere produktorienterede. Jeg mener at have redegjort 

for, at der i dag – i hvert fald hos mange i de vestlige lande – er et større fokus på identitet, hvilket primært 

skyldes, at vi har muligheden for at fokusere på det rent økonomisk; vi har de forskellige kommunikative 

teknologier til rådighed til udveksling af informationer; og så har vi i stigende grad en im- eller eksplicit 

forståelse af, hvad det vil sige at skabe sin egen identitet. Hvis vi tager det sociale medie Instagram som et 

eksempel for samtiden, så ser vi her nogle personer, der meget bevidst fortæller historien om dem selv som 

fitnessatleter, kagebagere, indretningsspecialister el. lign., og mange af disse fortællinger er – mere eller 

mindre bevidst – en form for identitetskonstruktion, hvor vi highlighter bestemte aspekter af vores hverdag 

for at fremstå på en bestemt måde. Vi ser det også på Facebook, hvor vi hurtigt kunne blive foranlediget til 

at tro, at der i dag gives mange flere 12-taller end tidligere, da langt de fleste studerende ikke poster billeder 

og posts, hvor de fortæller at de har fået 2 eller 4 til eksamen.  

På spørgsmålet om, hvorvidt identitet er vigtigere end tidligere, så mener jeg klart, at der i dag er mere fokus 

på identitet. Som sagt har vi i dag større viden om, og dermed muligheder for, hvordan vi kan bruge forskellige 

tegnsystemer såsom brands til at konstruere vores identitet. Der vil være selvfølgelig være nogen, som gør 

dette mere bevidst end andre, og så er der nogle, der i bund og grund ikke er særligt opmærksomme på, 

hvordan de udtrykker sig. Men det er Holts pointe, at selv de, der ikke bekymrer sig om identitet kan påvirkes 

af andre, der gør – det mener jeg nemlig er den gruppe, som Holt betegner som fyldere. De er som sådan 

ligeglade med om Colaen hedder Coca eller Harboe, men vælger alligevel oftest Coca-udgaven fordi det 

kulturelt set er den bedste af de to varianter. Det er således en klar pointe hos forskellige teoretikere at vi 

ikke kan undslippe kulturen uden at sætte os uden for samfundet. På den måde kan vi også tillægge 

urbaniseringen en faktor, da det alt andet lige er sværere at sætte sig uden for kulturen, når man bor side 

om side med andre mennesker, kontra det at bo i Snave med 1,2 km. Til nærmeste nabo. Derfor mener jeg 

at det er en klar mulighed, at fokusere på identitetskonstruktionen, når strategien for branding udføres. Dette 

gøres nok allerede i mange virksomheder, men det at gøre det til det primære for brandingen er en mulighed 

for de mest kulturelle brands – ikonerne – men rummer også en vis udfordring, da forbrugerne i stigende 



56 
 

grad vil kritiske over for branding af virksomheder. Det så bl.a. Danske Bank med deres ”New Standards”-

kampagne, som jeg vil mene er et glimrende eksempel på en kulturel tilgang til branding, der fejlede 

overordentligt, fordi banken ikke havde gjort sig sin kulturelle og politiske autoritet klart, og derfor talte til 

en forbruger, der i høj grad ikke anerkendte taleren, og dermed fejlede bankens forsøg på at skabe 

identitetsværdi for forbrugerne.  

Derudover så kan vi se Holts model som en forsøg fra virksomhederne på at udøve en form for magt over 

forbrugerne. Helt konkret så kan vi se det som en tredimensionel magtudøvelse (Mumby, 2013: 162), hvilket 

mere konkret betyder, at virksomheden forsøger at overtale forbrugerne til at købe deres produkt på en 

indirekte måde ved at påvirke deres ønsker og behov. Måske er det at strække den en smule ift. hvordan 

Holt formulerer det, men i et mere kritisk perspektiv, så kan vi påstå at det er det, som der lægges op til ved 

at undersøge identitetsbehov over for national ideologi, der alt andet lige ikke er aspekter af vores 

forbrugermæssige hverdag.  

4.3 Kommunikation som Centrum for Værdiskabelsen 
Kommunikation er særdeles vigtig i nutidens forskellige virksomheder – det hersker der næppe tvivl om. Der 

hvor Holt udmærker sin teori og model ift. den almene brug af kommunikation i virksomheder er ved, at han 

ikke tager et instrumentelt syn på kommunikation, men et mere ritualistisk. Som vi så det tidligere, så handler 

kommunikation dermed ikke om, at overføre allerede etablerede ideer fra en afsender til en modtager, men 

i stedet om at fokusere på den symbolske proces, hvori virkeligheden skabes. Holt afviser ikke den 

instrumentelle tilgang, men afviser at virksomheder kan skabe ikoniske brands med dette syn på 

kommunikation. Pointen er klar: hvis du vil skabe et ikonbrand, så må du fokusere på de kulturelle, og dermed 

ritualistiske, aspekter af kommunikation, der således ikke kan udtrykkes via transmissionsmodellen for 

kommunikation (Shannon & Weaver, 1963). Her mener jeg at han har en god pointe ift. at kommunikation 

er af højere vigtighed, og et fokus på kommunikation som overførsel vil nedvurdere betydningen af 

kommunikationen. Igen, så er der nok mange virksomheder, der i den ene eller anden grad allerede har dette 

syn inkluderet i deres strategi, uanset om disse strategier er kulturelle i deres udgangspunkt.  

Derudover har vi det faktum at Holt sætter kommunikation højere end produkt. Holt bruger, i mine øjne, 

meget lidt tid på at forklare sammenhæng mellem produkt og brand, og jeg sidder tilbage med spørgsmålet 

om man f.eks. kan sælge toiletruller via alle mulige former for kulturelle modsætninger, eller om den 

kulturelle modsætning, som en virksomhed vælger at fokusere deres identitetsmyte efter, skal være relateret 

til produktet? Dette spørgsmål tager Holt ikke direkte op, men alligevel indirekte, i og med der fokuseres så 

meget på kulturel og politisk kapital. Som vi så det med Budweiser-eksemplet, så var deres kulturelle og 

politiske kapital relateret til kammeratskab og mandighed, der om ikke andet så indirekte relaterer sig til 

deres øl qua selskabet disse drikkes i. Her tror jeg, at det langt hen ad vejen er et spørgsmål om dygtigheden 

af de folk, der fortæller myten; om de forstår at konstruere et billede, hvor virksomhedens produkt bliver et 

symbol på noget mere end det generiske produkt. 

4.4 Kulturel Branding som Eneste Brandingtilgang? 
Dette afsnit er forbeholdt en diskussion, der ligger lidt ud over analysen. Det kommer nemlig til at handle om 

et spørgsmål, som Holt ganske kløgtig afgrænser sig fra at undersøge i ”How brands become icons”; nemlig 

om kulturel branding er bedst som den eneste brandingtilgang, eller om der er behov for at lave en såkaldt 

hybridstrategi, hvor der inkluderes både aspekter af kulturel og mere traditionelle former for branding. Holt 

mener selv, at de mest ikoniske brands i USA er blevet sådan pga. reklamer, der har skabt identitetsværdi – 

og det kan han for så vidt have ret i. Men jeg mener at hans brandingtilgang mangler meget ift. at kunne 

styre brandingen af en hel virksomhed. Igen, det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvad vi betegner som 
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branding, men jeg mener ikke at kulturel branding vil kunne håndtere de mere jordnære aspekter af 

branding, som f.eks. produktplacering, rabatter og andre elementer, der alt andet lige kan være vigtige 

faktorer i branding. Det er måske også en smule utopisk at tro, at han som forfatter vil kunne give en 

fyldestgørende redegørelse for alle disse aspekter af branding i en bog på 230 sider.  

Min pointe er dog, at modellen ikke vil kunne stå for sig selv! Jeg mener, at den kulturelle brandingmodel er 

en god model, der inkluderer mange vigtige aspekter, men samtidig udelukker den også en masse relevante 

metoder og værktøjer til at skabe værdi for forbrugerne. I hvert fald vil det være et overordentligt stort sats 

for virksomheder udelukkende at benytte kulturel branding, og selv virksomheder såsom CallMe, der har 

haft relativt stor succes med at brande sig via kulturelle modsætninger med deres ”Tal Ordentligt”-

kampagne, har haft reklamespots, hvor prisen spiller en rolle ift. brandingen.   

I modellen fokuserer Holt på en helt klar metode til at skabe myter, men ifølge Holt (2002) selv, så vil sådanne 

brandingtilgange ændre sig over tid i takt med kulturen, og således er det essentielt at virksomheder tilpasser 

sig kulturen, så selvom han med sin model har fremlagt en måde at kommunikere på, der kan være givtigt 

for nogle virksomheder i forsøget på at skabe værdi, så kan han altså blive offer for sin egen succes, hvis vi 

når til det punkt, hvor tilstrækkelig mange virksomheder benytter denne metode, hvorved at forbrugerne 

ifølge Holts egen analyse af skiftende fokus i brandingen over historien i relation til forbrugerkulturen. Med 

andre ord, så vil forbrugerne i sidste ende gennemskue brandingens direkte eller indirekte forsøg på at 

påvirke dem, og derfor vil der komme et oprør blandt forbrugerne, der således vil ty til de brands, der forstår 

at ændre deres måde at brande sig på. Således må vi alt andet lige konkludere, at Holts model potentielt set 

kan – som enhver anden populær brandingmodel, ville kunne det – blive offer for sin egen succes. 

4.5 Diskussion af Forskningsprocessen 
I min analyse må jeg erkende, at jeg ikke mener, at være kommet frem til den forståelse af Holt, hans teori 

og model, som jeg havde håbet på. Det kan bl.a. skyldes at jeg sidder tilbage med en følelse af, at have misset 

en del af dens kontekst, hvori teorien er opstået, bl.a. pga. mit meget tekstnære fokus på bogen ”How Brands 

Become Icons”. Jeg mener dermed at jeg kunne have draget nytte af at forstå diskursen om kulturel branding 

lidt bredere end tilfældet var i fremførelsen hos Douglas B. Holt. Det er bl.a. også derfor, at der i specialet 

kun er brugt relativt få forfattere til at forklare Holts teori, da det var målet at udforske netop hans udlægning 

af teorien. Jeg forestiller mig, at et bredere fokus vil åbne op for en hel ny verden med et væld af perspektiver, 

der vil kunne bidrage til nogle af de mangler, jeg har påpeget ved Holts fremlægning af teori og model.  

Derudover mener jeg, at jeg kunne have vundet meget ved at have gået bag om teksten, og forstået den 

mindre tekstnært, og set på f.eks. Holts akademiske ophav, hans person og de mere strukturelle aspekter af 

udformningen af bogen. Der har jeg muligvis været for tekstnær i mit studie af teori og model. 

Desuden kunne det have været interessant at have inddraget bogen ” Cultural Strategy: using innovative 

ideologies to build breakthrough brands” (2006) forfattet af Holt & Cameron, men dette valgte jeg ikke at 

gøre, ud fra en idé om en analyse af den mere strategiske og taktiske brug af modellen i ”How brands become 

icons”. Det står dog klart efter analysen af den diskursive fremstilling af virkeligheden, som jeg er kommet 

frem til, at modellen i denne bog ikke kan stå alene, hvilket muligvis har været en underbevidst tese igennem 

analysen.  
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5 KONKLUSIONEN 
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Overordnet set må vi konkludere, at Holt sætter fokus på nogle væsentlige aspekter i samtiden, nemlig 

identitet og den kollektive natur af identitet i form af kulturen. Jeg mener at modellen er relevant, og et godt 

udgangspunkt for skabelsen af kommunikativ værdi i virksomheder, men jeg mener samtidig ikke at hverken 

modellen eller teorien kan stå alene. Der er herudover en række udfordringer ift. det konstruktivistiske 

videnskabelige grundlag som teorien baserer sig på, hvor der som minimum er behov for nogle klare(re) 

definitioner af flere af de konstrukter som Holt præsenterer os for i sin teori. I det følgende vil jeg gå lidt 

dybere ned og konkludere på de aspekter, som vi netop har været igennem i kapitel 4. 

Først og fremmest rummer det konstruktivistiske grundlag for teorien og modellen store muligheder ved at 

verden åbner op på nye måder ved at se på den som en konstruktion. Men den relativistiske ontologi og den 

subjektive epistemologi vil dog være en udfordring i de fleste virksomheder, og der er således et klart behov 

ved både teori og model for at få defineret nogle mere håndgribelige metoder til at estimere f.eks. 

identitetsværdi, der langt hen ad vejen er fundamentet for modellen. Derudover så vil det også kræve meget 

af de personer, der skal udføre kulturel branding i praksis, da der, netop fordi modellen ikke er klart 

afgrænset, vil være meget fokus på de enkeltes fortolkninger af virkeligheden. Vi har som mennesker svært 

ved at forstå ting vi ikke kan se, og selvom vi godt kan se noget, der tiltrækker os ved bestemte reklamer, så 

er der i virksomheder ofte et stort behov for at kvantificere resultater, hvilket er svært ift. konstruktivisme, 

der er baseret på et meget kvalitativ grundlag.  

Derudover fokuserer teorien og modellen på identitet, som den primære værdi for ikon- og identitetsbrands. 

Holt lægger vægt på, at vi som mennesker og forbrugere har behov for at skabe os en identitet, og at denne 

identitet skal ses i et makroperspektiv; her ift. den nationale ideologi, men kommer ikke ind på de mindre 

aspekter, som f.eks. gruppeidentitet. Alle teorier med et klart fokus vælger også samtidig ikke at fokusere på 

nogle bestemte aspekter, og her udelukker Holt sig fuldstændigt fra at kigge på de mere individuelle aspekter 

af branding, hvorved teorien har flere aspekter, som den ikke kan redegøre for. Dog mener jeg alligevel at 

teoriens fokus på identitet er relevant og tidstypisk, og kan benyttes af mange virksomheder, der . 

Hernæst vil jeg lede opmærksomheden hen på, at Holt fokuserer på en netværksforståelse af samfundet, 

hvilket samtidig betyder en gentænkning af virksomheders rolle, som han dog formentlig deler med en række 

andre teoretikere og praktikere. Virksomheder bliver altså nødt til at se sig selv som en del af nogle større 

netværk – og mere præcist, netværk af kommunikation – og helt konkret viser Holt dette ifm. skabelsen af 

brandet, som han mener bør ses som resultatet af de konventionelle historier, der florerer i samfundet om, 

hvad brandet er. Dermed sætter han fokus på det bl.a. forbrugerne og kulturindustrien som aktive 

medskabere af brands, og således er brandet altså ikke længere virksomhedens i andet en juridisk forstand. 

Denne tankegang flugter også godt med nutidens samfund, hvor brands kan ”kapres” af forbrugerne online, 

og be- og udnyttes i forskellige henseender.  

Forskningsmæssigt er jeg ikke tilfreds med min undersøgelse, hvor jeg mener at kunne have forstået teorien 

og modellen om kulturel branding bedre ved at have haft et mindre tekstnært fokus. Til trods for at visse 

analytiske resultatet blev sammenkoblet med resultater af en højere diskursiv rangering, hvis vi kan kalde 

det sådan, så mener jeg at det mikrodiskursive fokus i opgaven har afholdt mig fra vigtige observationer. I 

relation til dette mener jeg, at min forskning bærer præg af, at jeg ikke i nødvendig grad har fået oparbejdet 

en gennemgående forståelse af den kontekst, som teksten er skabt i, og igen, så mener jeg dette skyldes det 

diskursive fokus i opgaven. 

Summa summarum, så mener jeg alligevel, at jeg her er kommet frem til nogle vigtige og relevante resultater. 

Bl.a. så mener jeg, at rigtig mange virksomheder vil kunne drage fordel af at se deres brands i et mere 

identitetsfokuseret perspektiv, og det er her, at modellen for kulturel branding har sin helt store force. 
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Spørgsmålet er dog, hvornår meget af det gode bliver for meget, og jeg mener ikke, at Holts brandingmodel 

kan stå alene i virksomheders branding, men det vil alt andet lige også være umanerligt flot at kunne 

præsentere en teori og model for en hel virksomheds branding på 230 sider. Men både teori og model kan 

være rigtig fine som inspirationskilder, og ideen om myter som en form for andenordenssprog, hvormed den 

potentielle værdi af kommunikation forstærkes er også et vigtigt bidrag til brandingteori. Jeg ser meget 

potentiale i modellen, og kan se flere virksomheder både nationalt og globalt, der benytter sig af flere af de 

aspekter som Holt sætter fokus på med sin teori og model, og det er, og vil være, et vigtigt diskursivt element 

inden for branding, der kan påvirke forståelsen af, hvordan brands kan og bør håndteres.   
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6 PERSPEKTIVERING 
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I forlængelse af konklusionen vil jeg her inddrage en kort perspektivering, der har det formål, at udstikke 

mulige retninger for fremtidige undersøgelser i relation til emnet i dette speciale. 

Først og fremmest mener jeg, at der er et stort potentiale i at forstå virkeligheden omkring branding som 

opdelt i hhv. identitets- og nyttemæssig værdi. For at denne tilgang til værdiskabelsen i branding skal vinde 

frem, så mener jeg klart, at der er behov for en mere positivistisk måde at tilgå begrebet på. Enhver form for 

meningsdannelse har brug for forskellige positioner og holdninger, for at der kommer en debat i gang og 

meningsdannelsen fortsætter (Just & Burø, 2010: 275), og i dette tilfælde kunne det være interessant at 

undersøge identitetsværdi fra et mere økonomisk end kulturelt perspektiv. 

For det andet, så mener jeg at modellen i sig selv bør ses i et større perspektiv end tilfældet har været i denne 

opgave. Fremtidige forskere bør undersøge konstruktet om identitet mere detaljeret i relation til forbrug-

erne, og søge at forklare denne sammenhæng mere fyldestgørende for kunne pege mere indgående på hvilke 

aspekter, i relation til identitet, der skaber værdi for forbrugerne.  

For det tredje, så kunne det være interessant at undersøge identitetsdannelse i et noget mindre perspektiv 

end det Holt anlægger i sin teori og model. Således fokuserer Holt på, hvordan identitet er et resultat af 

makrodiskurs, men det er ikke det eneste aspekt af identitetsdannelsen, hvor også subkulturer af forskellig 

art kan have stor indvirkning på identitetsdannelsen (Cerulo, 1997). 

For det fjerde, så kunne det være spændende at angribe teorien og modellen fra et markant anderledes 

udgangspunkt end det konstruktivistiske. Normalvis er positivismen den videnskabsteoretiske retning, der 

sættes modsat konstruktivismen, men det kunne også være interessant at undersøge teorien om kulturel 

branding fra f.eks. et postmodernistisk udgangspunkt. Jeg mener klart, at det kunne udvide teoriens og 

modellens gyldighed, hvis der kom andre ”briller på”, og begge aspekter af Holts fremlægning af 

virkeligheden ville kunne forklares i andre perspektiver. 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg foreslå fremtidige forskere at udføre analyser af kulturel branding i en praktisk 

og dansk kontekst. Det kan allerede være gjort, men en praktisk anvendelse af de teoretiske pointer i denne 

opgave, vil kunne udvide den mængde af data, der skal til for at kunne efterteste de antagelser eller 

hypoteser omkring virkeligheden, som Holt fremfører med sit forfatterskab. Derudover ville danske 

resultater med pointer lig dem Holt fremfører om amerikanske ikonbrands, kunne bidrage til en mere 

universel gyldighed af teori og model.  
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8.1 Bilag 1 – Matrix  for Diskursbegrebet 
Matrix af Alvesson & Kärreman (2000: 1135) 
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8.2 Bilag 2 – Sammenligning af Brandingtilgange 
Hentet i Holt (2004:  

 




