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EXECUTIVE SUMMARY 

Based on an extensive literature review of the concept of Cause Related Marketing (CRM) and 

preliminary research with a multinational company operating in Denmark, the need for a more 

strategic and consumer oriented approach to CRM was identified. This thesis examines how 

Danish companies can develop and utilise strategic and sustainable CRM to optimise both 

consumer and company benefits. The thesis takes a dual perspective and tries to answer the 

main research question by answering three sub-questions from both a consumer and a company 

perspective: What CRM is; how to engage in it; and why to do so.  

 

Qualitative empirical data was collected according to the Means-End Chain theory in order to 

reveal consumers’ motivations for engaging in CRM. It was found that consumers engage 

themselves in CRM to obtain one or more of eight different values. The values are either 

internally oriented and related to the consumer’s own gain, identity and appearance or externally 

oriented and related to the cause, society and its norms. Further, a clear distinction can be made 

between CRM positive and CRM negative consumers.  

 

It is suggested that companies should focus on the CRM positive consumers in their CRM 

efforts as negative consumers are opposed to the very core of CRM, the combination of charity 

and consumption. Further, it was found that consumers are very focused on corporate social 

responsibility (CSR) as a necessary fundament for CRM. CRM without CSR provided little 

value to the consumers, and companies are not recommended to pursue this approach. 

Additionally, consumers also value the company’s honesty and integrity highly, and it can be 

determining for CRM success. Seen from a company perspective, CRM can provide several 

benefits, e.g. increased sales, stronger brand, motivation and attraction of employees, and 

enhanced corporate image and clout. Furthermore, this thesis proposes a strategic choice of 

CRM cause, so the success of the cause will contribute to the success of the company and 

thereby reinforce the benefits for both parties. Finally, the thesis operationalises the integrated 

and strategic approach to CRM, it suggests. Based on the framework of Smith and Colgate 

(2007), it is suggested that companies should support the consumer’s value creation in relation 

to CRM. This can be done trough e.g. information, the actual product, and the purchasing and 

consumption environment. The approach suggests that different types of consumer values 

require different types of support.  

 

The thesis concludes that CRM can provide both companies and consumers with great benefits. 

It is, however, crucial for companies to approach the concept in a holistic and integrated 

manner to achieve strategic, sustainable gains. 
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1. INTRODUCTION 

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) started in USA about half a century ago. 

The basic idea is that companies have moral obligations that go beyond their legal obligation to 

the shareholders, and there is thus a clear link to stakeholder theory (Brønn and Vrioni 2000). 

CSR has increased its importance significantly in the recent years, and consumers are 

increasingly expecting and demanding that companies focus on other issues than the financial 

bottom-line. Consumers make their statement through the increased consumption of e.g. 

organic and fair-trade products, and this change towards more ethical consumption has been 

called the biggest change in consumer habits ever (Jeng 2008). It is no longer discussed, whether 

companies have a social responsibility, but only to which extent they have it (Teilmann and 

Olesen 2003). CSR can be seen as a core value, and it raises ethical, environmental and social 

issues (www.csrkompasset.dk). This means that almost all processes in the company can be 

affected by the values of CSR (see appendix 1).  

 

Cause related marketing (CRM) is a specific approach to marketing within the umbrella of CSR. 

It has gradually become more common in Denmark to see CRM attached to different types of 

consumer products. The Danish Consumer Council is highly concerned about this development 

as a statement by head of department, Villy Dyhr, suggests: “If companies want to support e.g. 

Save the Children, they should just send a part of the profits and not brag about it. Consumers 

should buy what they need and not a product where they think they also buy a little bit better 

conscience. It moves the focus from a product’s price and quality” (own translation, Straarup 

2004). Despite The Danish Consumer Council’s negative evaluation, companies seem to 

embrace the concept of CRM, and they continuously launch new campaigns. During the writing 

process of this thesis, there were several current examples of CRM campaigns in Danish stores. 

The Body Shop and MTV are supporting HIV/AIDS through the sales of a lip balm, Pilgrim 

sells CRM jewellery to support Médecines Sans Frontières, and Cult has lunched a provocative 

CRM campaign to support breast cancer research (www.thebodyshop.co.uk, www.prilgrim.dk, 

www.cultfonden.dk).   

 

To improve the author’s knowledge about CRM, how it works in practice and to find 

inspiration for a research area within the field of CRM, preliminary research was done in 

relation to a CRM campaign that IKEA ran in November and December 2007. The simple 

campaign concept was a € 1 donation to UNICEF and Save the Children for each sold teddy 

bear. A brief survey among 32 customers showed that more than 70 percent found that the 

teddy bear campaign was positive or very positive. Nevertheless, 60 percent of the respondents 
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said that a CRM campaign had no influence on their purchasing decision. To see the campaign 

from the company’s perspective, a short, informal interview was conducted with IKEA’s 

communications responsible, Thomas Uhd. The interview revealed that the teddy bear 

campaign had been carried out for several years in the months before Christmas, and it was 

expected to continue in the future. Nonetheless, IKEA had no idea of customers’ satisfaction 

with the campaign. There was no specific target group for the campaign, according to Uhd, but 

the kick-off events were oriented towards children. Further, no research had been conducted to 

see how the campaign influenced the employees. Generally, it seemed that the cause was 

important for IKEA. In relation to the company’s production in Southeast Asia, it was 

important to have good relations to the non-governmental organisations (NGO) and make a 

proactive effort to create better conditions for their suppliers’ employees. It did, however, seem 

like there was only little consumer focus in the actual CRM part of IKEA’s CSR1.  

 

The research in IKEA raised relevant issues for further exploration. Most noteworthy was that 

consumers were generally positive, but at the same time stated that they were not influenced by 

CRM. Further, the company did not seem very strategic in their CRM efforts. It had not 

integrated the consumer in the campaign as there was no defined target group and no focus on 

customer satisfaction and involvement. Customer satisfaction was basically measured in terms 

of sales, but since the CRM products were standard products and ideal for Christmas presents, 

it makes little sense to use sales as the only indicator for success.  

 

Based on brief review of other CRM campaigns in Denmark (Junge 2004), it is assumed that 

IKEA is not unique in this approach to CRM, and the preliminary findings suggest a need to 

look at CRM in a more strategic manner to increase company benefits. Consumers are 

considered a crucial aspect in CRM as the donation is dependent on the consumer’s purchase. It 

is therefore interesting to see how companies can develop more strategic and successful CRM 

with a stronger focus on and integration of the consumer and her involvement. With a generally 

positive consumer attitude, it is intriguing that most consumers state that CRM is not influential 

in a purchasing situation. It is thus interesting to examine what companies can do to make CRM 

more appealing to consumers, so that it to a greater extent creates benefits for both the 

company and the consumer.  

 

                                                
1 Further information about the preliminary research, the consumer survey and the transcribed interview with 
Thomas Uhd can be obtained from the author upon request.  
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1.1. DEFINING CAUSE RELATED MARKETING 

Cause Related Marketing (CRM) is in some contexts also referred to as Cause Marketing or 

Corporate Societal Marketing. There are many definitions of CRM in the literature, and the 

differences have significant importance and implications for discussions and conclusions. The 

main difference lies within the perceived broadness of the concept. Adkins (1999) and others 

(File and Prince 1998; Till and Nowak 2000; Junge 2004) define CRM rather broadly. Adkins 

(1999) suggests that CRM can take many different guises, and e.g. sponsorship can be classified 

as CRM when the supported event is a good cause, and the sponsorship is used to promote the 

company.  

 

In the seminal paper on CRM by Varadarajan and Menon (1988), it was proposed that the 

distinct feature of CRM is that the company’s contribution to a cause is linked to the customers’ 

engagement in revenue-producing transactions with the company (Varadarajan and Menon 

1988:60). This very narrow understanding of CRM is shared by Kotler and Lee (2005) and 

others (Lavack and Kropp 2003; Polonsky and Speed 2001; Pracejus and Olsen 2004). A 

narrow definition of the concept of CRM allows a more comprehensive and thus useful 

terminology to develop around the concept. Kotler and Lee (2005) suggest a total of six options 

for doing good, i.e. cause promotions, CRM, corporate social marketing, corporate 

philanthropy, community volunteering and socially responsible business practices.  

 

Only few authors have tried to provide a narrow, complete definition of the concept, and many 

simply refer to the definition proposed by Varadarajan and Menon in 1988:  

“Cause-related marketing is the process of formulating and implementing marketing activities that are 

characterised by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers 

engage in revenue-providing exchanges that satisfy organisational and individual objectives” (Varadarajan and 

Menon 1988:60). 

 

Both Pringle and Thompson (1999) and Adkins (2000) propose their own definitions of CRM, 

but they both have the weakness that they do not specify the criterion of customer transaction 

in CRM. They do, nevertheless, contribute with an important point as both stress the mutual 

benefit for the company and the cause. Further, Pringle and Thompson (1999) also emphasise 

the strategic character of CRM.  
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This paper will use the combination of the literature’s definitions, which seems the most 

appropriate:  

Cause related marketing is a strategic marketing and positioning activity that is characterised by an offer from 

the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers engage in revenue-providing 

exchanges that satisfy the company’s, the cause’s and the customer’s objectives.  

 

This definition acknowledges that the key players in a CRM transaction will always be the 

company, the cause and the customer. Shareholders, employees and other stakeholders are 

secondary, but, nevertheless, an important part of the whole picture. 

 

1.2. RESEARCH QUESTION 

Based on the preliminary field research and a review of existing CRM literature, the research 

question was developed. It is a fundamental assumption in this thesis that companies need to 

keep a strong consumer focus in CRM and that consumers play a crucial role in the success of 

CRM. It was decided to take a dual perspective to get a more complete picture of the topic and 

its implications. The purpose of this thesis is thus to answer the following main research 

question through a number of sub-questions:  

 

How can companies develop and utilise strategic and sustainable CRM to optimise 

both consumer and company benefits? 

1. What is CRM – in a company and consumer perspective? 

2. Why engage in CRM – in a company and consumer perspective? 

3. How to engage in CRM – in a company and consumer perspective? 

 

The term ‘strategic’ refers to an approach to CRM, which is well considered and sophisticated. 

The term ‘sustainable’ refers to an approach to CRM, which focuses on long-term gains that are 

durable. The findings of the thesis could be valuable to top-management and marketing 

managers. The preliminary research suggested that Danish companies are not reaping the full 

benefits of their CRM activities. This thesis aims at providing companies with a simple, yet 

rewarding approach to CRM. 

 

1.3. DELIMITATIONS 

This thesis will primarily focus on the company and consumer relationship and perspectives in 

CRM. This and other decisions imply that several other interesting areas will not be analysed 

thoroughly.  
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Most significantly, the cause perspective in CRM will not be examined. According to Adkins 

(2000), CRM can create, what she names, win-win-win advantages. Besides from providing 

companies and consumers with advantages, CRM can also be of significant importance to 

NGO’s and their causes. This thesis will leave the benefits for the cause more or less 

untouched, while it is still acknowledged that the cause plays a crucial role in a company’s 

success with CRM.  

 

This thesis is written in a Danish context, and this will influence the findings. CRM is 

traditionally an Anglo-American concept, and several researchers have found that culture 

influences CRM (e.g. Brønn 2006; Struck 2007). However, the cultural aspect of CRM is not 

treated specifically in the thesis.  

 

CRM is in this thesis analysed in a business-to-consumer context. CRM is, however, also 

becoming an increasingly important factor in business-to-business marketing. This will, 

nevertheless, not be analysed in present thesis.   
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2. KNOWLEDGE OF SCIENCE AND METHODOLOGY 

This section will introduce the methodological considerations that lie behind this thesis. The 

purpose of the thesis is, as should be clear from the research question, to examine how 

companies can optimise CRM efforts to increase both consumer and company benefits. The 

following will present the methodological choices and considerations that the author has faced 

during the research and writing process and the implications hereof. Scientific approach, 

research design, data gathering, and empirical research will all be considered.   

 

The scientific paradigm that a researcher adopts is highly influential on the way her research is 

conducted and thus also the findings and results. A single definition of the term ‘scientific 

paradigm’ does not exist, but Guba (1990:17) suggest the following: “A basic set of beliefs that 

guide action, whether of the everyday garden variety or action taken in connection with a 

disciplined inquiry.” The chosen paradigm will influence what is observed and examined, which 

questions are asked and probed, how questions are structured, and how results are interpreted 

(Kuhn 1996). Gummesson (2000) identifies the two main paradigms that a researcher can rely 

upon, the positivistic paradigm and the hermeneutic paradigm (Gummesson 2000:178). The 

positivistic paradigm is often used in natural sciences. It focuses on description and explanation 

within well-defined frames and is primarily driven by a deductive approach. Objectivity and 

logic are high priorities, and quantitative data is central in the positivistic paradigm 

(Gummesson 2000:178). The hermeneutic paradigm is more focused on understanding and 

interpretation. Research often concentrates on the specific and concrete, but still aims at making 

generalisations. The approach is often inductive and driven by the empirical data, which is 

primarily qualitative. Subjectivity is recognised and accepted (Gummesson 2000:178). 

 

This thesis uses a hermeneutic paradigm as a starting point. It was decided that this approach 

would be superior in revealing the underlying motivations of consumers and their reasoning in 

relation to CRM. The research question of this thesis could also be answered with a positivistic 

paradigm, but it is likely that the conclusions would look very differently. This choice of 

paradigm naturally has consequences for the methodology of the thesis as will be seen in the 

following.  

 

2.1. PURPOSE OF THE THESIS 

The purpose of this thesis is characterised by being mainly explorative and explanatory. 

Explorative research has the main purpose of examining and studying phenomena or aspects 

that there only exists little knowledge about (Andersen 1999:24). Based on a comprehensive 



KNOWLEDGE OF SCIENCE AND METHODOLOGY 

 7 

review of the existing CRM literature, it became apparent that there only exists very little 

knowledge about strategic CRM, and the need for an explorative study thus arose. The first two 

sub-questions to the main research question are related to exploring and understanding the 

concept of CRM and its ties with consumers and companies. 

 

Explanatory research tries to explain causalities and consequences. This will often be done with 

the purpose of making generalisations (Andersen 1999:27). The thesis’ findings of the 

explorative research are used as the starting point for the explanatory research where different 

aspects of CRM are analysed, interpret and explained. The third sub-question is linked to the 

explanatory aspects of this thesis. The explanatory parts of the thesis also have some normative 

characteristics as normative research goes a step further and tries to make relevant 

recommendations for actions and solutions (Andersen 1999:28). This thesis tries to make 

specific recommendations for companies in CRM based on the explorative and explanatory 

parts, and this takes a somewhat more normative character.  

 

2.2. REASONING APPROACH 

The choice of the hermeneutic paradigms entails that it is more natural to use an inductive 

approach to reasoning. An inductive approach implies that the researcher makes generalisations 

based on the empirical data. In other words, the researcher moves from empirical data to theory 

(Andersen 1999). One can never be absolutely certain about inductively found conclusions as 

they are based on empirical data, which is rarely complete (Thurén 1992:19). Generally, most of 

this thesis uses an inductive approach as the empirical data is used to make generalisations and 

recommendations.  

 

With a deductive approach the theory becomes the controlling element, and empirical data is 

used to support and confirm the theory. Deduction entails that reasoning is always correct 

when it is logical according to the theory. This does, however, not mean that the reasoning is 

actually true in real life (Thurén 1992:22). Deductive elements are seen in the thesis as 

qualitative interviews are conducted according to a theoretical foundation, the Means-Ends 

Chain theory. The interviews are conducted in a manner that will confirm the theory, and the 

theory is not questioned. Once the data is collected, the approach to processing it is more 

inductive.   
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2.3. RESEARCH DESIGN 

Research design is the combination of approaches to data gathering (Andersen 1999). Data 

gathering is determined by the research purpose and question. The research design of this thesis 

has taken the shape of a case study according to Yin’s definition (Yin 1989 in Andersen 

1999:164). A case study is an empirical study that examines a current real-life phenomenon. The 

borders between the phenomenon and its context are not clear, and it is possible to use several 

data sources to illustrate the phenomenon. It is central that the design only concerns one 

phenomenon and that it is non-experimental (Yin 1989 in Andersen 1999:164). With the 

research question established, the phenomenon has been chosen. Nevertheless, it is difficult to 

define the limits of the phenomenon, CRM, and several data sources are used to illustrate the 

phenomenon. Case studies are often associated with qualitative data collection (Yin 1989 in 

Andersen 1999:164).  

 

An important aspect of the research design is the method for collecting data. Andersen (1990) 

differentiates between three data collection approaches, i.e. the documentary method, the 

observing method and the questioning method. These can be combined in different ways to 

complement any research design. This thesis has used the documentary and questioning 

methods. The following is based on Andersen 1999:62-72. 

 

2.3.1. THE DOCUMENTARY METHOD    

This method is based on the indirect study of a phenomenon, e.g. through the use of secondary 

data. Secondary data has been collected for another purpose than the current, but may still 

provide useful knowledge. A major drawback of this type of data is that it is fixed and cannot 

be influenced as it already exists. The documentary method is very useful as it is cheaper and 

less time demanding than other methods.  

 

In the present thesis, the documentary method has played an important role. An extensive 

academic literature review was conducted in the beginning of the writing process and helped 

defining the research question. The author aimed at developing a broad knowledge about CRM 

and already existing research. The internet has also been used as a documentary method to find 

information about CRM, previous thesis works on similar topics, and blogs about CRM. 

Current and previous CRM campaigns have been studied in detail on the internet.  
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2.3.2. THE QUESTIONING METHOD  

The questioning method basically consists of asking questions, either in writing or verbally. 

Generally, questions are asked to obtain knowledge about the respondent and her habits, 

attitudes, opinions, and experiences. The questioning method can generally take two different 

shapes, the quantitative survey and the qualitative interview.  

 

Due to the purpose of this thesis being exploratory and explanatory and the fact that a 

hermeneutic paradigm is the researcher’s fundament, it was natural to choose a qualitative 

questioning method. The qualitative method is superior in gaining in-depth knowledge of the 

respondent’s thinking and reasoning patterns (Kvale 1997). Further, the choice of Means-End 

Chain theory supported this data collection method as it is mainly linked with qualitative 

laddering interviews. The methodological concerns related to the qualitative consumer 

interviews are found in chapter 5.  

 

The questioning method was also used in an expert interview with CRM expert, Niels Heilberg. 

This interview was conducted in the final stage of the writing process, and the purpose of the 

interview was to discuss the findings of the thesis and put them into a context. Interviewing a 

person in a superior position can create certain challenges for the interviewer. The interviewee 

will often be used to taking the lead in conversations, he will not feel uncomfortable about the 

interviewing situation, and it is not unlikely that he will see the interviewer as inexperienced and 

green and thus acts didactic (Andersen 1999:225). It is therefore critical for the interviewer to 

take the lead in the conversation from the beginning and focus less on making the interviewee 

feel comfortable and relaxed. As the interviewer had little interviewing experience, it was 

difficult to prepare for the challenges. The interview was conducted as a semi-structured 

qualitative interview. The interview guide was loosely structured around the results that had 

been reached in the thesis and also aimed at getting new insights on certain topics (see appendix 

2 for the complete interview guide). The interview lasted approximately one hour and was 

conducted at the interviewee’s office. The problems that Andersen (1999) identifies were 

experienced to some extent, mainly due to the interviewer’s lack of experience. Nevertheless, 

the interview still generated interesting and useful knowledge for the discussion of the thesis’ 

findings.  

 

The interview was recorded and transcribed by the author afterwards. Three dots (…) were 

used to indicate pauses in the speech, and it was indicated in Italic when the speech is not clear 

in the recording. The interview was conducted in Danish. The quotes in the thesis are translated 



KNOWLEDGE OF SCIENCE AND METHODOLOGY 

 10 

to the author’s best ability. The transcribed interview can be found on the enclosed CD-rom as 

appendix 3.A.  

 

2.4. STRUCTURE OF THE THESIS 

Figure 1 gives a graphical illustration of the thesis’ structure.  
 
 
 
Figure 1: Structure of the Thesis   
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3. LITERATURE REVIEW 

A large amount of research has been conducted on CRM since the first cases of CRM saw the 

light of the day. First, this section will start by very briefly presenting one of the earliest 

examples of CRM2 and subsequently introduce a short overview of the academic literature 

within the field. The literature will be examined from a customer perspective and a company 

perspective.  

 

The case of American Express is today considered one of the first examples of CRM. The 

highly successful campaign was introduced in 1983 with the purpose of contributing to the 

restoration of the Statue of Liberty. American Express launched a three-month promotion 

where the company donated 1 cent to the cause every time a credit card was used and 1 dollar 

for each new card issued. The campaign raised 1.7 million dollars for the restoration of the 

Statue of Liberty, the use of American Express cards rose by 28 percent and new card 

applications increased by 25 percent (Adkins 2000).  

 

3.1. CONSUMERS IN CRM  

 
3.1.1. CHARACTERISTICS AND INVOLVEMENT  

There exists a vast amount of research on CRM in relation to consumers, and it is often 

conducted in an Anglo-American context. Some papers have focused on the cultural aspects in 

CRM (e.g. Lavack and Kropp 2003; Brønn and Vrioni 2000; Junge 2004; Teilmann and Olesen 

2003; Struck 2007). Both Teilmann and Olesen (2003) and Brønn and Vrioni (2000) mention 

the cultural differences and the welfare system in Denmark and the Nordic countries as 

important aspects in comparisons with USA and United Kingdom. Junge (2004) uses the 

broader definition of CRM, but the figures can, nevertheless, still give an indication of Danes’ 

attitude to CSR and cause marketing3 in general. He finds that 61 percent of the respondents are 

either positive or very positive towards what he defines as CRM. It is also found that younger 

people and men are more positive than other groups. Further, people with higher educations 

and higher incomes are more positive as are people living in urban areas (Junge 2004). 

However, the gender differences found by Junge contradict research, which suggests that 

women have more favourable attitudes towards both the cause and the company (Ross et al. 

1992; Husted and Whitehouse 2002). 

                                                
2 For more recent examples of CRM, pls. see appendix 4. It gives a detailed description of the cases that are used in 
the consumer interviews.  
3 Cause marketing is defined as marketing that supports a good cause in some way, e.g. by raising awareness. CRM 
is included in the concept of cause marketing (Junge 2004).   
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Figures generally support the effectiveness of CRM campaigns. Gupta and Pirsch 2006 find that 

78 percent of their surveyed consumers state that when price and quality are equal, they would 

be likely to switch to brands or retailers associated with a cause or issue that they cared about. 

54 percent would pay more for a product associated with a cause that they cared for. 56 percent 

of Australian consumers are willing to switch retailer, where an appropriate good cause will 

benefit (Endacott 2004).  

 

3.1.2. PRODUCTS AND DONATIONS 

Consumers will often be more likely to support charity and CRM based campaigns when the 

product in question is of frivolous rather than of practical nature (Strahilevitz and Myers 1998). 

It is suggested that “the altruistic utility offered by the charity incentives may be more 

complementary with the feelings generated from frivolous products than with the more 

functional motivations associated with practical products” (Strahilevitz and Myers 1998:444). 

Hamlin and Wilson (2004) note that case studies show that CRM is almost solely used with 

products connected with low involvement decision-making behaviour, i.e. FMCG and services. 

CRM with high-involvement products is very rare and not very likely to succeed as consumers 

are often more brand loyal for other reasons (Van den Brink et al. 2006).  

 

Further, research has explored the relationship between donation and discount in price. When 

the discount/donation becomes larger compared to the purchase price, the majority prefers the 

discount, especially when the product is practical. When the discount/donation is smaller, 1-5 

percent of the price, the majority would choose a donation (Pracejus and Olsen 2004).  

 

3.1.3. ETHICAL CONCERNS  

Many consumers thus only prefer a donation when the amount in question is small. On the 

other hand, consumers are often more sceptical and believe that the cause is being exploited 

when the donation is smaller (Webb and Mohr 1998; Drumwright 1996). Perceived cause 

exploitation has a negative impact on customer purchasing intention. Barone et al. (2000) 

examine purchasing intentions in relation to the tradeoffs in price and performance that the 

customer is required to make, and the customer’s feelings about the company and its intentions. 

It is found that the company’s CRM motivation influences the consumers’ choice when 

moderate tradeoffs in either price or performance are required (Barone et al. 2000). That is 

supported by Van den Brink et al. (2006) who claim that customers evaluate the motives of the 

company in a CRM setting. A company with intrinsic motivations believes that the CRM 

programme can be rewarding in itself, whereas an extrinsically motivated companies search for 
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rewards from the environment. The first motivation is more altruistic, while the latter is more 

egoistic and concerned with self-interest. It is argued that consumers respond more positively 

when they judge the motivation to be intrinsic (Van den Brink et al. 2006).     

 

3.1.4. THE CAUSE 

Consumers often perceive the brand/cause fit to be a measure of the company’s intentions and 

motivations behind a CRM campaign. Pracejus and Olsen (2004) study the fit between brand 

and cause and find a strong relationship. A company can charge more for a CRM campaign 

product when the perceived fit is higher. A high-fit campaign has 5-10 times the impact than a 

low-fit campaign has (Pracejus and Olsen 2004:640). Kotler and Lee (2005) also support the 

idea of fit. Hamlin and Wilson (2004) also look at the brand/cause fit, but find more scattered 

results. They find that good fit show superiority compared to a low brand/cause fit, but it is 

also found that the purchasing intentions for some products decrease with any CRM campaign 

and increase for other products regardless of fit. Nan and Heo (2007) also partly reject the 

concept of fit with another survey, which concludes that “the addition of a CRM component, 

whether it involves a high or low brand/cause fit, to a regular ad message is beneficial in that it 

enhances the sponsoring company’s overall image” (Nan and Heo 2007:70). It is still suggested 

that the effect of CRM may be increased with a good fit compared to a less appropriate fit (Nan 

and Heo 2007).  

 

Broderick et al. (2003) and others (Kotler and Lee 2005) find that the individual consumer’s 

own relationship with and involvement in the cause have significant influence on the 

purchasing intention. The concept of fit thus extends to a matter of fit between the 

company/product, cause and the customers. Consumers tend to feel that their personal role as 

contributor is very important in a CRM purchase situation (Broderick et al. 2003). The nature of 

the cause is therefore rather important. The consumers’ involvement in the cause varies 

according to personal experience, relevance of the cause and the degree of emotional 

involvement in the cause (Broderick et al. 2003:601). More controversial causes or charity 

organisations can create resistance and alienate some customers or even lead to boycott (Kotler 

and Lee 2005; Webb and Mohr 1998). It seems difficult to determine what consumers consider 

a good cause in a CRM context. Good causes differ highly from country to country and over 

time. Some of the common causes across borders are related to health, combating 

poverty/homelessness, environmental issues/nature and children/education (Endacott 2004). 

World events like 9/11 can change consumers’ opinions about “a good cause” (Endacott 2004). 

There is also a preference for local causes over national causes (Ross et al. 1992; Welsh 1999; 
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Varadarajan and Menon 1988). 70 percent actually give a local donation a higher degree of 

importance (Husted and Whitehouse 2002).  

 

3.2. COMPANIES IN CRM 

  

3.2.1. OBJECTIVES  

Varadarajan and Menon published a seminal work on CRM in 1988, and twenty years later with 

much research conducted this paper still stands as one of the corner stones in CRM literature. 

Varadarajan and Menon refer to CRM as “doing better by doing good” and view it as the 

alignment of corporate philanthropy and enlightened business interest (Varadarajan and Menon 

1988:59). According to Varadarajan and Menon, there can be a range of different objectives for 

a CRM campaign. They are listed in table 1. 

 
  Table 1: Objectives for a CRM campaign 

 
 
• Gaining national visibility 
• Enhancing corporate image 
• Thwarting negative publicity 
• Pacifying customer groups 
• Generating incremental sales 
• Promoting repeat purchases 
• Promoting multiple unit purchases 
• Promoting more varied usage 
 

 
• Increasing brand awareness 
• Increasing brand recognition 
• Enhancing brand image 
• Reinforcing brand image 
• Broadening customer base  
• Reaching new market segments  

and geographic markets 
• Increasing level of merchandising 

activity at the retail level for the brand 

 

 
Other, more intangible objectives have since been added, e.g. being seen as a good corporate 

citizen, helping the local community, communicating the essence of the company’s mission and 

motivating staff (Endacott 2004). It is, nevertheless, still stressed by several that CRM is 

business and marketing with the main objective of making money for the company. It is not 

and should not be considered philanthropy (Welsh 1999; Husted and Whitehouse 2002; Lavack 

and Kropp 2003). Further, it is suggested that the effects of unethical behaviour can be reduced 

through a CRM campaign (Webb and Mohr 1998) and that “CSM4 programmes may provide a 

reservoir of goodwill that will help deflect criticism and overcome negative publicity from 

unexpected events” (Hoeffler and Keller 2002). This also links to the fact that in some cases the 

brand will benefit substantially more than the causes they are trying to help (Endacott 2004).  

 

                                                
4 Hoeffler and Keller (2002) use the term ‘Corporate Societal Marketing’ (CSM) as a synonym for CRM.  

Source: Varadarajan and Menon 1988:60 
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3.2.2. STRATEGIC VERSUS TACTICAL CRM 

Keeping the multiple objectives for a CRM campaign in mind, it is important to consider the 

fundamental understanding of what CRM is or should be. The issue of strategic versus tactical 

use of CRM is addressed in several studies (Van den Brink et al. 2006; Varadarajan and Menon 

1988), while others take it for granted that it is either a tactical tool (Polonsky and Speed 2001; 

Nan and Heo 2007) or a strategic tool (Barone et al. 2000; Husted and Whitehouse 2002). Van 

den Brink et al. (2006) have developed a simple model that focuses on four aspects to determine 

the nature of a CRM campaign. Purely tactical CRM is characterised by a low level of 

congruence between the cause and the company’s core competency, short duration of the 

campaign, few invested resources and little management involvement. A high level of 

congruence, longer duration, more invested resources and management involvement defines 

completely strategic CRM. A CRM campaign can, however, be a mix of the two with both 

tactical and strategic aspects. Van den Brink et al. (2006) conduct a comparative survey of 

tactical and strategic CRM and relate the findings to brand loyalty. The main hypothesis, i.e. 

strategic CRM creates higher brand loyalty than tactical CRM, is generally supported. The 

difference in brand loyalty when strategic and tactical CRM is compared, is, however, only 

significant for low-involvement products (Van den Brink et al. 2006).  

 

3.2.3. DEVELOPING A CRM CAMPAIGN 

When CRM is defined narrowly, the donation is dependent on a customer’s purchase for the 

donation to take place. Kotler and Lee (2005) suggest various different ways to set up a CRM 

campaign. The most common frameworks for CRM donations are listed in table 2.  

 

Table 2: Most Common CRM Frameworks 

 

 

 

 

 

Further, the campaign can be specific for just one product or for a whole line of products, and 

the company can choose to set a ceiling for its contribution. Finally, there can be a timeframe 

for the campaign or it can be open-ended (Kotler and Lee 2005). Welsh, on the other hand, 

states in relation to CRM that “every promotion should have a clearly defined point of closure” 

(Welsh 1999:24). However, others (Varadarajan and Menon 1988; Bulletpoint 2004) focus on 

the long- or medium-term perspective of CRM. Van den Brink et al. (2006) also support a long-

• A specified amount donated for each product sold 
• A specified amount donated for every application or account opened 
• A percentage of the sales of a product or transaction donated 
• The company matches the consumers’ contribution or a percentage of net profit from 

sales of a product 

Source: Kotler and Lee 2005:83 
 

Table 2 (source: Kotler and 
Lee 2005) 

 
Table 2 Table 2 (source: 

Kotler and Lee 2005) 
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term perspective as this was found to be the most important factor in making strategic CRM 

more useful in improving brand loyalty compared to tactical CRM. Furthermore, a long-term 

perspective makes good sense financially as it has been found that even a high fit CRM 

campaign costs more in donations than can be achieved in short-term sales (Pracejus and Olsen 

2004). 

 

3.2.4. THE RIGHT CAUSE 

One of the most important aspects of a CRM campaign is the choice of cause and charity. 

Many of the objectives that Varadaranjan and Menon (1988) list require some transfer of 

associations from the cause to the company, which makes it extremely important to consider, 

which associations are desirable for the company (Hoeffler and Keller 2002). It is also necessary 

to consider the consumers’ own values and how they link with the cause. If the cause is not 

relevant for the consumers, then transfer of associations is not very valuable nor easily 

conducted. Relevance can be created if a local cause is chosen. Further, it is worth noting that it 

may be difficult to get the right attention with a very popular cause. More than 300 companies 

currently associate themselves with breast cancer (Hoeffler and Keller 2002).  

 

Hoeffler and Keller (2002) differentiate between two types of strategies for choosing a cause. 

Commonality involves choosing a cause that shares similar associations with the brand and will 

serve the main purpose of reinforcing these associations. Complementarity is a more difficult 

approach, but it can be useful if the company is trying to differentiate itself from similar 

companies. It creates new brand associations through a cause with very different associations, 

and this can be difficult for competitors to copy.  

 

3.3. SUMMING UP 

CRM is a part of the concept of CSR. It has mainly been used during the last 20 years and 

primarily in an Anglo-American context. Table 3 tries to structure the most important findings 

of the literature in relation to the research questions of this thesis.  
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Table 3: Summary of Academic Literature  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Consumers Company 

What is CRM? 
- Making small donations through purchase 
- Low involvement products 
- Frivolous products 

 
- Strategic tool 
- Tactical tool 
- Business, not philanthropy 
 

 
Why engage in 
CRM? 

- Satisfaction of self-actualisation need 
- Important role as contributor 
- Care for cause 
- The right cause  

  
- Gaining national visibility 
- Enhancing corporate image 
- Thwarting negative publicity 
- Pacifying customer groups 
- Generating incremental sales 
- Promoting repeat purchases 
- Promoting multiple unit purchases 
- Promoting more varied usage 
- Increasing brand awareness 
- Increasing brand recognition 
- Enhancing brand image 
- Reinforcing brand image 
- Broadening customer base  
- Reaching new market segments  
and geographic markets 
- Increasing level of merchandising activity 
at the retail level for the brand 
- Motivating staff 
- Being a good corporate citizen 
- Communicating essence of brand 
 

How to engage 
in CRM? 

 
- Switch brands and retailer 
- Pay more 
- Improve brand and company perception 
- Evaluating company motivation 
 

 
- Donation frameworks 
- Time perspective of CRM  
- The right cause – fit  
- Commonality vs. complementarity 
- Level of integration with other aspects 
- Tactical vs. strategic approach 
 

Own creation 
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4. THEORETICAL FRAMEWORK 

The academic literature provides a fundament for understanding CRM, but still leaves a key area 

almost totally uncovered. Through the literature review, the need to examine a more strategic 

and consumer oriented CRM approach arose. In 1988, Varadaranjan and Menon suggested that 

CRM can make a contribution to a brand building process, but many Danish case studies show 

that this is rarely the reality when branding is considered to be something durable and long-term 

(Junge 2004; Andersen 2005). In order to answer the research questions of this thesis, the gaps 

in the existing academic literature will be examined. It is reasoned that consumer motivation is 

essential for understanding how companies can succeed in strategic CRM. Therefore, this 

chapter will firstly introduce the theory of Means-End Chains as it is considered relevant and 

appropriate for examining the consumers’ motives for engaging in CRM and their cognitive 

structures behind such an engagement. Relevant aspects of the theory are presented with a 

focus on aspects that will be used in the subsequent data gathering and analysis.  

 

Furthermore, according to the academic literature CRM can have a positive impact on a 

company’s brand. To develop CRM for the purpose of strengthening strategic branding 

processes, it is necessary to consider how a brand is built up and what role CRM can take in 

such a process. Ellwood’s (2002) framework of emotional output in brand consumption is 

presented briefly as it compliments the findings of a MEC analysis.  

 

4.1. MEANS-END CHAIN THEORY  

The fundamental belief behind the Means-End Chain (MEC) theory is that consumers engage 

in consumption to achieve a desired end-state. Consumers purchase products or engage 

themselves in other activities because they will provide some attributes that will create certain 

consequences, and in the end the consequences will fulfil some essential values for the 

consumers. Consumption of a product is thus simply a mean to reaching a higher end-goal 

(Søndergaard 2003). The two main assumptions in the theory are that all consumer actions have 

consequences and that consumers are able to link the actions they take with their consequences 

(Gutman 1984). Further, it is assumed that the relationship between the product’s attributes, 

consequences and values is organized in a hierarchically manner, starting with the concrete 

attribute of the product or an activity and ending with the consumer’s terminal values that are 

fulfilled through the consumption. The means-end chains connect the consumer’s product 

knowledge with the consumer’s self-knowledge (Walker and Olson 1991). Figure 2 gives an 

overview.  
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Figure 2: Means-End Chain Theory   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The advantage of MEC is that it will take the focus beyond simple product attributes and also 

study the personal values of the consumer. Gutman (1982) uses the definition of values 

proposed by Rokeach (1973): “A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of 

existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence” 

(Rokeach 1973, in Gutman 1982:63). Two types of values have been defined, i.e. terminal and 

instrumental values. Terminal values are preferred end-states of existence (e.g. security or 

happiness), whereas instrumental values are related to behaviour (e.g. honest or brave) and the 

instrument to reach the terminal values (Gutman 1982:63). Every means-end chain will be 

unique as it describes the individual consumer’s own perception and values, but it is very 

common that there are similarities and overlaps in the chains (Søndergaard 2003).  

 

In the literature, there are two main approaches to what MEC can be used for (Grunert and 

Grunert 1995; Søndergaard 2003). The motivational approach focuses on how MEC can 

provide insight into consumers’ shopping motivations and buying behaviour. The consumer 

will reflect on her own motivation for consumption, but this qualitative reflection is determined 

by the situation. The cognitive structure approach aims at understanding the cognitive 

structures in human memory in relation to consumption, i.e. the structures that determine how 

consumption-related knowledge is stored and organized (Søndergaard 2003). For the purpose 

of this thesis, it is found not to be of significant importance to take a stance in the discussion of 

the motivational approach versus the cognitive structural approach. They are interrelated and 

linked and as a vast amount of the academic literature does not even differentiate between the 

two, it has been decided to use a combination.  

Source: Walker and Olson 1991 

Concrete 
attributes 

Abstract 
attributes 

Terminal 
values 

Functional 
consequences 

Psychosocial  
consequences 

Instrumental 
values 

PRODUCT 
KNOWLEDGE 

SELF-
KNOWLEDGE 



 THEORETICAL FRAMEWORK  

 20 

4.1.1. THE USE OF MEC THEORY   

MEC theory has traditionally been used for especially advertising purposes, but has also proved 

to be useful in other areas. The “Means-End Conceptualization of the Components of 

Advertising Strategy” has been used to develop advertising strategies and test the effect of 

advertisements (Søndergaard 2003; Bech-Larsen 2001). The focus of this type of advertising 

strategy is the individual customer and the specific product. The fundamental assumption is that 

product attributes that are linked to the consumers’ values have a stronger impact on product 

preferences than product attributes with no value attachment (Bech-Larsen 2001). MEC has 

also proved useful in product development (Vriens and Hofstede 2000; Søndergaard 2003). 

Vriens and Hofstede (2000) suggest that MEC can provide the crucial information, which can 

contribute to formulating the essential core benefit proposition of a new product (Vriens and 

Hofstede 2000:8). Furthermore, it has been found that MEC can be helpful when conducting 

market segmentation. Analysis of means-end chains can be used when grouping consumers into 

different segments (Reynolds and Gutman 1988; Vriens and Hofstede 2000). Finally, MEC can 

be used in the assessment of brands. Knowledge of the values consumers use within a certain 

product category is vital when assessing a brand (Vriens and Hofstede 2000). Consumers search 

for a match between own values and brand values, and the knowledge that a MEC analysis 

provides is thus highly valuable. This approach raises brand assessment above the level of 

product attributes and can create a sustainable competitive positioning.    

 

4.1.2. THE LADDERING TECHNIQUE 

The laddering technique is the most common and fundamental way to gather MEC data 

(Søndergaard 2003:23). It basically refers to the manner in which a one-on-one in-depth 

interview is conducted. The technique should help the respondent construct meaningful 

associations that in the end will constitute means-end chains or ladders. The interviewer should 

continuously probe the statements of the interviewee to get to the underlying reasoning and 

associations and through this create meaningful chains and hopefully reach the value-level in 

some cases. The question will often be: “Why is this important to you?” whenever the 

interviewee makes a statement. The general notion is to make the respondent respond and 

thereafter react to and reflect over her response (Reynolds and Gutman 1988). Figure 3 shows 

an example of how a ladder can develop from attributes through consequences to value. The 

example also shows that the respondent may not necessarily go through all the stages of 

concrete and abstract attributes, functional and psychosocial consequences and instrumental 

and terminal values.  
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   Figure 3: Example of Means-End Ladder   

 

 

 

MEC data is thus traditionally collected through qualitative interviews where the respondent’s 

natural flow of speech is not restricted. This approach is called soft laddering. Hard laddering 

refers to strictly structured interviews or questionnaires and computerized data collection 

devices. The hard laddering approach may not be as effective in allowing the cognitive pattern 

and reflections of the respondent be revealed, but possible bias created by the interviewer are 

avoided. On the other hand, the respondent will often be uncomfortable not knowing the 

answer to a simple question and may start answering in a strategic manner. In the interview 

situation, the interviewer is able to observe this change in the respondent’s behaviour and take 

the necessary precautions (Grunert et al. 1995). Grunert and Grunert (1995) argue that soft 

laddering is the most appropriate when the respondent is expected to have a weak cognitive 

structure either due to low involvement or little experience. When the involvement is expected 

to be high and the respondent is an expert in the area, the cognitive structure is assumed to be 

elaborate, and the use of soft laddering is also recommend. Hard laddering can be used in cases 

with average involvement and experience (Grunert and Grunert 1995:217).   

 

The technique demands a lot from the interviewer as a facilitator as the whole laddering process 

is dependent on the interviewer knowing which statements to probe and pursue and which to 

leave. Further, in some cases the interviewer may have to ask what seem to be obvious and 

stupid questions to move to higher levels. Another common problem is that the respondent 

really does not know the answer as e.g. the consequence is so important to the respondent that 

she has never considered the reasoning behind it. In this case, it can be helpful to turn the 

question around and pursue negative laddering and thus ask what would happen if e.g. this 

consequence would not be provided. An alternative solution may be to frame the consequence 

in a situational context and e.g. ask when was the last time this consequence was experienced 

(Reynolds and Gutman 1988). Experience shows that one of the most challenging aspects of 

MEC interviewing is when to stop probing. When the respondent really does not know the 

answer to a probing question, he will often start using a strategic perspective in answering the 

questions (Grunert et al. 1995:10). This is not very beneficial for uncovering values and 

consequences as the interview has then become a task of problem solving for the respondent 

(Grunert et al. 1995:10). It is therefore essential for the interviewer to realise this development in 

the interviewing process and to accept that not all attributes will create a ladder to value level. 

Flavoured chips  Strong taste  Eat less  Do not get fat  Better figure  Self-esteem 

Source: Reynolds and Gutman 1988:12 
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4.1.3. ANALYZING MEC DATA 

In order to analyse the obtained MEC data, coding should be conducted. Coding means 

grouping together different answers, which are regarded as similar (Grunert and Grunert 1995). 

Statements that appear similar are placed together in one category with a unifying title. The 

purpose of coding is to structure the data in a transparent and organized manner, so that it can 

be used in the further analysis.  

 

There are several issues that should be considered when coding empirical data. It can be 

difficult to determine whether a certain statement is an attribute, a consequence or a value, e.g. 

healthy. The most important factor for this issue is to take the context and the meaning behind 

the wordings into account (Søndergaard 2003). This is also an aspect that the interviewer should 

keep in mind throughout interview as probing should be used to ensure that the answers and 

their meanings are clear. Another very important aspect is the aggregation level and the “right” 

level of abstraction (Grunert et al. 1995; Reynolds and Gutman 1988). The main issue is how to 

construct categories that are broad and abstract enough to cover several respondents’ answers 

without loosing too much information from their answers. Further, the coding process is highly 

dependent on the researcher and can easily become very subjective, but complete and objective 

procedures for this aspect still remain to be developed in the academic literature (Søndergaard 

2003).  

  

Based on the coded data an implication matrix should be developed. The matrix should contain 

all the coded data and show the connections between attributes, consequences and values 

(Søndergaard 2003). The matrix should show the number of times each element leads to 

another specific element.  

 

The implication matrix then serves as the base for building the Hierarchical Value Map (HVM). 

The HVM illustrates the most important connections between the attributes, consequences and 

values (Søndergaard 2003). According to Grunert et al. (1995), the HVM can be perceived as an 

estimate of the cognitive structure of the respondents group. At the individual level, the data is 

not rich enough to give a complete picture as the ladders will only reveal some fragments of the 

respondent’s cognitive structure. However, when ladders from a homogeneous group of 

respondents are merged, a more complete picture of this group’s cognitive structures can be 

estimated (Grunert et al. 1995:15). In order to achieve a useful and clear map, it is in most cases 

necessary to reduce the number of categories. Most researchers are therefore using a cut-off 

level to determine which categories to exclude and include. The cut-off level indicates the 
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number of times a connection between two categories should be stated by the respondents to 

be included in the map (Søndergaard 2003). There are no statistical or theoretical criteria that 

can help determine the cut-off level, so it is mainly based on the compromise between retaining 

information on one hand and creating a manageable map on the other hand (Grunert et al. 

1995). It is this shift from the qualitative nature of dealing with the interviews to the 

quantitative manner in which the interviews are analyzed, which distinguishes laddering from 

other qualitative research methods and makes it unique (Reynolds and Gutman 1988).  

 

4.1.4. CRITIQUE OF THE MEC THEORY        

The important critique of the theory questions the theory’s basic assumptions, i.e. that 

hierarchical structures exist in the mind of the consumer and that consumers are able to retrieve 

and verbalised these (Søndergaard 2003). The laddering technique is accused of forcing the 

respondent to construct ladders that reach the value level, even though these ladders may not 

even exist in the mind of the respondent. The respondent may feel uncomfortable if she cannot 

answer and will invent appropriate answers. It can be argued that the ladders do exist, but the 

respondent has just not been aware of their existence until they are verbalised in the interview 

(Søndergaard 2003). 

 

Grunert and Grunert (1995) make several critical points about the role of the interviewer/ 

researcher. The importance of the interviewer’s cognitive structures is stressed and is expected 

to be highly influential on the way the interview precedes and the results of the coding process. 

To avoid these issues and raise the quality of the MEC data, it is important that the interviewer 

is experienced and has a good knowledge of MEC and how to handle various problems that 

might arise during the interview session. The raw data should thus more be a result of the 

respondent’s cognitive structures and processes than the interviewer’s cognitive structures and 

processes (Grunert and Grunert 1995:212).  

 

4.2. VALUES IN A BRANDING CONTEXT 

To increase the value of CRM to the company, it should be considered how it relates to the 

brand and the brand’s values. Values are an essential aspect of a brand, and it is thus necessary 

to understand the relationship between the brand and CRM.  

 

Consumers manage their self-identity and fulfil intangible needs through the use of branded 

goods that coincide with their personalities and values (Ellwood 2002). When consumers 

develop and express their identity through brand consumption, they will look for a fit between 



 THEORETICAL FRAMEWORK  

 24 

their own identity and the brand’s identity. According to Aaker (2002), the brand identity is a 

unique set of brand associations that represent what the brand stands for (Aaker 2002:68). The 

brand identity can be seen as being built up by a core identity and an extended identity. The 

core identity is the essence of the brand, which remains constant over time, products and 

markets. The extended identity adds the details and texture and makes the identity complete. 

The product itself, the slogan and the brand personality will often be a part of the extended 

brand identity (Aaker 2002). Brand personality is both distinctive and enduring and includes 

both values and more specific characteristics (e.g. gender and age). The personality is created 

through the influence of many different factors, both product-related (e.g. category, packaging, 

and price) and non-product-related (e.g. user imagery, sponsorships, and symbols) aspects 

(Aaker 2002). CRM could potentially become a non-product-related aspect of the brand 

personality and could add values that would appeal to the consumer.  

 

Ellwood (2002) defines four different types of pleasures, which are the consumer’s non-

functional output of brand consumption, i.e. ideological, psychological, sociological and cultural 

pleasures. Brands will often try to use one or combine two of the dimensions for its core, while 

it is not likely that a brand can provide the consumer with all the pleasures.  

 

Ideological brand pleasure relates to the meaning that the brand embodies. Ideological beliefs 

work on the highest level of the consumer’s values and are often strongly internalised. 

Ideological beliefs can be related to the consumer’s class and education and will often be 

difficult to change. Psychological pleasures derive from the feeling of personal achievement that 

the brand can create with the consumer. Examples of psychological pleasure include personal 

satisfaction, performance, and mental stimulation. This kind of pleasure is fully personal as it 

fulfils the needs for individualisation. Sociological brand pleasure will arise as the consumer gets 

satisfaction from group association and recognition through the brand consumption. This type 

of pleasure will satisfy the need for socialization and belonging. It plays a strong role in the 

creation of group identity. Cultural brand pleasure is created through the consumption of 

brands that lead their category and have been able to create some kind of cult around them. For 

the consumer, the brand can give them the feeling of a cult identity status. A company should 

support the consumer’s pleasure creation and as these are linked to values and emotions, CRM 

can play a crucial role in this process.   
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4.3. SUMMING UP 

The previous sections have given a picture of MEC theory and branding theory relevant for 

MEC. MEC is according to the literature a useful tool that can reveal consumers’ motivations 

and underlying cognitive structures. The main assumption in MEC theory is that consumers 

search for a non-product-related output when they purchase a product. It is expected that MEC 

will prove to be a valuable theoretical framework that can assess the motivations and reveal the 

cognitive structures that influence the consumption of CRM products. This knowledge can be 

helpful for companies that wish to use CRM.   

 

According to branding theory, consumers are looking for a match between their own identity 

and the brand’s identity. The single most important aspect of brand identity is values. MEC can 

be an excellent tool to evaluate, which values CRM can contribute with. The brand identity is 

influenced by the brand personality, and an important aspect of brand personality is suggested 

to be community involvement and thus CRM. A brand will offer a value proposition to the 

consumer, i.e. both product and non-product related values that can be achieved through 

product consumption. This is strongly tied to MEC as it also presupposes a similar means-end 

relationship between product attributes and values. Further, four different types of emotional 

pleasure are suggested to be the consumer’s output of brand consumption. These pleasures are 

also closely related to fulfilment of the higher needs that the MEC theory defines as the real 

ends for consumption.  
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5. CAUSE RELATED MARKETING IN A CONSUMER PERSPECTIVE 

This section will analyse the empirical findings of the consumer interviews. The methodological 

concerns regarding the consumer interviews are presented, the findings are coded and a 

Hierarchical Value Map (HVM) is developed. Based on the HVM an in-depth comparative 

analysis is conducted.   

 

5.1. METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS  

The qualitative consumer interviews were conducted in March and April 2008. The MEC 

theory and its requirements influenced the way the interviews were conducted. The theory 

requires a certain level of abstraction in thinking, and it is thus suggested to use it with younger 

respondents with higher education levels as they are more familiar with this type of reflective 

thinking (Sørensen 2000:349). It was decided to recruit respondents from the researcher’s own 

network as this would make the recruitment process much simpler. Social science students 

within the age 24-30 were chosen as they rather easily should be able to follow the thinking and 

reasoning pattern of the MEC theory. Three female and two male respondents were selected to 

have a relatively even gender distribution. All respondents have lived in Copenhagen for many 

years. After the five interviews were conducted, certain similarities were observed in answering 

patterns and opinions. It was therefore reasoned that additional interviews would not add 

enough significant new knowledge to justify the resources that would be spent on them, which 

is aligned with academic recommendations for empirical data collection (e.g. Kvale 1997:109). 

The table below gives an overview of the respondents. To secure anonymity the respondents 

have been given pseudonyms.   

 

               Table 4: Overview of Respondents  

Name  Gender Age Occupation 

Morten Male 30 Student,  
Finance & Economics  

Jonas Male 26 Student,  
Political Science & Public Administration  

Gro Female 28 Student, 
Political Science & Public Administration  

Helle Female 28 Student, 
Business & Philosophy  

Mette Female 24 Student, 
Anthropology 

 

 
Own creation 
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All the interviews were recorded and transcribed by the author. The interviews were transcribed 

in full. Three dots (…) were used to indicate pauses in the speech, and it was indicated in Italic 

when the speech is not clear in the recording. The interviews were conducted in Danish and 

thus also transcribed in Danish. The English translations in the thesis are done to the author’s 

best ability. During the interview with Gro there were some technical problems, and the first 

section of the interview was not recorded. Notes were taken right after the interview to cover 

this part. The transcribed interviews and notes can be found on the enclosed CD-rom, 

appendix 3.B.  

 

The interviews were conducted as semi-structured, non-standardised interviews with mostly 

open questions, a common approach to qualitative data collection (Kvale 1997). The soft 

laddering technique was used, because it was expected that the respondents had little knowledge 

about and experience with CRM products as the concept is still relatively new in Denmark. An 

interview guide was developed and tested with the first respondent, Morten. Following this 

pilot interview, the interview guide and questions were adjusted and improved. The changes 

were minor, and it was decided to still use the first interview for the subsequent analysis. Table 

5 illustrates the structure of the interview guide. A main weakness of the interview guide was 

that the each interview took very long time, and some respondents seemed very exhausted in 

the end. The complete interview guide can be found as appendix 5. 

 

Table 5: Structure of Interviews  

Introduction 
Short introduction 
and briefing.  
Questions about 
age, occupation, 
etc. 

Section I 
Shopping habits 
and influence of 
advertisements 

Section II 
Cases  
(Based on MEC): 
• H&M 
• Danske Bank 
• Buy Aid 
• Aqua D’Or 

Section III 
Attitudes towards 
CSR, CRM, causes, 
etc. (Partly based 
on MEC) 

After Interview 
Debriefing, 
questions and 
feedback to the 
interviewer 

 

 

In retrospect, section I of the interviews did not generate enough useful knowledge and could 

have been shorten significantly. It was, nevertheless, useful in setting the tone for the interview 

as the respondents got accustomed to talking and thinking about shopping, advertisements and 

marketing.  

 

Section II of the interviews was based on showing the respondent four different CRM 

advertisements. The material can be found as appendix 6. Detailed descriptions of each case can 

Own creation 
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be in appendix 4. Most of the advertisements were partly own creations based on material from 

the companies’ websites. This was the case for the H&M, Danske Bank and Buy Aid cases. It 

was sought only to use the company’s own text and simply edit it shorter, where necessary, and 

to add photos and logos from the websites. The main purpose was to give the respondent a 

simple and easily comprehensible impression of the campaign. The questions for each case were 

the same. The cases were chosen based on several criteria. First of all, they should be fairly 

relevant for the respondents, and products should somewhat appeal to them. Secondly, they 

should be gender neutral. Finally, they should represent different aspects within CRM (e.g. good 

fit between company and cause, bad fit between company and cause, more integrated approach 

and less integrated approach). In the pilot interview, an additional case was tested (Ariel and 

Danske Hospitalsklovne), but due to the lack of fit with the respondents group and the length 

of the interview, it was decided not to include this case in the other interviews. Section II used 

the soft laddering technique of asking questions to reach the underlying values supported by 

other general, open questions. 

 

Section III focused on the respondent’s general opinion about CRM, CSR and causes. The soft 

laddering technique was used where appropriate. Finally, the interviews finished with a short 

debriefing and an opportunity for the respondent to ask questions to the interviewer. 

 

It was sought that the interview session should be as relaxed and pleasant for the respondent as 

possible. The interviewer tried to maintain an interested and emphatic attitude. It, nevertheless, 

constituted a minor problem that the interviewer was not experienced with the use of the MEC 

interviewing technique. At times, the constant probing of answers seemed to frustrate the 

respondents. A more varied language from the interviewer’s side could have eased this minor 

problem.  

 

5.1.1. RELIABILITY AND VALIDITY  

When conducting qualitative research it is important to consider the issue of verification of 

knowledge. Reliability is based on whether the data is generated in a methodologically correct 

way (Thurén 1992:20). Another researcher should be able to generate the same findings if he 

used the same method. Validity is a matter of whether the researcher has actually examined 

what he initially decided to examine and nothing else (Thurén 1992:21).   
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The five qualitative interviews that constitute the primary part of the empirical fundament for 

this thesis are conducted with a small group of respondents with very similar characteristics, and 

they can thus not be seen as being representative for the average Danish consumer. According 

to MEC theory, it is preferred to use a homogeneous respondents group. Combining the 

findings of a homogeneous group can provide an estimate of this group’s cognitive structure. 

This, however, also means that the findings cannot be used to make generalisations for the 

entire Danish population (Kvale 1997:228), but only for this type of consumers.  

 

It can be argued that reliability can never be high in qualitative research as it will always be 

impossible to obtain exactly the same empirical data again in another interview. In order to 

increase the reliability of the data, the interviews were based on a fixed interview guide that had 

been tested to avoid misunderstandings and ambiguity. Reliability is also an issue when the 

interview statements are translated and coded for analysis. While it could have been beneficial 

for the researcher to crosscheck the codes with a fellow researcher, this was, however, not 

possible. During the entire coding process the researcher sought high reliability and tried not to 

misinterpret or change the meanings of the respondents’ statements. The reliability is thus 

considered to be relatively high.  

 

It can be difficult to determine whether the validity is high in qualitative interviews. Flick (2002) 

suggests that a main issue for interview validity is “whether the interviewee was given any cause 

to consciously or unconsciously construct a specific, i.e. biased, version of his or her 

experiences which does not or does not only correspond with his or her views in a limited way” 

(Flick 2002:223). The interview situations were very relaxed, and the interviewees all knew the 

interviewer well and seemed to be comfortable. It was a high priority not to ask leading or 

ambiguous questions and to ask for elaborations if a statement was unclear. Further, the semi-

structured interview has the advantage that all uncertainties can be clarified, conclusions can be 

drawn, and verification can be done during the interview process. It is, nevertheless, a risk with 

soft laddering that the interviewer influences the interviews too much. It is very important that 

the generated ladders reflect the respondent’s cognitive structure and not the interviewer’s 

cognitive structures. With an inexperienced interviewer this issue was a major concern. 

However, the fact that the interviewing situation was relaxed and that the respondents did not 

feel inferior to the interviewer, created a more equal atmosphere. With a more equal 

atmosphere it would be more difficult for the interviewer ”to put words in the mouth” of the 

respondent. Furthermore, it is worth noting that within the topic of CRM there are certain 
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answers that might be considered more socially acceptable that others. This could potentially 

influence the validity of the data. It is judged that the personal relationship between the 

interviewer and the respondents had a somewhat positive influence on this aspect as it would 

not be feasible for the respondents to present a very different self-image to the interviewer. On 

the other hand, the interviewer’s pre-knowledge might to some extent bias her. In total, the 

validity seems to be reasonably high.  

 

5.2. FINDINGS OF THE INTERVIEWS 

A review of all the transcribed interviews was done in order to identify all relevant answers and 

relations. Subsequently, an implication matrix was developed along with the coding process. As 

a part of the coding process the statements were translated from Danish to English. Generally, 

this process did not cause any problems, but it was decided to keep one category partly in 

Danish as the fixed term, “pudse glorien”, is not easily translated, and several respondents 

mentioned the expression. From the five interviews a total of 35 different types of categories 

were considered relevant and part of some sort of link. In MEC theory, categories are generally 

divided into attributes, consequences and values, but since CRM is not a classic tangible 

product, none of the generated categories can be classified as attributes. 27 of the categories can 

be defined as consequences of a CRM purchase, e.g. ‘Increase focus/raise awareness’, 

‘Appreciation from others’ or ‘Peace of mind/reduced bad conscience’. In the present study 8 

categories are suggested to represent some kind of value or end-state for the respondent, i.e. 

‘Feel like/be a good person’, ‘Create/reinforce own identity’, ‘Personal satisfaction and better 

life’, ‘Morally right’, ‘Justice’, ‘Meaning with life’, ‘Solidarity and benevolence’, and ‘Make a 

difference in the world’.  

 

The implication matrix shows all links between all categories and indicates how many times 

each link was found with the respondents. As the respondents were confronted with four 

different cases (the first respondent with five), some of the links were generated more than 

once for each respondent. It is, however, important not to put too much significance into 

response frequency as some respondents felt silly repeating the same or similar ladders for each 

case, while others did not mind. This means that the frequency is fairly misleading. The 

implication matrix can be found in appendix 7.  

 

Within MEC theory it is recommended to develop the Hierarchical Value Map (HVM) with a 

certain cut-off level. The purpose of a cut-off level is to reduce the complexity and make the 
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HVM more useful. However, due to the relatively low number of respondents in present study 

and only few ladders per respondent, it was decided that it was not necessary to use a cut-off 

level as all information was equally interesting in a HVM. A HVM with cut-off level 1 (i.e. only 

relations that were mentioned more than once were included) was developed for experimental 

reasons. In comparison with the HVM with no cut-off level it did not serve the respondents 

justice. Only 50 percent of the consequences and 25 percent of the values or end-states were 

included. It was, therefore, decided to work with a HVM with no cut-off. This is also consistent 

with the literature’s recommendation to use a cut-off level, which allows including 

approximately 50-70 percent of the relations (Jensen 2005).  

 

Another problem that requires attention is the issue of non-redundancy. In the classic MEC-

literature, it is often suggested that chains in the HVM should be reduced to an absolute 

minimum, and direct links from category A to category C should not be shown when there is a 

chain that connects category A with category B, which ends in category C (e.g. Reynolds and 

Gutman 1988, Bech-Larsen et al. 1996). Sørensen (2000) notes that this principle will make the 

graphic presentation of the data quite misleading. With a low number of respondents, it was 

decided that all relations should be presented in the HVM in order not to waste any useful data 

and reduce the HVM’s completeness. This means that the graphic representation does not fulfil 

the requirements that no lines should be crossing each other.      

 

The HVM for all five respondents is found in figure 4. The interviews evolved around four 

different cases, but all cases were based on CRM. As the main purpose was to reveal the general 

opinions and values related to CRM and not to the specific case, all data are treated together.  
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Figure 4: Hierarchical Value Map 
 

 

Own creation 



CAUSE RELATED MARKETING IN A CONSUMER PERSPECTIVE 
  

 33 

5.3. VALUE ANALYSIS 

The HVM clearly shows how the output of consumer involvement in CRM evolves around two 

different aspects. The reached values can be divided into two categories. The first category is 

more externally oriented in character and is related to making a difference, helping other people 

and engaging others in the cause. The values in this category focus on the cause and are quite 

selfless. The externally oriented values are: 

• ‘Make a difference in the world’ 

• ‘Solidarity and benevolence’  

• ‘Morally right’  

• ‘Justice’ 

 

The other category is more internally orientated, i.e. focused on own gains and is linked to 

looking good in public (“pudse glorien”), shaping others’ picture of one and be/become more 

attached to the cause. The values that were reached are:  

• ‘Feel like/be a good person’ 

• ‘Meaning with life’ 

• ‘Personal satisfaction and better life’  

• ‘Create/reinforce own identity’ 

 

The two categories are of course related and touch upon other issues as well, but it was still 

clear that these were the main issues in a CRM involvement. 

 

5.3.1. EXTERNALLY ORIENTED VALUES 

A key consequence for the external part of a CRM involvement is ‘“Feel that I did 

something”/small difference/contribute positively’. Three of the four externally oriented values 

stem from this consequence. All respondents mentioned this difference that they thought their 

purchase would do, but at the same time it was often stressed that it was a very, very small 

difference. The following statements exemplify:  

Mette: “[…] you get the feeling that I am supporting this work, the good cause…”  

Jonas: “[…] got a mastercard and at the same time could do a tiny little good thingy.”  

Gro: “[…] I would feel that I in some kind of little tiny way contributed to making the conditions better for 

some of the people who are in pain.”   

Helle: “[…] I would choose this because I felt that I would do something.”  

Morten: “[…] I do at least a little bit… to make the world better.”   
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All respondents clearly considered it important to do something about the problems in the 

world. Only one of the cases did not support a cause that involved people in some way or the 

other, and it was therefore natural that the consequence of making a small difference was 

related to the consequence ‘Help other people’. Further, several respondents explicitly stated 

that causes that concerned people and changing the social inequality in the world were more 

relevant for them:  

Helle: “I focus more on doing something, which will benefit some people directly. […] Climate and nature are 

very hot today, but I still think that I have more sympathy for people out there that are in pain.” 

Gro: “[…] I think […] the more unequal distribution of the benefits and things I witness […] the more will 

the cause also mean to me.” 

 

For Helle, it was ‘Morally right’ to try to influence companies to become more ethical through 

her support to their CRM initiatives because she believes that without the support of 

consumers, companies cannot become more responsible. When she supported them, they 

would change for the better. As she had this power to influence companies, it would be 

‘Morally right’ for her to do so. Helle introduced the concept of ‘A good feeling’ in relation to 

this ladder, and most respondents also mentioned this consequence at some point during the 

interview. It was not possible for any of them to define it more precisely, but it was clear from 

the context that it was a similar experience. The feeling was pleasant and rather short, but could 

be a determining factor for a CRM purchase. The feeling arises for a short moment when a 

CRM purchase is done, and the consumer feels that he/she has done something good and made 

a small difference. The feeling disappear shortly after, but is still appealing. Morten described it 

the following way:  

 “[…] a good feeling, but not something that means that much to me. It will go into the subconscious mind and 

then out again.”  

 

For Gro, it was a moral obligation to help others when you are in a better position. This would 

lead to a more equal distribution of wealth in the world and provide the value ‘Justice’. For 

Morten, ‘Justice’ could also be a goal of a CRM purchase. His support could lead to the 

consequence ‘Better and more secure world and future/better nature etc’, which amounted to 

the consequence ‘Equal opportunities for everyone (liberalism)’, which again would lead to 

‘Justice’ as the dialogue below shows:  

Interviewer: “[…] What does it give you to be satisfied with having donated money?” 

Morten: “[…] A better hope for the future, that is the hope that if you do a little bit, then everything will get 

better at some point… […] That the world gets better.”  
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Interviewer: “Why is it important for you to believe that the world can become better?” 

Morten: “Because every time you see injustice in the world, you do not want it for yourself, and you do not want 

for other people that they should live under much worse conditions than yourself. […]” 

[…] 

Interviewer: “But why is it important for you that everyone is equally well off in the world?” 

Morten: “I am kind of a liberal person and I think that people should have at least the opportunity to use their 

best potential. People with AIDS or people in severe poverty; they cannot get up and make the most of their lives. 

[…] It would be justice that everybody has the opportunity to get the same level of life quality.”  

 

It is interesting to see that Morten introduced liberalism as the consequence that leads to 

‘Justice’ as it is often connected to a political belief. However, it goes together well with his 

rejection of feeling obligated to do something, whereas Gro felt a moral obligation to help 

others. Both arrive at the same value, i.e. ‘Justice’, but Gro through the moral obligation to do 

something, and Morten through his support to the liberal principle of equal opportunity to 

pursuing happiness. 

 

‘Solidarity and benevolence’ was also a value that was reached through the consequence ‘“Feel 

that I did something”/small difference/contribute positively’. It was important for Morten to 

support good initiatives for the causes he cared about. Through his contribution he felt that he 

e.g. showed poor people that he wanted to support them and help them improve their lives. 

Through his support to companies’ CRM initiatives he showed his solidarity and humanity 

towards people that did not have the same opportunities for a good life as he had.  

 

The only externally orientated value, which is not related to the consequence ‘“Feel that I did 

something”/small difference/contribute positively’, was ‘Make a difference in the world’. Both 

the value and the consequence are rooted in the idea that CRM purchasing can make a 

difference. The difference at consequence level evolves around the cause, e.g. improving the 

living standards for people in poverty, and it is a tiny piece in the big picture. The difference at 

value level is of another nature as it is not strictly related to the small CRM donation, but is 

focused on taking responsibility in the world and making the differences that you are able to. It 

represents a higher goal in life according to Jonas. Jonas, who was very sceptical towards the 

concept of CRM, generated this ladder when confronted with the idea of being a CEO of a 

company that could choose to support a cause through CRM: 
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Jonas: “[…] you go out and say: “We are the kind of company that makes it a priority to do this. It is 

important, and we do it where we can, and we also send a signal to our employees about at least the way one 

should think, that one should take responsibility in society.””  

Interviewer: “Is it important for you to take responsibility in society?” 

Jonas: “Yes, that is what it is all about!” 

Interviewer: “And what does it give you to be a responsible CEO?” 

Jonas: “I guess that you can do a difference where you are. As a CEO you have the opportunity to influence 

your employees, so I guess you should use that positively, the influence that you have.”  

 

Clearly, Jonas finds that the difference that one can make through purchasing CRM products is 

not just in relation to the cause in question. An equally important difference is in relation to 

others where CRM can be a mean to educate them to take responsibility in society and engage 

themselves in the cause. Using your influence positively is a way to make a difference in the 

world where you can. Jonas does not feel that a DKK 0.50 donation to the Red Cross will make 

a difference, but where he can make a difference is as a good example and an educator. This 

would be the primary goal of involvement in CRM. Despite his negative attitude towards the 

concept of CRM, Jonas revealed after the interview that he had bought a CRM rubber bracelet. 

He explained that he had been the leader of a group of volunteers and had recognised that his 

purchase of the bracelet could influence his subordinates to buy the bracelet too and encourage 

them to take responsibility in the world. This increased the value of his CRM purchase. He 

stressed that the consequence of being a good example to others would only be a motivation 

for him when he was in a leadership position. As an individual he felt that CRM involvement 

would be pointless as the donation would be so small and that the purchase would not 

influence others to involve themselves.  

 

5.3.2. INTERNALLY ORIENTED VALUES 

The internally oriented values focus on the person that buys the CRM product and how it 

makes him/her look in relation to others and how it makes him/her feel. Four of the values 

that were reached in the interviews were concerned with this aspect.  

 

The value ‘Feel like/be a good person’ was very central, and many ladders ended with this 

value. Most of the ladders arose from the consequence ‘Show others your contribution/good 

deed’. This was an interesting topic where there was a division between CRM negative 

consumers and CRM positive consumers. Both Mette and Jonas were not interested in showing 

others their contribution to a cause as the following statements suggest:  
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Jonas: “[…] I do not have a need to go around flashing it [the contribution] and showing everyone that I am 

actually doing something good. Knowing that I have done something good is plenty for me. […]” 

Mette: “[…] I would maybe almost think that it was kind of embarrassing to show it off. […] It would not 

appeal to me to walk around displaying that I am a good person in this direct way that it is here. […]” (About 

H&M) 

 

Both Mette and Jonas were most attracted to the WWF Mastercard in the Danske Bank case as 

it was more discrete compared to a t-shirt or a water bottle. However, Mette still generated an 

interesting ladder when she explained that she had recently bought CRM stamps. She had paid a 

bit more for some stamps and through this made a donation to cancer research. The text and 

the picture on stamps showed the support to the cause, and Mette recognised that when she 

used the stamps, she would communicate a picture of herself to the recipient. She assumed that 

the recipient would then see her as a person, who is responsible and concerned about the 

society. Appearing to be a responsible person would match the norms in society and her own 

ideals, and she would thus look like and feel like a good person. A similar ladder developed for 

Gro based on the consequence ‘”Pudse glorien”/hug oneself/look good in public’.  

 

More CRM positive respondents acknowledged that they would get a positive output from 

showing their contribution to others. It could lead to the consequence ‘”Pudse glorien”/hug 

oneself/look good in public’. This wording of the consequence is rather negative, and there is a 

complexity related to this. Especially Gro was aware of the negative associations, but still 

admitted that it was an influential factor for her. Gro expected recognition for her good deed 

from others, and recognition would make it easier to tell herself that she had done something 

good and thus was a good person. She put it this way:  

“[…] You want some kind of recognition that you have done something good […] if you do something good, you 

do not just do it for the other person; you also do it for yourself. If not to get recognition, then to tell yourself that 

you have done it, to tell yourself that you are a good person. It is easier to tell yourself if you can also get that 

recognition from the outside.”  

 

Both of the more CRM negative respondents raised the idea of ‘Neutralise/legitimize a 

purchase’. The idea is that the addition of CRM to a purchase makes it more acceptable for the 

conscious consumer to buy it, despite the over-consumption and over-spending of resources in 

the Western world. Jonas called it the principle of indulgence. One would feel less guilty for the 

sin of purchasing yet another unnecessary product when a small donation is made to a worthy 
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cause. Both stressed that they did not feel that this was necessary for them, but that they 

expected others felt that way.  

 

The three other values within the internally oriented category are all linked to the key 

consequence ‘“Feel that I did something”/small difference/contribute positively’. For the CRM 

positive respondents the small difference and the fact that they helped other people also helped 

them reach more personal goals. Helle suggested that fulfilling her moral obligation to help 

people in need would add meaning to her life:  

Interviewer: “Is it important for you to help others?” 

Helle: “Yes, I think so. […] also just because I feel that it is some sort of duty, not necessarily to support 

DanChurch Aid or another NGO, but I think it is good that you do something for others. I think it gives a 

meaning to your life in some kind of way.”   

 

Morten felt that he would reach the value ‘Personal satisfaction and better life’ from making a 

small difference in the world. Further, he expected that if he helped other people and 

contributed to making the world better and more secure for others, then he would also get a 

better life and become more satisfied in the long run, i.e. reach the value ‘Personal satisfaction 

and better life’ again. 

 

Finally, several respondents highlighted that CRM consumption could be a way to build and 

reinforce a part of one’s identity. Purchasing a CRM product and thus making a small difference 

for the cause could, according to Mette, tie one closer to the cause and build an identity as her 

statement shows:  

“You can feel closer; you can feel more attached to this work. […] It is perhaps this almost identity creating 

action where you get the feeling that you are taking part in supporting this work, this good cause. […]”  

 

Both Jonas and Morten made similar ladders where supporting a cause that they were engaged 

in through CRM would fit and strengthen a part of their identity.   

 

Other consequences that concern the internally oriented category of CRM involvement did not 

reach the value level. The CRM negative respondents raised the consequence 

‘”Sovepude”/pretext for doing nothing’ as the outcome of ‘“Feel that I did something”/small 

difference/contribute positively’. They were very concerned that CRM could be an excuse for 

lowering governmental aid to less developed countries and that consumers would think that 

they could consume themselves to a better world. Statements included:  
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Jonas: “I do not want to take the good feeling away from other people that they get from feeling that they have 

done something good. […] Perhaps I just see it in a more critical way, and this feeling is maybe also very short 

and perhaps in some ways close to having some negative aspects because without actually having made a difference 

you get the feeling of having made a difference. So there can be a false satisfaction in it.”  

Mette: “I think perhaps that it is a gross simplification, maybe even a pretext for doing nothing [sovepude]. 

[…] Now it is suddenly enough to drink more bottled water. Then you have done a good deed.” (About Aqua 

D’or) 

 

Several respondents in the CRM positive group of respondents stated that it gives ‘Peace of 

mind/reduced bad conscience’ to feel that they made a small difference. This is the positive 

interpretation of the consequence ‘”Sovepude”/pretext for doing nothing’, and this example 

clearly shows that the respondents see similar outputs of CRM, but their own approach, 

knowledge, and framing have significant impact on how they perceive the output. 

 

5.4. POSITIVE VERSUS NEGATIVE RESPONDENTS  

During the interview process the respondents divided themselves into two groups that shared 

different approaches to and opinions about CRM. The main differences were within what CRM 

is, what it can do, and whether there are any critical issues.  

 

The respondents also shared some opinions. It was important for all respondents that CRM was 

not a cheap trick to remove focus from other, more serious issues within the company. All 

respondents agreed that CSR can be many different things, and CRM should be something 

additional when the company has reached a minimum CSR level internally and in relation to 

stakeholders. Buy Aid appealed to all respondents due to the fact that the donation was fixed 

and based on all products all the time and not just a limited number of products over a short 

period. All respondents also noted that they liked the Max Havelaar coffee that Buy Aid sold. 

They liked the principle of Max Havelaar and fair trade. All respondents also agreed that the 

most important causes involve people, illness, and poverty in less developed countries. Some 

respondents stressed the need to support these causes indirectly through developmental 

projects and building democracy, but still with the end-goal of helping people and reducing the 

social inequality in the world. All respondents had previously bought a CRM product and would 

be open to doing it again and even paying a little more to support the CRM cause. However, all 

respondents also agreed that CRM purchasing should not be complicated. They would support 

it when it was simple and did not require an extra effort. Buy Aid and the website, 
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engodsag.dk5, shared this drawback as they both required actions that were not a part of a 

normal shopping pattern.   

 

The differences between the groups are identified in table 6. Subsequently, the groups are 

defined in more detail, and finally, HVMs for the two groups are introduced.   

 

  Table 6: Overview of the Negative and Positive Groups  

 

5.4.1. NEGATIVE GROUP 

The negative group shared the view that CRM was a strange concept. Charity should not be 

linked to consumption, and consumption cannot solve the problems in the world today. Terms 

like principle of indulgence, false satisfaction and pretext for doing nothing were used. This 

group found CRM weak in a comparison with political activism and public developmental aid, 

but still stressed that CRM was better than nothing. However, it was highly important that they 

knew more about the cause, trusted the organisation and knew how the money would be spent. 

The group was also defined by their rejection of showing their CRM support to others, e.g. by 

wearing a t-shirt. This opinion was clearly stated at an early state, but was modified later on. 

CRM support could be shown, but only in a more discrete way, and it could also be used to 

involve others in the cause when in a leadership position. However, this general notion of 

rejecting the display of CRM support meant that the most popular case with this group was 

                                                
5 engodsag.dk is a online network where you can make a CRM donation when you buy a product from one of the 
websites that are part of this network. The concept and the usage are a little complicated, and many respondents 
knew the site, but had not tried it.  

Issues Negative group Positive group 

Respondents Jonas and Mette Gro, Helle and Morten 

General approach to 
CRM 

Strange to mix consumption and 
charity. We cannot consume 
yourselves to a better world 

Good idea. Two-in-one concept.  

Display CRM purchase Not interesting for them personally. Positive. Both to get recognition and 
to increase awareness.  

Cases 
Danske Bank was the most 
interesting, because it was more 
discrete. 

H&M was very appealing. Danske 
Bank seemed like a marketing stunt. 

Emotional appeal 

Negative towards the wordings that 
play on emotions in the Buy Aid and 
Aqua D’or cases. (E.g. ‘children in 
need’, ‘buy aid’)  

Positive. It is nice when it is more 
concrete as it makes it easier to relate 
to.  

Organisation/cause 
Very important that it is the right 
cause and that it is clear how the 
money is spent.  

Less important, but would be nice to 
know how the money is spent.  

Fit between cause and 
product/company 

No fit.  Clear fit with Aqua D’or, otherwise 
less obvious fit/no fit. 

‘Sovepude’ vs. peace of 
mind 

CRM can give a false satisfaction and 
be a pretext for doing nothing else.  

Peace of mind and reduced bad 
conscience 

Own creation 
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Danske Bank. It was appealing to this group that a CRM mastercard could be kept in a wallet 

and was very discrete. The negative group was also defined by a shared resentment towards the 

emotional appeal that some of the cases used in their wordings (e.g. buy aid, children in need). 

They felt that it was too cheap, inappropriate, and a simple sales trick. This group did not see 

any clear fits between the products and causes. Even in the Aqua D’or case there was not a 

clear fit as the bottled water, we get in the Western world, is not the same water, they get in less 

developed countries.  

 

Both interviews with the respondents in this group were influenced by their negative and 

sceptical approach. They felt very distanced to CRM and some of the ladders, they constructed, 

were verbalised in a very hypothetical and distanced language. Despite their negative approach, 

both had experiences with buying a CRM product and would do it again under the right 

circumstances. They also stated that they would be willing to pay more for a CRM product, 

which supported the right cause.  

 

5.4.2. POSITIVE GROUP  

The positive group was generally very open to the concept of CRM. The combination of 

consumption and charity appealed to them, and it was suggested that CRM would give them an 

attractive two-in-one package. They did not identify any of the critical issues that the negative 

group stressed. This group emphasised that they were aware that companies are also engaged in 

CRM for more selfish reasons and with a focus on the financial bottom line, but they did not 

see any negative issues related to this. Companies should be allowed to be companies, but if 

consumers supported CRM initiatives, they would push companies into the right direction and 

make them more interested in CSR.  

 

This group was very open towards showing CRM support to others. This could have two 

purposes, either to raise awareness or to gain recognition and look better. This also meant that 

the H&M case was quite popular with this group as it was attractive to wear a t-shirt that 

indicated the support to a worthy cause. The Danske Bank case was perceived to be a 

marketing stunt, mainly due to the fact that the size of the contribution was much smaller (or 

sounded smaller) than in the H&M case. The cause was not as important in this group as in the 

negative group, but it was very appealing when the cause was made more concrete as it was 

done in the Aqua D’or case. The fit in this case was also very clear to the positive group, and 

the case got good reviews. The positive group felt a satisfaction from participating in CRM and 
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it gave them a bit of peace of mind and a reduced bad conscience for being in a favourable 

situation.  

 

This group could easier relate to the questions during the interviews and tended to speak more 

from personal opinions and experiences. They also had a couple of examples of previous CRM 

purchases, but not significantly more than the negative group. The positive group would also 

buy CRM products and perhaps pay more. Some were also willing to switch brands to support a 

CRM campaign.     

 

5.4.3. HIERARCHICAL VALUE MAPS FOR THE GROUPS 

Two separate HVMs for the two groups can be found in appendix 8. The separate maps 

illustrates, as could be expected, that there are fewer complete ladders that reach value level in 

the HVM for the negative group. 1.5 values are reached for each respondent in the negative 

group, while the positive group generated 2.33 values per respondent. This means that there is 

less motivation for the negative respondent to engage in CRM. It is important to note that two 

of the three values that are reached in negative group are also found with the positive group. 

The only value that was unique for the negative group’s HVM was ‘Make a difference in the 

world’. The unique values in the positive group’s HVM were ‘Solidarity and benevolence’, 

‘Morally right’, ‘Meaning with life’, ‘Justice’ and ‘Personal satisfaction and better life’. Even 

though there are differences in the two maps, the overall division into values that are either 

internally oriented or externally oriented is maintained for both groups.  

 

It is worth noting that the positive group only has two consequences that all other 

consequences and values stem from, i.e. ‘“Feel that I did something”/small 

difference/contribute positively’ and ‘Show others your contribution/good deed’. This finding 

is very interesting and means that a CRM positive consumer will think about two immediate 

consequences when considering a CRM purchase. For the negative group, this part is more 

complex as there are four different consequences at the first level.  

 

The two-boned structure in the positive group indicates that the initially sought consequence is 

either related to feeling that one has made a small difference or to showing a good deed to the 

public. The latter is strongly tied to an expectation of a following consequence. This group was 

not uncomfortable with expressing that recognition was also an important part of CRM for 

them. These two motivations appear to be very similar to the personal motives for millionaires 

when they involve themselves in philanthropy. The two most important values for millionaires 
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in philanthropy are ‘degree of personal control’ and ‘the need for public recognition’ (Reynolds 

and Norvell in Reynolds and Olson 2001). ‘“Feel that I did something”/small 

difference/contribute positively’ can be compared to ‘degree of personal control’ as both evolve 

around the need to have some kind of influence and control over the development in the world. 

Naturally, people that contribute through CRM will define this influence/control as quite small 

when the donation is less than DKK 1, but the core is still to do something, make a difference 

and influence and control something in the world. With a larger donation this feeling will 

unsurprisingly be stronger. ‘Show others your contribution/good deed’ is linked to ‘Appear 

responsible and concerned about society, environment and social issues’, ‘Appreciation from 

others’ and ‘“Pudse glorien”/Hug oneself/look good in public’. All these consequences are 

related to ‘the need for public recognition’. This means that the motivational mechanism is the 

same for CRM positive consumers that engage in CRM purchasing and millionaires that engage 

in philanthropy. For the negative group, the link to the research about philanthropy motivations 

is not as obvious as this group was strongly opposed to CRM consumption to satisfy the need 

for recognition.  

 

5.5. SUMMING UP 

The analysis of the interviews revealed some interesting findings. A positive and a negative 

group arose within the respondents, and there were some clear differences in opinions between 

the two groupings as well as some similar points of view. The positive group saw CRM as a 

positive concept and a good way to combine charity and consumption. This group was eager to 

support CRM and found that CRM could be seen as CSR, but only when CRM was an 

integrated part of the company and its CSR work. For the negative group, CRM was a source 

for concern. This group suggested that CRM was a pretext for doing nothing and a way to 

neutralise a purchase. Further, they saw CRM as an excuse to reduce the governmental support 

to causes.   

 

Both groups were, nevertheless, open to purchasing different CRM products and even paying a 

bit more to support the cause. It was stressed that it should not be too complicated to support a 

CRM campaign. Information about the campaign and the cause was essential. Causes that 

involved people, poverty and social injustice were most interesting for all respondents.  

 

The reason for involvement in CRM was to reach one or more of the eight values that were 

either linked to the respondent’s personal gain (internally oriented values) or to the gain of the 

cause and society (externally oriented values). Most respondents sought a combination of the 

two types of values. 
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6. CAUSE RELATED MARKETING IN A COMPANY PERSPECTIVE 

In this chapter, the findings of the MEC analysis will be used as a starting point for an analysis 

of the corporate perspective in CRM. Firstly, the consumer perspective will be reflected upon 

and used to determine the target group for CRM. Secondly, CRM will be discussed in CSR 

context. Hereafter, the company’s motivations for CSR and CRM will be examined. To reap the 

full benefits of CRM a more strategic approach to CSR and CRM is suggested. Finally, it is 

proposed how companies can use the findings of the previous MEC analysis to develop 

successful CRM.  

 

6.1. TARGETING CRM 

The MEC analysis of the empirical data revealed some interesting findings that can have 

significant importance for companies and the success of a CRM campaign. Firstly, it was clear 

that there was a division in attitudes between the respondents. Some consumers were quite 

concerned about CRM consequences in the bigger picture and were very critical towards CRM 

as a concept. They were clearly well informed about many causes and interested and involved in 

society and politics. It seems that it is extremely difficult to change this consumer group’s 

attitude towards CRM because it is the very core of CRM, i.e. the combination of charity and 

consumption that they are the most negative towards. They are generally not influenced by 

CRM campaigns, but they, nevertheless, buy some CRM products every now and then. It is 

suggested that this group is better reached with another CSR approach. A company, which 

wishes to use CRM, should not focus on this type of consumers as it requires an extraordinary 

effort, and it may still prove to be fruitless.   

 

The other type of consumers was very positive towards the concept of CRM, and it appealed to 

them to support a good cause in this manner. This group had many different motivations to 

engaging themselves in CRM consumption, and they liked that they would get a “two-in-one 

package” when they bought a CRM product. They liked the CRM concept that they would get 

something in return, i.e. the product, when they supported a cause. This group also felt that it 

was appealing to display their own support to a good cause, and CRM could thus prove useful 

in this matter. This group is very interesting for companies as this type of consumers is easily 

affected by CRM initiatives. They buy CRM products and show a positive attitude towards the 

companies that use CRM. The positive consumer can have many different underlying 

motivations for engaging in CRM, but they all stem from two primary consequences, i.e. the 

feeling of making a small difference and the need to show their support to others. But 

companies that wish to target the CRM positive consumer still need to consider several aspects. 
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The positive consumers stressed that a sincere company attitude was essential, and it was 

important that CRM was not just a marketing stunt with no real cause involvement.  

 

6.2. CRM IN A CSR CONTEXT  

CRM is, as it has previously been explained, a marketing component within the umbrella of 

CSR (see appendix 1). CSR and ethics in business are becoming increasingly important for 

companies in the new millennium as more and more companies engage in it, and consumers are 

becoming more aware of and interested in these issues. More than 80 percent of the Fortune 

500 companies address CSR issues on their website (David et al. 2005), which highlights its 

importance. Wilson (2000) names CSR: “The new rules of corporate conduct”. The rules are set 

by the changing industry and market structure, the new basis for competition, and by the 

public’s expectation of companies’ social and ethical performance (Wilson 2000:12-13). 

Consumers have over the last 10 years gone from not caring at all to being very concerned 

about the environment, and this is the greatest change in consumer behaviour ever (Jeng, 2008). 

It is therefore not surprising that a more CSR oriented approach to conducting business also 

pays off financially according to several surveys (David et al. 2005; Siltaoja 2006). An important 

aspect of the improved financial performance due to CSR is based on a better reputation as a 

consequence of CSR, and a good reputation is regarded as the main competitive advantage for 

companies (Siltaoja 2006). These developments in today’s business world imply that companies 

can no longer reject the presence of CSR. CSR is here to stay as an important management tool 

(Estallo et al. 2007). Porter and Kramer (2006) label CSR “an inescapable priority for business 

leaders in every country” (Porter and Kramer 2006:78) Companies that do not take a stance in 

relation to CSR will be in a weak position compared to their competitors that are involved in 

CSR.  

 

Getting involved in CSR is, however, not a simple matter, and CRM cannot stand alone as 

strategic CSR. CRM without any other relations to CSR will most likely fail as consumers are 

highly focused on the underlying motivations for CSR and CRM. Any CSR activities, which are 

too separated from company’s corporate strategy and vision, might appear insincere and can 

create distrust (Siltaoja 2006). In the conducted interviews, both CRM negative and CRM 

positive consumers noted that CRM would loose any positive influence on the company’s 

brand if more internally oriented CSR aspects did not live up to their standards. Gro put it this 

way:  

“Now H&M has branded itself as being very socially responsible and helped a lot of people not to get HIV and 

AIDS because they have distributed condoms and given sex teaching… and then afterwards we find out that 
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these t-shirts that we have bought, have been produced by child labour that has been whipped. Then it is sort of 

like “the chain comes loose”. It has to go together. If they want to brand themselves as socially responsible, then 

they also have to be consistent in all that they do.” 

 

An important success factor for CRM is thus to start with CSR in other key areas first. 

According to Beesley and Evans (1978), it is essential that CSR is a part of all corporate 

decision-making and that it should form an integral part of all operations and policies in the 

business (Beesley and Evans 1978:198 in Siltaoja 2006). The dimensions of CSR that should be 

included vary according to the company and the industry. The respondents in the conducted 

interviews listed a number of issues that they found related to CSR:  

• Economic responsibility 

• Environmental concerns in the production processes 

• Personnel policies 

• Community involvement – locally, nationally, globally  

• Philanthropy 

• Production terms in less developed countries – no child labour 

• Involvement in causes/raise awareness about issues 

• Checking suppliers 

• Compliance with own policies 

 

Several respondents stressed that the most important thing for them, when evaluating a 

company’s CSR, is that the company starts by looking at itself. Involvement in causes has no 

value if the personnel policies and practices in office are not socially responsible. This way of 

thinking about CSR is based on Carroll’s four-part model of CSR (Carroll 1991, in Crane and 

Matten 2004:43). A company has four different types of responsibility, and the public requires 

both economic and legal responsibility. These first layers of a pyramid should constitute the 

solid basis for the rest of the triangle. The ethical responsibility is expected by society, but not 

required. For companies that wish to use CRM as a part of their CSR involvement, it is essential 

to live up to the ethical responsibility expected by consumers. As the list above indicates, this 

involves e.g. environmental responsibility, operations in LDC, and personnel policies. It should 

be noted that the respondents also highlighted the importance of complying with own policies. 

Only when the ethical responsibility is fulfilled, the company can engage itself in the 

philanthropic responsibility. Even though CRM cannot be classified as philanthropy in the 

word’s traditional sense, i.e. simple donations, it still belongs at the top of the triangle as the 

consumer interviews clearly confirmed.   
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Figure 5: Four-Part Model of CSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

6.3. CORPORATE MOTIVATIONS FOR CSR INVOLVEMENT 

Involvement in strategic CSR can create competitive advantages for the company in different 

ways. Kotler and Lee (2005:10-11) list several benefits, including the following: 

• Increased sales and market share 

• Increased ability to attract, motivate and retain employees 

• Strengthened brand positioning 

• Enhanced corporate image and clout  

 

6.3.1. INCREASED SALES AND MARKET SHARE 

All the respondents in the conducted interviews stated that CRM and CSR could influence their 

consumption in a positive way under the right circumstances. This opinion is also found in 

many surveys of consumer attitudes and behaviour (e.g. Kotler and Lee 2005). The natural 

consequence is therefore of course increased sales for the company and a larger market share. 

However, to maintain these benefits it is important that a CRM campaign does not stand alone. 

A CRM campaign will often increase sales for the promotional period and can perhaps be the 

initiator for long term sales and market share improvements, but to maintain the larger market 

share the consumers must be confident that there is an ongoing commitment to CSR in general.  

 

Source: Carroll 1991, in Matten and Crane 2004:43 
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6.3.2. INCREASED ABILITY TO ATTRACT, MOTIVATE AND RETAIN EMPLOYEES 

CSR is also becoming an increasingly important factor in relation to employees. Kotler and Lee 

(2005) refer to a study where 80 percent of Americans stated that they would not take a job 

with a company with negative corporate citizenship practices. Further, employees can play an 

important role in relation to communication of CSR. Research shows that the Danish public is 

very positive towards CSR, but at the same time states that companies should not publish their 

good deeds through advertising and press releases (Morsing and Schultz 2006). CSR progressive 

companies in Denmark, e.g. Novo Nordisk and Danfoss, have started to use an inside-out 

approach, which focuses on involving employees and encourage them to take ownership of the 

company’s CSR. Employees become the key stakeholders for CSR and only when they are 

totally committed to CSR, the company can initiate external CSR projects (Morsing et al. 2008). 

The conducted interviews focused little on the employee perspective, but it was still mentioned 

by some. Helle made the following comment:  

“I think most companies start [with CSR] to get a better image. That is what I think. But then I also think 

that many of them get more excited and motivated as they get started. They feel that it gives the company an extra 

meaning in some way. Also because the employees have a very big need to feel that their work makes sense in 

some way. […] It [CSR] is both about external image, but it is also about internal identity. I think CSR is 

extremely motivating. Everybody knows it helps. The employees are extra proud when they say: “I work for 

Novo Nordisk”.”    

 

CRM should be used with a high degree of caution in relation to employees as they will have 

access to all information behind the campaign. They can very easily see if CRM is simply used 

for window dressing. Many other aspects of CSR should be implemented before a CRM 

campaign is relevant. CRM could be the result of employee commitment and involvement 

according to the idea of inside-out CSR and when implemented the right way, it can create a 

vast amount of positive public attention, which will support the employees’ pride in the 

company.  

 

6.3.3. STRENGTHENED BRAND POSITIONING 

CSR and thus also CRM can help create the spirit of a brand (Pringle and Thompson 1999) and 

it can increase brand equity (Teilmann and Olesen 2003). The emotional pleasures that the 

consumer can get through the consumption of a brand are linked to the brand’s personality 

(Ellwood 2002) and will contribute to building a distinct brand spirit. The consumer’s 

achievement of emotional pleasure through CRM consumption can contribute to and 

strengthen the brand and differentiate it from others. The MEC analysis revealed that the 



 CAUSE RELATED MARKETING IN A COMPANY PERSPECTIVE  

 49 

respondents would engage themselves in CRM consumption to obtain 8 different values or 

end-states.  

 

As could be expected, the values that consumers derive from CRM consumption are often 

related to ideological pleasures. The externally oriented values that were separated from the 

respondent’s self focused on doing something for others and making the world a better place. 

The externally oriented values ‘Make a difference in the world’, ‘Solidarity and benevolence’, 

‘Morally right’ and ‘Justice’ are all related to ideological pleasures for the consumer. These four 

values are clearly linked to what is considered right and wrong by the respondent. Ideological 

pleasures are strongly internalised and difficult to change. CRM evokes many ideological 

pleasures, and this knowledge could be useful when building a brand with CRM.  

 

The value ‘Feel like/be a good person’ can also be classified as an ideological pleasure, but it 

depends on the perspective. As the consequences that precede this value are strongly related to 

the recognition and appreciation of others, the value can also be seen as a sociological pleasure. 

The sociological pleasure will satisfy the need for belonging and socialization and when others 

recognise you as a good person, you become socially acceptable and a part of society.  

 

The internally oriented values focused on the wellbeing of the consumer herself, and it is clear 

that most of these values will provide a psychological pleasure for the consumer. ‘Meaning with 

life’, ‘Personal satisfaction and better life’ and ‘Create/reinforce own identity’ are all 

psychological pleasures, and they are all linked to the feeling of personal achievement for the 

consumer. As the donation in CRM is dependent on the consumer’s purchase, the role of the 

consumer is more important than in e.g. sponsorships. This means that the consumer is more 

likely to feel a personal attachment and achievement through CRM, a psychological pleasure.  

 

CRM can offer various pleasures to the consumer and it can thus have a significant impact the 

consumer’s purchasing motivation. The brand personality offers a set of values to the 

consumer, and it would strengthen both CRM and the personality to align the two. The brand 

identity is among other factors influenced by the brand personality, and a CRM involvement 

can thus alter the brand identity if it is integrated. The brand will become stronger as the brand 

identity becomes more developed with clearer values and pleasures for the consumer through 

CRM. Consumers generally want to be brand loyal, and a company, which can fulfil the both 

the tangible and intangible needs of the consumer, will be in a strong position. CRM can clearly 

play an important role in fulfilling the intangible needs of the consumers.  
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6.3.4. ENHANCED CORPORATE IMAGE AND CLOUT  

Involvement in CSR can strengthen the image of the company with consumers, public 

institutions and NGO’s (Siltaoja 2006; Kotler and Lee 2005). Many companies only start getting 

actively involved in CSR after they have faced problems with NGO’s or the public (Porter and 

Kramer 2006). The new, active CSR involvement can then be a way to improve the damaged 

image and reduce future risks (Klein and Dawar 2004, in Siltaoja 2006). The company’s image 

with consumers is also highly dependent on CRM involvement. 80 percent of consumers say 

that they have a better image of companies that support a cause they care about (David et al. 

2005). Further, there are many ratings that include or are solely based on CSR performance, e.g. 

Dow Jones Sustainability Index, and a good ranking contributes significantly to a better 

corporate image. Returning to the problem of communicating CSR, a good ranking in an 

external rating is an excellent way to communicate CSR commitment. Communicating CSR the 

wrong way can actually damage the company’s image with consumers (Yoon and Gürhan-Canli 

2003). Corporate clout is also enhanced with a proactive approach to CSR as governments and 

the European Union are increasingly allowing companies to come up with self-regulation and 

self-commitments rather than imposing laws when they see that companies are more 

responsible in their conduct (Crane and Matten 2004:59).  

 

In the consumer interviews, all respondents believed that companies engaged themselves in 

CRM to improve the image of the company. They did, however, not necessarily consider this to 

be a problem as long as it was not used to cover unethical behaviour in other areas. Most 

respondents also stated that they would prefer to buy their groceries from socially responsible 

companies, but at the same time they did not have any simple way of knowing whether a 

product was socially responsible. Several respondents recognised that their purchasing 

behaviour was to a large extent driven by company image and reputation.  

 

CRM is a very visible and tangible aspect of CSR, and it could potentially have a very positive 

impact on the company’s image. CSR is, as has been noted earlier, difficult to communicate 

directly. CRM is more concrete, and it can be made very simple for the consumer. This gives 

CRM a vast image building advantage over CSR (Junge 2004:184). Michelsen (2005) find that 

consumers are not interested in reading time-consuming CSR reports, but are influenced 

directly while shopping. The communication should be simple and accessible, which is possible 

in a CRM campaign. Caution is, however, still advised as a risk is that a negative image of the 

company will be strengthened with inappropriate CRM use. In the consumer interviews, 

Danske Bank’s WWF mastercard received several negative evaluations. The respondents’ 
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current image of Danske Bank was negative, and the CRM campaign appeared to them as an 

easy fix for the negative image. Gro said it this way:  

“It seems cheep. But I do not know at all how much money it will be from Danske Bank. It might be a lot of 

money, much more than e.g. H&M. But when I read it, and they donate DKK 1, I think: ‘they get a around it 

too easily, such a multi-billion-dollar-company’.”  

  

CRM can thus not stand alone as a simple image booster, but it can make a significant 

difference when it is supported by the right CSR initiatives internally and externally.  

 

6.4. STRATEGIC CSR AND CRM 

For a company to make the most of its CSR initiatives and to have the greatest impact on 

society, it is crucial to pursue a more strategic approach to CSR. Porter and Kramer (2006) 

criticise the common focus on generic social issues that companies often take. The generic 

issues may be important to society, but they will add little value to the company. CSR should 

increase the company’s competitiveness, and Porter and Kramer (2006) suggest a strategic 

approach to CSR with a focus on issues that can benefit both the company and society to a 

higher degree. Through this strategic approach “a symbiotic relationship develops. The success 

of the company and the success of the community becomes mutually reinforcing. Typically, the 

more closely tied a social issue is to the company, the greater the opportunity to leverage the 

firm’s resources and capabilities and benefit society” (Porter and Kramer 2006:89).  

 

Strategic CSR starts with an analysis of the company’s value chain to identify areas where there 

are overlaps of interest with the community and society. Porter and Kramer (2006) call it the 

integration of inside-out and outside-in practices. In a CRM context, this strategic approach 

means that the chosen cause should be of strategic importance for the company. An example 

could be a CRM campaign that raised money for the education of children in the country of the 

company’s production, e.g. in Romania or Southeast Asia. This would provide a better base for 

recruitment of skilled labour. CRM would thus contribute to the overall strategy and goals of 

the company while helping the community and allowing consumers to support a good cause.  

 

The strategic approach to CRM would also appeal to consumers as all respondents mentioned 

the importance of trustworthiness. When the company can be honest and more open about 

CRM, because it is a naturally integrated part of their business, it will also become more credible 

and appealing to consumers. The respondents did not mind that companies also pursued own 
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goals in CRM, but they were very concerned about window dressing. Helle puts it this way 

about Danske Bank’s WWF mastercard: 

“It is so easy to go into that “they only do it to promote themselves”-mode. And in one way of course it is true, 

but at the same time they also support a good cause, and you have to accept that companies will be companies. 

They will always do marketing, and they will always use philanthropy or something else to make their company 

look better. And I actually think it is ok. […] One thing is to support a good cause if you are then mistreating 

it in your production of goods. I think it is important to show it [CRM] in a context of what you support and 

what you produce. Otherwise, you can easily just hide what is actually going on by saying that we donate so much 

money. But it does not really make sense if it is actually what they produce that causes the damage.”  

 

With the strategic approach to CRM it will be clearer for the consumer what the company’s 

goals are, and the CRM will become more trustworthy as there is no hidden agenda. This can be 

crucial for the success of CRM.   

 

6.5. SUCCEEDING WITH CRM  

The MEC analysis showed that consumers would engage themselves in CRM to achieve a 

number of different values that are important to them. If a company wishes to conduct CRM, it 

is important that it is able to help and support the consumer in reaching the desired values. 

Consumers will be more likely to involve themselves in CRM when it is clearer to them that a 

desired end-value can be reached through the consumption.  

 

According to Smith and Colgate (2007), there are four different types of values that the 

consumer could potentially achieve through consumption. Functional/instrumental value is 

related to the actual output of the product and its usage. It is important for this value that the 

product has the right attributes and can provide the appropriate performances and outcomes. 

Experiential/hedonic value is linked to emotional and social/relational aspects for the 

consumer. Further, symbolic/expressive value is connected to the individual consumer’s self-

identity/worth, self-expression and person, and social meaning. Finally, cost/sacrifice value has 

to do with the consumer’s personal investment. Companies can support and encourage the 

consumer’s creation of these values in different ways. According to Smith and Colgate’s (2007) 

framework companies should focus on five different factors in the process of creating 

consumer value. The five value creating factors are information, products, interaction with 

employees and systems, purchasing and consumption environment and ownership/possession 

transfer. These sources of value should be adjusted to the type of value that it seeks to create.  
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The next section will analyse the values from the MEC analysis in the framework of Smith and 

Colgate (2007) and thereby making concrete recommendations on how companies can 

approach the issue of CRM. The MEC analysis revealed the following values:  

• Functional/instrumental value (‘Make a difference in the world’) 

• Experiential/hedonic values (‘Morally right’, ‘Solidarity and benevolence’, ‘Justice’, 

‘Meaning with life’, ‘Personal satisfaction and better life’) 

• Symbolic/expressive values (‘Create /reinforce own identity’, ‘Feel like / be a good 

person’) 

 

The section will be summarised in a matrix that gives an overview of consumer value creation in 

relation to CRM.  

 

6.5.1. INFORMATION 

The functional/instrumental value ‘Make a difference in the world’ is focused on creating an 

appropriate output and to change something tangible from one state to the other. The company 

could support the consumer in reaching this value through a core message stating that everyone 

can make a difference in the world and involvement in CRM is one way, which is very simple. 

Different communication channels can carry the message, e.g. an information leaflet, labels, in-

store displays and a special website. It is important that the information focuses on the actual 

difference that CRM can make, the actual change that the purchase makes for the cause. 

Information about how the costs for the campaign, administration and the similar are covered 

will make the consumer more convinced that nothing is hidden and that the CRM purchase 

actually makes a difference. Some of the respondents stated that they liked that the cause was 

very concrete and clear, so they knew precisely what they supported through the CRM 

campaign. Aqua D’or was quite specific in the copy text for the advertising, which made the 

case quite popular with several respondents. Morten had this opinion about the case: 

“It gives information that put things into perspective compared to just donating some money. Here you can see 

that they just need some clean water every now and then, and with DKK 0.50 you can apparently give a child 

clean water every day, so it will not die. […] I really feel like supporting this cause, maybe even more than that 

Buy Aid because it was not so concrete.”  

 

Experiential/hedonic value can be created through posters, display material, and leaflets. 

Hedonic value creation is a very immediate emotional reaction, and it should thus be supported 

especially in the purchasing situation in the store. Many of the generated emotional experiences 

that CRM could create originate from the wish to help and do something for other people. 
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Communication could thus emphasis the more emotional, human aspect of CRM. Several 

respondents mentioned the unequal distribution of wealth in the world as an important cause. 

Photos of healthy and happy people of all races in harmony could symbolise a world with more 

fairness, justice and solidarity and thereby create emotional value. Further, an emotional 

message on the product can help increase its importance and thereby support the development 

of hedonic value. H&M attached a label to all their items in the CRM campaign with the 

message: “This might be the most important piece of clothing you’ve ever had your hands on” 

(see appendix 9). This type of communication will also increase the hedonic value of the 

purchase.  

 

Symbolic/expressive value can also be created through information. Information leaflets, a 

website and in-store displays can help the consumer identify with the campaign and the cause. 

H&M’s CRM campaign used popular celebrities in the design and promotion process of the 

campaign. The campaign was supported by an interactive website where the consumer could 

upload a video of oneself stating support to the cause. The video then appeared on the website 

along with other consumer videos and videos with the participating celebrities (see screen shot 

in appendix 10). This could create a higher degree of involvement and identification with the 

cause and the campaign. The consumer interviews showed that not all consumers were so 

attracted by H&M’s use of celebrity endorsement, but they recognised that it could appeal to 

some, especially younger, consumers. It is important to acknowledge that identity creation is 

highly personal, and regardless of the chosen approach some consumer groups will always be 

alienated. Nevertheless, H&M’s usage of an interactive website is a good example of how to 

create relevance and involvement. The chosen cause is naturally also important for the 

consumer’s identification.  

 

Communication that should support the symbolic value ‘Feel like/be a good person’ can focus 

on the fact that the cause donation only takes place when the consumer participates. Without 

the consumer there will be no donation. This makes the consumer important and gives her a 

responsibility and an important role in relation to the cause. Buying the CRM product would 

thus be a way to take responsibility and act responsibly. This is the norm in society and when 

norms are followed the consumer reaches the value ‘Feel like/be a good person’.  

 

6.5.2. PRODUCTS 

CRM is not the primary product in a CRM purchase, but it is an important output of a 

consumer’s involvement in a CRM purchase as it can facilitate the creation of different types of 
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consumer values. The CRM output of the purchase can be considered an intangible aspect of 

the product.  

 

An intangible CRM product can create functional/instrumental value, but it is crucial that 

the consumer feels confident that the CRM makes the real difference, it promises. The 

company can support this perception with the consumer in several ways. Firstly, it is important 

that the donation is of significant size. The respondents were critical towards very low 

donations per sold item. Further, donations in percentage of purchase price were generally 

preferred. Secondly, many of the respondents were critical towards organisations they did not 

know and stated that they preferred larger, well-known organisations. Finally, the larger the 

amount that cause receives the more likely does an appropriate outcome seem. If the company 

also makes a donation (e.g. matching the consumer’s donation), the cause will benefit more. 

This could also support the consumer value creation.  

 

The creation of experiential/hedonic value is highly impacted by the cause, and the cause 

constitutes a significant aspect of the intangible CRM product. Benetton was in spring 2008 

running a CRM campaign to support micro credits projects in less developed countries 

(www.benetton.com). This type of cause could help create a better and more secure world, and 

it is a way to show compassion. It could, therefore, create the hedonic values ‘Solidarity and 

benevolence’, ‘Justice’, and ‘Personal satisfaction and better life’ for the consumer. The physical 

product can also support the development of hedonic values. The products in H&M’s CRM 

campaign were 100 percent organic, and this could create the value ‘Justice’ and ‘Morally right’, 

as it would e.g. be more fair to future generations not to mistreat the planet. 

 

To support symbolic/expressive value creation in CRM, it is essential that the actual product 

supports it. The value ‘Create/reinforce own identity’ is based on expressing oneself and one’s 

values through consumption. Consumption of CRM products was for many respondents 

related to being a person, who was making small, positive differences in the world. During the 

interviews, several respondents noted that bottled water is a product with rather negative 

associations in Denmark. Most respondents did not like buying bottled water as it would be 

more environmentally friendly to drink tap water. This means that the product would reduce 

the small, positive difference that their CRM purchase could create. The positive value created 

by the CRM would be offset by the negative value of the actual product. Buy Aid sells organic 

Max Havelaar coffee, which many respondents were very positive towards. The product itself 
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would also make a small difference in the world (i.e. better conditions for coffee farmers), and it 

supported ‘Create/reinforce own identity’ for many respondents.  

 

Nevertheless, Buy Aid’s water bottle could be useful in supporting other expressive values as 

the bottle clearly indicates the support to the good cause on the labelling. Since a water bottle 

can be used and displayed in public, it can support the creation of the value ‘Feel like/be a good 

person’. The HVM clearly showed that this value derives from recognition from others.  

 

6.5.3. INTERACTIONS WITH EMPLOYEES AND SYSTEMS 

For the creation of functional/instrumental value ‘Make a difference in the world’, it is 

important that the staff is well informed about the cause, the whole concept and the 

desired/expected outcome whenever a consumer is searching for more detailed information.  

 

Empathetic and interested staff can support the development of the experiential/hedonic 

value ‘Solidarity and benevolence’. Good, personal service can create ‘Personal satisfaction and 

better life’. Morally correct behaviour by the staff, e.g. bending the return policies, can generate 

the value ‘Morally right’. 

 

To strengthen the symbolic/expressive value creation and increase the identification, it is 

important that the staff and systems also appeal to the target group and help reinforce the 

image and message of the CRM campaign. H&M’s campaign targets a younger audience and 

tries to make cause support more trendy and cool. The image of the celebrities and the well 

designed interactive website set the tone for the campaign, and the store staff should be in line 

with this image.  

 

Buy Aid’s call centre staff could treat each customer in a more unique and less standardised way 

as this may help evoke the feeling that the consumer is doing something special and out of the 

ordinary. If the consumer feels that he is doing more than an average person, it may support the 

value ‘Feel like/be a good person’ as this value is relative to some extent.  

 

6.5.4. PURCHASING AND CONSUMPTION ENVIRONMENT 

The purchasing and consumption environment will often be more focused on the product than 

on the CRM campaign, but it is important that the two do not contradict one another.  
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The functional/instrumental value ‘Make a difference in the world’ is about being a 

responsible and conscious consumer within one’s abilities. Supporting a good cause through 

CRM, e.g. the environment, can be one way to ‘Make a difference in the world’. An additional 

way to be environmentally friendly is to save energy, and Buy Aid has reduced energy 

consumption significantly by not having any stores and only a call centre. This purchasing 

environment could support the creation of the value ‘Make a difference in the world’ as it will 

contribute to creating the desired outcome.  

 

The emotional and physical in-store environment can aid the consumer’s experiential/ 

hedonic value creation. Atmosphere is important, and happy and satisfied employees will 

promote the values ‘Personal satisfaction and better life’ and ‘Meaning with life’. The product 

range of non-CRM promoted products in the store should not include products that are 

produced under unacceptable working conditions as this would create negative hedonic value. 

Even the physical features in the store can create positive emotional value, e.g. a recycling box 

for returning old batteries can induce the value ‘Morally right’. Store decoration that should 

signalise responsible behaviour could be in more natural materials and with a calmer ambience. 

The Body Shop has created a strong concept based on the value ‘Ecology’, and the shop design 

supports the offered value proposition with a simple and wooden decoration style (Ellwood 

2002:167). 

 

The purchase and consumption environment should support the symbolic/expressive values. 

Again the opportunity to display one’s CRM purchase to others will support the value ‘Feel 

like/be a good person’. Aqua D’or’s bottle of water could potentially create more consumer 

value if it is consumed in a café where the consumer could get the important recognition from 

others. The value ‘Create/reinforce own identity’ is based on a stronger attachment to the 

cause. A purchasing environment where the consumer is close to the cause, either physically or 

emotionally, can enhance the feeling of attachment to the cause. CRM that supports a local 

cause can have an advantage in this way.  

 

6.5.5. OWNERSHIP/POSSESSION TRANSFER 

For the functional/instrumental value ‘Make a difference in the world’, it can be important 

for the consumer to see the results of their CRM involvement and that the company fulfils the 

promised commitment to the cause and thus achieves the appropriate outcome. Information 

about the results could be published on the website or on a post-promotional poster in the 
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store. Alternatively, the reporting, e.g. on the website, could be done on a frequent review basis 

throughout the promotional period.   

 

Fulfilling delivery promises and quality expectations in relation to the actual product can 

support the creation of experiential/hedonic value, e.g. ‘Personal satisfaction and better life’ 

and ‘Morally right’.  

 

The CRM purchase could be delivered in a bag or a box that contribute to the 

symbolic/expressive value creation. Buy Aid sends their products as parcels, and the tape 

used for closing the parcel reads ‘Buy Aid’. The purchase will therefore be able to gain 

recognition from others, while it is not yet unwrapped. This can thus support the value ‘Feel 

like/be a good person’.  
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Table 7: Consumer Value Creation Matrix for CRM   

TYPE OF VALUE 

SOURCE OF 
VALUE 

 
FUNCTIONAL/ 
INSTRUMENTAL VALUE 
• Make a difference in the 

world 

 
EXPERIENTIAL/HEDONIC 
VALUE 
• Personal satisfaction and   

better life  
• Solidarity and 

benevolence 
• Meaning with life  
• Morally right 
• Justice 

 
SYMBOLIC/EXPRESSIVE 
VALUE 
• Create/reinforce own 

identity 
• Feel like/be a good 

person 

INFORMATION 

• Information leaflets and 
website should carry the 
message of making a 
difference.  

• Information should be 
specified about how the 
cause benefits and difference 
that the contribution makes.  

• Information should also 
explain how administration, 
advertising and similar costs 
are covered. 

• The hedonic emotional value 
is a very immediate feeling 
and should be supported in 
the purchasing situation. 

• Communication should 
emphasis the human aspect 
of CRM.  

• H&M used a label with the 
text: “This might be the 
most important piece of 
clothing you’ve ever had 
your hands on”. 

• Information leaflets, 
interactive website and in-
store displays should help 
the consumer identify with 
the cause and campaign. 
H&M used famous 
celebrities and had an 
interactive website. 

• Communication could stress 
the consumer’s important 
role in CRM, i.e. no donation 
without a purchase. 

PRODUCTS 

CRM is an intangible aspect of 
the product. It should be 
documented how it makes a 
tangible difference. Important 
aspects are:  
• The size of the donation 
• The trustworthiness, 

reputation and knowledge of 
the organisation/cause 

• Company donation 

• Hedonic value is highly cause 
dependent, and the value of 
CRM as an intangible 
product depends on the 
cause it supports.  

• The actual product can also 
support hedonic value 
creation (e.g. H&M only 
used organic products in 
their CRM campaign).   

• Products should support the 
value creation and not have 
negative associations. 
Organic Max Havelaar 
coffee has positive impact on 
value creation (Buy Aid)  

• Products that can be 
displayed in public also 
create expressive value.  

INTERACTIONS 
(W. EMPLOYEES 
AND SYSTEMS) 

Employees should be well 
informed about cause and 
concept and ready to provide 
the consumer with information. 

Staff behaviour can reinforce the 
hedonic values that CRM can 
create, e.g. morally right 
behaviour.  

Employees should represent the 
image and cause. Extraordinary 
treatment of customers can also 
support value creation.  

ENVIRONMENT 
(PURCHASING 
AND 
CONSUMPTION) 

The store environment should 
not contradict the value and 
should support responsible and 
conscious behaviour. Examples 
include: 
• Reduced energy 

consumption through call 
centre sales only (Buy Aid).  

• Store decoration in natural 
materials (The Body Shop) 

The atmosphere among staff in 
the store can support value 
creation. The product range and 
the physical features should also 
be in line with the CRM values 
(e.g. organic and sustainable 
products, a recycle bin, etc.) 

• Consumption environment, 
e.g. a café, can increase 
value.  

• Increased attachment and 
closeness to the cause will 
also support value creation. 
Local cause will have an 
advantage, but store 
decoration and ambience can 
compensate.  

OWNERSHIP/ 
POSSESSION 
TRANSFER 

Post-promotional information 
about fulfilment of commitment 
should be done in stores or on 
website.  

Fulfilling delivery promises and 
quality expectations also support 
hedonic values.  

The right bag or box can 
increase the CRM created value, 
e.g. Buy Aid uses Buy Aid logo 
tape on their parcels.   

Own creation based on Smith and Colgate (2007) 
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6.6. SUMMING UP 

Based on the consumer interviews, it became clear that not all consumers are equally responsive 

to CRM and that a company should focus their efforts on the more CRM positive consumers. 

CRM thus becomes a mean that can be used to reach some, but not all consumers. Further, it 

was found that CRM is an aspect of marketing within the umbrella of CSR. CSR will be the new 

rules of corporate conduct, and it will have a determining influence on a company’s 

competitiveness. Based on the four-part model of corporate responsibility, it suggested that 

CRM should only be introduced when the economic, legal and ethical responsibilities are 

fulfilled. CRM can be both strategic and tactical, but this thesis found that a more strategic 

approach to both CSR and CRM would create more benefits for both the company and the 

cause. Further, it was expected that a strategic approach would be more honest and therefore 

also more successful with consumers. In relation to CRM, it was recommended to choose a 

cause, which would complement any of the company’s processes in some way. 

 

A range of corporate motivations for CSR and CRM involvement were analysed. CRM can 

increase sales and market share, but to create a sustainable increase CRM should be an 

integrated part of CSR. The brand values and brand personality should be aligned with the 

values and pleasures that CRM can create with the consumer as it can significantly strengthen 

the brand with CRM positive consumers. Corporate image is highly influenced by CSR and 

since CRM can have an advantage over other types of CSR in consumer communications, CRM 

can help improving corporate image. However, trustworthiness and sincerity are crucial issues 

in relation to image. Additionally, CRM can also have a positive influence on employees, their 

motivation and retainment.  

 

Finally, different recommendations were made on how to implement successful CRM. Several 

aspects of the business can be used as supporting functions for the consumer’s value creation, 

which is crucial for success. Generally speaking, CRM is related to responsible behaviour for the 

consumer, and value creating support factors should, if possible, be responsible in some way.   
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7. DISCUSSION OF FINDINGS 

This chapter will firstly sum up the main findings of the previous chapters and define the new 

integrated approach to CRM that this thesis proposes. Secondly, the proposed CRM approach 

will be compared to the exiting CRM literature that was presented in the literature review. It is 

suggested that the thesis has contributed with new relevant aspects and considerations to 

companies’ CRM involvement. Further, it both confirms and rejects already existing knowledge 

in certain areas of the field. Afterwards, the findings are discussed based on an interview with 

CRM expert, Niels Heilberg. Some aspects are supported by his experience and knowledge, 

while other findings are moderated. Finally, some implications of this new approach to CRM 

are presented in relation to a current example of CRM in Denmark.  

 

7.1. AN INTEGRATED APPROACH TO CRM 

The previous chapters have first examined consumers’ motivation for engaging in CRM. It is 

suggested that this knowledge is crucial for companies that use CRM. Based on this knowledge, 

a company perspective was taken, and different aspects were considered. The main results of 

the analysis are pointed out in the following.  

 

Firstly, it is fundamental to recognise that CRM is based on CSR. CRM cannot exist in a 

successful strategic form without proactive and committed efforts within CSR. CSR is 

increasingly becoming a standard requirement, and consumers demand that companies make 

proactive efforts within this area. Carroll’s four-part model can be used as a simple illustration 

of consumers’ attitude (Carroll 1991 in Matten and Crane 2004, see chapter 3). Consumers see 

no value in CRM if a minimum level of CSR is not achieved. It thus makes sense for companies 

to approach CSR in a strategic, yet honest manner. An important aspect is the integration of 

inside-out and outside-in practices (Porter and Kramer 2006). CSR should start with the overlap 

between the interests of the company and the interest of society, and it requires a strategic long-

term commitment from the company to become successful. CRM should be developed in a 

similar way, i.e. making the success of the company dependent on the success of the cause. This 

approach to CRM will make it trustworthy for consumers and thus also more appealing. It is 

hence crucial for CRM to be an integral part of a company’s long-term CSR strategy. 

 

The actual CRM should take a holistic and highly integrated form. CRM should stem naturally 

from CSR and be an integrated part of the company. The value creation framework emphasised 

a variety of issues that should be considered to support and enhance the consumer value 

creation. Information and communications, the actual tangible product, and the intangible CRM 
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output are important aspects. A website, information leaflets, labels and in-store information 

should all reinforce the same emotional message and provide the necessary factual information 

about the benefits for the cause. It is central that CRM communications cover both the 

affective and the cognitive requirements of the consumer. The consumers should be well 

informed about quantifiable facts, while also being spoken to emotionally. Facts and cognitive 

information should be complemented by illustrations and text that speak to the affective side of 

the consumer. This means that the company should take a holistic approach to their CRM 

communications in order to fulfil all the consumer’s needs.  

 

The actual product should also support the ambience of responsible and sustainable behaviour 

that is linked to CRM. A clear link between the cause and the company is not as essential as the 

link between the cause and the consumer. Cause relevance is an important factor, but the right 

communication can compensate for this to some extent. Creation of different types of values 

requires different types of support, but all aspects of the business should generally support the 

consumer’s value creation in relation to CRM. Only when the values of CRM are reflected in 

the rest of the company and its practices, it becomes trustworthy and appeals to consumers. 

CRM cannot be separated from the company’s other practices as this will influence the 

consumer’s evaluation of the CRM negatively.  

 

With the right approach to CRM, the company can strengthen its brand with an increasingly 

large group of consumers, increase sales and improve its image. Consumers are willing to pay 

more for a CRM product and even CRM negative consumers buy CRM products. CRM is also a 

simple and sustainable way to communicate the CSR efforts that are becoming more and more 

important in today’s business.    

 

7.2. THE INTEGRATED APPROACH COMPARED TO EXISTING LITERATURE 

This thesis has tried to contribute to the CRM literature with new perspectives and tools for the 

company that wishes to become engaged in CRM. The review of the existing literature showed 

a gap within companies’ CRM involvement as there was little focus on a strategic and 

sustainable approach to CRM. Companies still seemed to have little guidance as to how CRM 

should actually to be approached to become successful and beneficial for both consumers and 

companies. This section will examine how this thesis contributes with new, useful findings to 

the field and how it confirms parts of the already existing knowledge.  
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One of the major findings of this thesis stressed the importance of CSR as the fundament for 

CRM. Consumers see CRM as window dressing when it is not rooted in a truly integrated CSR 

strategy. Consumers’ demand for a strong link and integration between CSR and CRM is not 

observed in existing CRM literature. The literature acknowledges that the two concepts are 

interrelated, but the importance of this link seems to be underestimated. According to the 

existing literature, CRM is a tool that to some extent can be applied regardless of CSR practices 

in general. This thesis suggests that CRM that is not founded in CSR can have a negative 

influence on the parameters it is trying to improve. Consumers are reflective and take a holistic 

view on the company when evaluating CRM practices. 

 

Further, it was suggested in this thesis that CRM becomes more appealing to consumers when 

it is done in a strategic way because the company can be more honest about its intentions. The 

CSR and thus also the CRM strategy should stem from the integration of inside-out and 

outside-in practices. The academic literature has previously not given any useful 

recommendations on how to integrate CRM in the fulfilment of long-term strategic goals. The 

literature does also rarely reflect upon the consumer’s demand for honesty and integrity in 

CRM.  

 

This thesis also rejects the strong focus on fit between cause and company that is seen in much 

of the CRM literature. The literature suggests that high fit CRM will be more successful as 

consumers use the fit as an indicator of the company’s intentions. This thesis, however, found 

that consumers believe that the fit does not say anything about the company’s intentions and 

motivations. General CSR practices and an integrated approach to CRM is used as an important 

indicator of the company’s motivations. The amount donated to the cause is also used as a 

motivation indicator, and it plays an important role in determining the consumer’s involvement.  

 

Finally, this thesis has tried to operationalise how a company can support the consumer’s value 

creation in relation to CRM. It has not previously been investigated in-depth why consumers 

engage in CRM, and this thesis’ findings are suggested to be determining for the success of 

CRM. Various aspects of the company’s consumer contact influence the consumer’s experience 

and thereby also her evaluation and output of CRM. Specific recommendations were made 

regarding e.g. communications, store decoration, features of the website, and products suitable 

for CRM. This information can prove very valuable for companies with little successful CRM 

experience. This hands-on approach is not seen in any of the existing literature, and it could be 

a major factor in the poor quality of many CRM campaigns. Much of existing literature (e.g. 



DISCUSSION OF FINDINGS 
 

 64 

Polonsky and Speed 2001) seems to take it for granted that CRM can be approached as any 

other type of marketing activity, and this thesis shows that this is definitely not the case. A few 

academics (e.g. Van den Brink et al. 2006) try to get closer to the core of strategic CRM, but it 

still remains very general and thus of little use to the inexperienced company.  

 

This thesis can also confirm a few aspects of the academic literature. Several of the newer 

academics (e.g. Barone et al. 2000; Husted and Whitehouse 2002) refer to CRM as being 

strategic in character, which present thesis supports. Further, the literature (Van den Brink et al. 

2006) also finds that CRM has a more positive influence on a (low involvement) brand when 

CRM is approached in a strategic manner. This is in line with the findings of this thesis. The 

perspective of CRM involvement should according to some academics (e.g. Varadarajan and 

Menon 1988; Bulletpoint 2004; Van den Brink et al. 2006) be long-term and thus more strategic, 

which is supported by this thesis.  

 

The existing literature also offers some good insights on consumer behaviour, which this thesis 

can confirm. Cause relevance for the consumer and the consumer’s role in CRM were 

mentioned in the existing literature (e.g. Broderick et al. 2003; Kotler and Lee 2005; Hoeffler 

and Keller 2002). These aspects were also discussed in this thesis, and it was confirmed that 

consumers prefer to support causes that they know and care about and that some will get a 

personal satisfaction from taking part in CRM. Furthermore, this thesis suggested that cause 

relevance and consumer involvement could increase with the right CRM communication and 

information. The academic literature also mentions the consumer concern about cause 

exploitation in relation to CRM (e.g. Barone et al. 2000), and this paper found that this is a 

critical issue in CRM. The perceived company motivation plays a big role in the consumer’s 

involvement.  

 

7.3. AN EXPERT’S EVALUATION OF THE FINDINGS 

Niels Heilberg has worked with both CSR and CRM for many years and is the director of The 

Aid Agency, an advertising agency specialised in CSR and CRM. The agency is the only one of 

its kind in Denmark. He is often quoted in the press, and his opinions, knowledge and 

experience within the field are highly respected both in and outside the industry. The agency 

helps companies, governmental institutions and NGO’s in all processes of defining, developing, 

implementing and communicating CSR and CRM efforts. An interview was conducted with 

Heilberg to get an expert’s evaluation of the findings, to examine the findings in the context of 

his real-life experience in the field and to get inputs on CRM today. The following will present 
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his comments and reflections. The transcribed interview can be found on the enclosed CD-

rom, appendix 3.A.   

 

Heilberg is generally very confident that CRM is here to stay and that growth in its use and 

popularity can be expected in the coming years. He finds that the concept is still new in 

Denmark, and this can be one of the reasons that this thesis has found a group of consumers 

that are negative towards CRM. They are not yet accustomed to CRM, but this is only a 

question of time according to Heilberg. According to him, no consumer can really be against 

companies doing something good for the society. This comment reflects the paradox that even 

the CRM negative respondents in this thesis had bought a CRM product and would do it again.  

 

Heilberg states that he does not support the need for a strong link between CSR and CRM. 

According to him, CRM is a simpler way into doing more ethical business, and it can easily be 

conducted without the company being deeply engaged in CSR in other areas. He considers 

CRM a tactical tool that “is not meant to save anything, but it can create an attitude, make something 

happen, create hype or awareness about a cause, a product or a launch”. However, the right CRM 

campaign can potentially develop into something more strategic for the company as this thesis 

also suggests. He also finds that a company does not need to control all CSR aspects to be 

responsible. A company can chose some aspects and still be responsible. However, at the same 

time he also suggests that companies that do have at least a CSR minimum often conduct the 

most successful CRM campaigns. He is not totally clear on the issue because he also suggests 

that companies can learn from a successful CRM involvement and following become more CSR 

oriented if they were not very CSR active prior to the campaign.   

 

Due to his perception of CRM as a more tactical tool, he also reduces the consequence of a 

wrong choice of CRM cause/partner. He says about the choice of a CRM partner: “You don't 

burn yourself the same way as when you make a completely wrong choice of partner for your whole company’s 

strategy [i.e. in CSR]. There are limits to how bad it can end up if you make a wrong choice”. Instead he 

stresses the importance of implementation and communications of CRM. A comparative 

example of two different car manufacturers, using the same causes for their CRM campaigns 

with totally different results, supports the importance of implementation and communications.  

This links to the findings of this thesis as one of the most important aspects of the consumer 

value creation matrix is information and the communication hereof. Heilberg stresses several 

times that communicating the story and the CRM campaign to the consumers is crucial for the 

campaign’s success. Like this thesis suggests, he highlights transparency and honesty as vital 
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aspects of the communication to consumers: “What characterises CRM and certain aspects of CSR 

communication is that it should be honest and upright.” Further, Heilberg points out that CRM 

communication should focus on information and less on advertising. It should be totally clear 

what the company is doing. This thesis found that most consumers fully accept that companies 

should make money and that CRM has multiple purposes. Heilberg agrees and suggests that 

communications should also be open about the company’s own gains and goals in CRM.  

 

Heilberg is in favour of the idea of supporting the consumers’ value creation through different 

factors. Probably due to his specialisation in communications he focuses mainly on this aspect. 

Communications should assist the consumer in the value creation process, but he stresses that 

the consumer has to make her own reasoning about value creation. The communication should 

not try to tell the consumer what type of values CRM can create. Furthermore, he also agrees 

that e.g. organic products could support the creation of the values that this thesis found. On the 

other hand, Heilberg also has a very pragmatic approach to CRM, and all aspects do not have to 

be totally politically correct and aligned with the values. According to him, CRM can still be 

valuable and effective even though the product is e.g. bottled water, which is not very 

environmentally friendly.  

 

Building onto the importance of honesty, Heilberg highlights the intentions behind CRM. He 

finds that it is central that the company actually wants to invest resources into the CRM 

campaign. If the company does not want to put any money into the campaign, it is a sign that 

they are not involved in the cause. Lack of involvement means little success. He says: “Consumers 

are not stupid. They can see if this is actually bullshit or useless.”  On the other hand, he also points to 

the consumer’s feeling of playing an important role in CRM, an aspect this thesis found to be 

very important. CRM is important to consumers because they personally make a donation to a 

cause. If the donation is actually done by the company, this aspect disappears. This means that 

the ideal set-up for CRM is a joint contribution by both the company and the consumer.  

 

Since CRM is still relatively new in Denmark, Heilberg mainly refers to international examples 

of successful CRM. Furthermore, with limited experience of successful CRM on the Danish 

market it seems that there is no perfect recipe for good CRM in Denmark. He neglected the 

idea of strategic choice of cause with the statement: “…the more you use your common sense [the better 

will the choice of cause be]”. There is thus an aspect of simple common sense in good CRM. 

According to him, the Aqua D’or CRM campaign with Dansk Røde Kors had been a terrible 

failure. When prompted with the question of what Aqua D’or had done wrong, it was difficult 
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to get a specific answer. On the other hand, he finds that H&M’s campaign with Fashion 

Against AIDS is quite good. Also for this campaign it was difficult to determine exactly what 

made it a success. Heilberg mainly focuses on the company’s role and the clarity of the 

communication when evaluating a campaign. He also states that he does not know exactly what 

the best approach to CRM is as he at the end of the interview says: “…we also have a lot of things 

[~ projects] that we have done on spin… where it is actually just speculations…”  

  

Most of the examples that Heilberg uses as illustrations throughout the interview are either 

American or British. They are characterised by being more than just a simple transaction based 

CRM campaign. They are either supported by events, interactive websites or celebrity 

endorsements. This links with the thesis as CRM needs other factors than just a simple 

donation to support the consumer’s value creation. When asked to give Danish examples of 

good CRM, Heilberg mentions Ecco’s Walkathon and DHL Relay Race, which are actually not 

CRM according to its definition in this thesis. But the examples are again related to the idea of 

supporting the consumer’s value creation process. Finally, Heilberg suggests the Danish 

jewellery manufacturer, Pilgrim’s cooperation with Médecines Sans Frontières6 as an illustrative 

example of good CRM in Denmark. The following section will briefly examine Pilgrim’s 

approach to CRM and relate it to the findings of the thesis.  

 

7.4. PILGRIM AND MÉDECINES SANS FRONTIÈRES7 

Pilgrim A/S was founded in 1983, but the massive growth only started around 1995. The 

company now designs and sells fashion jewellery for men and women, sunglasses, glasses and 

watches at midrange prices. The products are sold through retailers in more than 50 countries, 

and the company has started to open brand shops around the world. The company has since its 

foundation been very committed to CSR, but in the first years the approach to CSR was very 

improvised and in a less structured manner. The vision of the company today includes CSR and 

stresses its importance in the company’s identity: “Pilgrim is to become a global brand in 

fashion jewellery and other fashion related products offering creative designs and corporate 

social responsibility” (www.pilgrim.dk).  

 

The company has recently developed an updated code of conduct for its suppliers in Asia. It is 

also planning to organise events for the suppliers’ employees to thank them for their 

contribution to the company. Pilgrim is developing a foundation that will receive 1 percent of 

the company’s profit. The foundation will provide humanitarian aid to children in developing 
                                                
6 The organisation is also known as ‘Doctors without Borders’ or in Denmark as ‘Læger uden Grænser’. 
7 This section is based primarily on Hulgård and Klein (2007).  
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countries. Further, the company is sponsoring different events in the local community and 

donating products to charity. Finally, the company has a very unique internal personnel policy. 

The corporate culture is based on trust and flexibility, and the company offers a range of 

activities (e.g. a trampoline) to the employees when they need a break in their work.  

 

Pilgrim has been involved in several CRM campaigns, but the most established is the 

cooperation with Médecines Sans Frontières (MSF). It was created in 2003, and the simple 

concept has been running every year since. Pilgrim designs, develops and produces a special 

collection of MSF jewellery twice a year and covers all costs. All marketing activities are handled 

and paid by Pilgrim with MSF’s approval. The products are sold in all Pilgrim’s own shops, by 

all retailers and by MSF. The full profit for each product is donated to MSF, and there is thus 

no profit for the retailer or Pilgrim. The CRM cooperation has since its start in 2003 generated 

DKK 10.3 million to MSF, and it has thus been very beneficial for MSF (www.pilgrim.dk).  

According to Heilberg, the launch of the campaign generated media coverage for the company 

for approximately DKK 10 million the first year.  

 

When looking at Pilgrim’s CRM campaign with MSF in the light of findings of this thesis, there 

are several aspects that should be stressed. First of all, it is worth pointing out that Pilgrim is 

highly involved in CSR in other areas of the business, and the company thus follows the idea 

behind Carroll’s triangle (Carroll 1991, in Crane and Matten 2004:43) that was discussed in 

chapter 6. Further, it seems that the cooperation is quite strategic as it has now been running 

for 5 years. However, the choice of cause does not seem very strategic as it has no relations to 

the business. This is thus opposed to the strategic perspective that Porter and Kramer (2006) 

suggest which was discussed in chapter 6. Reality confirms the lack of strategic thinking behind 

the cause as it was quite a coincidence that MSF was chosen and mainly due to personal 

relations (Hulgård and Klein 2007:104). The fact that Pilgrim covers all costs and donates the 

full profit to the cause is very positive, and both the thesis’ findings and Heilberg also support 

this. Many respondents in the consumer interviews stressed the size of the donation as a central 

aspect in their evaluation of the company’s intentions. Honest and intrinsic intentions were of 

utmost importance to their involvement and assessment of the company. Heilberg also finds 

that that the ideal CRM set-up is one where both the customer and the company contribute to 

the cause. This was also Heilberg’s main argument for highlighting Pilgrim as a successful CRM 

company: “They have done the right thing. […] They have done all of it themselves. They have donated the 

money, all of them. […] That is something you can understand as a consumer.”   
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Examining the case of Pilgrim and MSF through the framework of consumer value creation 

shows how the framework can be used in real life. Pilgrim’s strength in the value creation is 

through its strong corporate culture based on CSR. The company is doing a great effort to 

maintain and integrate all players of their business into the culture despite the growing size of 

the corporation (Hulgård and Klein 2007). It can be expected that the employees, their actions 

and relationship with customers in the stores reflect the positive CSR oriented culture, and 

‘Interactions with employees and systems’ will thereby support consumer value creation. This 

also means that the environment and atmosphere in the stores will reflect the corporate culture, 

i.e. ‘Purchasing and Consumption Environment’. These aspects will contribute to the creation 

of especially hedonic value.  

 

Despite Pilgrim’s successful CRM, there are aspects that are not aligned with the 

recommendations of this thesis. Products e.g. are not particularly aligned with responsible 

behaviour as they are not organic, recycled, fair trade or similar. This is, however, quite naturally 

due to the industry, Pilgrim is operating in. The product as a source of value could, 

nevertheless, be improved. Pilgrim’s involvement in their suppliers and their employees could 

potentially strengthen the value of the products if it is related to the product. Relevant aspects 

of the code of conduct could be attached to the product. This is currently not the case. It comes 

down to the lack of information and communication. Hulgård and Klein (2007) analyse the 

company and its CSR and CRM efforts and concludes that lack of communication strategies is a 

key issue for the company. The MSF products have their own display in each shop with very 

limited information to accompany them. Sunglasses are sold with a small accompanying note to 

explain the donation. There is also a page on Pilgrim’s website that very briefly explains the 

campaign. But generally, the communication and information is very weak and could with few 

efforts improve the consumer’s value creation process significantly. Pilgrim is seeking to 

improve their corporate brand (Hulgård and Klein 2007), and more information about their 

long and successful CRM cooperation with MSF can support the brand building. During the 

conducted consumer interviews, the respondents were asked to mention CRM campaigns that 

they remembered. Pilgrim was not mentioned by anyone, despite the fact that all respondents 

were in the company’s target group and that the campaign has been running for several years. 

This also supports the notion that Pilgrim may be involved in a relatively successful campaign, 

but additional communication and information could increase the company’s outcome of the 

involvement significantly.   
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7.5. SUMMING UP 

The integrated approach to CRM that this thesis proposes has contributed with new aspects to 

the academic literature in the field. Most importantly, it has added importance to CSR as a 

compulsory fundament for CRM and made concrete suggestions on how to operationalise 

CRM to increase both consumer and company benefits. The approach to CRM must be an 

integrated one where CRM is not seen as a simple, tactical marketing tool. CRM should be used 

more strategically and as an integral part of the business. These findings and suggestions are 

new to academic literature on CRM.  

 

Further, the interview with CRM expert, Niels Heilberg, confirmed many aspects of the 

findings in this thesis, while others were rejected. Further, the interview revealed that even 

professionals are not totally clear on the most successful approach to CRM. Common sense and 

even speculations were used in Heilberg’s daily work. Nevertheless, he cemented that CRM is 

here to stay and that its usage will only increase in the coming years. Further, it became clear 

that successful CRM is not just simple transaction based CRM, but it is often accompanied by 

many supporting aspects. It thus becomes an integrated approach where CRM melts together 

with many other factors, e.g. events or celebrity endorsement. Adding the consumers’ need for 

a strong CSR basis, it becomes evident that CRM is not a stand-alone marketing tool.  

 

The case of Pilgrim and MSF was briefly examined, and it is clear that the company fulfils 

crucial aspects of CRM involvement seen from a consumer perspective. The company is highly 

involved in CSR, and their intentions seem sincere. The company itself also donates a lot of 

money to the cause by paying for all costs. However, it is also clear that the company does not 

reap the full benefits from their work. The company could improve their brand significantly by 

improving their communication and information efforts. They do little to support consumers’ 

value creation in relation to CRM.   
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8. CONCLUSION 

The purpose of this thesis has been to generate and develop knowledge and insights on CRM 

with a strategic and sustainable approach. To reach this goal the following research question has 

been examined: How can companies develop and utilise strategic and sustainable CRM to optimise both 

consumer and company benefits?  

 

In order to answer the research question in the most complete manner, it was decided to 

examine the topic from both a consumer and a company perspective and try to answer the 

questions what, why and how from both perspectives. The following will sum up the findings 

and conclusions of this thesis.  

 

Firstly, it was examined what CRM is in a consumer perspective. Through the empirical 

research it became clear that CRM could be many different things for consumers. There was a 

clear distinction between a negative and a positive group of consumers. The negative group saw 

CRM as a pretext for doing nothing, while the positive group stated that CRM was better than 

doing nothing and found that it gave them peace of mind. It could be expected that the positive 

attitude to CRM will become more widely shared as CRM becomes more common in Denmark. 

Consumers found that CRM could be a simple way to do a very small, but good deed. 

Consumers would often be willing to do different types of trade-offs (e.g. pay a higher price) to 

support the good cause through CRM. Furthermore, consumers saw CRM as a minor aspect of 

CSR, and CRM without CSR was perceived as window dressing.  

 

The empirical data revealed many interesting reasons, why a consumer would engage herself in 

CRM. It was suggested that there were eight different values or end-states that consumers could 

achieve through the consumption of CRM products. Four of the values were externally oriented 

and focused on the cause and aspects not related to the consumer, while the other more 

internally oriented values were focused on the consumer’s own personal gains and appearance 

to others. The externally oriented values are ‘Make a difference in the world’, ‘Solidarity and 

benevolence’, ‘Morally right’ and ‘Justice’, while the internally oriented values are ‘Feel like/be a 

good person’, ‘Meaning with life’, ‘Personal satisfaction and better life’ and ‘Create/reinforce 

own identity’. The consumers would often achieve a combination of values. The positive 

consumers achieved their values based on a two main consequences, either related to feeling 

that one has made a small difference or to showing a good deed to the public. Previous research 

on millionaires’ motivation for philanthropy has found similar results for this similar type of 
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cause support. Making a small difference is related to the feeling of having an important role as 

a contributor, which is often observed with consumers.  

 

It was also sought to find out how consumers involve themselves in CRM. Consumers engage 

in CRM in different ways, but it is essential that CRM involvement should not be complicated. 

The empirical data revealed that even the CRM critical consumers had purchased CRM 

products and would do it again under the right circumstances. The expert interview highlighted 

the fact that successful CRM is often accompanied by supporting functions, so the CRM does 

not stand alone as simple transaction based CRM. Consumers clearly like to get more involved 

in and attached to the cause through different activities.    

 

For a company, CRM can be a simple approach to CSR, and it is much easier to communicate 

than CSR. CRM will often be the simple action of selling products that support a good cause 

through a donation. The donation to the cause should be a combined donation by both the 

consumer and the company. CRM cannot be used for window dressing as consumers are very 

observant, and their evaluation of the company’s intentions can be determining for the CRM 

campaign’s success.  

 

Further, it was studied why companies engage in CRM. It was found that CSR is becoming 

increasingly important in business today, and companies without any ethical considerations will 

loose competitiveness. CRM can constitute one aspect of more responsible business. 

Furthermore, if the CRM cause is chosen in a more strategic manner, it can also support other 

processes of the business and thus create self-reinforcing advantages for the company and the 

cause. Simple, tactical CRM can potentially boost sales and achieve other short-term goals, but a 

more strategic and holistic approach will create more sustainable advantages in terms of better 

image and stronger brand as well-conducted CRM can have a positive impact on the brand 

identity. CRM can also have a positive influence on both attracting and retaining employees.  

 

Finally, the thesis has tried to operationalise how companies can approach the task of CRM in a 

manner that can create a sustainable, positive influence on the brand and image. It is key that 

the approach to CRM is holistic and integrated into other aspects of CSR. CRM without a basis 

of CSR in other areas of the business will provide little value, and it can even generate a 

negative response from consumers as integrity and honesty are very important in their 

evaluation of CRM. Further, to enhance and support the consumer’s value creation in relation 

to a CRM purchase, it was suggested that companies should use supporting factors to increase 
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the value of CRM. Different aspects were discussed such as the actual product, information 

channels and messages, the staff’s role, and store decoration and atmosphere. The consumers 

connected CRM with responsible behaviour and the value creating support factors should also 

be responsible in some way. Furthermore, it is crucial that the purpose and effect of the CRM 

campaign is clear to the consumer. This will reinforce the feeling of doing something special 

and that the consumer is making an important contribution.  

 

The thesis thus concludes that companies that want to develop and utilise strategic and 

sustainable CRM should keep a strong focus on the consumer, especially the CRM positive 

consumer. The approach to CRM should be both holistic and integrated, and it is important to 

support the consumer’s value creation in relation to CRM. Further, the CRM generated values 

will be supported even more if the emotional pleasures that a company offers the consumer 

through its brand are aligned with the values of CRM consumption. The company’s honesty, 

cause commitment and integrity are important aspects of the consumer’s evaluation of CRM. A 

company in CRM needs to show commitment and be open about own gains. The integrated 

approach to CRM will create great benefits for the company and can improve both brand and 

image. The consumer will also benefit from this approach because the consumer’s output of a 

CRM involvement will increase as more and better values or end-states are reached easier. An 

integrated approach to CRM will thus optimise both company and consumer benefits. The 

result of this CRM optimisation will be better and more successful CRM campaigns, which in 

the end will benefit the worthy causes and NGOs.   
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9. FURTHER RESEARCH 

This thesis has provided new knowledge and insights on how CRM could be optimised to 

deliver greater benefits to both consumers and companies. Some of the findings are new to the 

academic literature on CRM, and the thesis also opens up for further research. The following 

will very briefly present some on the openings that the author sees based on this thesis.  

 

This thesis has provided its results based on MEC interviews with five respondents in a 

narrowly defined and quite homogeneous group. It would be very interesting to test the 

findings with another or several other respondent groups. Will similar results be achieved? Are 

the values that are reached in a CRM purchase similar to the ones found in this thesis? Further, 

the findings in this thesis were based on hypothetical situations and purchases, which could 

decrease the validity. It would therefore be extremely interesting to investigate and test the value 

creation immediately after or perhaps even during the purchase of a CRM product.  

 

Another area that this thesis has left untouched is the actual testing of the recommendations. It 

would be intriguing to use the thesis’ recommendations to develop an optimal CRM campaign 

for a company. Additionally, it could also be valuable to conduct a comparative analysis of 

different types of real-life CRM examples and looking into their results, both financially and in 

terms of brand and image impact. Subsequently, the findings from such a comparative analysis 

could be compared with the recommendations of this thesis. Are there overlaps? Are there 

other factors that seem to play a role in successful CRM? 

 

Finally, this thesis has focused on the consumer and company perspectives only and thereby 

implying that the cause perspective will be optimised through the optimisation of the two other 

perspectives. Is this actually so? The cause will most likely benefit financially if the CRM 

campaign is successful. But are there other influential factors for the cause? This area is not 

covered by this thesis, but it is obviously very important, and additional research is needed.  

 

It is expected that CRM will evolve, and its usage will increase in the coming years, hence there 

is still research to be done within the field. This thesis has only contributed with a small 

fraction, and many aspects are yet to arise before they can be examined.   
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1. Illustration of Corporate Social Responsibility  

2. Interview Guide for Interview with Niels Heilberg, Partner, The Aid Agency  

3. CD-rom 

a. Transcribed Interview with Niels Heilberg, Partner, The Aid Agency 

b. Transcribed Interviews with Consumers 

 

4. Short Description of Selected Cause Related Marketing Cases in Denmark 

a. H&M and Fashion Against AIDS 

b. Danske Bank and World Wildlife Fund 

c. Buy Aid and Save the Children and DanChurch Aid 

d. Aqua D’Or and Danish Red Cross 

 

5. Interview Guide for Interviews with Consumers 

6. Case Material Used for Consumer Interviews 

a. H&M and Fashion Against AIDS 

b. Danske Bank and World Wildlife Fund 

c. Buy Aid and Save the Children and DanChurch Aid 

d. Aqua D’Or and Danish Red Cross 

 

7. Implication Matrix 

8. Hierarchical Value Maps for Positive and Negative Consumers 

9. Label from H&M’s CRM Campaign 

10. Screen Shot from H&M’s CRM Campaign Website 
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ILLUSTRATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
 
The model is not complete as there are endless variations to the use of CSR. It, nevertheless, gives an 
overview of the concept and how CRM is related to CSR and other interpretations of CSR. 
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INTERVIEW GUIDE FOR INTERVIEW WITH NIELS HEILBERG, AID AGENCY 
 
4. sept. kl. 9.30. 
 

1. Introduktion – tak forbi du ville mødes etc.  
• Hvad skal der ske under interviewet?  
• Slut, når du ikke har mere tid.  

 
2. Kan du fortælle lidt om dig selv og Aid Agency? 

• Hvilken type opgaver er I med på?  
 

3. Introducere emne 
• Problemformulering: How can companies develop and utilise strategic and sustainable 

CRM to optimise both consumer and company benefits? 
• Min definition af CRM 
• Fokus på virksomheder og forbrugere 
• Har undersøgt forbruger perspektiv med MEC med kvalitative interviews 
• Præsentere cases kort (H&M, Danske Bank, Buy Aid & Aqua D’or) 
• Resultater: 

• Positive vs. Negative forbrugere 

 

• Værdi output af CRM for forbrugere (se HVM) 
• Externally oriented values:  

1. ‘Make a difference in the world’ 
2. ‘Solidarity and benevolence’  
3. ‘Morally right’ 
4. ‘Justice’ 

• Internally oriented values: 
1. ‘Feel like/be a good person’ 

Issues Negative group Positive group 

Respondents Jonas and Mette Gro, Helle and Morten 

General approach to 
CRM 

Strange to mix consumption and 
charity. We cannot consume 
yourselves to a better world 

Good idea. Two-in-one concept.  

Showing support to 
others Not interesting for them personally. Positive. Both to get recognition and 

to increase awareness.  

Cases Danske Bank was the most interesting, 
because it was more discrete. 

H&M was very appealing. Danske 
Bank seemed like a marketing stunt. 

Emotional appeal 

Negative towards the wordings that 
play on emotions in the Buy Aid and 
Aqua D’or cases. (E.g. ‘children in 
need’, ‘buy aid’)  

Positive. It is nice when it is more 
concrete, as it makes it easier to relate 
to.  

Organisation/cause Very important that it is the right cause 
and clear how the money is spent.  

Less important, but would be nice to 
know how the money is spent.  

Fit between cause and 
product/company 

No fit.  Clear fit with Aqua D’or, otherwise 
less obvious fit/no fit. 

‘Sovepude’ vs. peace of 
mind 

CRM can give a false satisfaction and a 
pretext for doing nothing else.  

Peace of mind and reduced bad 
conscience 
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2. ‘Meaning with life’ 
3. ‘Personal satisfaction and better life’  
4. ‘Create/reinforce own identity’ 

• Integration med CSR – Carroll’s triangle 
• Sociologiske og psykologiske pleasures 
• Tiltag fra virksomheder, der skal understøtte værdiskabelse for forbrugeren 

(se matrix) 
1. Information 
2. Produkter 
3. Interactions with employees and systems 
4. Purchasing and consumption environment 
5. Ownership/possession transfer 

• Strategisk valg af cause (Michael Porter) – focus på win-win – analyse af 
værdikæden.  

• Hvilke kommentarer har du til mine resultater? 
• Kan du relatere mine resultater til dine erfaringer? 

 
4. Eksempler på virksomheder, som er succesfulde med CRM:  

• Virksomheder? 
• Hvad gør de rigtigt? Hvad gør andre forkert? (Eksempler?) 
• Hvordan er forbrugerresponsen i DK på god CRM? Salg/image? 
• Hvad er fremtiden for CRM i DK?  
• Er der noget nyt på vej frem i stedet for CRM?  

 
5. Tak for din tid. Har du andre kommentarer eller spørgsmål?  

• Jeg vil sende dig det færdige speciale.  
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TRANSCRIBED INTERVIEWS  
 
The enclosed CD-rom contains transcribed interviews with: 
 

A. Niels Heilberg, Partner, The Aid Agency 
B. Five consumers 

• Gro 
• Jonas 
• Morten 
• Mette 
• Helle 
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CRM CASES IN DENMARK 
CRM has become increasingly common in a Danish consumption context. There are various examples 
of both international and Danish companies that have introduced a CRM campaign to support a good 
cause and promote themselves. The following will go into details with four different cases. Three of 
the four were running in Denmark in the spring 2008, while the fourth was active for ten weeks in 
2005. The four represent very different approaches to CRM and are used for the consumer interviews 
in this thesis. The cases have been chosen according to their appeal to the interview respondents, and 
their diversity is intended, as it was expected to generate more data than very similar cases. All 
information is from secondary sources and primarily the companies’ and the organisations’ websites.     
 

4.A. H&M AND “FASHION AGAINST AIDS” 
The H&M CRM campaign was commenced in February 2008 and has thus been running during the 
period this paper was written. The concept is in one sense a traditional CRM campaign with a simple 
donation of 25 percent of the purchasing price to the cause, HIV/AIDS prevention projects around 
the world. However, the concept involves more aspects than the simple purchase dependent donation. 
Different well-known artists, designers and musicians have designed the items that are sold in the 
campaign. The artists that take part in the campaign are Rihanna, Chicks on Speed, Good Charlotte, 
Henrik Vibskov, Jade Jagger, Justice, Katharine Hamnett, My Chemical Romance, Rufus Wainwright, 
Scissor Sisters, The Cardigans, Tiga, Timbaland and Ziggy Marley. None of the participating artists 
were paid for their contribution.  
 
The two participating organisations are Designers Against AIDS and YouthAIDS. Designers Against 
AIDS is a non-profit project of the organisation Beauty without Irony and was founded in 2004. The 
organisation’s purpose is to raise awareness about AIDS in both the media and especially with the 
younger part of the population. The approach is to get various artists to design products that 
Designers Against AIDS can sell in order to raise money for the cause. They initiated “Fashion 
Against AIDS”. YouthAIDS was founded in 2001 and works through media, pop culture, music, 
theatre and sports to stop the spread of HIV/AIDS. YouthAIDS operates in more than 60 countries 
and reached more than 600 million people. The programmes are developed according to specific 
health needs and cultural setting of each country. Both organisations mentioned the campaign on their 
websites.  
 
In Denmark the campaign was accompanied by full-page newspaper advertisements, which showed 
one of the participating artists, the “Fashion Against AIDS” logo and the price. A short, small lettered 
text accompanied the photo and explained the donation of 25 percent of the purchasing price to 
HIV/AIDS prevention. All the items carry a special label that reads: “This might be the most 
important piece of clothing you’ve ever had your hands on.” It is not indicated, when the campaign 
ends. It is stated that it runs for a limited period.  
 
On H&M’s website there are short videos with the designers, where they comment on the fight 
against HIV/ADIS and explain the story about their designs. The website also contains a “video wall”, 
where the artists make a simple statement about the fight against HIV/AIDS (“Protect yourself and 
the people you love. Use a condom”). Consumers can upload a similar video with themselves to the 
wall, where they make the same statement. All the videos are placed next to each other, and they make 
a powerful impression when they are all played at the same time. The website also contains an 
overview of where the videos on the wall come from geographically. By mid-May 2008 approximately 
650 people from Europe, North America and China had uploaded their videos to the site. Further, the 
consumers can send an invitation to support the cause to a friend directly from the website using a 
photo of one of the artists. There is also an overview of the items that are included in this campaign 
and their prices. There is a little information about the organisations that H&M cooperate with in the 



Appendix 4 

campaign, i.e. Designers Against AIDS and YouthAIDS. The cause is defined as HIV/AIDS 
prevention projects around the world.     
 
As the campaign was still running, while this paper was written, it is not clear, if it has been successful 
or not. The high number of people that have uploaded their own video on the interactive website is 
though a good indicator of its success. Further, the campaign website was nominated for a Webby 
Award in the category 'Activism'1, which of course does not say anything about the commercial 
success of the campaign.  
 

4.B. DANSKE BANK AND WWF MASTERCARD 
Danske Bank offers its customers the most traditional CRM product, i.e. a CRM credit card. Every 
time the card is used, Danske Bank makes a DKK 1 donation to the work of WWF. The price for 
having the card is the same as for a regular card.  
 
The card was initially introduced by BG Bank as a part of a more integrated cooperation between the 
bank and WWF. When Danske Bank took over BG Bank in 2007, the WWF mastercard was 
transferred to Danske Bank. There is very little information about the WWF mastercard on Danske 
Bank’s website, and it seems that this CRM mastercard is not promoted to their customers.  
 
The only promotional material for this CRM product is a pdf file, which can be downloaded from 
Danske Bank’s website. It is very informative about the benefits that the card offers, e.g. insurance, car 
rental and its worldwide usage. The information about the CRM aspect of the product is kept to a 
minimum in an objective language and without any illustrations. Due to the limited and poor quality of 
the promotion material, one gets the impression that Danske Bank is phasing out a product that they 
inherited from BG Bank.  
 
WWF (World Wildlife Fund) is a well-known NGO which was founded in 1961 with the purpose to 
save life on earth. WWF primarily focused on saving animal life in the beginning, but is at present also 
very involved in climate and environmental issues. The Danish WWF division was established in 1972, 
and the organisation has with its easily recognised panda bear logo a strong brand in Denmark. WWF 
briefly mentions the cooperation on their website. 
 
There is no available information about the size of the donation that the card has generated for the 
cause.  
 

4.C. BUY AID, DANCHURCH AID AND BØRNECANCERFONDEN 
Buy Aid is a Danish owned company, which was established in 1996. Their business concept is built 
around a fixed donation of 10 percent of the total turnover to different NGOs, and it is thus an 
integrated CRM specialised company. The company focuses on selling directly to companies through 
telemarketing, and the Danish company has branches in Sweden, Norway, Finland, The Netherlands, 
Belgium and Spain. Buy Aid is cooperating with different local organisations to help mainly children in 
need. In Denmark Buy Aid is currently donating money to Børnecancerfonden and DanChurch Aid. 
 
Børnecancerfonden was founded in 1994/1995. The purpose of the organisation is to raise awareness 
about cancer with children, support cancer treatment research and to improve the conditions for 
children with cancer and their families. DanChurch Aid was founded in 1922 with a base in the 
church. The organisation works with both emergency aid and developmental projects in Africa, Asia, 

                                                
1 The Webby Awards is the leading international award honouring excellence on the Internet. See more on www.webbyawards.com/ 
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South America, Middle East, Eastern Europe and Denmark. Both Børnecancerfonden and 
DanChurch Aid show information about the collaboration with Buy Aid on their websites, in a 
positive and informative manner. Both organisations have also published a response to the critique 
that the Danish TV channel, TV2 raised in March 2007. DanChurch Aid also briefly inform about 
how the donated funds are spent.  
 
The offered product range is simple and with focus on office supplies. The products include pens, 
post-its, CD’s, coffee, mineral water and high quality chocolate. It is stressed that the products are 
produced with high ethical standards and without the use of child labour. Two types of Peter Larsen 
coffee are offered, and one of them is organic and certified Max Havelaar. The chocolate is supplied 
by Summerbird and comes in a gift box. Most of the items clearly indicate the support to the good 
cause, as it has special packaging (e.g. mineral water, coffee and chocolate). The pens and the CD have 
prints on them that show the support to the cause.  
 
Since the start in 1996 the company has been able to donate € 9.1 million to different causes around 
the world. The company’s strategy is called 1 to 1, which means that it never earns more profit than 
the amount that is donated. The international presence and expansion also indicates that the company 
and its concept are rather successful.   
 

4.D. AQUA D’OR AND DANISH RED CROSS  
This CRM campaign ran for 10 weeks in 2005. The CRM campaign was a part of Danish Red Cross’ 
Klub 10, where 10 famous people from business and culture were given DKK 50,000 that they should 
make grow. This was often done through CRM campaigns. The Aqua D’or advertising campaign 
showed the models Louise Pedersen and Christian Hald in their underwear. The models were not paid 
for their participation in the campaign. The message in the campaign was that all tricks are legitimate, 
when it comes to raising money for emergency aid. The purpose of the campaign was to raise money 
for water projects in Africa and to raise awareness about global water supply issues. Further, the 
Danish Red Cross also hoped to improve their image with the younger part of the population. Even 
though this campaign dates a few years back, there is still information available about it on both the 
Danish Red Cross’ and Aqua D’or’s websites. 
 
The campaign included a TV, radio and cinema commercial, advertisements in newspapers and 
magazines, go-cards, posters in buses and at bus stops and more. Further, Mads Nørgaard had 
designed a t-shirt that also supported the cause, and the nightclub VEGA donated money generated in 
the cloakroom. For the ten weeks the campaign ran the Aqua D’or bottles had a special label, which 
showed the support. Aqua D’or supported the campaign through paying all expenses in relation to 
marketing, and by guaranteeing the Red Cross a minimum donation of DKK 250,000. The company 
also sent thousands of litres of mineral water to Southeast Asia.         
 
The Danish Red Cross was established in 1876 and is a part of the international Red Cross. The 
Danish Red Cross has various activities in Denmark and also work abroad to help people in war, 
under natural disasters and conflicts. The Red Cross has a very well known brand, and the logo is one 
of the strongest in the world (Andersen 2005).  
 
The campaign got a lot of media coverage, and it raised DKK 1.4 million for the cause. Whether it 
was according to the expectations and targets is difficult to know, but it is a quite good result after a 
ten-week campaign. It is often the goal of the participating company to improve their image, but 
according to a survey Aqua D’or did not manage to improve their image significantly with this CRM 
initiative (Andersen 2005). 
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INTERVIEW GUIDE FOR CONSUMERS 
 
Personlige spørgsmål 
Alder? 
Beskæftigelse? 
Baggrund/opvækst? 
 
Generelt om indkøbsvaner 
Kan du beskrive den sidste gang, du var ude og købe dagligvarer?  

• Hvor meget tid havde du?  
• Hvilket humør var du i?  
• Var det en tur i sig selv, eller var du på vej hjem?  
• Hvad skulle du købe? Var det planlagt?  
• Købte du ting, du ikke havde planlagt at købe? Hvis ja, hvad gjorde, at du også købte dem? 
• Var det en god/positiv oplevelse? Ligner den dine andre indkøbsoplevelser? 
• Hvilken type produkter køber du som regel? Kriterier? 

(Fx. discount, kvalitet, økologisk, mærkevarer, det tilgængelige/tilfældigt, luksusvarer, Fair 
trade, etc.?)  

• Tænker du meget over, om et produkt opfylder dine kriterier, når du står i butikken?  
 

Kan du beskrive den sidste gang, du var ude og købe tøj?  
• Hvor meget tid havde du?  
• Hvilket humør var du i?  
• Var det en tur i sig selv, eller var du på vej hjem, eller kom lige forbi?  
• Hvad skulle du købe? Var det planlagt?  
• Købte du ting, du ikke havde planlagt at købe? Hvis ja, hvad gjorde, at du også købte dem?   
• Var det en god/positiv oplevelse? Ligner den dine andre indkøbsoplevelser?  
• Er du ofte impulsiv i dine tøjkøb? Er det godt eller dårligt? 
• Hvilken type produkter køber du som regel? Kriterier? 

(Fx. discount, kvalitet, økologisk, mærkevarer, det tilgængelige/tilfældigt, luksusvarer, Fair 
trade, etc.?)  

• Tænker du meget over, om et produkt opfylder dine kriterier, når du står i butikken?  
 
Kigger du efter gode tilbud eller reklamer, når du er i butikken?  
 
Kan du huske en reklame, som du har set fornyelig? Hvad synes du om den? Hvorfor var den god? 
 
Synes du, at reklamer og tilbud påvirker dig?  
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Cases 
1. H&M   AIDS  
2. Danske Bank   WWF Mastercard  
3. Buy Aid   Folkekirkens Nødhjælp/Børnecancerfonden 
4. Aqua D’or  Røde Kors 

 
Hvad synes du om denne reklame? 
Hvad synes du om dette produkt?  
Hvad karakteriserer produktet? Er det vigtigt for dig?  
Hvad vil du få ud af at købe dette produkt? Hvorfor er det vigtigt? 
Vil du gerne støtte sagen? Er den relevant for dig? 
Passer sagen til virksomheden og produktet? 
Føler du, at du støtter sagen, hvis du køber produktet? Hvad kan du få ud af at støtte sagen? 
Hvad er virksomhedens intentioner bag produktet og kampagnen?  
 
Social ansvarlighed  
Hvad er social ansvarlighed i et virksomhedsperspektiv for dig? 
 
Betyder det noget for dig, at virksomheden bag produktet er socialt ansvarlig, når du køber 
dagligvarer? Andre varer? 
 
Hvordan får du information om virksomhedens sociale ansvar? Eksempel? 
 
Hvornår har du sidst taget stilling til en virksomheds ansvarlighed, da du købte dens 
produkter/undlod at købe dens produkter? 
 
Hvordan mener du, at social ansvarlighed kommer til udtryk? 
 
Er denne type sagsmarketing udtryk for socialt ansvar? 
 
Hvorfor mener du, virksomheder engagerer sig i socialt ansvar/CSR? Er der forskellige motiver? Hvad 
synes du om virksomheder, som indgår i denne type samarbejder? 
 
Hvad er en god sag for dig? 
 
Vil du generelt set gerne støtte sager? Hvad giver det dig at støtte en sag?  
 
Hvad synes du om denne type tilbud, hvor man støtter en sag gennem forbrug? 
 
Vil du købe et produkt, der støtter en god sag, når du køber det? Hvis du havde brug for det? Hvis du 
ikke havde brug for det? 
 
Vil du købe et nyt mærke for at støtte en god sag? 
Vil du betale mere for at støtte en god sag?  
 
Kender du nogen virksomheder, der støtter en god sag, når man køber deres produkter? 
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6.A.  H&M AND DESIGNERS AGAINST AIDS 
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6.B. DANSKE BANK AND WORLD WILDLIFE FUND 
 

WWF MasterCard 
 
Du støtter den truede natur verden over 
For hver gang du bruger WWF MasterCard, støtter Danske Bank WWF 
Verdensnaturfonden med 1 kr. Pengene går til fondens naturbevarende 
arbejde. 

 
WWF MasterCard er et internationalt kreditkort. Du kan blandt andet bruge kortet i 
forretninger, penge-automater og banker – både i Danmark og i udlandet. 
MasterCard er et godt supplement til dankort og Visa/dankort. 
 
WWF MasterCard fra Dansk Bank er imidlertid mere end blot et kreditkort. Når du 
betaler en rejse til udlandet med dit MasterCard, er du nemlig dækket af en 
forsikring ved forsinket fly og bagage – og du kan få rabat, når du lejer bil. 
 
Hvor kan WWF MasterCard bruges? 
Kortet kan bruges mere end 24 mio. steder verden over – heraf mere end 27.000 
steder i Danmark. Du kan fx betale med det i butikker, på hoteller, restauranter, 
servicestationer og hos flyselskaber. Og du kan hæve kontanter i pengeautomater 
og banker. 
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6.C. BUY AID AND SAVE THE CHILDREN AND DANISH RED CROSS 
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6.D. AQUA D’OR AND DANISH RED CROSS 
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IMPLICATION MATRIX 
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HIERARCHICAL VALUE MAPS FOR POSITIVE AND NEGATIVE CONSUMERS 
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Negative Group 
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H&M LABEL FROM THE CRM CAMPAIGN WITH DESIGNERS AGAINST AIDS’ 
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SCREEN SHOT FROM H&M’S CRM CAMPAIGN WITH DESIGNERS AGAINST AIDS 



 1 

Interview med Niels Heilberg, 4. sept. 2008 
 
 
N: Hvad der er du sidder og laver? 
 
I: Ja, det kan du tro. Jamen, jeg skriver speciale på CBS, jeg læser cand.merc.int, som er sådan 
en blanding af sprog og økonomi, SPRØKs overbygning, hvis du kender det? Jeg skriver 
specialet om cause related marketing. Og sådan som jeg har forestillet mig at det her 
interview skulle forløbe, først så… du må gerne fortælle lidt om hvad I laver, og hvilke nogle 
ting I er med på, og så fortæller jeg sådan lidt, hvad jeg har fundet ud af I mit speciale, hvilke 
nogle resultater jeg har fundet, jeg er i sådan sidste fase af det nu, og så kan vi måske 
diskutere det. Det er det jeg har forestillet mig.  
 
N: Jamen, det lyder som en god idé.  
 
I: Og du må bare sige, hvis du ikke har mere tid og du skal gå. Jeg forestiller mig, at det ikke 
tager så lang tid.  
 
N: Hvad regner du med ca.? 
 
I: Halv time, tre kvarter… Hvis det er ok? 
 
N: Ja, det er fint.  
 
I: Måske kan du starte med at sige lidt om, hvad I laver og…  
 
N: Ja, det kan jeg godt. Øh… jamen, øh… Vi laver jo i udgangspunktet kommunikation, det 
er ligesom den baggrund, vi har. Men firmaet er lavet på baggrund af, at der opstod et 
behov, som der ikke har været der tidligere, før… fra virksomheder, som… hvad skal man 
sige… støder hovedet mod en mur på de traditionelle kanaler. De kan ikke markedsføre sig 
ud af en… øh… etisk problemstilling. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er noget, 
man skal handle sig ud af. Og så skal man mere kommunikere sine handlinger. Det har de 
ligesom fundet ud af. Så det er jo ligesom den ene halvdel af det. Og den anden halvdel af 
det er… man skal hjælpe.. der er nogen… store ting i gang rundt omkring, som gør at alle, 
både virksomheder og myndigheder og forbrugere har ændret adfærd markant. Og for 
forbrugerne taler man om at det er den største… det er det største udsving i adfærd, der er 
sket nogensinde. Altså fra… for to år siden… altså det er sådan en undersøgelse, der blev 
lavet i London af nogen, der hedder Lander Associates, som lavede en måling på hvor 
bekymrede folk var for miljø. Og for to år siden var folk ligeglade, ej to et halvt år siden, og i 
dag er de meget bekymrede. Så det er bare sådan fra nat til dag, eller nærmest omvendt, 
ikk’… Og det er klart at det… øh… at når folk begynder at mene noget så voldsomt, så 
påvirker det en masse ting, så påvirker det den måde de køber hus på, den måde de holder 
ferie på, den måde de køber ind på, alle mulige ting og sager. Og så bliver det pludselig en 
holdningsændring (?)… Vi har så valgt at stå… eller stille os som rådgiver for nogle af de 
spillere, myndigheder, virksomheder, også hjælpeorganisationer, NGO’er… og prøve at 
hjælpe dem med at imødekomme de krav, der bliver stillet fra forbrugerne. Øh… vi har tre 
kundegrupper. Den ene, det er virksomheder, og den er delt i to. Den ene det er large 
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corporate, som er dem der har styr på det og mange tusind ansatte… Og som regel også kan 
gøre det, selvom de måske er startet…      
 
I: Men har de altid styr på det eller hva’? 
 
N: Nej, de har styr på det, forstået sådan… I og med at du er så stor corporate, så har du 
ansat folk til at tage sig af de her ting, hvor det har du ikke som en enkeltmands-
tømmervirksomhed.  
 
I: Nej, ok. 
 
N: Og øh… og de har økonomien til det og de har the means… altså de kan gøre det. Det er 
selvfølgelig er udfordringen, det er også store virksomheder, det er store tanker, de et svære 
at flytte… sådan nogle store virksomheder. Det tager lang tid at dreje en holdning, eller det 
tager lang tid at dreje et princip i de her virksomheder. De er jo også startet typisk et andet 
sted, om jeg så må sige… hvis de lever af at sælge benzin eller olie eller lave biler, eller hvad 
fanden ved jeg… de har jo ikke lavet deres forretning i udgangspunktet, som skal passe til 
det her. Det er noget, der er kommet senere. Den anden halvdel af kunderne, det er det vi 
kalder sociale entreprenører, som blandet andet tante Ellis (?), som sad lige til højre, da du 
kom ind, har skrevet en bog om, som hedder De nye pionere. Det er jo små virksomheder, 
som har en forretningsplan med et socialt sigte, hvor de siger: Jamen, vi laver forretning ved 
at… hvad skal man sige… gennem… for eksempel at arbejde med tæpper, som kan komme 
ud af ingenting og som skal blive til ingenting. Det er jo fuldstændig… [uklart] i forhold til 
bare at lave et almindeligt produkt, hvor du er ligeglad med, hvordan fanden du laver det, 
bare det er billigt, ikk’… Og det har de jo haft kæmpe stor succes med. Det er to meget 
forskellige typer virksomheder. Den ene er små og [uklart],  de andre er store og velmenende 
og tunge. Så det er meget forskelligt. Så har vi hjælpe organisationer og NGO’er. De har 
typisk et problem, og det er at de har ingen ressourcer, overhovedet, hverken økonomisk og 
menneskeligt. De har heller ikke nogen specialister, de har ikke nogen, der er eksperter i 
markedsføring, eksperter i fundraising, eksperter i partnerskab… Så der kommer de rigtig, 
rigtig tit til kårde… de kan heller ikke kaste særligt meget energi efter et samarbejde eller 
partnerskaber eller den slags, for de har en sag, de skal lave, hvor de skal give nogen mad 
eller helbrede nogen mennesker. Og ikke, hvad ved jeg, gå og tage sig af en eller anden 
virksomheds medarbejdere… og noget cause related marketing. Øh… og så den sidste del er 
myndigheder, hvor der er mange, hvad skal man sige… som jo ønsker at lave en 
adfærdsændring… Spis sundere, drink mindre… øh… hvor man egentlig ønsker, prøver et 
eller andet sted at påvirke folk til en enten mere ansvarlig eller mere fornuftig eller mere sund 
adfærd… Alt det her binder også ind i alt det her. Fælles for de her tre kundetyper er, det vi 
kalder, Purpose beyond profit, hvor det egentlig er… hvor de ønsker at foretage sig noget, 
men det er ikke direkte bundline orienteret, eller omsætningsorienteret. Det er simpelthen 
noget, der handler om at flytte… move the minds, i virkeligheden, ikk’… flytte folk fra et 
sted til et andet. Så man kan sige, det [uklart]  vi egentlig sidder med til daglig, det er jo 
egentlig noget med at flytte holdninger, og få… øh, hvad skal man sige… og få de 
holdninger til at ryge ind i de ting, som du ser, når du fx ser på en virksomhed, eller en NGO 
for den sags skyld.  
 
I: Mmm, så det har også noget med deres brand og image at gøre? 
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N: Ja, det har det i høj grad. Man kan se, hvis du kigger på… for nogle år tilbage, da 
launched man Product Red, som ligesom var det første sådan store corporate samarbejde, 
der egentlig var. Og de lavede en test, der 1,5 år efter… Der var fire virksomheder med, 
American Express, GAP, Armani og Reebook. De lavede så en kæmpe stor brand-
undersøgelse i USA baseret på de klassiske discipliner. Det der skete, det var virkelig, virkelig 
mærkeligt, det var… lige præcis de fire virksomheder havde simpelthen lavet nogle sindssyge 
hop i de her analyser af etik og ansvarlighed.  
 
I: Ok.  
 
N: Og de havde ikke foretaget sig andet end at de havde lavet et partnerskab med Bono. Det 
var det. Men det var globalt og det var velment, og det var stort og det var [uklart] i år. Hvor 
andre virksomheder, de lå helt i top, selv Reebook, som er Nike-ejet, og Nike har jo virkelig 
et dårligt historisk rygte med sweatshops… de lå også i top 10 på denne her liste, og de har 
bare slet ikke haft historik for sådan noget her. Men folk opfattede det, det er det, der er det 
interessant ved det, det handler om, hvad folk opfatter og hvad de synes er vigtigt. Og det er 
også nogle ting, de ikke synes er vigtigt. Og de er faktisk ikke specielt grundige, forbrugerne, 
når de går til det. De vil bare godt have, at de føles rigtigt og virker rigtigt, og at det er noget 
de ligesom forstår. Nogle andre virksomheder, som jo faktisk havde… som fx McDonald’s, 
som i samme periode da denne analyse blev lavet, havde indført gulerødder og grønne meals 
og æblejuice til ungerne i stedet for cola, de havde en masse problemer med deres 
fagforening, medarbejdere [uklart] og uddannelse… De havde virkelig brugt millioner og 
atter millioner af dollars på rent faktisk at gøre noget, de havde bare ikke dokumenteret det. 
Og det er også en af de der must-haves, når du arbejder indenfor det her område, det er at 
du skal fortælle historien…  
 
I: Men hvordan skal man netop gøre det, det synes jeg også, har været en af de ting, jeg er 
stødt på, måske især i Danmark, at folk er meget kritiske overfor virksomheder, som bare 
kommer ud og siger, at vi er åh så fantastiske og skriver lange rapporter…  
 
N: Sådan skal du heller ikke gøre… Du skal ikke gå ud og sige, vi er åh så fantastiske. Altså 
man kan sige, der er to problemer i Danmark. Et: Det er relativt nyt. To: Vi har en Jantelov. 
Øh… Men man kan egentlig sige ret præcist. Jeg har faktisk skrevet et indlæg om det her for 
nylig, som jeg måske kan give dig…. Men øh… problemet er jo, du kan jo ikke flytte nogens 
holdning ved ikke at sige det til nogen, og det er klart at hvis du går ud og siger, som Jysk 
Sengetøjslager gjorde fx Vi har Code of Conduct, vi har dit og dat, og så viser det sig tre 
måneder efter, at de har små børn, som står i kemi til knæene i Indien, ikk’… Det er ret 
dumt. Og man kan sige, medierne er jo også meget opmærksomme på det, ikk’? Fx med 
Statoil, som launched sådan noget Bio95 benzin og sådan noget, som jo egentlig var 5 % 
bioethanol… hvor de… hvad er det, det er jo ingenting. Men de har sgu’ da gjort noget, og 
de omlagde hele molevitten, uden at spørge nogen, de gjorde det bare. Og der var jo masser, 
både regeringen og konkurrenter, der sagde: Ja, det er bare lige meget, og hvad er det for 
noget. [uklart] …bioethanol som det er og det kan blive mere miljørigtigt osv. Men det som 
man glemmer lidt, det er selvfølgelig: Jamen har de gjort det rigtige, eller har de ikke gjort det 
rigtige? Der er mange forbrugere, som har valgt at skifte til dem, udelukkende fordi de sagde: 
Det forstår jeg godt, og hvor er det fint, der er nogen, der tager initiativ på det her område… 
At folk har ikke nødvendigvis… Det er mere det forretningsmæssige tilgang, der gør… 
Jamen, skal vi så begynde at være skide grundige, og skal så begynde og… og skal vi så 
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begynde at have styr på alle vores leverancer baglæns, for at det hænger sammen? Nej, der 
skal man ikke. Toms fabrikkerne, de sagde også på et tidspunkt… direktøren… hvor de 
sagde [uklart] corporate social responsibilty, og hvad nu… hvor han sagde: Jamen, vores 
grænse går til det vi kan kontrollere, vi kan ikke kontrollere hele verden. Vi er ikke en NGO, 
vi er ikke sat i verden for det, vi er en arbejdsplads og en virksomhed, og i øvrigt en 
virksomhed, som skal leve af det, vi laver og tjene penge på det, fordi det er vores bidrag til 
samfundet. Det kan vi så prøve at gøre så godt som muligt, men vi kan jo ikke styre det ned i 
detaljer. Vi gør det så godt som vi kan. Øh… og så er der så forskel på, en gradbøjning af, 
hvor godt er det så… hvor der er nogen, der vælger, at tage det meget alvorligt og meget 
håndgribeligt og virkelig ændre en masse ting. Og der er nogen, der gør det, de synes, de kan 
formå.  
 
I: Og det kan også godt forsvares, at det er nok? 
 
N: Man kan sige, helt overordnet set, så kan man jo sige… man skal stille sig selv det 
spørgsmål, der hedder: Er det forkert at en virksomhed går ind og tager et ansvar for 
samfundet?  
 
I: Det er det vel aldrig, nej.  
 
N: Det kan det umuligt blive. Det kan det aldrig blive. Og så kan man sige, i samme takt som 
global opvarmning og Kina [uklart] forbrug, [uklart] som er begyndt at blive meget populært, 
så er det… Så er der en masse andre begreber, som alle samme igen vedrører de her bløde 
værdier, som CSR i virkeligheden handler om, det handler om stolthed og innovation og 
tilknytning, loyalitet… øh… meget godt, bløde værdier, som du normalt ikke sætter et 
kroner-tegn for enden af, men det er det jo. Altså loyalitet er lig dollars. Punktum finale. 
Loyalitet er ikke omsætning, nødvendigvis, men det er bundlinien. En mindre 
medarbejdergennemstrømning eller mindre kundeflow, og så man kan sige, at folk er ved at 
forstå at de her mekanikker, er noget som rent faktisk skaber bundlinien. I starten var der 
meget snak om, det var så blåøjet… Altså… men hele idéen med CSR og CRM er jo at 
skabe en god forretning, som også er god i sådan mere ansvarlig forstand… 
 
I: Så det gælder om at balancere de to ting lidt? 
 
N: Nej, nej… altså bare for at give dig et eksempel, så kan man sige, øh… hvis sætter CSR 
som begreb… lad os nu sige du laver… varmeapparater…  
 
Telefon ringer.      
N: Hvor kom jeg fra… Jo, hvis du laver airconditioning anlæg, så kan du som air-
conditioning-product, jamen så kan du jo sidde og spekulere om, hvordan du pakker dine 
air-conditioning-anlæg, når du sender dem ud. Du kan også spekulere i, om du bliver boret 
fire huller til skruerne eller to huller til skruerne. Men du kan genbruge dit papir, du kan køre 
i Toyota Primus… Du kan også gøre noget helt andet, du kan også gøre det, at vælge at sige: 
hvad nu, hvis vi kan lave et air-conditioning anlæg, der bruger 30 % mindre energi, og vi 
leverer til hele [uklart], der har vi 60 % af verdensmarkedet… hvad kommer det til at betyde 
for verden… at vi gør det her, det kommer til at betyde en hel masse, for det betyder at 
sådan et sted som Kina, hvor de flytter hele byer rundt, fordi de ikke har ressourcer nok, at 
de kommer til at bruge 30 % mindre på opvarmning eller på nedkøling af deres huse… Det 
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er rigtig meget. Forestil dig så, hvad der sker, når du går tilbage til den ingeniør, der sidder og 
udvikler de her air-conditioning apparater… og siger: Ved du hvad, har du ikke lyst til at 
redde planeten? I stedet for at sige: Har du ikke lyst til at lave et mere effektivt air-
conditioning anlæg? Det er en kæmpe motivator for alle. Men du kan jo… man kan jo sige… 
det kræver jo, at du fortæller den historie. At folk forstår… og det hjælper dem til at lave den 
kobling, hvad er det så det betyder, det du egentlig laver, hvis vi vælger som virksomhed at 
have det her fokus. Set i sådan en kontekst, så betyder det jo virkelig, virkelig meget. Prøv at 
forestille dig, hvor meget det betyder for dig at være forsker eller… det kan jo være 
groundbreaking, det du virkelighed sidder og laver… Så man kan sige, man kan jo bruge… 
man kan skabe en masse... I virkeligheden kan man jo sige, hvis du ellers har formået at lave 
en air-conditioning anlæg, som var 30 % mere effektivt, burde man lave en egentlig division 
med det… Det kunne være, det var den forretning, du skulle leve af resten af dine dage. Og 
så skulle du skrotte den gamle forretning. For det her, det var meget bedre forretning… på 
altså pengemæssigt. Og så er det jo også en meget bedre forretning for planeten, ikk’… Så på 
den måde, der kan man ikke bare… tie stille om det, altså… man skal ikke bare holde det 
inde. Det er vigtigt at der er synligt og fysisk. At folk, de kan se og forstå, hvad der er… hvis 
du er medarbejder eller kunde… At de køber ind dér… Du er nødt til at fortælle dem, folk, 
de historier, når de køber ind dér… Så det der med at tie stille, det duer ikke.  
 
I: Og det er så der, hvor I hjælper med at kommunikere det?  
 
N: Ja, der gør vi, og så… nogle gange hjælper vi med at kommunikere det, men vi hjælper 
dem også med at formulere det, og vi hjælper dem også med at planlægge det. Helt tilbage til, 
hvad er det så, vi skal lave og for hvem. Mange virksomheder har måske 10 stakeholder 
grupper og har ledelse og aktionærer og medarbejdere og kunder og samarbejdspartnere, 
altså alle mulige… Vi siger: Hvad gør vi så i forhold til alle dem? Hvordan forholder vi os til 
vores indsats, eller det vi har valgt at gøre? Hvad skal vi fortælle, hvad for en historie skal vi 
fortælle til hvem og i hvilken rækkefølge?  
 
I: Mmm, men fx Michael Porter taler om, at man skal vælge sin sag sådan lidt mere 
strategisk, og det lyder lidt som om, det du siger. Det også skal passe ind i selve 
virksomheden og der er mange, der vælger en sådan lidt mere generisk sag, som egentlig ikke 
har noget med deres egen virksomhed at gøre. Så bliver det meget sådan, det står meget 
alene og det giver egentlig ikke rigtig noget til virksomheden?  
 
N: Man kan skelne mellem… Der kan man godt skelne lidt i mellem CSR som overordnet 
begreb, der dækker alt. Det er jo sådan en kæmpe stor hat, som rummer alt lige fra brand til 
produktion, alle de ting, som du arbejder med i en virksomhed. Der er det klart, at der skal 
det være et strategisk meget fornuftigt valg, du laver. Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem 
du vælger at arbejde sammen med. På alle mulige planer, også i forhold til hvem er de, hvor 
store er de, er de globale, har de en ordentlig track-record, har de 5 ambulancer stående i 
garagen i Herlev, som ikke burde stå dér… alle sådan nogle ting. På CRM behøver det ikke 
være helt så strategisk, for en CRM aktivitet er jo meget mere taktisk orienteret. Den er 
typisk forbundet med et konkret salg af en vare eller en konkret handling, som du vil have 
folk til at gøre, som typisk peger i en eller anden meget specifik retning. Men som ikke er 
noget, der er lavet til redde noget, andet end at skabe en holdning eller få noget til at ske eller 
få noget hype eller opmærksomhed omkring en sag eller et produkt eller en launch eller et 
eller andet. Hvor, der kan man sige, det stiller det ikke helt så store krav, fordi det bliver 
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brugt som en… Det er en lettere genre, kan man sige. Det er lettere at sige: Nå, jamen, jeg 
har jobportal, og jeg vil gerne have et NGO partnerskab. … [uklart] så vi kan lave nogle ting 
sammen, som kan skabe os mere trafik og dem flere penge, fx Jamen, skal det være noget 
med børn eller skal det… hvad er det egentlig vi laver, hvis vi sælger jobs? Jamen, det er 
noget med fremtiden og mennesker, og mennesker sammen. Der kan du jo finde på alle 
mulige kombinationer af organisationer, som du kan arbejde… sager du kan gå ind i. Der er 
ikke… Du brænder dig ikke helt på samme måde, som hvis du laver et fuldstændig skævt 
valg i hele din virksomhedsstrategi’s samarbejdspartner. Det er begrænset, hvor galt det kan 
gå, selvom du vælger lidt forkert. Men jeg vil sige, jo mere du bruger din sunde fornuft… 
Men jeg kan huske Fiat havde på et tidspunkt et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse… 
Hvad fanden har biler med kræft at gøre? Men for nu at vende tilbage til CRM, som du jo 
skriver om, så er alt jo relativt. Fordi i London for nogle år siden gjorde Ford det med det 
engelske cancer society. Der vil jeg jo stadigvæk sige, hvad fanden har det med hinanden at 
gøre? Men alt er relativt, fordi det de gjorde derovre, det var: De launched en bil til kvinder. 
Og så sagde de: Ok, vi ved, at det der skal til for at sælge biler, det er prøveture. 
Udelukkende. Det er simpelthen det, der gør at slutsedlen bliver skrevet under. Vi ved at få 
folk til at tage prøveture, det koster os penge. Så laver de normalt konkurrencer, vind en tur 
til Frankrig og skiferie, få en bil en i uge, hvad ved jeg. Denne her bil, den var så til kvinder. 
Og så sagde de: Hvad er det, de går op i, og hvad er det for noget, der er gang i derude i 
forhold til alt det her? Og så vendte de det hele på hovedet og sagde: Vi tror, at de kvinder, 
som gerne vil have denne her bil, de bekymrer sig om hinanden og om… cancer, 
brystcancer. Og det tror vi er en fællesnævner for dem, at de har et forhold til det her, i 
højere grad end hvis det havde været fadderbørn eller et eller andet. Så de lavede… Det var 
rigtig rigtig smart, det de gjorde… Så tog de, så launched de denne her bil, i stedet for at lave 
en masse annoncer, så sagde de: Hvis du kommer ind og prøver denne her bil, så giver vi 
500 kr. til Breast Cancer Society. Så bare ved at gå ind og prøve bilen, også selvom du ikke 
have tænkt dig at købe den, så gav du… så sørgede du faktisk personligt for, at der blev givet 
nogle penge videre til noget, som du som kvinde faktisk synes, var ok. Derudover gjorde de 
det, at de pakkede… jeg tror, det var 150 af de her Ford-biler, og pakkede dem ind i lyserødt 
folie med Brystcancer Society’s logo på. Så det var sådan nogle rullende ambassadører for 
hele det her Brystcancer Society…  
 
I: Ja, det var en meget sjov idé…  
 
N: Som holder i alle forhandlere. Så det var fandme all over England, de der biler… Og de 
lavede en kæmpe presse [uklart], hvor alle bilerne blev kørt ind på et eller andet… sted i 
London, og det var en kæmpe succes. Kæmpe succes. Kæmpe succes for Ford, for de var 
gået ind i det her. Pludselig fik denne her målgruppe, der hed kvinder, fik et helt andet 
forhold til den bilproducent. Breast Cancer Society fik en hulens masse opmærksomhed ud 
af det plus en ordentlig røvfuld penge. Og det der partnerskab er aldrig stoppet. Og er 
faktisk startet op i USA og alle mulige andre steder, og er virkelig… Det, der typisk sker, når 
man arbejder sammen på den måde, det er jo, at det udvikler sig. Det starter med noget 
simpelt og så bliver det større. Så finder de ud af, at det virker, og så udbygger man det, 
satser mere, bruger mere, gør det grundigere… Øh… Så det er typisk noget, der udvikler sig 
over år. Og i dag er det simpelthen så tjekket. Det er så tjekket, at de har 35 celebreties, altså 
vi taler top-top-top-navne, de bedste skuespillere, de bedste [uklart], som støtter sagen, altså 
som støtter Ford, der giver penge til… Altså det er jo helt sindssygt… Det er 
bilproducenten, som giver nogle penge til breastcancer… 
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I: Det lyder meget cool.  
 
N: Så hvis bare det er gjort rigtigt… og det er jo nok, der handler om, at folk skal ikke bare 
stå og sige, vi er bare skide gode. Nej, det skal de nemlig ikke. I skal fortælle, vi gør det her… 
Fordi vi synes, det er den rigtige måde for vores forretning at tjene penge på. Det vil folk 
godt… Det kan folk godt forstå. Men hvis du sætter det op og siger: Ah, vi er skide gode, 
fordi at vi er… vi giver en fem øre til Dansk Røde Kors, hver gang vi sælger en flaske vin til 
250 kr. Det kan folk godt gennemskue, at… de er i bedste fald ligeglade, ikk’… men når du 
begynder at lave noget, der rammer folk, så er de faktisk… så…[uklart]… betale lidt for 
det… har det jo ikke noget med dem at gøre.  
 
I: Mmm, men hvis jeg lige kort skal forklare, hvad det egentlig er jeg har prøvet på at lave i 
mit speciale, så går det ud på, at… jeg har jo valgt at primært at fokusere på CRM, som 
denne der transaktionsbaserede med at folk skal købe noget, ikk’… og så har jeg fokuseret 
primært på virksomheder og forbrugere, og ikke så meget på NGO aspektet. Og så var det 
noget med, altså du taler om, at det er et taktisk værktøj, øh… og der er sådan i litteraturen, 
jeg har læst, en diskussion om hvorvidt det er strategisk eller taktisk. Og jeg har prøvet sådan 
at finde ud af, hvordan man kan optimere det, så både forbrugere og virksomheder får mere 
ud af det, og det giver dem mere værdi på hver deres måde, ikk’. Øh… så jeg har interviewet 
nogle forbrugere, kvalitative interviews, og så brugt det som hedder Means-End Chain 
theory, som… 
 
N: Ok, den kender jeg ikke.  
 
I: Nej, men det går ud på, at… ja, man kan bruge det i alle mulige sammenhænge med 
forbrugere, som køber nogle produkter… Øhm, og det går ud på, at forbrugere køber et 
produkt som et mean til at opnå… Ja, men denne der teori, altså den går ud på, at der er 
nogle underliggende værdier bag, når forbrugere køber noget… så hvis de køber en liter 
mælk, så er det egentlig for at opnå sundhed eller et eller andet, en bedre familie og sundere 
børn… så man bliver sådan ved med at spørge ind til hvorfor køber du, hvad får du ud af 
det, hvad får du ud af det… og det er sådan en helt vildt irriterende måde at blive interviewet 
på, ikk’… men til sidst opnår man så kan komme sådan rimelig højt op… til et værdiniveau. 
Og det har jeg altså gjort ved at præsentere dem for nogle cases og sige: Hvad ville du gøre, 
hvis du købte det her, hvad ville du få ud af det. Og blive ved med at spørge ind til det. Og 
generelt dem, jeg har interviewet… det var sådan de negative og de positive… blev det 
rimelig tydeligt, at der var nogle, der synes at CRM var noget pjat… det de sagde, det var, at 
det blev en sovepude, så gjorde man ikke andet end at købe en liter mælk, og så havde man 
gjort dagens gode gerning. Og så var det nogen, der synes, det var en god ting. Det var da 
bedre end ikke at gøre noget. Det delte sig meget tydeligt, at der var nogen, der synes, at det 
var noget mærkelig noget, at man kunne forbruge sig til en bedre verden, og sådan noget, 
ikk’… Og så var der dem, der synes…  
 
N: Hvordan fordelte de sig, synes du, i forhold til dem du talte med? I yderpunkter tænker 
jeg på. Var der mange af den ene gruppe? 
 
I: Altså jeg har ikke interviewet så mange, for hvert interview tager to timer, så det har været 
sådan en 50-50 fordeling. Det var egentlig… det var både sådan… det var ikke noget med 
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køn eller noget… Det var meget tilfældigt, tror jeg. Men jeg ved ikke, om det har lidt med 
deres politiske overbevisning at gøre, forbrugerattitude… generelt set…  
 
N: Det har det sikkert.  
 
I: Men det var også meget sådan, om hvorvidt man har lyst til at vise det frem. Fx har der jo 
været denne her for nylig, fra H&M… Hvor de havde de der t-shirts, ikk’, og der synes dem, 
der var i den negative gruppe, det var sådan pinligt at gå og vise det frem og også købe sådan 
noget vand, hvor der står at man har støttet en god sag. Så man kan gå og få lidt… god 
credit og sådan noget… Det synes de var pinligt, hvorimod den positive gruppe kunne se at 
det gav dem ekstra credit, ikk’… Men så ud fra de der interviews kan man så opbygge et, det 
hedder et Hierarchical Value Map, hvor man ligesom starter med hvad de siger, og hvordan 
de argumenterer op… og så skulle det her så ligesom være nogle overliggende værdier. Det 
er sådan lidt kompliceret, men… 
 
N: Ja. Det er meget meget sjovt, at du får tankerækkerne med faktisk.   
 
I: Mmm.  
 
N: Det er meget fede dem der, jeg kender… jeg har godt set dem.  
 
I: Så, ja, så det som jeg sådan har fundet ud af, det er, at der er de positive og de negative, der 
er de her værdier, som de kan opnå, og så har jeg sådan et andet framework, som jeg har 
brugt til at få virksomheder til at kunne støtte, hvordan man kan opnå de her værdier… så 
de tager nogle ekstra initiativer, som kan [uklart] CRM for at opnå de her værdier, så det 
bliver nemmere for forbrugere at se, at de kan opnå justice, eller hvad det nu måtte være. Og 
det synes jeg faktisk er rigtig svært, hvordan man kan sige: Man laver en CRM kampagne, og 
samtidig gør man noget ekstra for, at det bliver mere synligt at de kan opnå nogle værdier.  
 
N: Virksomhederne? 
 
I: Giver det mening, hvad jeg siger? Ja, virksomhederne. Det er sådan lidt kompliceret.  
 
Latter 
 
N: Ja, så du siger… På den ene side… Prøv lige, at sige det en gang til.  
 
I: Ja, altså, ja… jeg har fundet ud af, at forbrugerne vil gerne opnå de her værdier, det er dem 
de kan opnå gennem CRM. Og hvis… Får at virksomheder har større mulighed for at få 
succes med deres CRM, så ville det jo være hensigtsmæssigt, hvis det er let for forbrugerne at 
se, at de kan opnå de her værdier. Så man skal gøre et eller andet… Virksomheden skal gøre 
et eller andet, for at de her værdier skinner mere igennem i alle mulige kontekster. Og den 
teori, som jeg har brugt, eller det framework, som jeg har brugt til det, ligger ligesom vægt på 
at den information, som man giver forbrugeren skal være med til at støtte de her værdier, 
produkterne skal være med til at støtte det, medarbejderne skal på en eller anden måde være 
med til at støtte det, hvis man har nogle systemer eller et eller andet, internetsider, 
consumption environment, purchasing environment skal være med til at støtte det… og ja… 
jeg ved ikke…  
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N: Men man kan sige, øh… hver evigt eneste af de her, der står heroppe, er jo felt. En 
virksomhed kan ikke gå ud og sige en eneste af de her ting uden at det bliver lidt tykt. For så 
bliver det lidt som du selv siger, det der sådan lidt… øh, og det man kan sige, det der lidt 
kendetegner CRM og visse grader af kommunikation af CSR, det er at det skal jo være meget 
ærligt og redeligt. Fordi hvis du går ud og siger: Køb en liter mælk og bliv morally right… 
Den er det jo ikke nogen… så… falder folk ned af stolen. Det køber de selvfølgelig ikke. 
Men hvis du går ud og fortæller historien om… en historie, hvor du som forbruger selv kan 
konkludere, at du gør noget moralsk rigtigt ved at købe… det er et mellemstadium… eller et 
fint filter her. Du kan ikke som virksomhed bare påtage, eller tage forbrugernes ønsker. Du 
er nødt til at lade dem resonere sig frem til det.  
 
I: Men fx en af de ting, som jeg har reflekteret over, det er om det er moralsk rigtigt og flere 
af de andre værdier, fx nævnte de vand. Når man køber vand i DK, det er jo fx ikke særlig 
miljøbevidst. Så måske er det noget mærkeligt noget at kæde CRM, som skulle være åh så 
fantastisk, sammen med vand, som egentlig er dårligere for miljøet end at drikke vand fra 
hanen. Så måske skulle man vælge et andet produkt.  
 
N: Der er en balance igen, fordi man kan også vende det om og sige: Ja, og vi burde alle 
sammen cykle på arbejde og vi skulle kun drikke vand fra hanen, og vi skulle bo i lerhytter, 
og vi skulle en masse andet… kan du følge mig? Du bevæger dig ind på lidt et sidespor, for 
det betyder jo så at man kan ikke gøre noget forkert, hvis du bruger den argumentation. Og 
det er skide svært, for vi har jo alle sammen nogen ting, selvom vi spiser økologisk og køber 
fair trade, så kører jeg jo bil på arbejde, for jeg bor i Lyngby, så det synes jeg ligesom jeg er 
nødt til. Øh... så…der vil altid være nogen ting, der kan det bare ikke rigtig blive en ideel 
verden, før at alle dem, der er en del af den, gør det rigtigt. Og sådan er det jo ikke i dag. Så 
man kan sige, øhm… i udgangspunktet har du helt ret, at selvfølgelig bør det være så korrekt 
som muligt, men grunden til at man fx. bruger vand og Dansk Røde Kors, det er fordi 
logikken hænger pissegodt sammen. Det er så et andet sted… Det hænger fint sammen for 
dem. Og plastik er noget af det mest miljøvenlig, du kan servere vand i, så man kan sige, du 
har fuldstændig ret. Men der går bare et stykke tid før, at folk forstår det, og før 
virksomheden forstår det. Hvor i USA er der kæmpe store grupper i gang med glasflasker, de 
vil have plastikken ud. Det er en kæmpe… en af de største energislugere overhovedet… 
øhm… så på en recycle basis er det noget værre skod… at købe. Men der går bare et stykke 
tid, før det er sådan det er. Øhm… og der tror jeg bare, at man altid vil opdage, at før der er 
en standard for det, eller det er socialt acceptabelt eller en almindelig viden for alle, at det er 
ikke smart at købe vand i en flaske, så sker der ikke noget ved det. Så bliver det for elitært, 
om jeg så må sige. Hvis man forventer, at alle skal gøre det helt rigtige.  
 
I: Ja, det er rigtig nok, men ligesom for at gøre et eller andet for… at hjælpe de her værdier 
på vej, altså fx i denne her kampagne… jeg tror ikke, det står her, men der var et andet sted, 
der stod, at alt tøjet var af 100 % økologisk bomuld. Det er jo sådan en ting, som kan være 
med til at fremme værdiskabelsen, det er sådan nogle ting, jeg mener.  
 
N: Ja, undskyld, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Og ja, det mest groteske, der er jo, at 
mange af de her organisationer, som handler om korrekt, etik… osv., de køber jo alle 
sammen ind i Kina. Selvom der findes masser af virksomheder, som sælger økologisk tøj… 
og… tøj, hvor bomuldsplantagerne bliver behandlet ordentligt. [uklart] Så selv dem, der 
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arbejder med det, gør det ikke nødvendigvis… så det er som om, der er et stykke vej til at 
folk anerkender og siger: Det er jo også dyrere. Ikk’? Og det er det nemlig lige præcis, ikk’… 
og så siger man: Du kan også tage mere for det, fordi… det er rigtigt. Men den sammenhæng 
er der ikke nødvendigvis. Men du har ret. Det er jo det, der gør, at når du siger, det her er 
som økologisk, at du kan gå ind og sige… øh… eller at det er fair trade bomuld, at så er det 
”just” eller ”moralsk rigtigt”. Men det er den historie, der giver det spark. Det her det er i 
virkeligheden et spørgsmål, denne her skal stille til forbrugeren, og så skal forbrugeren selv 
komme frem til en af de her svar…  
 
I: Ja, ja, det er klart. Men sådan en måde at hjælpe det lidt på vej… eller hvad man skal 
sige…  
 
N: Lige nøjagtigt, ja… Så jeg synes… øhm… ræsonnementet er rigtigt, men… men man 
begår lidt en fejl, når man tror man bare kan tage forbrugernes værdier. Man kan sige, det 
hele handler i virkeligheden meget mere om… [uklart – gør en bevægelse] og det gælder faktisk 
også CRM. Det handler om transparency, du skal kunne gennemskue at denne her 
virksomhed, i det her tilfælde…  
 
I: H&M 
 
N: Ja, H&M, de gør det da for at tjene penge… Ikke nødvendigvis for at tjene en masse 
penge på at sælge det her, men på at folk forstår, at H&M har rent faktisk har en policy på 
det her område. Det er denne her kampagne med til at fortælle. Den er også med til at 
fortælle at de ikke bare er en eller anden kæmpestor multinational virksomhed, that don’t 
care. Folk ved godt, hvordan denne her virksomhed er skruet sammen. Det er super billigt 
tøj, som bliver syet nogle steder, hvor det er billigt at lave, ellers kunne de ikke sælge det til 
de priser. Og det passer mig som forbruger godt. Men det er jo med til at give mig nogle af 
de her argumenter, når jeg kan se, at de gør sådan nogle ting her. Og på den måde kunne det 
jo binde ind i noget mere strategisk lige pludselig.  
 
I: Ja, det er netop det.  
 
N: Hvor man kan sige, og rent taktisk, jamen så kan man sige, så er det her… så sælger de 
noget af det, men det er jo ikke det, der er pointen med det her. Det skaber noget trafik i 
forretningen, konkret, og noget awareness på dem som brand og noget forståelse for deres 
politikker. Og det er rigeligt for dem til at gå ind i sådan et samarbejde.  
 
I: Ja, ok. Så det gælder også om, at kommunikation skal også være med til at understøtte, 
måske ikke… man skal ikke gå ud og sige, at det her er moralsk rigtigt, men sige noget så, 
forbrugeren selv kan tænke videre i den retning? 
 
N: Ja, det synes jeg. Hvor man kan sige… øhm… Det er ikke højtlæsning for dværge, det 
skal være sådan at jeg kan sætte mig ned, eller min mor kan sætte sig ned, og så kan hun tage 
det der og så kan hun kigge på, og så kan hun sige: Ej, hvor sympatisk, det vil jeg gerne. Eller 
et 10-årigt barn kan gøre det. Det skal være sådan at folk kan forstå det, og det gør de jo ikke 
ved at sige… Det her er faktisk et meget godt eksempel. De smider tøjet. Altså hverken min 
mor eller et 10-årigt barn vil fatte, hvad fanden det her gik ud på, og det var i øvrigt en 
katastrofe af en CRM kampagne, den her. Øh… Fordi Røde Kors havde ikke nogen rolle i 
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den. Eller undskyld, fordi Røde Kors havde en for stor en rolle i den. Virksomheden… Man 
havde ikke tænkt igennem, hvad er det her for et partnerskab egentlig, hvorfor gør vi det her 
sammen? What’s the point? Så de her, Aqua D’or, de kom ud med nothing i den anden ende, 
ingenting.  
 
I: Ja, det har jeg nemlig også læst en opgave om.  
 
N: Så det var enormt ærgerligt. Og her der kan man sige, her som virksomhed, der kan du 
godt se… H&M kommer ud rigtig fint her, og det er meget værdigfuldt for dem. Og det her, 
det har ingen værdi i praksis.  
 
I: Men er du enig i, for der er på et tidspunkt… jeg har læst om sådan en trekant nærmest, 
hvor man siger, der er sådan fire stadier, hvor at CSR ligesom først kommer i toppen, så man 
bliver nødt til at have, du ved, økonomisk ansvarlighed… jeg kan ikke huske, hvordan det 
er… men så kommer det op til filantropisk ansvarlighed, der ligger allerøverst, og det er vel i 
princippet hvor CRM ligger, så man bliver nødt til at have sådan en vis basis i orden, før 
man kan bygge ovenpå. Forstår du, hvad jeg mener?   
 
N: Ja, bygge ovenpå CRM? 
 
I: Ja, altså men virksomheden skal fungere. Man skal have sine egne politikker i orden, før 
man begynder at donere penge til et operahus eller laver en CRM kampagne, hvis man ikke 
har…  
 
N: Ja, ja, det er rigtigt.  
 
I: Er du nogenlunde enig i det? 
 
N: Ja, det er jeg nogenlunde enig i. Du behøver ikke at have styr på så meget, for at lave 
CRM, men du når typisk først til denne her konklusion og løsning [H&M] ved at du rent 
faktisk har styr på det. Hvis du ikke har styr på det, så kommer du ca. til denne her 
konklusion [Aqua D’or], hvis du er ved at have styr på det så når du ca. til denne her 
konklusion [H&M]. Du forstår, hvad mekanikker er i det som virksomhed.  
 
I: Men der var mange forbrugere, som lagde vægt på, at det her var fint nok, men hvis de så 
fandt ud af, at de her t-shirts var syet af børn i Indien…  
 
N: Så er det jo bare helt tosset…  
 
I: Så der blev nødt til at være sådan et vist minimum standard før det…  
 
N: Det jeg mener med, den tanke skal du tænke som virksomheden først. Og det vil sige, de 
fleste virksomheder som [uklart] i dag, de har jo på en eller anden facon forholdt sig til, 
hvordan de operer. Så ja, du er nødt til at have en eller anden grundstamme at have det på, 
men man kan også vende den om og sige: I princippet så kunne… H&M jo have købt det 
her tøj specielt til lejligheden… øh… uden i øvrigt at foretage sig andet. Selvfølgelig har de 
det, men i princippet… lad os nu sige, det var et mindre tøjfirma. Så kunne de få syet det her 
specifikt til lejligheden uden at have andet, og du ville ikke kunne komme og sige, at de var 
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nogle uansvarlige tosser. På den baggrund… egentlig ikke. Men det der ville være interessant 
ved det her, det er, at de får jo pludselig nogle erfaringer som virksomhed her, og man kan 
sige, det ville da være super klædeligt, hvis… sådan en virksomheden som H&M  fandt ud 
af, at det kunne betale sig at have 20% af deres nye kollektioner, de skal være økologisk 
producerede. Det er noget, de finder ud af ved at lave sådan noget som det her, det er jo 
innovation i virkeligheden. De finder… De kommer til nogle konklusioner, som de kun kan 
komme til ved rent faktisk gå ud og have en holdning på området.  
 
I: Mm, mm, men forbrugerne ser det vel også i en kontekst, altså at de har vel svært ved at se 
det her alene, også… Fx jeg talte også med nogen om Dansk Bank, de har sådan et 
mastercard, hvor de donerer, jeg tror det er 25 øre eller sådan noget, hver gang man bruger 
kortet, ikk’… Og det synes de fleste jo var sådan lidt tamt, altså også fordi Danske Bank – de 
tjener jo masser af penge og det går meget godt, og… Så de synes, det var faktisk værre 
end… de ville hellere lade være med det end at gøre det faktisk.  
 
N: Jamen, det er også helt rigtigt. Det er rigtigt. Folk er ikke dumme. De kan godt regne ud, 
hvornår det her det i virkeligheden er noget pladder… eller værdiløst. Øh… hvor man kan 
sige, hvis Danske Bank var lidt smarte, kan man sige… Hele det der kreditkort, det er et 
tricky marked, fordi når du er operatør på sådan et kort… så vil du jo i udgangspunktet ikke 
have nogen udgifter på det. Kunden skal helst betale hele molevitten, ikk’… Det er klart, du 
går ind som bank og siger: Jamen, vi skal nok betale en krone pr. transaktion. Jamen, altså, 
hvis det bliver en succes, så kommer det til at koste dem dyrt. Men man kan så vende det om 
og sige… øhm… og det er det, der er det interessante… der er lidt contradictions i det her, 
fx et kort de havde… Chase Manhatten Bank i USA havde lavet et kort med WWF, som de 
havde en sindssygt stor aftale med, helt vildt, jeg tror, de fik 60 millioner første år. Helt 
sindssyge tal. Øh… og der gav de nemlig nogle ret store tal, eller… ret store beløb væk, og 
det var så også delvist… Nej, det der var så interessant ved det, var: Kunden ville ikke betale 
for sine egne transaktioner. Så man kan sige: hvorfor skal du have et kort, hvor der står Fund 
Red (?) eller WWF, hvorfor?? Helt grundlæggende fordi det er mig, der gør det her. That’s 
why. Men det er det jo egentlig ikke. For det er jo banken, der betaler, så du gør ikke en skid. 
Du har bare fået dig et kort, som der heldigvis er nogle andre, der gider at betale for. Hvor 
fedt er det? Det er jo først fedt i det øjeblik, hvor du gør det… egentlig. Der har det en 
værdi. Hvis du gav. Man kan sige: Det ideelle set-up ville jo være, at du selv gav en 1 krone 
pr. transaktion, og banken oveni [uklart] udover at præsentere det og lave kortene og få alt 
det praktiske ordnet, også gjorde noget… på renter eller [uklart] et eller andet. For så et det 
et perfekt set-up, så gør alle deres. Hvor her, der kan man sige, kunden går ud og betaler 
noget, og H&M har også lavet en eller anden form for investering i markedsføring og tøj, 
osv., så man kan i udgangspunktet sige: Jamen, hvis der ikke er denne her naturlige fordeling 
af indsatsen, så er der noget galt. Der er også noget galt, når du som virksomhed gerne vil ud 
og lave noget CRM, men du ville betale noget for det. Så er det fordi du er en rådden 
virksomhed. Så er det fordi du ikke ønsker… så er det ikke noget, du i virkeligheden vil. Så 
ønsker du jo egentlig ikke denne her sag til at ske. Så ønsker du jo ikke at få det til at blive en 
succes. Så ønsker du bare at have noget omsætning. Så man kan sige, der er sådan nogle 
naturlige mekanikker… Det som er for mig at se faresignal nummer 1 i forhold til CRM, det 
er hvis virksomheden ikke ønsker at investere i det, og bare siger: I kan bare komme, og I 
kan bare gøre, hvad I vil. Og så stiller vi noget plads til rådighed, men I får ikke noget for 
det. Det er ikke noget… Nå, men hvem er det så det handler om? Handler det om Jer eller 
os? Der er noget galt så. I udgangspunktet så kan man sige: Når man laver sådan nogle 
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aftaler som virksomhed… Der var et smykke firma, som hedder… hvad er det nu de 
hedder? Nå, et dansk firma.  
 
I: Pilgrim? 
 
N: Ja, Pilgrim, ja. Som støtter Læger uden Grænser. Den måde… det er deres CRM 
program, det er produkt, de udbyder sådan et smykke og de har sådan nogle forskellige ting 
[uklart]… Den måde, der konkret foregår på, det er: Pilgrim betaler for udvikling af smykket, 
produktion af smykket, distribution af smykket, salg af smykket. Smykket koster måske 149 
kr. Pengene går ubeskåret til Læger uden Grænser. Så for hvert smykke, der bliver solgt, så 
går der 149 kr. til Læger uden Grænser. Punktum finale. Og hvad får Pilgrim så ud af det? 
Første år fik de det ud af det, at de har fået presseomtale for ti millioner kr. Og så har de så 
givet… øh… bevares… 1,8 millioner kr. til Læger uden Grænser, som var jubellykkelige. 
Men prøv lige at se, den investering, som de laver, de får ti dobbelt op, fem dobbelt deres 
egen investering. Det er god forretning.  
 
I: Ja, ja, det må man sige.  
 
N: Og de har gjort det rigtige. De har simpelthen, de har ikke stillet noget krav om, at vi vil 
have det sådan. De har sagt: Det er sådan her, det skal gøres… og det har de ret i [uklart]… 
Og så har de simpelthen gjort det korrekt hele vejen ud. Der er aldrig nogen, der kan komme 
bagefter og sige: Jamen, I er bare ude på… De har jo gjort det hele selv. De har givet 
pengene væk. Alt sammen. Og det vidner jo lidt… der som forbruger, der… Det er noget, 
du kan forstå. Jamen, hver en fem øre af det, jeg som forbruger… og det er jo virkelig 
følelser som forbruger, du vil ikke have, at hvis du betaler 100 kr. til UNICEF… så vil du 
ikke have at deres ambulancer holder i den garage dér. Du vil ikke have, at de bruger 85 % 
på administrationsudgifter. Jeg forventer, at hver en fem øre af det, jeg giver som 
privatperson, som jeg har spinklet og sparet for, skal jo [uklart] , at det går til det, de påstår, 
det går til. Så man kan sige: Der er det vigtigt som virksomhed, synes jeg. Det kan 
simpelthen ikke betale sig ikke at gøre det ordentligt, eller springe over hvor gærdet er lavest. 
Det er bare ikke det værd.  
 
I: Ja, det leder mig også til min næste spørgsmål med eksempler… eksempler på 
virksomheder, som gør det godt. Og det er måske et godt eksempel.    
 
N: På CRM?  
 
I: Ja.  
 
N: Ja, det synes jeg… Pilgrim er et rigtig godt eksempel, rigtig godt. Øhm… hvad hedder de? 
Ecco laver jo det her Walkathon, som i princippet også er en slags CRM. De tager løbet…  
 
I: Og så går der penge? 
 
N: Så går der… 40 % af deres enterance fee, tror jeg nok… går til sagen.  
 
I: Ok, så man betaler for at deltage, og så går nogle af de penge videre.  
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N: Ja, det mener jeg, det er. 40 kr. eller sådan noget per deltager.  
 
I: Ok.  
 
N: Og det hænger utrolig godt sammen med virksomheden og det at have sko, der er gode at 
gå i….  
 
I: Ja, det er rigtig nok.  
 
N: De får produceret tonsvis af materialer og brugt millioner på at markedsføre…  
 
I: Men de får også rigtig meget omtale, ikk’? 
 
N: Jamen, det sjove er jo bare, hvis du også kigger på, hvor meget investerer denne her 
virksomhed i sagen? Ingenting, ingenting. Under en million. Hvor mange penge bruger de på 
at fortælle om sagen? Fem millioner, seks, syv millioner kr. Så du skal fortælle det, det er der 
værdien ligger. Det er at få det til at ske og få folk til at forstå, hvad det er der foregår. 
Øhm… og så synes jeg også, det er rigtig, rigtig fint det udgangspunkt… Jeg synes egentlig 
ikke, der har været særlig mange gode eksempler på CRM i herhjemme… endnu… Der har 
været denne her, som jo er halvberømt, kan man sige… fordi det har været sådan en 
katastrofe.  
 
I: Mmm, og hvad er det præcis katastrofen bestod i?  
 
N: Virksomheden fik ingenting ud af det.  
 
I: Fordi at? 
 
N: De havde ingen rolle i det her samarbejde, andet end bare at levere vand. Her har H&M 
en meget stor rolle… Det her, det kunne være hvad som helst… 
 
I: Der er for lidt fokus på produktet eller hvad? I denne der? 
 
N: Ja, der er for lidt ejerskab fra virksomheden. Og så kan man sige, de har misforstået noget 
helt grundlæggende. Når du kommunikerer med CRM og sådan nogle ansvarlige historier, så 
er det meget mere information end det er reklame. Det her, det er reklame. De har 
simpelthen ikke gjort det objektivt nok. Det er her, det er information: Fashion Against 
AIDS. Punktum. Det forstår jeg godt. Øhm… og det er formentlig, kunne jeg forestille mig, 
mere i det end det. Altså hvor man får nogle forklaringer om, hvorfor [uklart] valgt tøjet.  
 
I: Ja, ja, ja.  
 
N: Øhm… Det her, det er bare ikke gennemtænkt. De får nogle pæne mennesker til at smide 
noget tøj, og så er det ligesom det, ikk’…  
 
I: Så det er lidt for langt væk fra produktet og fra brandet…  
 
N: Virksomheden har ikke fået noget ud af sin investering. Det har de højst sandsynligt her.  
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I: Mmm, ok. Men danske forbrugere, er de klar til CRM eller er det? 
 
N: Ja.  
 
I: Ja, og bliver det mere og mere eller har det toppet eller? 
 
N: Mhm, nej, der har ikke været noget af det endnu... egentlig.   
 
I: Nej, kommer der mere? 
 
N: Ja, det gør der helt bestemt. For det er den letteste måde for en virksomhed at tænke i de 
her baner. Så det er meget naturligt at lave noget CRM, inden du begynder at fx definere et 
CSR program. At du prøver nogle ting af. Og det her det er at prøve nogle ting af. Det er 
relativt ufarligt.  
 
I: Med hvad med det med Janteloven og alle de forbrugere, som synes, det er mærkeligt at 
forbruge sig til en bedre verden? 
 
N: Jamen, det… jeg tror ikke, at du har et repræsentativt udvalg.  
 
I: Ok.  
 
N: Fordi hvis du kigger på alle de analyser, der er blevet lavet… så er, hvad skal man sige… 
præmissen er, faktisk den du selv nævnte: Jeg vil hellere købe et fair trade produkt, et 
økologisk bomuldsprodukt, og betale 5 kr. mere, og yde noget, end at gøre ingenting. Og jeg 
synes, det er bedre at virksomheden har forholdt sig til det her end at gøre ingenting. Og i 
udgangspunktet så er mekanikken jo også… jeg ved ikke, har du læst en bog af hende, der 
hedder Sue Adkins?  
 
I: Ja.  
 
N: Der er nogle meget udmærkede eksempler i den bog faktisk. Øhm… og der er en masse 
statistikker på England, og det er ikke ret gamle statistikker, og de begynder snart at kunne 
være relevante for DK. DK er jo nærmest 10 år bagud i forhold til UK, ikk’… Men det er jo 
helt… Der kan du sige, på alle de der parametre falder det jo ud til virksomhedens fordel… 
Det er meget få af forbrugerne, der siger: Det vil jeg ikke være med til. Og det kommer også 
an på, hvordan det bliver kommunikeret. Hvis du nu havde taget denne her væk, og kun 
havde vist denne her til dem, du havde talt med… Eller kun havde vist nogle ordentlig, gode 
eksempler… Så tror jeg også bedre, de ville kunne forstå logikken i det. Øhm… og sige: Nå, 
men det var da positivt… altså det er svært at sige noget dårligt om H&M på baggrund af 
det… ikk’, så skal man da være et lidt indebrændt menneske for at kunne sige: Ej, jeg ville 
ønske, at de ikke havde lavet det lort….  
 
I: Jamen, det er jo også rigtigt, som du siger, altså de forbruger, som jeg snakkede med, som 
generelt var sådan negative. Det viste sig jo også, at når man virkelig stak til dem, at de havde 
jo købt jo købt produkter, der støttede en sag, og de ville jo gøre det igen, hvis det var, at det 
var sådan lige i nærheden, så kunne de finde de da godt finde på at betale fem kr. mere… 
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hvis det var en sag, der sagde dem noget. Så de gør det jo stadigvæk, men de synes stadig det 
var mærkelig noget…  
 
N: Jamen, det er også… vi er ikke så vant til det. Og det er virksomhederne heller ikke. Og 
det er myndighederne heller ikke. Det er ikke nogen, der er vant til det. Men det er klart, at i 
det øjeblik at… men jeg vil jo sige, at det er jo i kraftig udvikling… også virksomheder går 
ind i… hvad hedder det? De løber i øjeblikket….  
 
I: DHL stafetten? 
 
N: Ja… og det er jo en kæmpe stor økonomisk sag, og det involverer en masse 
virksomheder, og det handler om motion… [uklart] det er jo også henne i den retning…  
 
I: Ja, det er rigtigt.  
 
N: Og det bliver større og større og større. Og der er… du kan [uklart] finde virksomheder, 
som sidder og sælder sponsorkroner for alle de her ting, og organiserer det, så det bliver helt 
rigtigt, og det er der også for Ecco Walkathon osv. Så det bliver mere og mere og mere 
organiseret. Fordi man kan se, at det har en værdi, som er helt fantastisk. Så store 
arrangementer, vi cykler på arbejde, og vi gør det ene og det andet og det tredje… som 
vokser og vokser og vokser. Øhm… og en af vores kunder, som er en myndighed i 
virkeligheden, er jo også begyndt at sælge ud til virksomhederne. De siger: Vores budskab 
bliver ikke svagere af at stå sammen med en virksomhed, så hvis der findes en virksomhed, 
som matcher med det, vi tror på, og som gerne vil hjælpe os med at stå bagved vores 
budskab. Jamen, hvorfor skulle de ikke have lov til det. Vi kan jo ramme, hvis vi får 3 
millioner af dem for at gøre det, så kan vi yde, så kan vi gøre vores arbejde bedre end vi ville 
kunne uden. Så what’s the problem? Så man kan sige det på den måde: Det kan godt være, 
folk ikke er klar til det, men det bliver de. For der kommer rigtig meget af det.  
 
I: Ok, jamen, det bliver spændende at se. Hvad der kommer til at ske.  
 
N: Ja, det gør det. Men du har ret i, der er ikke meget af det… og vi har jo også lavet en del 
ting, som vi har lavet på spin, ikk’… hvor det egentlig bare er spekulation, ikk’… og sagt 
hvorfor i alverden… fx banker… Der er rigtig mange banker i Europa, som har lavet en 
CRM aktivitet for at få folk over til online banking. Hvor de så siger: Det banker i gamle 
dage ville have gjort, det er at de ville sende et brev til deres kunder og sige: Vil du ikke godt 
være online kunde i stedet for at vi skal sende dig udskrifter, og det koster mange penge, det 
er svært at administrere… I stedet for siger bankerne nu: [uklart] hvis du vil overgå til online 
kunde og få dine kontoudskrifter på internettet i stedet for på papir, så sparer vi en masse 
papir. Vi sparer en masse uskyldige træer, som skal fældes, og ved du hvad, udover det så 
planter vi fandme et nyt træ, som er dit træ. Dit navn på det, og det planter vi her, hvor der 
er rigtig meget brug for det, og vi skal nok sørge for det praktiske og det gør vi sammen med 
Pendes eller en eller anden anden regnskovsspecialist. Har du ikke lyst til at skifte til at være 
online kunde i stedet for? Så laver man et helt set-up, hvor du kan gå ind på… og fysisk 
plante dit træ virtuelt, og så bliver det gjort i virkeligheden og… [uklart]… Kæmpe succes, 
kæmpe succes. Du kan godt se, som forbruger så er det en langt mere behagelig måde at sige: 
Ja, jeg har godt nok tænkt over det, det er altså også lidt smartere og… og jeg kan også godt 
se, at det er noget pjat. Jeg læser jo ikke de der udskrifter alligevel. De ryger jo bare i 
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skraldespanden, og så sætter jeg dem ind i en mappe og jeg kigger aldrig på dem. Jeg kunne 
lige så godt have dem liggende her på nettet. En langt større motivationsfaktor, når du 
[uklart]… og fortæller en historie rigtigt…  
 
I: Men det er også en rigtig sjov måde at gøre det på, det der, ikk’… 
 
N: Jamen, det er heller ikke den der. Nu har vi gjort det sådan, fordi det er den historie, vi 
har valgt at fortælle. Og så kan man sige, når du fortæller sådan en historie som virksomhed, 
så kan du også lige pludselig sige: Det gør det også meget nemmere for os at administrere. Vi 
får dig tættere på, vi kan yde dig bedre rådgivning, fordi vi får et bedre indblik i din økonomi. 
Det er i virkeligheden det, det hele handler om. Hvis du lader være med at fortælle det, så er 
du faktisk uærlig. Selvfølgelig er det en pissegod forretning for dem, at de ikke skal sidde og 
sende de der ting ud, men det er også CRM. Men det sjove er, at lige præcis denne her sag, 
har vi faktisk talt med et par banker om… og de siger: Nej, nej, vi sender bare et brev. Hvor 
man bare sidder og siger: Why? Altså…  
 
I: Er bankerne sådan lidt konservative, når det kommer til sådan noget? 
 
N: Bankerne er nogle af dem, der har de største CSR afdelinger, men de griber det lidt 
anderledes an. Og det er svært nogle gange at gå ind og arbejde med de der meget… i 
virkeligheden kan man sige… det er bare et tidligt stadie i udviklingen… hvor det kommer 
selvfølgelig, ikk’… det er klart, hvis kæmpe store banker som HBSC og nogle af de der store 
internationale koncerner gør det, hvorfor i alverden skulle man så ikke kunne gøre det 
nationalt i et lille land som DK. Så der er, om jeg så må sige… til trods for det, så kan man 
bare se at virksomhederne, de er ikke… så klare at de kan se at det er en skide god 
investering… og gøre det på den måde. Men det kommer de til.  
 
I: Men det kommer? Ok… nå, men jeg har faktisk ikke så meget mere, jeg synes det var 
super spændende, jeg kan tale om det i 100 år… 
 
Latter 
 
I: Men det må jeg hellere lade være med. Men det var rigtig rigtig fedt, at du havde tid og lyst 
til at mødes med mig.  
 
N: Selvfølgelig.  
 
I: Og jeg vil jo selvfølgelig sende dig specialet, når det engang bliver færdigt. Det bliver 
forhåbentlig snart færdigt, men jeg skal jo ikke love for meget…  
 
Latter 
 
N: Nej, nej, det er jo det. Hov, hvad har du her? 
 
I: Det er nogle af de andre cases, som jeg brugte. Det er Buy Aid, som du måske også 
kender? 
 
N: Ja, dem kender jeg.  
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I: Så har jeg sådan bikset lidt sammen fra deres hjemmeside, for at de kunne få en idé om, 
hvad det går ud på.  
 
N: Hvordan reagerede de på det? 
 
I: Øhm, altså de fleste synes det var… det er jo primært til virksomheder.  
 
N: Det er kun til virksomheder.  
 
I: Ja, og man skal gøre det på nettet og det lød sådan lidt besværligt, men de synes det var 
fedt, fordi det var… det er jo virkelig en CRM virksomhed. Det hele er jo baseret på det.  
 
N: Det er forretningsplanen simpelthen.  
 
I: Ja, og det virker så måske lidt mere ærligt i forhold til nogen af dem, der kun gør det på 
noget af det… kun på et mastercard. Det er virkelig en del af det.  
 
N: Så din fornemmelse var at de… de kunne godt lide, at man havde en… det er jo i 
virkeligheden, det man kalder social entreprenør, hvor en forretningsplan indeholder et 
socialt aspekt, kan man sige, ikk’… men det kunne de godt…  
 
I: Ja, det kunne de godt lide, ja. De var mere sådan… de troede mere på, at det var nogle 
folk, der virkelig mente det, og at de ikke bare ville tjene lidt ekstra.  
 
N: Ja, ok.  
 
I: Det synes jeg, det var det der var…  
 
N: Det kunne jeg til gengæld godt tænke mig at høre lidt mere om. Jeg sidder i bestyrelsen i 
Buy Aid. For jeg vil så gerne have at det bliver lovligt at lave corporate fundraising, som de 
jo egentlig gør. Men folk har det der: Det er også noget rod, og hvorfor nu det? Kan de ikke 
bare… jeg kan få sådan et produkt meget billigere nede hos boghandleren. Ja, men så er det 
også lavet i Kina og alt muligt andet. De kan ikke helt… Der har været nogle problemer med 
det, hvor jeg har det lidt sådan: Hvis de så går ind og laver, og det er fair trade og det er hele 
molevitten, og det hele er lavet rigtigt, og det koster selvfølgelig mere end hvis du køber et 
eller andet lorteprodukt, og de tjener selvfølgelig også penge på det. Men det lægger i hvert 
fald ikke skjul på, hvor meget og hvor lidt der bliver betalt og tjent. Jeg kunne så godt tænke 
mig og gøre det legalt, om jeg så må sige, eller acceptabelt, og sige: Jamen, det er en god idé 
at bygge en forretning op med et socialt sigte.  
 
I: Jamen, altså der var også en der nævnte sådan, netop når man er en virksomhed og man er 
CEO eller er i management, så har man også mulighed for at påvirke sine medarbejdere til at 
være mere socialt ansvarlige sådan generelt set og ved at man netop brugte sådan noget her 
og måske købte julegaverne her eller et eller andet, så ville man også kunne sende nogle 
signal om at hvad man synes, der var acceptabelt… 
 
N: Præcis, det er en meget simpel måde at starte op… få en [uklart]…  
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I: Men det var der nogen af især de lidt mere negative, som netop synes, at det var der hvor 
man kunne gøre en positiv indsats, udvikling, ved at netop kunne opfordre andre til at være 
mere socialt ansvarlige.  
 
N: Ja. Ej, hvor sjovt.  
 
I: Så det var rigtig godt.  
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Interview with G., April 1, 2008 
 
I: Ok, ja, vi kigge jo først på denne her… Og den kunne du meget godt lide. Øhh… Hvad er 
det du godt kan du lide ved det koncept? 
 
G: Det jeg godt kunne lide ved det, det var… jeg synes både at det er en relativt ok stor sum, de 
vælger at... altså det er 25 procent af projektet, og så synes jeg... det er en meget... på en eller 
anden måde forekommer det mig sympatisk... og så er det... det projekt, de støtter er også... 
synes jeg er væsentligt, det berører så mange mennesker, også rigtig mange mennesker i de 
fattige lande...  
 
I: Mmm, og ville du føle at du støttede sagen, hvis du købte det her produkt? 
 
G: Ja, det ville jeg... Helt bestemt.  
 
I: Og hvad ville du få ud af at vide, at du støttede denne her sag? 
 
G: Øh, der ville jeg få det ud af det, jeg ville føle, at jeg bidrog med noget positivt. Øh, og at jeg 
hjalp nogle mennesker til forhåbentlig at få.... Ja, det her var få prevention... Så forhåbentlig ikke 
at blive syg af HIV/AIDS... 
 
I: Er det vigtigt for dig at du er med til at... at du er med til at gøre en forskel for andre 
mennesker? 
 
G: Ja, det er det.  
 
I: Hvorfor er det det? 
 
G: Jamen, fordi det synes jeg vi har en eller anden form for... moralsk forpligtelse til, og gøre 
noget for andre. Selvfølgelig må vi også gerne gøre noget for os selv, vi skal ikke kun gøre noget 
for andre, hele tiden være 100 procent uselviske... men hvis vi i alt hvad vi foretager os kun har 
øje for vores egen vinkel, det synes jeg.... det er moralsk forkasteligt... det er et stort ord, men 
jeg synes vi er forpligtet på at hjælpe andre, særlig andre, som er dårlige stillede en os selv. 
 
I: Mmm hm, kunne du finde på at købe det her produkt... ja, kunne du finde på at købe det? 
 
G: Ja, jeg kunne sagtens finde på at købe det. Det er ikke sådan, at jeg ville købe det, 
udelukkende fordi det støtter det her, hvis jeg synes, det var en grim t-shirt ville jeg ikke købe 
den.  
 
I: Men hvis du stod mellem valget af to t-shirts, og den ene støttede, og den anden ikke gjorde... 
 
G: Og de var lige pæne. 
 
I: Ja... 
 
G: Så ville jeg tage den, der støttede...  
 
I: Ja, sådan det kunne godt være sådan en afgørende faktor? 
 
G: Ja.  
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I: Ja, øh... Det ser ikke ud som om, man kan se på de her t-shirts, hvad de støtter, men ville du 
synes, at det var en god idé, at de mere klart gav udtryk for hvad.... at de havde støttet en god 
sag? 
 
G: Ja, det jeg fordi, at jeg et eller andet sted tror, at der ville være flere, der ville være tilbøjelig til 
at købe dem. Hvis de kunne få lov at sende et signal, at de havde med deres køb valgt at støtte 
en god sag...  
 
I: Hvorfor tror du andre mennesker er tilbøjelig til at købe det i højere grad, hvis de kan vise 
det?   
 
G: Der er vel en eller anden form for...Et eller andet sted er det vel også en trend. Det er 
selvfølgelig trendy at være miljø bevidst... at være med på den politiske korrekte vogn... Og 
støtte projekter og hjælpe små børn i Afrika... Og så sender man det der signal om, at det har 
man overskud til... Man er et overskudsmenneske, der kan tænke udover sine egen næsetip... Ja, 
det forekommer mig at være lidt trendy... Og så hvis der er en eller anden form for... for mærke 
på, så er det jo også... Så går man jo også rundt og reklamerer lidt for den gode sag samtidig. Og 
det er jo to gode ting.... 
 
I: Og hvordan ville du have det med at andre kunne se at du havde støttet det her projekt? 
 
G: Det ville jeg have det godt med, både fordi at jeg så ville hæve... rejse bevidstheden, deres 
bevidsthed omkring projektet... ville jo blive hævet forhåbentlig...og de måske selv ville gå ind 
og købe en t-shirt eller endnu bedre, lade være med at købe t-shirten og bare gav nogle penge... 
Og så ville jeg vel også... Så er det jo også... Det giver vel en eller anden følelse af at... nu skal jeg 
passe på med at lyde negativ... men man kan vel sådan lidt, pudse sin glorie lidt... Få en følelse 
af at have udrettet noget godt... Som man så kan glæde sig lidt over...  
 
I: Noget godt, hvad mener du, når du siger udrette noget godt? 
 
G: Altså at man har valgt at bruge sine penge, lægge sine penge et sted, hvor man ved at nogle 
af dem vil blive givet videre til projekter, der hjælper andre. 
 
I: Mmm, men er det vigtigt for dig, at andre kan se, at du har gjort noget godt? Også fordi de 
har jo stadig gjort det gode, selvom de andre ikke ved det. 
 
G: Det er rigtig nok. Nu vil jeg jo rigtig gerne kunne sige, at det overhovedet ikke er vigtigt... 
 
Latter 
 
G: Men det er det et eller andet sted alligevel... Ja... Fordi man vil vel også gerne have en eller 
anden form for anerkendelse... af at man har gjort noget godt, og det er jo ikke... ligegyldigt 
hvor godt... hvis man gør noget godt, så gør man det jo ikke kun for den andens skyld... man 
gør det jo også et eller andet sted for sin egen. Om ikke for at få anerkendelse så i hvert fald for 
at kunne sige til sige til sig selv, at man har gjort det. Fortælle en selv at man er et godt 
menneske. Det er jo lettere at fortælle sig selv, hvis man også kan få den anerkendelse udefra, 
hvis de kan se, at man har købt en t-shirt, der støtter det her program. Dermed... det burde jo 
ikke være nødvendigt, men sådan er det bare...  
 
I: Mmm, og hvad synes du sagen passer godt sammen med produktet og konceptet og 
virksomheden...? 
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G: Øhh, jeg kan ikke rigtig se nogen sammenhæng mellem produktet og sagen, så jeg kan ikke 
rigtig se sådan... forebyggende projekter i forhold til HIV med en t-shirt, hvor der er et billede 
af en mand med høretelefoner på. Der ser jeg ikke rigtig nogen sammenhæng overhovedet... Og 
jeg har ikke rigtig noget forhold til virksomheden... og sagen... der ser jeg generelt heller ikke 
noget link. 
 
I: Ok, hvordan har du det med at det er nogle kendte personer, som er med i det? 
 
Latter   
 
G: Øh... Det synes jeg er lidt unødvendigt... Jeg forestiller mig, at man har valgt at bruge kendte 
personer, fordi man formentlig tænker det vil give et større blikfang, og folk måske tænker, at 
hvis den her kendte person gør det, så kan jeg jo også gøre det... Jeg ved ikke rigtig, hvad folk 
tænker... Men jeg synes, det er ærgerligt, det er sådan lidt... Hvis man har et godt budskab, og 
man gerne vil sælge det på en t-shirt, så behøver man ikke have en eller anden semi-kendt 
person til at have den på, og... 
 
I: Jamen, nu snakkede du fx. før om at øge kendskabet, tror du ikke, at... i hvert fald for nogen, 
at det vil være en faktor, der vil være afgørende, om hvorvidt de skal købe den her t-shirt og 
støtte den gode sag? 
 
G: Det kan godt være.  
 
I: Så vi man ser, sådan mere på at målet helliger midlet, så virker det måske på nogen, måske 
ikke på dig? 
 
G: Det kan sagtens være, det virker jo nok på nogen... Der er jo nok nogen, som har undersøgt 
de her ting, inden de sætter kendte mennesker til at lave sådan noget her. Så det virker 
garanteret på nogen, for mig personligt virker det ikke. Der går nærmest sådan lidt i den anden 
grøfte.  
 
I: Mmm, ok, øhhm, alright. Hvad tror du virksomhedens intentioner er og sådan formål med at 
gå ind i det her, har været? 
 
G: Det er jo svært at svare på, men... øh... Men man kan jo håbe på, at intentionen simpelthen 
har været at bidrage til at... og bekæmpe AIDS’s udbredelse. Men der er formentlig også, det er 
nok den største sandsynlighed, været nogen rent markedsmæssige overvejelser omkring at 
brande sig selv som en socialt bevidst virksomhed.  
 
I: Mmm, synes du det er et problem?   
  
G: Nej, det synes jeg ikke. Så længe virksomheden er konsistent i det, de laver... 
 
I: Ok, hvordan er man konsistent? 
 
G: Altså hvis vi fx. finder ud af efterfølgende, at når... nu har H&M brandet sig som enormt 
social bevidst og har hjulpet en masse mennesker med ikke at få HIV og AIDS, fordi de har 
delt kondomer ud og lavet seksual undervisning... et eller andet... og vi så finder ud af 
efterfølgende at de t-shirts, som vi har købt er blevet fremstillet af nogle børnearbejdere et eller 
andet sted, som har fået pisk... Så er det som om at kæden hopper lidt af... Så man er nødt til... 
Det er nødt til at hænge sammen. Hvis de gerne vil brande sig som socialt bevidste, så er de 
også nødt til at være det konsekvent i alt, hvad de foretager sig.  
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I: Ja, ok... Alright... Øhm, yes, men så er det denne her.  
 
G: Yes.  
 
I: Som du allerede kender lidt... Hvad synes du om den? 
 
G: Øhm, den får mig til at tænke på et eller andet... et eller andet åndsvagt stunt fra Danske 
Bank. For at få os til at lægge endnu flere penge i deres forvejen boomende virksomhedskasse.  
 
I: Mmm, det er ikke noget, der tiltaler dig så meget? 
 
G: Nej, på ingen måde...  
 
I: Er det et produkt, du kunne finde på at købe eller få, eller hvad man siger? 
 
G: Altså det er ikke sådan, at jeg ikke ville købe det... Men jeg kunne bestemt ikke finde på at 
købe et mastercard pga. det her.  
 
I: Så det er kun, hvis du fik et behov for et mastercard? 
 
G: Ja, ja.  
 
I: Så kunne du godt finde på at vælge det?  
 
G: Ja. 
 
I: Ok. Hvad med sagen, er den relevant for dig? 
 
G: Nej, faktisk ikke... Altså hvis man skal rangliste sager, der er relevant, så synes jeg, at sager, 
der vedrører mennesker, er for mig væsentlige.... meget mere væsentlige end sager, der vedrører 
dyr... Så det er ikke fordi jeg gerne vil pandaerne det godt, men hvis jeg skulle lægge mine penge, 
så ville jeg lægge dem et andet sted.  
 
I: Ok. Er det også noget, der har indvirkning på, hvor interessant eller ikke interessant, du synes 
det her kort er? At sagen ikke er så... 
 
G: Det kunne jeg godt forestille mig, det er sådan lidt svært at forestille sig, for nu er det jo 
netop pandaen, der er et billede af... Men jeg kunne da godt forestille mig, at jeg ville være 
tilbøjelig til at bruge det, hvis det havde været en sag, som havde større betydning... 
 
I: At du synes, at det er et marketing stunt eller hvad man skal kalde det, fra Danske Banks side, 
har det også noget at gøre med at det sådan er relativt lidt... fordi du bemærkede ved H&M at 
det var rimelig mange penge for hvert produkt, hvor her er det kun 1 kr. 
 
G: Ja. Det virker, som du siger, lidt let købt, det virker lidt billigt... Som sagt eller ikke som sagt, 
men... 
 
Latter 
 
G: Så ved jeg jo ikke, hvor mange penge det kommer til at dreje sig om fra Danske Bank, 
overhovedet... Det kan sagtens være at det kommer til at dreje sig om rigtig rigtig mange 
penge... Mange flere end H&M fx. Men når jeg læser det, og de så [uklart] 1 kr., så tænker jeg... 
ah, det er eddermagme billigt sluppet. Sådan en million-milliard virksomhed... 
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I: Det er også fordi, du har indtryk af, at Danske Bank har rimelig mange penge? 
 
G: Ja. Det er jo det man hører, altså at de kommer ud med boomende overskud hele tiden og 
de har jo knald-høje gebyrer.  
 
I: Ja, så hvis det var en anden bank fx.? Mere moderat? 
 
G: Jeg ved ikke, om andre banker... de har sikkert lige så meget... Jeg har bare en eller anden idé 
om at Danske Bank er værre... Men jeg bygger den ikke på andet end følelser... et eller andet 
sted... Men hvis det var en anden bank, så ville jeg være mere tilbøjelig til det, men jeg ville 
aldrig gå ind og købe et mastercard for at støtte... 
 
I: Nej, ok... Synes du, at det sådan passer sammen... med sagen og virksomheden og produktet? 
 
G: Nej, på ingen måde. Jeg kan slet ikke se Danske Bank... som den store naturbeskytter...  
 
I: Nej... Er der nogle andre sager, der ville være mere oplagte for dem at vælge? 
 
G: Hvis de skulle vælge noget, så kunne jeg mere forestille mig noget, der lægger sig op af det, 
de leverer, den ydelse de selv leverer... Fx. give lån, mikrolån eller og oprette skoler for 
uddannelse... 
 
I: Men ville du føle at du støtte den her sag, selvom den måske ikke er super relevant for dig... 
så er det jo stadig... det er jo stadig en relevant sag sådan generelt set... med miljø og med dyr, så 
ville du føle, at hvis du havde det her kort, hvis du havde brug for et mastercard, at du så 
støttede sagen, hver gang du brugte dit kort? 
 
G: Altså jeg ville vide, at jeg støttede sagen, men jeg ville mere føle, at jeg støttede Danske 
Bank, hver gang jeg brugte mit kort. 
 
I: Og det ville du være lidt træt af, kunne jeg forestille mig? 
 
Latter  
 
G: Ja.  
 
I: Mmm, og hvad tror du Danske Bank har tænkt, da de udarbejdede det her koncept, hvad tror 
du de får ud af det? 
 
G: Jeg kunne forestille mig, da de gerne vil... markedsføre sig selv som... igen ligesom H&M 
sikkert også ville... som en socialt bevidst virksomhed. Det er vel det... det er jo det de går 
efter... 
 
I: Mmm, tror du det virker? 
 
G: Der skal nok være nogen, der siger: ”Næh, hvor er det flot... hvor er det fantastisk, at de gør 
det”... 
 
I: Men du synes, det er lidt naivt, lyder det til? Og tro... 
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G: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er naivt, fordi det gør det jo reelt... Der går jo reelt penge ud... 
Men... Jeg får bare ikke den følelse, jeg får mere den følelse, at jeg er vidne til... et eller andet 
stunt 
 
Latter 
 
I: Ok.  
 
G: Som stemmer dårlig overens med den forretning, som jeg ellers opfatter Danske Bank som... 
at være... 
 
I: Så det er fordi, der ligesom er... hvad skal man sige... et mismatch mellem det her, og så den... 
det billede, du har inde i dit hoved af Danske Bank, hvad de gør og hvad de står for? 
 
G: Ja, ja... Jeg føler sådan lidt, at de prøver at stikke mig blår i øjnene med sådan et mastercard, 
ikk’... 
 
I: Alright... Så haster vi videre... Øh, jamen det er jo et lidt andet koncept... Hvad synes du om 
det? 
G: Jamen, det er straks meget meget mere tiltalende...  
 
I: Ja, hvorfor? 
 
G: Fordi... både fordi det forekommer... nogle af de ting, de produkter, de her buy aid vælger at 
sælge, er... I deres valg af produkter er de bevidste... Fx. Max Havelaar kaffe... 
 
I: Ok. Er det noget, som er vigtigt for dig med Max Havelaar? 
 
G: Max Havelaar er ikke i sig selv vigtigt, men det Max Havelaar repræsenterer, altså... i hvert 
fald som jeg ser det, repræsenterer et forsøg på at udligne den økonomiske ulighed mellem den 
vestlige verden og... Max Havelaar er vel primært Sydamerika?  
 
I: Ja, kaffe, ja, kaffe kommer fra Sydamerika. 
 
G: Det synes jeg er en meget meget væsentlig sag.  
 
I: Er det noget du ville bidrage til gennem at købe Max Havelaar produkter, synes du?   
 
G: Det ville jeg, og så gør jeg det alligevel ikke. Måske er det også fordi jeg ikke drikker kaffe. 
 
I: Der er ikke så mange produkter, men fx. bananer kan man også købe Max Havelaar... og 
chokolade, og de prøver på at udbrede det lidt.  
 
G: Ok, det vidste jeg faktisk ikke. Altså jeg tror, det kommer an på prisen. Altså hvis det var 
radikalt meget dyrere for en Max Havelaar banan, så ville jeg nok ikke købe den... Jeg ville sige 
til mig selv, at jeg skulle købe den, og måske ville jeg gøre det, og så ville jeg synes, det var dyrt, 
eller også ville jeg ikke gøre det, og så ville jeg skælde mig selv lidt ud, og så ville jeg tænke, jeg 
sparede jo også en masse penge. Så en ting er de gode store idealer, og noget andet er... 
 
I: Og har... hvad... hvordan har du det med, at der sådan er... ret stor mismatch mellem dine 
idealer og din praksis? 
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G: Det er jo et eller andet pinligt, ikk’... Men... jeg må jo så efter bedste evne.... øh... forsøge at 
leve mine idealer ud i praksis. Og det går bare ikke altid, og så... undskylder jeg mig selv... 
 
I: Ok. Men, øh... men som udgangspunkt synes du at Max Havelaar er en god ting, og... og hvis 
du købte nogle Max Havelaar produkter, ville du så synes, at du var med til at... øh... sådan 
udligne økonomisk uretfærdighed, sådan en lille bitte smule i verden...? 
 
G: Ja, sådan den lille mikro-makro-mikro procent. Altså der skal meget meget mere til, ikk’... 
Men jo, det ville jeg føle, at jeg på en eller anden måde bidrog til og udligne... altså... den 
økonomiske skævfordeling i verden. 
 
I: Mmm, hvad ville det give dig selv, at kunne gøre sådan en lille bitte forskel? 
 
G: Jamen, det ville vel give mig en eller anden følelse af at bidrage... til at gøre verden lidt mere 
retfærdig... 
 
I: Er det vigtigt for dig, at du bidrager til samfundet og verden? 
 
G: Ja, det er det helt bestemt.  
 
I: Hvorfor er det det? 
 
G: Jamen, det er fordi jeg synes... det tror jeg også, jeg var inde på tidligere... det synes jeg, at 
man er forpligtet på, når man er i privilegeret situation selv. Det er jo ikke sådan, at jeg har gjort 
noget særligt for at være i den situation, jeg er i. Jeg har jo bare været så heldig at blive født, der 
hvor jeg er. Og der er nogle andre mennesker, som har været mindre heldige og er blevet født et 
andet sted, og det synes jeg ikke, at vi kan lade stå til, der synes jeg, vi er forpligtet på at hjælpe.        
 
I: Ok, øhm... Så tror du, du kunne finde på at købe nogle af de her produkter her? 
 
G: Ja, det kunne jeg sagtens gøre.  
 
I: Også selvom det er sådan lidt besværligt med at man skal ringe og bestille dem og sådan 
noget? Det er jo ikke sådan noget man kan købe i Netto... 
 
G: Nej, altså hvis jeg lige stod og havde lyst til en kop kaffe, så ville jeg nok ikke lige ringe og 
bestille og vente tre dage, vel... Men hvis jeg fx. hvad ved jeg.... skulle holde et eller andet 
arrangement... så kunne jeg godt finde på at købe det.  
 
I: Nu henvender det sig jo nok også primært virksomheder som udgangspunkt, der er meget 
sådan lige de ting, man skal bruge, hvis man er en virksomhed, ikk’... Så hvis du måske havde 
din egen enkeltmandsvirksomhed, så kunne du godt finde på at bruge det her? 
 
G: Ja, det kunne jeg godt... hvis der var lidt penge i kassen... 
 
I: Ja, ja... Det siger du, fordi du har en forventning om, at det er dyrere end normale produkter? 
 
G: Ja ja ja, det har jeg.  
 
I: Men ville du være villig til at betale det ekstra? 
 
G: Hvis jeg havde pengene...ja... og så alligevel ikke, for jeg gør det jo alligevel ikke... 
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I: Men hvornår har man pengene altså, ikk’.... 
 
G: Ja, det er jo altid en afvejning... Selvfølgelig har man jo altid et eller andet sted altid pengene, 
ikk’... I den situation , som man er i her... Hvis jeg... Så det er jo mere... Så det ryger jo tit ned på 
en følelse af, om man har penge... Sådan en oplevelse af om har pengene...  
 
I: Mmm, og.... er de her sager relevant for dig, Folkekirkens Nødhjælp og Børnecancerfonden? 
 
G: Ja, det er de i den forstand, at de omhandler mennesker og hjælper mennesker til at få det 
bedre rundt omkring... 
 
I: Og ville du at du støtte de her sager, hvis du købte nogle af deres produkter? 
 
G: Ja, det ville jeg helt klart.  
 
I: Ja, hvad ville du få ud af at vide, at du havde støttet de to sager? 
 
G: Altså i forhold til Børnecancerfonden, der ville jeg få det ud af det, at jeg forhåbentlig havde 
bidraget til noget forskning på området, som gjorde at man kan kunne kurere flere former for 
cancer eller mere effektivt kurere... Og det andet, Folkekirkens Nødhjælp... der er jo sådan mere 
i forhold til... Jeg ved ikke præcis, hvilke tiltag de har, men jeg bilder mig ind, at Folkekirkens 
Nødhjælp er sådan nogen, der render rundt i Afrika...  
 
I: De laver sådan nogle udviklingsprojekter, især i Afrika, i Asien også... Så det er ikke så meget 
sådan akut nødhjælp, men det er mere sådan... du ved... prøver at få gang i lidt sådan...  
 
G: Men det er faktisk rigtig rigtig positivt... det synes jeg... selvfølgelig er akut nødhjælp vigtigt, 
men det andet er måske mindst ligeså vigtigt...  
 
I: Og er det vigtigt for dig, at du ved, at du støtter de her ting? Hvad kan du få ud af at vide at 
du støtter de her sager.... når du køber fx. kaffe igennem dem? 
 
G: Jamen, jeg får... det lidt det samme igen, ikk’... Jeg får det ud af det, at jeg på et meget meget 
lille niveau, men stadigvæk bidrager til at gøre... hjælpe nogle mennesker til at få det bedre end 
de har det nu...  
 
I: Mmm, og fx. med det her produkt, du snakkede om før med H&M, at det var en positiv ting, 
hvis man ligesom kunne på produktet... hvad det... at det havde støttet en god sag, og at man 
ligesom kunne øge... opmærksomheden yderligere ved at gå med produktet... eller bruge 
produktet. Her er det sådan relativt tydeligt, fx. med de der vandflasker, at det er gået til en god 
sag, synes du, det et en positiv ting? 
 
G: Ja, helt sikkert. Af de samme grunde som med H&M... 
 
I: Og... hvordan ville du have det med at sidde en i situation, hvor du havde sådan en flaske, og 
andre folk i en eller anden forsamling kunne se, at du havde støttet denne her gode sag, fordi du 
sad med den flaske? 
 
G: Jamen, det ville jeg have det godt med. Både fordi jeg sad og reklamerede lidt for den gode 
sag, og så også fordi også jeg et eller andet sted [uklart] kunne stive min egen selvgodhed af... 
Hvis jeg skal være helt ærlig...  
 
I: Mmm, og hvad tror du de andre tænker om dig, når de ser, at du sidder med den her flaske.... 
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G: Altså der er jo nok nogen der ikke tænker noget som helt, som aldrig har hørt om buy aid... 
Så er der nogen, der tænker, gad vide, hvad det er for noget, så spørger de om det, så er der 
nogen, der tænker, det var da en meget god idé, hun havde der. Og der er måske også nogen, 
der sidder og tænker, at jeg sidder dér og gør mig bedre end jeg er. 
 
I: Mmm, og hvad vil du gerne havde, at de skal tænke, når de ser flasken? Altså udover, at det 
får mere fokus på sagen, altså du siger, det kan også være med til... at sætte dig i et bedre lys... 
eller hvad man skal sige... Øhh, hvad håber du, at de får af associationer, når de ser dig sidde der 
med den der... 
 
G: Altså jeg håber faktisk allermest, at de selv får lyst til at købe nogle produkter...  
 
I: Så det er sådan det primære...? 
 
G: Ja.  
 
I: Men hvad får du ud af, at de måske får nogle bedre tanker om dig eller hvad man skal sige? 
 
G: Jamen, selvfølgelig er det da altid rart, at folk tænker positivt om én. Altså det er jo bare med 
til at skabe det billede... altså alt hvad man laver... er jo med til... signaler vi sender, er jo med til 
at forme andre folks billede af os... det er jo så bare bidrager til at forme deres billede af mig, 
som en person som er miljøbevidst og socialt bevidst og... 
 
I: Så det er den person, du gerne vil have, at de skal... ligesom tro at du... eller se at du... 
 
G: Ja, og forhåbentlig også er lidt.  
 
I: Ja, ja, ok...  
 
G: Men jeg ville ikke købe en flaske for at sidde der og se socialt bevidst ud, vel... Men altså... 
men jeg ville hellere ikke rive mærket af...  
 
I: Nej, ok... Men du ville ikke have det dårligt med at vise det frem, for det har jeg nemlig 
interviewet andre, som synes, det var nærmest sådan lidt pinligt... og vise frem at man har støttet 
en god sag... 
 
G: Næh, det kan jeg ikke rigtig se noget pinligt i...  
 
I: Nej... det er måske... jeg ved ikke... nej... 
 
G: Næh, det synes jeg ikke er pinligt...  
 
I: Nej. Du synes, det stiller dig i et bedre lys, end... 
 
G: Jeg ved ikke... Jeg tror ikke, at folk, de tænker... skide meget anderledes om mig af den 
grund... hverken den ene eller den anden vej... Det er mere min mening selvfølelse, tror jeg... 
 
I: Men den bliver mere positiv af og... 
 
G: Ja... 
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I: Synes du, at sagen og produkterne og organisation passer godt sammen med de her sager? Er 
der en god... 
 
G: Ja, det synes jeg... buy aid... altså det virker fint, at de har nogle... organisationer, de støtter... 
sådan... det virker på en eller anden måde reelt, det hænger godt sammen. Deres navn, det de 
giver nogle penge, til nogle velgørende organisationer, som rent faktisk er velgørende... Og 
Havelaar kaffen passer også rigtig godt ind i hele det koncept... og hvad har vi ellers... også er 
der nogle kuglepenne... det hænger... altså... det hænger jo ikke mere eller mindre sammen med... 
velgørenhed, eller chokolade for den sags skyld. Men det ser jeg mere som et middel til målet... 
 
I: Så det er fint nok, at det ikke passer så meget sammen? 
 
G: Ja... 
 
I: Hvad mener du, når du siger, at buy aid er mere sådan reel? Det sagde du før... reel... 
 
G: Der skal jeg lige have genopfrisket min hukommelse... 
 
I: Du sagde, at du synes, det virkede reelt... 
 
[uklart] 
 
G: Ja, altså modsat Danske Bank, så virker det som om, at det her... det virker ikke... Danske 
Bank virkede som et eller andet... form for stunt... for at prøve at pudse lidt [uklart]... og det her 
virker mere som nogle... selvfølgelig vil de også reelt gerne tjene penge, for at virksomheden 
skal løbe rundt... men det virker som om der også er et reelt ønske om hjælpe samtidigt... det er 
det indtryk, man får... Det er ikke sådan et eller andet stunt...  
 
I: Hvor får du det indtryk henne? 
 
G: Det virker... at der bare konsekvent er en donation på 10 procent på alt hvad de sælger... 
 
I: Så det er fordi det er det hele? 
 
G: Ja. 
 
I: Ja, i modsætning til Danske Bank også har... 
 
[uklart] 
 
G: ...tre måneder eller et mastercard, de sådan lige introducerer, som måske bliver faset ud igen 
eller et eller andet... 
 
I: Mmm, ok. Og hvad tror du, at... virksomhedens grund til at blive... nærmest dannet... eller 
hvorfor har de udarbejdet det her koncept, dem som har startet virksomheden? 
 
G: Ja, det er jo et godt... Det ved jeg ikke... men mere end de andre virksomheder tror jeg på, at 
de her kunne finde på at virksomheden for at faktisk finde en måde og rejse nogle penge til de 
her organisationer... og selvfølgelig samtidig er de jo også nødt til selv at leve og tjene nogle 
penge for at... og så har de så fundet en måde at kombinere de to ting på. Det er sådan mit 
umiddelbare indtryk... 
 
I: Ok... Så ikke så meget stunt, det her...? 
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G: Nej, det føles ikke som et stunt det her... 
 
I: Du er overbevidst... om gode intentioner? 
 
G: Det vil jeg i hvert fald meget gerne tro... det er mit umiddelbare indtryk, når jeg ser det her... 
 
I: Ok. Alright, yes...  
 
G: Aha...  
 
I: Den har du måske set før? 
 
G: Nej... Det er bare de smider tøjet... Det er en meget fin overskrift...  
 
Latter 
 
G: Ok.  
 
I: Øhm, hvad synes du om den her reklame og ideen? 
 
G: Jeg synes umiddelbart reklamen er meget sjov... Også det der med at de godt selv... først 
tænker man, at det er meget skægt, at de har smidt tøjet... og så tænker man ja ja... endnu en 
gang publicity... men så står der jo selv hernede at alle kneb gælder... så det... ligesom at de selv 
sender det signal, at de godt er klar over, at det er lidt... plat... det de har gang i... så det tæller 
faktisk... så det vejer faktisk op... og så det her med at... at der står under at der hvert femte 
sekund dør et barn under mangel på rent vand, så bliver man sådan meget bevidst om, hvorfor 
det er vigtigt at hjælpe... modsat fx. Danske Bank’s støt det her, men der var ikke sådan rigtig 
noget godt argument, hvorfor det lige var man skulle hjælpe pandaerne... og det er sådan... der 
rammer rent hjem, synes jeg... ved at der står det... 
 
I: Ok, hvad synes du om produktet? 
 
G: Jamen, det er jo en flaske vand...  
 
Latter 
 
G: Øhm, hele det der koncept med at købe vand på flaske er jeg sådan lidt uforstående overfor, 
fordi vandet fra hanen er jo fint... i denne her del af verden i hvert fald, ikk’... så det er i sig selv 
sådan lidt mærkeligt, men hvis man nu gerne vil købe vand på flaske, så er det jo sådan et fint, 
sundt produkt... 
 
I: Køber du nogle gange, sådan vand i flaske? 
 
G: Nej, jo, hvis jeg er i udlandet, og jeg ikke kan drikke det i hanen, men ellers ikke.  
 
I: Ok. Øhm, kunne du finde på at købe det her produkt for at støtte den gode sag? 
 
G: Nej. Men hvis jeg alligevel skulle købe det, hvis jeg skulle det... hvad ved jeg... der skulle 
holdes et møde, og jeg skulle købe ti flasker vand på flaske, så ville jeg købe det her, hvis det 
stod der.  
 
I: Ja, også selvom det kostede måske en krone mere eller to kroner mere? 
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G: Nu støtter de jo kun med 50 øre... 
 
I: Ja, det er jo det... 
 
G: Jah... Det ved jeg sku’ ikke. Det ville jeg nok.  
 
I: Hvorfor? 
 
G: Fordi selvom at... så ville jeg tænke så gik trods alt nogle penge et godt sted hen... til Danske 
Røde Kors...  
 
I: Ellers ville de jo ikke gå dertil, kan man sige... 
 
G: Mmm, ja.  
 
I: Og ville du så føle, at du støttede en god sag, når du købte de her flasker vand? 
 
G: Ja, primært ville jeg føle at jeg støttede Aqua D’or... som firmaet hedder, men så var det en 
bonus, at jeg også støttede Dansk Røde Kors.  
 
I: Ok, og hvad ville du få ud af at vide, at du også støttede Dansk Røde Kors? 
 
G: Det ville være lidt det samme som med nogle af de andre, ikk’... 
 
Latter 
 
I: Øhm, men gør det nogen forskel for dig her, at det måske er lidt mere konkret? Du kan 
meget gode lide, at der er sat ord på? 
 
G: Ja.  
 
I: Du synes ikke, at det er lidt for barsk? 
 
G: Nej, det synes jeg ikke.  
 
I: Nej? 
 
G: Nej, jeg synes faktisk, at det er rigtig godt. Altså det er jo ikke sådan at... Det er jo kun... Det 
er jo teksten, der er barsk, det er jo ikke billedet. Det er jo ikke sådan, at der ligger en eller 
anden udhungret baby, og er ved at dø, vel... [uklart] Der bliver bare lige skudt helt ind, i hvert 
fald hos mig... Når man tænker, hvert femte sekund – det er rigtig rigtig tit... at der er en eller 
anden, der dør... ok, hvad kan jeg gøre? Jeg kan købe den her flaske vand, det vil jeg meget 
gerne... 
 
I: Så du ville føle, at du redde et barn ved at købe en flaske vand? 
 
G: Nej, ok, så naiv tror jeg ikke jeg ville være. Men jeg ville i hvert fald føle, at jeg bidrog til at 
der var nogle mennesker, der kunne nå langt med det her arbejde. 
 
I: Ok.  
 



 13 

G: Jeg tror ikke, jeg sådan hver eneste gang, jeg købte en flaske vand, så ville der være et barn, 
der overlevede...  
 
I: Nej, ok. Du bidrog til at der er nogle mennesker, der kunne gå i gang med det her arbejde? 
 
G: Med det her arbejde som fx. kunne være... hvad ved jeg... at grave brønde eller sørge for 
nogle vandforsyninger, hjælpe folk med at lægge nogle tagrender, så de kunne samle drikkevand, 
regnvand eller hvad det nu kan være, ikk’...  
 
I: Ok, er det vigtigt for dig at vide, at du satte sådan en udvikling i gang... ved at...? 
 
G: Ja, ja, helt sikkert... Det var det der ville gøre, at jeg overhovedet ville købe den her flaske 
dyrere vand... 
 
I: Ok, og hvad ville du så få ud af, at du vidste, at du havde en rolle i den udvikling? 
 
Latter 
 
G: Åhhh, men det er jo det samme som tidligere.  
 
I: Der er ikke nogle andre ting, der gør sig gældende her? 
 
G: Det er som om, det... der kører meget rundt i det samme... Jeg ville få det ud af det, at jeg 
følte, at jeg på eller anden lille minimal måde bidrog til gøre nogle forhold bedre for nogle 
mennesker, som har det dårligt...  
 
I: Ok. Øhh. Er det sådan generelt en sag, som er relevant for dig, i forhold til nogle af de andre 
sager? 
 
G: Altså jeg synes, den er ligeså relevant... som Folkekirkens Nødhjælp eller hvad vi eller... Max 
Havelaar...  
 
I: Børnecancerfonden...  
 
G: Ja.  
 
I: Ja, men fx. WWF var du ikke helt så vild med? 
 
G: Nej, det ligger længere nede på listen.  
 
I: Mmm, og hvad tror du er Aqua D’ors intentioner og grund til at starte sådan en kampagne 
her? 
 
G: Altså der... føler jeg, der synes jeg, det tipper det lidt mere over mod Danske Banks... Ikke 
fordi jeg synes, de har lavet blakket image, øh... som jeg måske synes, at Danske Bank har... men 
jeg synes, jeg føler helt klart, at der er sådan publicity i det.  
 
I: Ok, men hvad er det, der gør, at det er mere den... retning de bevæger sig imod i forhold til de 
andre? Fx. H&M virkede du til at være lidt mere positivt indstillet overfor? 
 
G: Ja, og det gjorde jeg nok fordi at... til dels fordi de brugte en væsentlig større procent del af 
deres omsætning, det de kastede efter projektet. Her er det jo 50 øre... jeg ved selvfølgelig godt 
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at en flaske vand koster lige så meget som en t-shirt. Måske hvis de solgte den på en anden 
måde... ved at sige 25 procent af alt, hvad vi tjener på den her vandflaske... 
 
I: Ja, men hvis de sælger flasken for, det ved jeg ikke... en tier, så er 25 procent jo også stadig 
mere end 50 øre, ikk’? 
 
G: Ja, det er jo det. 
 
I: Så du synes, at beløbet er meget lille? 
 
G: Beløbet er ret lille, ja... 
 
I: Ok, og det viser noget om deres intentioner, hvor meget de donerer eller hva’? 
 
G: Det synes jeg et eller andet sted... altså jeg ved ikke, men... nu ved jeg selvfølgelig heller ikke 
hvor mange flasker vand de sælger, og hvor meget de hiver ind, men hvis man også skal 
administrere det her, man skal også sætte de her kampagner i værk, man skal finansiere det... Så 
kommer der til at gå en helvedes mange penge på det her... som, nu går jeg ikke ud fra [uklart], 
men de skal jo også betales et eller andet sted... 
 
I: Så du tror, at de nærmest bruger flere penge på at sætte hele det der i værk, end hvad de rent 
faktisk donerer.  
 
G: Det ved jeg ikke.  
 
I: Men det er sådan nogle ting, du gør dig overvejelser omkring... 
 
G: Det kan man i hvert fald godt komme til at tænke. Og så er det jo ikke sådan, at de ikke vil 
donere pengene, men så har de måske bare hævet flaskens pris eller et eller andet... 
 
I: Mmmm, mmm, men du synes, det er en sjov reklame eller sådan... Den fangede dig i hver 
fald til at starte med.  
 
G: Ja, det gjorde den.... det virker jo altid med nøgne mennesker... Af en eller anden grund. 
 
Latter 
 
I: Så du er sådan enig i det budskab, de har med at målet helliger midlet? 
 
G: Er det det deres budskab er? 
 
I: Ja, alle kneb gælder, ikk’? 
 
G: Nåh, ja... Jeg synes i hvert fald, at det er en meget sjov reklame, og jeg synes da, at den går 
meget rent ind... Om målet helliger midlet [uklart]... 
 
I: Det er du tilhænger af, eller hvad siger du? 
 
G: Ikke altid.  
 
I: Ikke altid, ok.  
 
G: Det vil jeg helst ikke sige, at jeg er til generelt...  
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 Latter 
 
I: Nej, det er også farligt at udtale sig om... 
 
G: Ja. 
 
I: Ok, jamen så... Så vil jeg bare gerne runde af med nogle sidste spørgsmål.  
 
G: Ok.  
 
I: Hvis du kan prøve at beskrive, hvad social ansvarlighed er for dig i sådan et 
virksomhedsperspektiv. Hvornår du synes, at en virksomhed er socialt ansvarlig, hvad det er for 
nogle ting de skal gøre for at være det i dine øjne...  
 
G: Jo, men det er en kombination af helt vildt mange ting... øhm, det er både at være 
miljøbevidste, hvis det er en virksomhed, der producerer et eller andet sådan fysisk, der er også 
at have en medarbejderpolitik, som sådan tager hensyn til medarbejdernes trivsel... og hvis de så 
vil tage det skridtet videre, så er det at indgå i lokalsamfundet eller med nationalt perspektiv... 
bidrage til den positive udvikling. Det kan enten være i form af at sætte projekter i gang, som på 
eller anden måde hjælper folk til at få det bedre. Den kan også være donere noget af deres 
overskud til den slag projekter... [uklart] ja, det er vel i virkeligheden det, ikk’... Men det behøver 
ikke at være sådan at virksomheden går ind i et eller andet velgørende for at være socialt 
ansvarlig... det kan lige så godt være at de bare, eller bare... men tager hånd om deres 
medarbejdere, på en positiv måde.   
 
I: Mmm, men synes du at man kan definere en virksomhed som socialt ansvarlig, hvis de 
opfylder nogen af de ting, som du lige har nævnt, men ikke alle sammen? At man kan tale om at 
virksomheden... Man behøver ikke at være komplet ansvarlig for at være ansvarlig... 
 
G: Nej... Det synes jeg godt man kan.  
 
I: Øh... Betyder det noget for dig, når du fx. køber dagligvarer, at virksomheden bag produktet 
er socialt ansvarlig? 
 
G: Jeg er ikke bevidst om særlig mange virksomheder, der er socialt ansvarlige.  
 
I: Nej, så det er ikke noget, du sådan tænker over i de daglige?      
 
G: Nej. Hvis jeg nu vidste, at der var en eller anden virksomhed, der var det, så ville det nok 
påvirke.  
 
I: I en positiv retning? 
 
G: Ja, i en positiv retning. Men jeg kan ikke lige nævne nogen nu...  
 
I: Nej, så du har ikke rigtig adgang til så meget information om at virksomheder er socialt 
ansvarlige? 
 
G: Nej, overhovedet ikke.  
 
I: Så du føler dig rimelig blank på det område? 
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G: Ja, altså det eneste jeg lige kan nævne nu, det er buy aid... 
 
Latter 
 
I: Ok... Kunne du tænke dig at vide mere om det og være mere i stand til at tage stilling til det, 
når du stod i en indkøbssituation?   
 
G: Det er faktisk noget, jeg aldrig nogensinde har overvejet, før du spørger mig om det lige 
nu.... Men hvis det var en tilgængelig information, så ville jeg helt klart bruge den... lade den veje 
ind i mine overvejelser i forhold til hvad jeg købte.  
 
I: Ok. Fordi nu snakkede vi om Max Havelaar lige før, og det kan man på mange måde definere 
som socialt ansvarlig, og så sagde du, at sådan som udgangspunkt, så syntes du egentlig, at det 
var en ret god ting, og... men når man stod der nede i butikken, og priserne var måske meget 
forskellige og... så ville man måske ikke altid være tilbøjelig til at købe det alligevel... Så det er 
ikke noget som sådan er afgørende for, at du vælger... 
 
G: Det trækker helt klart i en positiv retning.... 
 
I: Men så trækker prisen i en anden retning nogen gange? 
 
G: Ja, det gør den.  
 
I: Ja, så ville jeg spørge, hvornår du sidst har taget stilling til social ansvarlighed, når du har købt 
et produkt eller ladet være med at købe et det, men det virker ikke som noget, der har så stor 
indflydelse på dine indkøbsvaner? 
 
G: Nej, for jeg synes som sagt ikke, at jeg er særlig bevidst om, hvilke... virksomheder, der er 
socialt ansvarlige... 
 
I: Ok... Mmmm... Så kan det være, at det ikke giver helt så meget mening at spørge om, at 
hvordan du synes, at man kan se, at en virksomhed er socialt ansvarlig? Det er lidt hypotetisk 
måske... 
 
G: Ja, for udover, som du selv lige mindede mig om med Max Havelaar, så kan jeg ikke lige 
komme på nogen.... Men det er vel noget, de er nødt til at markedsføre sig på, ikk’.  
 
I: Ville du ønske, at de gjorde det i en højere grad, så du var mere... informeret om det... når du 
var i Netto? 
 
G: Jeg ved ikke, om jeg lige frem ville ønske det....  
 
Latter 
 
I: Men ville du... interessere dig for det? 
 
G: Jeg ville synes... Det er da meget interessant at vide, hvad der lå bag. 
 
I: Og så ville du måske... Ville du tro, at det ville påvirke dine beslutninger? 
 
G: Ja.  
 
I: Så hvis du vidste noget mere end du gør nu, så ville de have større indflydelse? 
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G: Det ville det helt sikkert, medmindre prisen... Prisen påvirker også. [uklart] 
 
I: Ja, men ville du lade være med at købe et produkt, som du vidste, var meget uansvarligt? 
 
G: Ja. Ja, altså jeg kan godt blive en af de der politiske forbrugere... Jeg gik da i lang tid uden om 
Arla... Det var det med karteldannelsen, nej monopol... 
 
I: Ok. Men synes du, at denne her slags marketing, som har været i de her kampagner med at 
donere penge til en sag, når man køber et produkt – synes du, det er udtryk for social 
ansvarlighed? 
 
G: Det kommer meget an på, hvad det er for en virksomhed... hvordan det præsenterer sig selv 
og produktet. Altså buy aid virkede som socialt ansvarlighed, Danske Bank virkede som...  
 
I: Fupmagere? 
 
Latter  
 
G: Fupmagere... ja, eller i hvert fald som nogen der prøver at fremstå på en måde, som de i 
hvert fald i mine øjne, reelt ikke er. Så det giver sådan bagslag for dem, ikk’...   
 
I: Så det kommer meget an på den... kontekst det ligesom er i eller hvordan virksomheden... 
 
G: Ja, hvem det præsenterer produktet, hvad det er for en virksomhed, og hvordan den vælger 
at præsentere det, ikk’... 
 
I: Ja, og hvad der ellers ligesom er udover det produkt? Hvad de eller gør? 
 
G: Ja, mmm.  
 
I: Ok. Mmmm. Hvorfor tror du, at der er mange virksomheder, der er begyndt at være mere 
interesserede i social ansvarlighed og tage flere initiativer på det her område? 
 
G: Jeg kan forestille mig, at det er fordi de regner med at der er penge i det. En virksomheds 
opgave er jo et eller andet sted at tjene penge, ikk’... Og der er rigtig meget bevidsthed om det, 
og der bliver oprettet... Nu er der jo nærmest to forskellige miljøministerier... Så det fylder 
meget... i mediedagsordenen. Og så er det vel en måde at markedsføre sig selv på.  
 
I: Tror du, at der er andre initiativer til det? Jeg lagde mærke til, at du ved buy aid, sagde du at 
det måske virkede mere reelt og sådan...  
 
G: Der er garanteret også nogen, som har det sådan mere... dybtfølt... engagement, i de sager, de 
støtter, men for størstedelens vedkommende, er det mit indtryk, at det handler om at sælge sig 
selv.  
 
I: Ok. Hvad synes du om de virksomheder, som er sådan... aktive i sådan nogle samarbejder, 
som dem vi har set, hvor de donerer penge til velgørenhed, når man køber deres produkter? 
 
G: Det kan man et eller andet sted ikke fortænke dem i. De prøver på at tjene nogle penge ind. 
De prøver på at sælge sig selv og fremstå på en positiv måde, og det er jo... deres job...  
 
I: Så det har du det fint nok med? 
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G: Ja, [uklart] 
 
I: Mmm... Det er måske svært, men kan du prøve sådan at sætte ord på, hvad det er, der udgør 
en god sag for dig? Som du ville være engageret i og... snakkede meget om det der med at det 
skulle være noget med mennesker... i forhold til ikke mennesker? Er der nogle andre ting, som 
sådan spiller ind, når du vurderer en sag? 
 
G: Ja, jeg synes, det er nærmest umuligt at rangordne de der sager... men jo mere... jeg tror, jo 
mere sådan socialt... eller jo mere uretfærdig fordeling af goderne, jeg er vidne til, jo harm vil jeg 
også blive... og jo mere vil sagen betyde, hvis det giver mening? Fx. ville en sag... Det ville 
betyde mere for mig at hjælpe... få nogle landbrug op at køre eller få bygget nogle samfund op 
end det ville betyde for mig og støtte en HIV/AIDS organisation... 
 
I: Så det er meget den der sociale uretfærdighed sådan på verdensplan, som... 
 
G: Ja, det er i hvert fald nok det der tricker min [uklart]... 
 
I: Ja, fordi der føler du at du kan være med til at ændre den der ubalance en lille bitte smule? 
 
G: Lige præcis. Selvfølgelig er det også vigtigt at forebygge sygdomme og hjælpe folk, der er 
syge og alt sådan noget... Men det er på en eller anden måde... Ej, jeg vil ikke sige mindre 
væsentligt... Men det andet handler om, hvordan hele den sociale struktur og den menneskelige 
struktur er strikket sammen, som i sidste ende kommer til at spille ind på, at man fx. ikke har 
adgang til oplysning om hvordan man får HIV, og at man ikke har adgang til kondomer, osv.  
 
I: Hm, vil du generelt set sådan gerne støtte sager? Er det noget du gør meget eller? 
 
G: Nej, det er ikke noget, jeg gør meget, men det er noget jeg gerne ville gøre. Men så bliver 
man jo egoistisk igen, ikk’... også bruger jeg penge på nogle andre ting. Hvis der står en 
raslebøsse, så kommer der også penge ned i den... så føler jeg lidt at jeg skal...  
 
I: Så er det lidt at du skal gøre det eller hvad? 
 
G: Ja, skal... siger jeg til mig selv. Jeg vil gerne, jeg vil gerne gøre det. Så jeg siger til mig selv, at 
jeg skal gøre det, sige at det er det jeg mener.   
 
I: Og hvad får du så ud at gøre det i sådan en situation? At du siger du skal, og så gør du det 
også, så... 
 
G: Så får jeg både det, at personen med raslebøssen går videre.... 
 
Latter 
 
I: [uklart] den der person, der følger efter dig... 
 
G: Og så kan jeg... så får jeg jo ellers en eller anden... positiv oplevelse ved at føle at jeg selv har 
hjulpet... med til at støtte, hvad det nu er for en sag raslebøssen, står med.  
 
I: Så det betyder ikke noget, hvad det er for en sag i den her kontekst eller hvad? 
 
G: Jo, altså... jeg vil hellere støtte de sager, som jeg nævnte før, som jeg synes er vigtigere...  
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Uklart pga. latter 
 
I: Men hvis nu der er én, der følger efter dig fra WWF, så vil du stadig gerne give nogle penge 
for at slippe af med vedkommende? 
 
Latter 
 
G: Det kommer an på, hvor meget han fulgte efter mig. Der er også en grænse...  
 
I: Ja, ok. Du ville føle, at du støttede den sag? 
 
G: Ja, jeg ville føle, at jeg støttede den sag, og at jeg hjalp med til at lave det arbejde, som 
organisationen lavede...  
 
I: Og det er vigtigt for dig, at du er med til at støtte organisationers arbejde? 
 
G: Det må det jo et eller andet sted ikke være, eftersom jeg jo ikke rigtig er medlem af nogen 
eller giver nogen penge... 
 
I: Så det er det ikke? 
 
G: Kan man sige, at det er det og så samtidig ikke donere? Det hænger jo ikke rigtig sammen, 
vel? 
 
Latter  
 
I: Øh... Det ved jeg ikke, om det ikke gør... Altså der er jo... Jeg tror, det er meget naturligt, at 
man ikke altid efterlever sine idealer....  
 
Bånd udløber   
 
G: Jeg tror, jeg er mere tilbøjelig til at støtte, hvis jeg ligesom får et eller andet selv. En t-shirt 
eller en flaske vand eller et eller andet... 
 
I: Ok. Hvordan kan det være? 
 
G: Fordi så tror jeg at jeg føler at jeg får mere for pengene.  
 
I: Du får mere for pengene, men samtidig støtter du en god sag? 
 
G: Ja.  
 
I: Så det er ligesom sådan en win-win et eller andet sted? 
 
G: Ja, sådan kan man godt se på det... og det behøver ikke at være noget stort, sidste gang jeg 
gjorde det, købte jeg en af de der støt brysterne... sådan to snore med et eller andet dims på, 
som man kan bruge som armbånd, ikk’... [uklart] så har jeg brugt det i en uge, og nu ved jeg ikke 
lige, hvor det er blevet af... så det ligesom... så har jeg fået et eller andet fysisk...  
 
I: Ok... Øh.... Så du kan meget godt lide, at man får noget håndgribeligt ud af at støtte en sag, i 
stedet for at... out of mind, out of.... ? 
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G: Jeg er i hvert fald meget mere motiveret til at lægge 100 kroner, hvis jeg i... et eller andet 
kasse, hvis der så er nogen der giver mig et lille klistermærke... end hvis der ikke er nogen, der 
giver mig noget...  
 
Latter 
 
I: Ja, ok. Det er meget interessant. Men hvad er det der gør, at sådan ekstra... at du har... du får 
et eller andet igen... udover den gode følelse...  
 
G: Det er et eller andet med, at man får noget igen.... Jeg ved sgu’ ikke, hvad det er... Men det er 
et eller andet med, at når man giver penge ud, så er det som regel, fordi man køber noget for de 
her penge... det er lidt lettere at give slip på en eller anden måde, hvis der kommer noget den 
anden vej også...  
 
I: Ok. Mmm, ok. Så generelt synes du faktisk, det er en ret god idé der her med at man... man 
får et produkt, når man støtter en god sag, i stedet for at man bare støtter en god sag uden at få 
noget igen...  
 
G: Mmhm, jeg synes også, det er en rigtig god idé uden at få noget igen, jeg tror bare, at jeg 
personligt har sværere ved at gøre det på den måde. 
 
I: Mmm, ok. Kunne du finde på at købe et produkt, som du ikke havde super meget brug for, 
hvis det støttede en god sag? Ville det lidt være med at sådan at skabe et behov? 
 
G: Ja, det gjorde det fx. med det der armbånd... [uklart] 
 
I: Kunne du fx. finde på med, måske mere med fødevarer, og skifte mærke for at støtte en god 
sag? Købe en ny slags yoghurt eller sådan noget? 
 
G: Ja, ja, det kunne jeg sikkert godt.  
 
I: Ja. Og kunne du finde på at betale lidt ekstra for at du støttede en god sag? 
 
G: Ja, så længe det er lidt ekstra.  
 
I: Ja, ok. Ikke så meget ekstra? 
 
G: Nej.  
 
I: Ok. Kender du nogen virksomheder, som støtter nogle gode sager, når man køber deres 
produkter? 
 
G: Nej.  
 
I: Nej.  
 
G: Kun dem, jeg er blevet introduceret for her.... [uklart] 
 
I: Ok. Jamen, så tror jeg ikke jeg har mere.  
 
Latter.          
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I: Ej, det er altså lidt stressende med det der bånd, men det er super godt, at du lige gad at gøre 
det igen. Det er jeg ked af.  
 
G: Det gør ikke noget. Det blev lige lidt kortere den her gang...  
  
 
Noter fra første del af interviewet:  
 
Gry er 28 år gammel, er vokset i Ballerup i et rækkehus i en almindelig middelklassefamilie. 
Hendes forældre blev skilt, da hun var 6 år.  
 
Hun kan ikke huske den sidste gang, hun var ude og handle dagligvarer pga. ferie og flytning. 
Hun mener ikke, at hun normalt er stresset, når hun handler. Hun handler som regel i Netto. 
Hun har aldrig planlagt alle køb på forhånd, men beslutter sig undervejs efter lyst. Hun er 
generelt meget impulsiv og falder gerne for tilbud. Hun køber nogen varer økologisk, primært 
æg og mælk, men prisen spiller en stor rolle, dog mindre end tidligere.  
 
Den seneste reklame, hun har set, er et møbelkatalog. Bed primært mærke i det, fordi hun snart 
skulle købe et klædeskab. Ville kigge nærmere på det, måske købe noget derfra, og ellers bruge 
det til benchmarking.  
 
Gry talte meget om ”en god følelse” i forbindelse med CRM køb, dog uden at definere det 
nærmere. Hun har tidligere købt en blodbanks t-shirt for at støtte Blodbanken. Havde ikke 
umiddelbart brug for en t-shirt, men ville gerne støtte og øge kendskabet til Blodbanken. Har 
det fint med at gå rundt med den. Havde dog ikke købt den, hvis hun ikke syntes, at den var 
fed.      
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Interview with H., March 31, 2008  
 
I: …men jeg tror din stemme er tilpas gennemtrængende til at vi godt kan høre den på båndet. 
Så det er super fint. Men ja, måske skal jeg lige kort sige, at det er til mit speciale, og ja, det 
handler om marketing og forbrugere og indkøbsvaner og lidt om reklamer... Øhm, jeg vil helst 
ikke sige alt for meget lige nu, men vi kan snakke om det bagefter, hvis du har nogle spørgsmål 
eller sådan noget. Men du må gerne først starte med at sige, hvor gammel du er.  
 
H: 28.  
 
I: Og hvad du laver? 
 
H: Jeg er studerende.  
 
I: Ja, hvad læser du? 
 
H: Jeg læser cand.merc.fil på Handelshøjskolen i København.  
 
Latter 
 
I: Og hvis du sådan meget kort ridse op sådan din baggrund og hvad dine forældre laver, altså 
din opvækst...  
 
H: Jeg kommer fra Island, øhm, fra en by, som hedder Aukavadi (?), øh... Mine forældre... min 
far, han er mekaniker, men arbejder som sælger, hvor han sælger landbrugsvarer nu. Min mor er 
sygehjælper på hospitalet i byen. Øh, jeg er gået på gymnasiet der og er så flyttet til Danmark i 
2000, hvor jeg arbejdede som au-pair i et år, og så tog jeg tilbage og læste på universitet i 
Reykjavik, noget der svarer til HA Almen på Handelshøjskolen... boede der, ja boede i 
Reykjavik i et år, og så flyttede jeg tilbage til København for at læse cand.merc.fil. Ja, er der 
nogle andre ting, jeg skal sige? 
 
I: Nej, det er fint. Øhm, hvis du kan tænke tilbage på den sidste gang, du var ude og købe 
dagligvarer, kan du beskrive den situation? 
 
H: Det var i dag.  
 
I: Det var i dag? 
 
H: Ja, øhm... Det handlede mest om, at det skulle gå hurtigt, fordi jeg havde travlt, fordi jeg 
skulle komme herover... Men det var i Netto, hvor jeg plejer at handle sådan det meste ind.  
 
I: Var det sådan for at fylde køleskabet op eller var det nogle bestemte ting, du gik efter?  
 
H: Ja, det var bestemte ting, jeg gik efter. Ja, det er sådan en gang om ugen, hvor jeg fylder.  
 
I: Ok, så det var sådan det store indkøb? 
 
H: Ja, det var nok det store indkøb i denne her uge, men det kommer lidt an på, hvad vi 
mangler. Nogle gange er det mest grøntsager og frugter.... men øh... ja.  
 
I: Men havde du planlagt alle de ting, du skulle købe? 
 
H: Ja.  



 2 

 
I: Og du købte ikke nogle ting, som du ikke havde planlagt?    
 
H: Nej, øh... jo, det gjorde jeg.  
 
I: Ok, hvad var det?  
 
Latter 
 
H: Det var bananer.  
 
I: Ok, hvordan kan det være, at du købte det med? 
 
H: Øh... Det var fordi... Det er sådan en god hurtig mad, der mætter, som er godt at have...  
 
I: Ok, så du fik lyst til at købe det, mens du stod nede i butikken eller hvordan? 
 
H: Ja.  
 
I: Fordi du så dem, og så kom du i tanke om...  
 
H: At det ville være godt at have.  
 
I: Ja, ok. Du havde ikke så meget tid, sagde du. Det skulle gå stærkt eller hvad? 
 
H: Ja.  
 
I: Ja, ok. Hvor godt humør var du i? Var du sådan stresset eller afslappet eller? 
 
H: Mmm, en lille smule stresset, tror jeg.  
 
I: Ja, ok. Var det det sådan en tur i sig selv, eller var det noget du gjorde på vej hjem fra skole 
eller?  
 
H: Nej, det var en tur i sig selv.  
 
I: Ok, var det sådan en generelt positiv oplevelse eller? 
 
H: Øhm... Ja, det tror jeg. Altså det var måske ikke sådan den mest typiske tur, øh... så... jeg 
plejer ikke at skulle skynde mig så meget, når jeg handler. Og vi plejer også altid at gå sammen, 
jeg og Jesper, så det plejer at være også... sådan lidt hyggelig, når vi tager ud og handler.  
 
I: Så du plejer at hygge dig meget godt med det? 
 
H: Ja, det gør jeg. Og vi var også begge to... vi var begge to ude og handle i dag også, så det blev 
det også lidt bedre af... fordi vi var sammen, så kunne man... så kunne det både gå hurtigere... og 
ja, så kunne man også lige snakke... i mens...  
 
I: Så det er også lidt en social ting eller hvad? 
 
H: Ja.  
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I: Ok, mmm.... hvad er det for en slags produkter, du normalt køber? Er det sådan økologisk 
eller er det billigste eller kvalitet eller... Er der nogle ting, som generelt karakteriserer de 
produkter, du køber? 
 
H: Det tror jeg kommer lidt an på, hvad det er. Men jeg tror... jeg går generelt sådan... 
forholdsvis meget efter økologiske... I hvert fald grøntsager... jeg kigger også på prisen, og hvis 
der er meget stor forskel, så kan det godt være jeg køber det billige... Øh... Jeg køber altid 
økologisk mælk... øh... og som regel køber jeg også økologisk oksekød... fx... men udover det er 
det sådan lidt... tror jeg, jeg er ret afhængig af prisen, jeg tror, jeg er meget prisbevidst også, men 
jeg prøver, fx. sådan... grøntsager især... og frugt, så tror jeg, jeg prøver også at købe økologisk... 
og så mælkevarer.  
 
I: Ok, men du handler som oftest i Netto eller hvad?  
 
H: Ja. Ja, så går jeg... det kommer an på... det er lidt forskelligt med frugt og grønt, så går jeg 
nogle gange i Kvickly og køber ind resten. Men de har også ok... nu køber jeg ikke så avanceret 
grøntsager og frugt, generelt sådan i hverdag... og de har sådan ok udvalg i Netto, synes jeg. Og 
hvis de ikke har, så køber jeg noget andet. Jeg siger ikke... jeg vælger ikke at gå et andet sted hen, 
hvis de ikke havde økologiske tomater fx. Så køber jeg nogle andre i stedet for.  
 
I: Så du er sådan lidt fleksibel i dine kriterier eller hvad?  
 
H: Ja, ja, men... og det er det samme med mælk. Jeg køber altid økologisk mælk, men mindre 
den er helt udsolgt...  
 
I: Ok, så du tænker ikke sådan videre over, hvis der ikke er økologisk, så er der ikke økologisk, 
og så tager du bare noget andet.  
 
H: Ja, som regel, ja.  
 
I: Men som hovedregel så er det sådan et kriterium for dig at ting, der er økologiske? 
 
H: Ja, ja.  
 
I: Mmmm, kigger du efter sådan gode tilbud og reklamer, når du er i butikken? 
 
H: Nej, ikke så meget... øh, jeg tænker på, at nu skal jeg til at blive bedre til det, at gøre det 
hjemmefra.  
 
I: Altså læse tilbudsreklamerne? 
 
H: Ja, især... det plejer vi at gøre, især i forbindelse med kød og fisk. Og vi køber som regel 
enten i Kvickly eller Føtex kød. Vi synes, det er ikke så god kvalitet i Netto, øh...men jeg vil 
sige, jo jeg kigger en lille smule, men så tror jeg mest... kødvarer, fordi at det.. det føler jeg, jeg 
kan spare mange penge på at købe tilbudsvarer... øh... fordi hvis jeg gør det i nogen... hvis det er 
grøntsager eller frugt, eller hvis det er nogle andre ting, så synes jeg nogle gange, så køber jeg 
måske noget, som jeg ikke har brug for... eller ikke finder på at bruge, og så ender det med at 
blive smidt ud... men noget man kan fryse ned eller sådan noget, så kan jeg godt finde på at gå 
ud og købe store mængder af... et eller andet, hvis der er et godt tilbud.  
 
I: Ok, og hvad når du står nede i butikken, kan det så få dig til at købe et eller andet, hvis du ser, 
at der er sat ned, eller man kan få to til en lavere pris? 
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H: Ja, det kan det godt.  
 
I: Men mest hvis det er noget, som du sådan har planlagt du skal købe eller?  
 
H: Ja, fordi... ja, fordi jeg tror, jeg er sådan blevet ret bevidst om, at... jeg skriver altid en seddel, 
før jeg tager af sted... Og jeg prøver som regel at købe det, jeg har planlagt at købe, fordi ellers 
kan man begynde at købe alt mulige ting, og det gør jeg selvfølgelig nogle gange, øh... Så ja, jeg 
går ikke rundt i butikken og kigger sådan, er der nogle tilbud... Men det er kun, hvis det er at... 
jeg fx. skal købe nogle... et eller andet... og så kan jeg se noget ved siden af, at det er et godt 
tilbud, så jeg kunne finde på at bruge det til et eller andet næste dag, så kan jeg finde på at købe 
det.  
 
I: Men fx. sådan noget som flåede tomater eller sådan noget, som kan holde sig i flere år, altså, 
nogle gange kan der være mange penge at spare, hvis man lige køber fem dåser, eller sådan 
noget... 
 
H: Ja, men jeg er begyndt med sådan nogle varer som flåede tomater, så er jeg begyndt at kigge 
på, hvor meget koster en og hvor meget sparer man... fordi det er nogle gange, så sparer man 
faktisk ikke noget...  
 
I: Så sparer man to kroner eller sådan noget...  
 
H: Ja, ikke engang... hvis... så er det... det står med så små bogstaver, og folk, især her i 
Danmark, de er jo hysteriske... bare tilbud, så køber man... og de tænker ikke over, hvor meget 
man sparer så... så jeg er sådan rimelig bevidst om, hvor meget sparer jeg egentlig... det synes 
jeg... ja, det gør jeg, som regel... 
 
I: Ok. Kan du huske en reklame, som du har set fornyelig, enten i fjernsynet eller i en avis eller 
på et banner eller sådan noget?  
 
H: Lige meget hvad det er en reklame for? 
 
I: Ja, ja. 
 
H: Ja, jeg kan huske fra fjernsynet, denne der fra... Sit.. hvordan... den der seat... seat... den der 
bil...  
 
I: Seat? 
 
H: Ja. Den der spanske udenpå og tysk indeni.  
 
Latter 
 
H: Jeg ved ikke, har du set den?  
 
I: Nej, jeg tror ikke, jeg har set den. Jeg ser ikke så meget fjernsyn.   
 
H: Nej, den er nemlig meget sjov... den handler om... der sidder en kvinde... mellem en gruppe 
mennesker, og hun er så en sådan en flamingodanser, og hun sidder og der er en der spiller 
guitar og hun og sådan klapper... [Klappelyd] sådan typisk flamingo... og så efter et lille stykke tid, 
så begynder hun jodle sådan [jodlelyd]... 
 
Latter 
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H: Og så siger en... så bliver der sagt et eller andet med: Spansk og tysk, en forfærdelig 
kombination... undtaget, når det handler om biler...  
 
Latter 
 
H: Så jeg kan huske den pga. det.  
 
I: Så den synes du er meget sjov eller hvad? 
 
H: Ja, det, synes jeg, er ret morsomt. 
 
I: Hvad er det, der får dig til at synes, at den er sjov, hvis du kan beskrive det? 
 
H: Øh... Jeg tror... det er selvfølgelig... Jeg tror, det det handler mest om er sådan, at det er 
modsigende oplevelser... det at... det med det spanske og det med det tyske... Øh....og hvordan 
de bliver kombineret på sådan en sjov måde. Det tror jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, 
andet end at jeg synes det var sjovt. Bare lyden fra hende, da hun... hun var meget sådan, meget 
følelsesladet... flamingo er meget følelsesladet... og hun var sådan meget smuk og utrykket i 
ansigt, og så lige pludselig så kommer der bare sådan nogle lyd udfra den her pige, som bare 
passer overhovedet ikke til hende... og så... og så synes jeg det var... meget, fordi at... den netop 
passer overhovedet ikke sammen, og så har man så det her produkt, som denne her bil, hvor 
det bare giver mening... øhm... og det gør bare at det fanger, fordi det er sådan en modsigelse, 
og så viser det sig, at det ikke er en modsigelse, når det handler om bilen.  
 
I: Ja, ja... Er det noget, der måske kunne få dig til at overveje at købe den her bil, hvis du stod i 
en situation, hvor du skulle købe en bil? 
 
H: Jeg ved ikke det... Det kan godt være, at jeg ville... at jeg ville. Det er lidt svært at sige, for 
fordi... der kommer til at gå lidt tid, inden jeg kommer til at tænke på at købe bil.... men jeg vil 
ikke udelukke det. Øhm... 
 
I: Det ville i hvert fald gøre, at du huske den type bil og det mærke...  
 
H: Ja, jeg ville huske bilen, og så kan det godt være at jeg ville lægge mærke til den, hvis jeg 
skulle ud til en forhandler og så ville jeg tænke, ok... det var noget med at det er... den spanske 
skønhed og så det praktiske tyske...  
 
I: ...kvalitet? 
 
H: Ja, ja... Så det kan godt være, jeg ville overveje det...  
 
I: Det er selvfølgelig også et rimelig stort køb, at købe bil... det er jo ikke kun reklamen, der 
tæller for det meste...  
 
H: Det er jo det... men jeg tror, at sådan reklamer generelt gør et meget forskelligt indtryk på 
mig... Nogle gange så synes jeg bare, de er så irriterende, så det næsten er at jeg tænker, det skal 
jeg bare ikke købe...  
 
I: Mmmm, og hvad så når du står nede i butikken, og du ser det produkt og du måske har brug 
for det, kan det så få dig til næsten at lade være med at købe det eller vælge et andet produkt, 
bare for at undgå støtte den reklame eller hvad man skal sige...  
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H: Ja, hvis det fx. var pasta eller et andet, sådan hvor man har forskellige, så kan det godt være 
jeg ville undgå, medmindre det var vildt god pris... men hvis det er sådan en reklame, der 
kommer igen og igen og igen i fjernsynet, og man synes bare, den er så forfærdelig kedelig, så 
kan den være så irriterende, at jeg faktisk ikke køber produktet.  
 
I: Ok. Men synes du sådan generelt, at du bliver påvirket af reklamer og tilbud? 
 
H: Nej, jeg ved det ikke, det synes jeg er lidt svært at sige. Nogle gange så tænker man ikke over, 
man bliver sådan automatisk påvirket uden at man... altså det reklamer gør, det er at man bliver 
bevidst om de her produkter, det er primært det det handler om.... og så kan man... så kender 
man det, og man kender ikke nogle af de andre, det kan godt være... det er nogle gange nok til at 
man vælger det, hvis det er ketchup eller hvis det er... hvad det nu skal være... øhm...  
 
I: Så du er bevidst om... at det virker på en eller anden måde...  
 
H: Jeg er nok lidt bevidst om... Ja, men jeg tror sådan... jeg er læser ikke så meget reklamer i... fx. 
i aviser, medmindre det er nogle fantastiske rejsetilbud eller hvis det er noget tøjudsalg eller... så 
kan jeg godt finde på det, eller sådan noget fantastisk madvaretilbud. Men telefoni eller sådan 
noget med boligting eller noget... det kigger jeg ikke på. Det kan nogle gange være fjernsynet, 
jeg tror, det er mest fjernsynet, hvor det fortæller en historie og bliver til sådan et eller andet... 
men jeg ved fx. ikke, hvis jeg skulle... hvis jeg manglede... et eller andet lån eller andet, om jeg 
ville kontakte TotalKredit, fordi de altid er i fjernsynet med deres [uklart]. Det ved jeg ikke, om 
jeg ville gøre... altså nu kender jeg dem, så hvis jeg skulle til at undersøge, så ville jeg nok tage 
dem med...  
 
I: Du kan i hvert fald huske navnet.  
 
H: ...fordi de... fordi jeg kender dem, og jeg kender ikke så mange andre. Nu har jeg bare 
TotalKredit i hovedet. Øhm... Så selvfølgelig så hjælper reklamer på at man husker de her 
virksomheder eller produkter eller hvad det er... Så på den måde er man nok lidt mere bevidst, 
end man faktisk tror man er.... så...  
 
I: Ok. Jamen, så vil jeg gerne vise dig nogle reklamer eller hvad man skal kalde det. Den første 
det er den her, det står godt nok ikke, men det er fra H&M. 
 
H: Ja. Det kan man næsten se.  
 
Latter.      
 
I: Hvad synes du om reklamen og selve konceptet? 
 
H: Øhm... Tænker du på donationskonceptet eller.... 
 
I: Ja, og at det bliver kædet sammen med de her personer og de her produkter.... 
 
H: Hmmm, er det nogle personer, jeg skal kende? 
 
Latter 
 
I: Det ville du jo ikke gøre, hvis du så dem inde i H&M, men det er nogle kendte personer, det 
er hende fra Cardigans, det er Rhianna, og Timberland. 
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H: Ok, ja, jeg har ikke så meget styr på... Mmm, jeg synes det er ok koncept, det der med at... at 
det er nogen... er det artists? Er det de personer? 
 
I: Ja, jeg tror, at de her har designet den t-shirt, de har på, ikk’... 
 
H: Ja, ok, så de har designet for H&M de her t-shirts, og de bliver solgt og 25% af profitten 
bliver doneret til AIDS projekt? 
 
I: Yes...  
 
H: Det synes, jeg er helt fint. Det har jeg ikke nogen problemer med. Selvfølgelig, nogen gange 
så... Så tænker man sådan, hvem får mest ud af det? Er det faktisk de her personer med AIDS, 
som har brug for det? Eller er det de her personer, som får promoveret sig selv, som de her 
fantastiske personer, som er villige til at gøre...? Hvis det eneste de gør, er at vise sit ansigt frem, 
så kan man tænke, hvad... hvorfor... på den anden side, så får de... får de måske ikke noget, de 
får ikke noget økonomisk ud af det... de her personer....  
 
I: Andet end at de måske får et bedre ry og sælger nogle flere CD’ere... men synes du det er 
uetisk eller? 
 
H: Nej, det tror jeg ikke, jeg synes. Fordi... sådan virker verden, altså man kan ikke... altid tænke, 
hvad er formålet... hvis i sidste ende, det kommer til at gavne nogle personer, så... så er det vel 
ok... 
 
I: Så du synes, at målet helliger midlet... i et eller andet omfang? 
 
H: Øhm, i et eller andet omfang, jeg tror ikke altid, jeg synes det. Jeg tror godt, der kunne være 
situationer, hvor man synes, det vil være lidt konstrueret, hvordan det bliver lavet. Øhm.... 
men...  
 
I: Men hvad synes du om produktet? 
 
H: Jeg tror ikke, jeg vil finde på at købe det. Medmindre jeg havde lyst til at gøre det, fordi jeg 
ville støtte en god sag . 
 
I: Kunne du finde på at gøre det? 
 
H: Nej, det tror jeg ikke. Fordi det er 25 procent, så tror jeg måske, at hvis jeg gik op i at støtte 
noget omkring AIDS eller så tror jeg måske, jeg hellere ville sige, ok, så giver jeg dem hele 100 
kronen, i stedet for kun 25. Øhm... men det kan godt være, hvis jeg havde to produkter, jeg kan 
ikke det nu, hvor.... og de lignede meget hinanden, og så den ene donerede, så kan det godt 
være, jeg ville vælge det...  
 
I: Hvad ville du så få ud af at vælge det produkt frem for et andet?             
 
H: En god følelse sikkert, om at man havde bidraget... med at man hjælper...  fordi man... fordi 
man var en af de forbrugere, som kan hjælpe... designere og virksomheder til at lave sådan nogle 
initiativer, fordi jeg vil være med til at støtte det ved at købe produktet... fordi det er jo det, det 
handler om, når virksomheder begynder at støtte... eller deltage i sådan nogle koncepter, som 
det her... så er man jo altid afhængig af, at forbrugeren kommer med, og hvis man ikke gør det, 
så falder det sammen, så kan man jo ikke... Så jeg tror, hvis jeg er i en situation, hvor jeg kan 
vælge, og det kostede det samme, sådan nogenlunde det samme.... nu er jeg jo studerende, så jeg 
kan ikke... når nogen spørger mig, tænker du på miljø eller etik, når du køber tøj, så bliver jeg 
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nødt til at sige nej, selvom jeg gerne ville gøre mere... for jeg er så prisbevidst, når jeg køber tøj, 
og jeg har ikke råd til at købe det dyre tøj, det er jo tit dyrere det tøj, hvor man ved at de går 
meget op i CSR og sådan noget... Men jeg synes, ideen er rigtig god. 
 
I: Men du siger, hvis du købte det her... en af de her bluser, frem for at købe en fra en anden, 
hvis de kostede ca. det sammen, så ville du være en af de forbrugere... som ligesom hjalp 
virksomhederne i deres CSR initiativer. Hvad ville du få ud af at være en af de forbrugere? 
 
H: Jeg ville være med til... altså... på en måde ville man ikke... en forbruger gør ikke så stor en 
forskel, hvis det er.... 
 
I: Men for dig selv? Hvad ville det give dig at være en af de forbrugere? 
 
H: Jeg tror, jeg ville have det godt med det. Øh, jeg ville have det godt, fordi jeg ville kunne sige 
på en eller anden måde, at jeg var med til... at ændre forbrugerkulturen og ændre.... ændre det 
virksomhederne tænker på, når de skal producere... altså de vil inddrage noget omkring noget 
samfundsmæssige problematikker, de kunne være med til at bidrage til at løse... altså jeg ville 
sige, altså jeg har været med til at hjælpe nogen på vej til at gøre det...  
 
I: Er det vigtigt for dig, at du spiller en rolle i den proces?  
 
H: Nej, ikke sådan, at jeg spiller en rolle... men jeg tror alligevel, at man får sådan en eller anden 
behagelig følelse, når man køber sådan et produkt, når man ved at det.... Det er jo det samme, 
hvis man køber økologisk eller ikke økologisk mælk, så synes man, at man har gjort lidt bedre 
ved at købe økologisk mælk... det er nok mere rigtigt på en eller anden måde... selvom det er en 
lille smule dyrere... så jeg tror, at man har det også godt med sig selv... det er måske lidt 
åndssvagt, men jeg tror bare... det er sådan automatisk...  
 
I: Men man kan sige med især mælk og sådan meget små ting, den der gode følelse som man 
får, som jeg også godt kan sætte mig ind i, den varer måske ikke så længe... Men hvis man bliver 
ved med at gøre det, så får man den igen og igen, og den ligesom bliver en del af ens 
personlighed eller hvad man skal sige... Kan du sætte dig ind i det eller? 
 
H: Ja, det kan jeg godt. Nu kan man jo sige, sådan noget med... etisk forbrug, hvor man tænker 
på menneskerettigheder eller miljø eller hvad man skal sige, det er jo ikke.... især med miljø, det 
er jo meget bundet til de her dagligvarer, det er jo begyndt sådan stille og roligt at komme over 
til nogle andre områder, især i modebranchen. Især alt det der med at man er begyndt at sætte 
labels i tøjet og sige, hende her har lavet det her tøj, og hun.... hvor man så kan gå ind på 
hjemmesiden for virksomheden og læse historien om personen, og... Jeg tror nogle gange, man 
har det sådan rart med at tænke, ah, det her er ikke et masseprodukt, som ikke har nogen 
betydning. Det har faktisk en betydning for nogen at lave det her, og hvis jeg køber det, så får 
den her person lidt mere penge til mad.... Nogle gange kan man godt lide at man får... at der 
ligger nogle små historier bad ved produkter... selvom det måske er lidt plat.  
 
I: Men hvad får du ud af, at du ved, hvem syet dit tøj, hvad kan det give dig? 
 
H: Jeg tror, at det måske kan give mig en fornemmelse af, at det ikke bare er så børn, der.... 
 
Latter 
 
I: Er det vigtigt for dig, at det ikke er små børn, der har syet dit tøj? 
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H: Det ved jeg ikke. Det kommer jo an på situationen, øhmm, fordi det kommer jo an, hvilken 
situation de børn er i, det som man snakker om. Det er jo ikke altid, det er bedst, at man fyrer 
børn, fordi det kan jo give større problemer for dem, hvis de mister deres arbejde.... men i hvert 
fald man, hvis der ligger nogle historier bagved, bagved tøjet. Nu må jeg sige, at nu taler jeg lidt 
hypotetisk, fordi sådan handler jeg ikke i virkeligheden endnu, men det håber jeg, jeg gør på et 
tidspunkt, når jeg får råd til det.  
 
I: Det vinder måske også... det finder måske også mere udbredelse og bliver lidt nemmere og 
lidt billigere.... 
 
H: Ja, lige præcis. Ja, jeg tror det det handler om, det er... det er at... det viser mig, at den 
virksomhed, som har produceret, den designer, der har lavet tøjet, er bevidst om, hvad det 
handler om, når tøj produceres, og det er det, man skal tænke på, fx. at de personer, der syer 
tøjet, de kan få hverdagen til at hænge sammen, de får høj nok løn til det, og de kommer ikke til 
skade, og de mister ikke synet, fordi de ikke har noget lys, eller et eller andet... og ved at 
virksomhederne er villige til at sætte nogle små historier bag ved produktet, det viser også, at de 
på en eller anden måde tænker på medarbejderne.  
 
I: Mmm, og det betyder noget for dig, at de ikke udnytter dem fuldkommen? 
 
H: Ja, det gør det.  
 
I: Selvom du måske i praksis ikke altid har mulighed for at handle efter det? 
 
H: Nej, ikke endnu i hvert fald. Og jeg håber både, at det bliver mere udbredt, og det er det jo, 
man kan sige, H&M laver allerede nu mange gode initiativer, for at sørge for det... Men i og 
med at det bliver mere udbredt, og man får flere penge mellem hænderne, så får man større 
mulighed for at deltage i det her.  
 
I: Det er også lidt sådan nu, at hvis man skal købe det tøj, så kan man ikke helt selv styre, 
hvilken stil, man får, så får man lidt den stil, som de nu lige vælger at lave de kollektioner i. Så 
der er ikke så meget at vælge imellem, kan man sige, endnu... Det kommer forhåbentlig. Men 
hvis vi lige vender tilbage til den der... Øhm... Er det en sag, som er relevant for dig, som du 
gerne vil støtte, den der HIV/AIDS sagen? 
 
H: Mmm, jeg har ikke tænkt på det så meget.  
 
I: Det er ikke noget, som ligger dig super meget på sinde? 
 
H: Nej, det er det ikke. Altså jeg synes, det er en meget meget vigtig sag, øhm, men jeg har ikke 
støttet det indtil videre. Men jeg kan godt, det kunne godt være, at jeg ville lave om på det, øhm, 
på et tidspunkt. Nu er AIDS jo et af de største problemer, især i de afrikanske lande, så det kan 
godt være jeg vil... nogle gange er man lidt i tvivl om, hvor det er bedst at sætte sine penge, hvis 
man gerne vil donere nogle småpenge hver måned. Lige nu støtter jeg Amnesty med 50 kr. om 
måneden, men jeg har også overvejet, måske skulle jeg så... støttet noget andet... det er sådan 
lidt svært. Jeg har ikke råd til at støtte mange sager.... men jeg synes, det er en vigtig sag.  
 
I: Men hvad synes du om det her produkt, hvad ville du få ud af, hvis du fx. var interesseret i at 
købe det? Nu sagde du, at du ikke var sådan helt overbevidst om det det var noget for dig... 
men...  
 
H: Hvad ville jeg få ud af, hvis jeg købte en af de her t-shirts fx.? 
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I: Ja.  
 
H: Mmm, jamen jeg ville få en fortælling med.... produktet. 
 
I: Og det sætter du pris på, fik jeg lidt indtryk af før? 
 
H: Ja, det vil jeg. Øh... Det tror jeg, jeg sætter stor pris på. Selvom at altså... man nogle gange 
kan stille spørgsmålet, hvorfor så ikke bare give alle pengene til velgørenhed. Men på den anden 
side skal man også være lidt realistisk og sige, men kan ikke donere alle sine penge. 
 
I: Det er også, når man står inde i H&M, så er der lidt langt hen til et sted, hvor man kan donere 
nogle penge til AIDS sagen, hvorimod det her er meget lige for.  
 
H: Lige præcis, og man skal lave særlig handling for det, og det er tit man tænker på det, så får 
man ikke gjort noget... ved det. Så på den måde vil man føle, hvis det var en t-shirt, jeg synes, 
var rigtig fed, og jeg vil gerne have den, så ville jeg føle, at jeg ville slå to fluer med et smæk. Få 
et produkt, som jeg godt kan lide, og støtte en sag, som jeg kan sympatisere for.  
 
I: Er det vigtigt for dig, at du ligesom kan gøre de to ting samtidig? 
 
H: Nej, altså nu tænker jeg ikke så meget over det, når jeg køber tøj, øhm... men jeg tror jeg 
begynder at kigge sådan lidt mere på, jeg tror fx. når jeg går i H&M og jeg har tid til at kigge på 
tøjet, så tror jeg måske, jeg prøve at kigge i den afdeling, hvor de har...  
 
Bånd løber ud 
     
H: ... ja, det tror jeg.  
 
I: Ok, synes du, at AIDS sagen passer godt til H&M sådan, er der et godt match mellem de to 
ting? 
 
H: Udover at deres modeller ligner nogen, der har AIDS? 
 
Latter 
 
H: Ej, måske ikke lige de her, men de er i hvert fald tynde... Jeg ved det ikke, om det hænger 
mere sammen end noget andet... øhm...  
 
I: Der er ikke sådan det vildeste fit mellem...? 
 
H: Altså nu ved jeg ikke... altså nu ved jeg ikke så meget, hvor H&M producerer... altså jeg 
forestiller mig, ok hvor producerer H&M sine varer... ok, det er primært i Kina, kunne jeg 
forestille mig, hvis det var, at de primært producerede i Afrika, det kan da godt være, at de har 
noget der, men hvis de gjorde det, så ville jeg synes, det var en utrolig... altså give meget godt 
mening, at de prøvede... det ville vise, ok, vi prøver at støtte det lokalsamfund, hvor vores 
leverandører typisk er. Men jeg ved ikke, som de er så meget i Afrika fx.... hvor AIDS er det 
største problem...  
 
I: Nej, umiddelbart ville jeg ikke tro det.  
 
H: Nej, jeg tror, det er meget i Kina eller Bangladesh og de der områder.  
 
I: Måske Østeuropa.  
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H: Og Indien måske også.  
 
I: Ja.  
 
H: Øhm, så på den måde kan jeg ikke sådan fange...  
 
I: Linket? 
 
H: Nej, ikke helt.  
 
I: Øhm, så du ville føle at du støtte denne her sag, hvis du støttede produktet? 
 
H: Ja, det tror jeg.  
 
I: Ja, mmm, hvad ville du få ud af at støtte AIDS sagen? 
 
H: Ikke noget andet end god fornemmelse. Altså jeg ville i sidste ende ikke ane, hvor meget det 
her kan hjælpe... Det ville være meget interessant, hvis man kunne få at vide, hvor meget blev 
der faktisk indsamlet til sagen via det her... men altså... udover det, men hvis jeg så havde tid 
eller lyst til at søge den information, hvis man kan det på et eller andet tidspunkt, så udover det 
så er det kun sådan noget man kan få lidt behag i kroppen...  
 
I: Hvad tror du er H&M’s intentioner og grund til, at de har engageret sig i denne kampagne? 
 
H: Jeg ved at H&M tager CSR meget seriøst, og det kan godt være, det synes, der, hvor det 
næste skridt skulle være, er omkring AIDS... det ved jeg ikke. Udover det tror jeg måske kunne 
sige, at det kan godt være, at de ville prøve at gøre sådan modeindustrien og modebranchen 
sådan, få dem mere med...  
 
I: Tror du, de får noget ud af det økonomisk eller de har nogen økonomisk interesse i at gå ind i 
det? 
 
H: Det tror jeg ikke. Altså der plejer ikke at være særlig meget økonomi i CSR, og især ikke nu, 
så... jeg tror ikke, de får så meget ud af det sådan set, andet end at det kan være at de får noget 
bedre rygte...  
 
I: Image? 
 
H: Image, ja. Men jeg har ikke set det her før, jeg ved ikke, hvor stor denne her kampagne er... 
 
I: Nej, ok. Den har faktisk været sådan rimelig meget i aviser og sådan noget også... men... 
 
H: Men jeg tror måske, at det... det viser at H&M gerne vil være med i det her... for nu er det 
ved at blive altså ret stort i modebranchen, det her CSR, de tager det meget til sig, og jeg tror 
måske, at her viser H&M at de vil gerne være førende indenfor denne her branche... og det tror 
jeg... det kunne jeg godt forestille mig var vigtigt for dem. Fx. tror jeg... de har været meget 
skældt ud... og er stadigvæk, selvom de gør det ok. Så er det jo typisk at de er gået efter 
virksomheder, som siger noget, at de gør noget, er det nu helt sikkert at de gør det? Så... Men 
jeg kunne forestille mig, at det var noget med, at det vil... det vil give dem en førerposition... det 
kunne godt være, at det var det de tænkte på, at de ville opnå.  
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I: Ok, yes, så prøver vi en mere.... Mhmmm. Der er lidt mere at læse, det er en jeg selv har sat 
sammen mere. Fra deres hjemmeside.  
 
H: Ja, mhmmm. Det kan godt være, Jesper har fået sådan et kort, han har i hvert fald lige sået et 
nyt kort fra Danske Bank... Jeg ved ikke. Det kan godt være, de vælger at give det automatisk til 
kunder...   
 
I: Jah, jeg tror man selv skal aktivt vælge det, vil jeg sige.  
 
H: Ah, ok, fordi det er dig, der støtter med 1 kr, hver gang, du bruger det.  
 
I: Nej, jeg tror, at det er banken, der betaler pengene...  
 
H: Ja, det er rigtigt.  
 
I: Hvad synes du om denne her reklame eller det her koncept? 
 
H: Konceptet er at Danske Bank giver penge til WWF? 
 
I: Ja. Hver gang du bruger dit mastercard.  
 
H: Det synes egentlig er ok. Altså jeg tror deres... Det er så nemt at gå i det der: de gør det kun 
for... promovere sig selv, og dyh dyh dyh... og på en måde, ja, selvfølgelig gør de jo det, men de 
støtter samtidig en god sag, og man bliver også nødt til at acceptere virksomheder er 
virksomheder, og de skal... de kommer altid til at markedsføre sig, og de kommer altid til at 
bruge filantropi eller hvad det nu ellers kunne være... for at sådan gøre deres virksomhed... som 
en bedre, altså sådan at det virker bedre udad til. Så jeg synes egentlig, at det er helt ok, jeg er 
sikker på, at WWF får rigtig mange penge fra dem, fordi man kan jo bruge sit Dankort ret 
mange gange om dagen...  
 
I: Men det her det er kun mastercard, det er ikke Dankort, så... man bruger det ikke helt så 
meget.  
 
H: Ah... Nej, det gør man ikke. Jah, fordi jeg tænkte, hvis det var Dankort, det var eddermagme 
mange penge, de skulle give...  
 
I: Ja, det kunne hurtigt blive en dyr affære, ja...  
 
H: Ja. Men jeg vil sige, jeg synes, det er ok, men jeg synes, det skal stå, at de også gør noget... 
WWF, der går ind i et samarbejde, hvor de også sørger for at deres... nu er det jo en bank, så det 
har ikke så meget med miljø at gøre... sådan måske direkte. Men sådan at de sikrer, at hvad de 
laver også er godt for miljøet, fordi nogle gange så har jeg sådan lidt... en ting er at støtte en god 
sag, hvis du så samtidig misbruger den i din produktion af varer, så jeg synes, det er vigtigt at 
man viser det i en sammenhæng mellem det man støtter og det man laver. Øhm, ellers så kan 
man jo nemt bare skjule... det der foregår i virkeligheden ved at sige vi giver så mange penge, 
men det giver ikke rigtig mening, hvis det de laver, faktisk er det er der giver skade.  
 
I: Ja, så det er vigtigt, at det sådan er en integreret del af virksomheden og at det ikke er en 
påklistret ting.  
 
H:: Ja, for det her... det har lidt filantropisk... sådan...  
 
I: Klang? 
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H: Ja, det synes jeg.  
 
I: Hvad synes du karakteriserer det her produkt altså...?  
 
H: Det er det der mastercard? 
 
I: Ja.  
 
H: Egentlig ikke andet end at det bare er et almindelig mastercard, så går der lige en krone...  
 
I: Er det noget, du kunne være interesseret i at få? 
 
H: Altså hvis jeg skulle vælge mellem to... mastercard hos Danske Bank, hvis jeg skulle have 
mastercard og jeg var kunde hos Danske Bank, så ville jeg nok overveje det her. Selvom det 
støttede noget filantropisk arbejde hos dem, banken. Jeg ved det ikke helt. Det er et eller andet... 
Jeg synes, det andet virkede sådan mere indlysende, det ville jeg godt. Jeg ved ikke helt hvorfor, 
men... jeg synes, det her virker sådan lidt...  
 
I: Men hvad ville du få ud af at have sådan et kort, hvis du nu var kunde hos Danske Bank og 
du havde fået kortet? 
 
H: Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, det er lige så indlysende, at jeg ville... at jeg ville få den 
følelse, som når jeg fx. købte et produkt, som... Jeg ville ikke have et eller andet på og sige, uha, 
25 procent af det jeg har betalt for det her... det her, det er sådan noget symbolsk noget, som... 
det er symbolsk på en anden måde... end det var med H&M, synes jeg.  
 
I: Du ville ikke tænke over det, hver gang du kørte kortet igennem automaten fx? Jeg går ud fra, 
at der er en lille pandabjørn på kortet, så man kan se det.  
 
H: Det er ikke sikkert. Jeg kan ikke... det tror jeg måske ikke.  
 
I: Det kan være, du bare vil stå og tænke over, at nu bruger jeg igen for mange penge på... 
 
H: Ja, ja, det tror jeg måske jeg ville gøre... Selvfølgelig hjælper det, hvis man har denne her 
panda og man tænker... åh, ja. Men jeg tror ikke, jeg vil sige, ej, jeg bruger det en gang til for at... 
jeg kan støtte med en krone... Så jeg synes ikke, det er lige så indlysende for mig, at her støtter 
jeg en god sag, som det var med H&M.  
 
I: Er det ellers sådan en sag, som du synes, er vigtig, WWF? 
 
H: Ja, altså alle sager er jo vigtige på en eller anden måde. Altså jeg synes, at WWF... de gør 
noget ret godt... jeg synes også, hvordan de har sådan engageret sig i CSR og hvordan de har 
sådan samarbejde med virksomheder... det synes jeg har været rimelig godt, også fordi de er 
begyndt at sådan skræddersy deres samarbejde med virksomheder sådan meget efter, hvordan 
deres samarbejde... bedst og mest optimalt kan være...  
 
I: Så du synes, det er en god organisation sådan rent organisatorisk og den måde, de leder den 
på? 
 
H: Ja, og jeg synes også... det er jo en kæmpe stor verdensorganisation, øhm... som går ind for 
natur på alle... i den bredeste forstand... selvom de selvfølgelig også fokuserer på dyr og... men 
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jeg tror egentlig, at de har gang i nogle gode ting... Altså jeg tror ikke, at WWF er det første sted, 
jeg vil gå hen, hvis jeg skal støtte en sag.  
 
I: Så det er ikke det, der ligger dig allermest på sinde heller? 
 
H: Nej, for jeg tror måske, at jeg er sådan en som... jeg fokusere mere på at gøre noget, som 
direkte vil gavne nogle mennesker... så jeg tror måske, at Danske Flygtningehjælp eller sådan 
noget med AIDS eller Røde Kors eller et eller andet hvor jeg kunne mærke, eller hvis der var 
hungersnød... så tror jeg måske, at...  
 
I: Så selvom det er svært at prioritere sager, så er mennesker alligevel din nummer et prioritet? 
 
H: Ja, jeg tror jeg sådan... ja, selvom at man... klima og natur og sådan noget er meget hot i dag, 
så tror jeg alligevel, at jeg har sådan mere sympati for nogle mennesker, som har det skidt 
derude...  
 
I: Det kan man også lidt nemmere sætte sig ind i, hvordan man selv ville havde det, hvis man 
var i deres situation.  
 
H: Ja, selvom man kan sige, at nogle naturkatastrofer og forurenet vand og sådan noget, det kan 
jo ødelægge menneskers liv på samme måde, som alt muligt andet... men det er stadigvæk, 
[uklart] det der med at der er nogen, der udnytter mennesker... på nogen måde, det har jeg sådan 
lidt nemmere ved at sætte mig ind i, tror jeg.  
 
I: Det kan jeg sagtens forstå.  
 
Latter 
 
I: Øhm, så hvad synes du her, at sagen passer godt sammen med virksomheden? 
H: Overhovedet ikke.  
 
I: Overhovedet ikke, nej. Hvorfor ikke? 
 
H: Fordi en bank... jeg synes måske, de skulle hellere engagere sig i korruption eller et eller 
andet, som havde sådan et eller andet... noget med bank industrien at gøre... Det er også fordi 
jeg har sådan behov for at... man integrere, at man har noget med... at det man gør indenfor 
CSR, det har noget med ens produktion at gøre... fordi jeg synes, det er vigtigt at man fokusere 
CSR omkring ens produkter. Men hvis man har sådan noget udover, så er det også fint nok, 
men man skal bare være... men jeg synes, det vil give bedre mening, hvis... hvis det var nogle 
sager, som havde direkte med... med bankindustrien at gøre... med det er selvfølgelig også lidt 
svært...  
 
I: Ja, der er jo... Korruption, siger du, men der er ikke lige så mange NGO’er for korruption? 
 
H: Altså der er Transparency, men det er jo...  
 
I: Ok, men det er jo ikke så kendt, så det ville måske ikke give det samme...  
 
H: Nej, nej... plus det at Danske Bank tænker, at vi skal også være med på denne her miljø- og 
klimabølge og vise, at vi tænker på det. Så på den måde giver det jo... det er jo et kendt brand, 
WWF, så... på den måde får de jo større opmærksomhed, fordi at det brand er kendt. Men øh... 
men jeg synes alligevel, for mig giver det ikke sådan god mening, det er ikke sådan ej, klart... Det 
tænker jeg ikke på.  
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I: Ok. Men hvis du havde det her kort, ville du så føle at du støttede sagen eller... 
 
H: Nej, det tror jeg ikke... neej...  
 
I: Nej, ikke sådan direkte? 
 
H: Nej. Jamen, det kan godt være, at jeg ville... ja, det er lidt svært at sige nu, men øh... men jeg 
synes bare, det er noget andet, når man... fordi det man køber på kortet, det er noget helt andet. 
Øhm... Men altså... jeg synes, det er lidt svært at sige. Hvis man har denne her panda, og man 
hele tiden bliver mindet om det. Altså... jeg kan heller ikke udelukke, at hvis jeg havde mulighed 
for at købe noget af to omgange i stedet for en, så ved jeg ikke, om denne her ene krone ville 
betyde så meget... hvis det var... så jeg tror måske, det noget andet, hvis det var en procentdel 
af...  
 
I: Det er heller ikke så stort et beløb, en krone...   
 
H: Nej... 
 
I: Men hvad tror du er grunden til at Danske Bank har introduceret det her kort? Hvad tror du 
de får ud af at gøre det? 
 
H: Øh... De viser, at de... Jamen, det de får ud af det, det tror jeg, de viser, at de gerne vil være 
deltagende... på en eller anden måde. Nu er det... de kan jo ikke komme udenom nu at være 
med i et eller andet der her med  CSR eller miljø eller et andet at gøre... Det kan godt være, at 
det bare har været sådan, hvorfor ikke gøre det her... Det lyder da som en god idé, lad os da 
bare prøve det...  
 
I: Synes du det er godt eller dårligt? 
 
H: Øhm... Nu kender jeg ikke så meget til Danske Bank, så jeg synes... det kommer lidt an på, 
hvad de ellers laver...  
 
I: Hvor integreret det sådan er? 
 
H: Ja, ja, for jeg synes, hvis det her er det eneste, de gør, så synes jeg det overhovedet ikke giver 
nogen mening...  
 
I: Så er det faktisk mere negativt end det er positivt eller hvad? 
 
H: Jamen, det kunne det godt være, altså... jeg tror, jeg har, jeg tror, at Danske Bank gør det 
faktisk ok, jeg faktisk de er begyndt at lave deres ting, men hvis de ikke laver noget andet end 
det her... så synes jeg måske, det er sådan lidt... plat...  
 
I: Mmm, ok. Der synes du, at H&M var mere overbevisende? 
 
H: Altså nu kender jeg lidt mere til dem, og jeg ved, at de gør meget...  
 
I: Ok, så det er egentlig begrundet i din viden om virksomheden, og måske din mangel på viden 
om Danske Bank...  
 
H: Ja, ja...  
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I: Så det er meget vigtigt for dig, at det sådan er integreret ind i hele virksomhedens struktur og 
deres arbejde på andre områder? 
 
H: Ja, fordi jeg synes, det viser at virksomheden tager det seriøst. At de sådan på en måde 
mener, hvad de gør eller sådan... De handler efter hvad de viser omverdenen, det er jo også det 
de prøver at gøre sådan i virkeligheden... 
 
I: Og det er vigtigt for dig, at de mener, hvad de gør? 
 
H: Ja, ja, jeg har ikke noget problem... det skal selvfølgelig have noget økonomisk i det, og det 
har jeg noget problem med, eller de får bedre image ud af det eller sådan noget... det er jo en del 
af business, men jeg synes, det er flabet, hvis man prøver at kommunikere noget ud, og man 
faktisk overhovedet ikke gør noget alligevel... altså... så synes jeg bare, man ødelægger en sag 
mere end man gør gavn...  
 
I: Mmm, ok, yes, så kommer der flere... Det her er fra en hjemmeside, så det er sådan noget, 
som jeg selv lige har bikset sammen, men det er for at du skulle få en idé om hvad den siden gør 
og kan.      
 
H: Ja.  
 
I: Du behøver ikke at læse det, det er bare for at få en idé om, hvilke produkter de blandt andet 
har.  
 
H: Nå, ja. Mhmm... 
 
I: Hvad synes du om det her koncept eller det her produkt, produkter? 
 
H: Konceptet om at der er nogen, der får...  
 
I: Ja, altså det er en hjemmeside, hvor alle deres produkter... nogen af dem er med her, men jeg 
tror ikke, det er ikke det hele, der er med her, men alle deres produkter, hvor der så bliver 
doneret 10 procent til velgørenhed...  
 
H: Ja, det.... det synes jeg, er meget fint, men jeg tænker sådan lidt... jeg ved ikke, om jeg ville få 
den idé om at gå derind og handle... men det er jo nok også, fordi jeg ikke kender siden og jeg 
køber ikke så meget på nettet...  
 
I: Faktisk så tror jeg faktisk, at man bliver nødt til at ringe til dem, hvis man skal købe noget... 
De har kun en hjemmeside, de har ikke nogen butik...  
 
H: Nå, hold da op.... ja, ok. Mmm, jeg kunne forestille mig, at det går meget på virksomheder, 
for det er jo typisk virksomheder, der køber kontorartikler, kaffe og konfekt. Det er jo dem, der 
kunne finde på at købe de her ting samlet, på en måde hvis man kigger på kaffe, kuglepenne og 
chokolade, hvorfor egentlig det... Øh, og CD’er... Jeg er sikker på, at det sådan er rettet mod 
virksomheder, og det synes jeg, måske er en meget god idé, hvis man kunne gå derind og...  
 
I: Hvis man er  en virksomhed, så kan...  
 
H: Og her kan man få alle de ting, man ellers... i andre tilfælde kunne købe samlet, så synes jeg, 
det ville jo... det er en rigtig fin idé... Jeg tror, jeg har noget med, at man ved, at det er 10 
procent af et eller andet produkt, man køber eller hvor mange procent, det nu er, så... så tror jeg 
sådan, jeg kan...inddrage mig mere ind i det end hvis det fx. er en krone i en bank...  
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I: Hvordan kan det være? 
 
H: Jamen, det ved jeg ikke. Øhm... Jeg tror måske, hvis jeg har sådan et eller andet i hånden så... 
et produkt, hvorimod hvis man bare gør et eller andet med kort... så nu er der gået en krone et 
eller andet sted hen.  
 
I: Men så hvis det havde været en krone her eller to kroner her, så havde det været det samme? 
Som... selvom det havde været... så havde der ikke været nogen forskel... Det er mest fordi det 
andet var et kort, og det ikke var så håndgribeligt...  
 
H: Ja, ja, det tror jeg. Men, men det lyder også af mere, når det er procenter på en eller anden 
måde. Når det er 10 procent og en krone, selvom en kuglepen godt kan koste ti kroner og det 
ender med at det faktisk kun er en krone... man donerer, så tror jeg måske, at det sådan lyder af 
mere... på en eller anden måde...  
 
I: Det er jo sådan en psykologisk ting, sådan tror jeg, der er mange, der har det. Klart... 
 
H: Men jeg synes, det er en god idé for... men det er jo vigtigt, at de har et eller andet samlet 
koncept, og det har så en målgruppe, som netop kunne finde på at købe... alle de her ting, for 
det lyder for mig, som bare enkelt person, som nogle meget tilfældige produkter, men det giver 
nok meget god mening for en virksomhed...  
 
I: Ja, men kunne du finde på at købe fx., når drikker du selvfølgelig ikke kaffe, men chokolade 
fx.?  
 
H: Øh, jeg ved det ikke. Altså det ville være sådan et projekt for mig at skulle ind på nettet og 
kigge og så ringe og så få det sendt med posten... 
 
I: Så det er sådan lidt besværligt måske? 
 
H: Ja, jeg tror, det er lidt for besværligt for mig, så skulle det være noget mere... jeg kunne, så 
skulle det være fordi jeg skulle købe ti kasser eller et eller andet... Altså... jeg ville have det 
nemmere med at gå i en forretning, hvor jeg ligesom kunne gøre det på vej et eller andet sted... 
Det her... det er måske sådan... det ville være sådan et særligt projekt for sig, og det er det 
samme med at skulle, skulle ud og donere penge, og så får man det aldrig gjort alligevel... Jeg 
skal ind på denne her hjemmeside og købe chokolade, altså det gør man ikke... medmindre det 
er... på vej til noget andet... men hvis jeg var en virksomhed... hvis jeg havde en virksomhed, og 
så kunne det godt være... selvom det her var en lille smule dyrere, så kunne det godt være, jeg 
ville vælge det her, fordi jeg følte, at jeg ville gøre noget.  
 
I: Hvad ville du så få ud af at gøre noget, som du siger? 
 
H: Øhm, så ville jeg føle, at jeg støttede en god sag, og fx. hvis man er en lille virksomhed, hvor 
man har ikke særlig stor mulighed for at have det der store CSR koncept, som kan man sige, ok, 
vi tænker i hvert fald, at vi støtter en god sag, når vi handler...  
 
I: Er det vigtigt for dig at gøre sådan, hvis du havde din egen enkeltmandsvirksomhed? Er det 
så vigtigt for dig, at du stadig gjorde noget? 
 
H: Altså ja, jeg tror, jeg ville tænke over, at det papir, jeg købte, det var genbrugt, og prøvet at 
der skulle være sådan affaldssortering, og... man ville... fx. hvis man skal købe kontorartikler, det 
enten var noget man vidste, det var godt lavet eller så man fx. kunne støtte noget samtidigt...  
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I: Hvad ville du få ud af at støtte det her? 
 
H: Ikke noget andet end ro i sjælen eller sådan noget...  
 
I: Er det vigtigt for dig at få ro i sjælen som du siger...? 
 
H: Øhm... Altså jeg tror jeg har det godt med, at... at på sammen måde som virksomheden vil 
være... deltage... så kan man vise, som enkelt person eller en lille virksomhed, at man også gerne 
vil være med til at hjælpe der, hvor der er behov for det, når man har mere end nok til sig selv.  
 
I: Er det vigtigt for dig at hjælpe andre? 
 
H: Ja, det tror jeg.  
 
I: Ja, hvorfor? 
 
H: Øhm... jeg synes bare, det er sådan... både at man får det godt med sig selv, men også bare 
fordi, jeg føler, det er en eller anden form for pligt uanset... ikke nødvendigvis at man skal støtte 
Folkekirkens Nødhjælp eller støtte en NGO, men jeg synes det er godt, at man gør noget for 
andre.... jeg tror det giver mening med livet på en eller anden måde...  
 
I: Ok. Mht. det her, hvis nu du havde din egen lille fempersoners virksomhed, og du købte din 
kaffe og din vand og sådan noget gennem denne her virksomhed, hvordan ville du så synes, det 
var, hvis du havde møde med dine kunder og de sad og kunne se på vandet, at du havde købte 
det med henblik på at støtte Folkekirkens Nødhjælp fx.?  
 
H: Det ville jeg sikkert have det meget godt med.  
 
Latter 
 
I: Det synes du er rigtig fedt, at de kan se, at du har gjort noget for andre? 
 
H: Øhm... jeg tror måske, det ville være vigtigst for mig, at de vil få indtryk af, at vi var en 
virksomhed, som tænkte på mere end bare at tjene penge eller et eller andet.  
 
I: Du tror, at de vil synes, at det er vigtigt også? 
 
H: Ja, det tror jeg.  
 
I: Du vil gerne give udtryk for det, så må du vel også have en forventning om, at de på en eller 
anden måde vil sætte pris på det? 
 
H: Ja, ja. Det er ikke alle, der gør det. Der er jo nogle, der synes, at det er noget plat... alt det der 
CSR og alt det der, som er så hot i dag... der er mange, der tænker bare, især hos sådan nogle 
jyske købmænd, det er bare...  
 
I: Varm luft? 
 
H: Ja, lige præcis, ikk’... men jeg tror måske... det ved jeg ikke... det er selvfølgelig bare en flaske 
vand, hvor der står Folkekirkens Nødhjælp, det er måske sådan... hvor seriøst kan det vise, at én 
er? Måske ikke så meget, men det kan måske være med at til give et indtryk af at... at det er en 
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virksomhed, som tænker på.... det samfund, de nu lever i. Det gør nok ikke så stor betydning, 
men... det vil være måske med til at give et bedre indtryk...  
 
I: Mmm, så i denne her sag, vil du så synes, at virksomheden passer sammen med produktet og 
så sammen med organisationerne, altså at det hænger sammen? 
 
H: Mmmm, jah, det tror jeg... mmm... hvis man tænker, jeg tror måske meget, jeg tænker på, ok, 
hvad er det for nogle produkter, og hvor bliver de lavet, og sådan noget... og jeg tror måske, at 
det giver meget god mening med... I hvert fald Folkekirkens Nødhjælp, altså 
Børnecancerfonden... jeg ved ikke, det kan godt være, at de mest er fokuseret på Danmark...  
 
I: Det tror jeg.  
 
H: ...og børn i Danmark, så det er mere sådan... Det har måske ikke så meget med kontorartikler 
at gøre eller sådan noget... men det er alligevel svært at finde relation mellem en NGO og 
produkt, som giver en god mening... øhm... det...  
 
Bånd udløber 
 
I: Ja, men du synes, der er egentlig tråd med Folkekirkens Nødhjælp og de her produkter? 
 
H: Ja, kaffe og chokolade...  
 
I: Det er noget med at de er blevet produceret i de her lande, hvor der er børnearbejde og sådan 
noget.  
 
H: Ja, kaffe... og i Afrika, hvor de går rundt på de der chokolade-marker, det synes jeg giver 
sådan en eller anden mening.  
 
I: Mmm, ok. Øhm... Og ville du føle at du støttede de her sager, hvis du købte produktet? 
 
H: Ja, det tror jeg.  
 
I: Øhm, og hvad tror du virksomheden har tænkt, da de udviklede det her koncept og de her 
produkter? 
 
H: Altså de har... de har tænkt meget omkring NGO’en eller sådan donation, fordi deres 
koncept er bygget omkring det. Det har virkelig haft meget stor betydning, og det er det, det har 
handlet om... de havde... fordi det er jo sådan nogen, på en måde lidt ligegyldige produkter, eller 
som man kan få overalt.... altså... så det eneste... de er nødt til sådan at differentiere sig fra nogle 
andre, på at der er nogen, der gider bruge energien på gå ind på en hjemmeside for at ringe og 
bestille, i stedet for at gå et sted hen eller så bare... ja, så... de differentiere sig på, at det handler 
om en god sag... øhm...  
 
I: Tror du, de har haft nogen sådan økonomisk, selvfølgelig skal de tjene penge, tror du 
primært, det har været den gode sag, der har drevet... denne her virksomhed eller? 
 
H: Jeg ved det ikke, ellers så... at de tænke på at andre får følelsen af at gøre en god gerning eller 
sådan noget, og deres tro på at... at det vil folk, og folk er villige til at købe de her produkter. Så 
de må helt sikkert have noget økonomi... på en eller anden måde, medmindre det er sådan en.... 
selvkørende hjemmeside, hvor man ikke har brug for at have særlig mange medarbejdere.... så 
det næsten... de kan have job ved siden af, og de virkelig bare vil gøre noget særligt.  
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I: De har jo i hvert fald et call center, hvor må man gå ud fra, hvor man kan ringe ind...  
 
H: Ja, ja... Øhhm... jeg kan ikke forestille mig, at man starter en virksomhed, medmindre der er 
et eller andet økonomi i det. Altså det kan godt være, at de ikke tænker, at de skal tjene kassen, 
men det skal i hvert nå at hænge sammen...  
 
I: Ja, ok. Yes. Super, vi mangler lige en reklame, som du måske har set før. Det er et fotografi af 
en reklame, det er derfor der er det der genskin, men jeg håber, du kan læse det...  
 
H: Ja, ja... Mhm...  
 
I: Hvad synes du, om denne her reklame? 
 
H: Den fanger. Øhhh, jeg tror den fanger mere end de andre... fordi den... det her produkt du 
køber, det med at købe rent vand minder dig om, at der er nogen, der ikke har rent vand. 
Øhm... Så.... så jeg synes det er... det fanger...  
 
I: Du synes, det er en god reklame eller? 
 
H: Ja, jeg tror, jeg synes, det er en god reklame. Jeg ved ikke med det der med at smide tøjet... 
øhm... men det er jo sådan noget som folk kan lide... nøgenhed...  
 
Latter 
 
I: Ja.  
 
H: Jeg synes i hvert fald teksten er meget god, øhm... og også at produktet og sagen hænger jo 
meget godt sammen...  
 
I: I det her tilfælde passer de godt sammen, synes du? 
 
H: Ja, ja, for det handler om at det er et produkt og det er rent vand og det handler om at hjælpe 
nogen, som ikke har rent vand til at kunne få rent vand. Så det giver et eller andet med at man 
føler sig tættere på, jeg ved ikke...  
 
I: Så hvad synes du om det her koncept med at donere penge til rent vand, når man køber rent 
vand? Du synes, det hænger godt sammen.  
 
H: Ja, det synes jeg. Det gør én bevidst om, at man skal sætte pris på det her. Fordi man tager 
det som en selvfølgelighed. 
 
I: Det ville du tænke over, hvis du købte det her produkt?     
 
H: Øhm... Ja, hvis jeg har reklamen foran mig, lige nu har jeg måske købt en flaske vand fra 
dem uden, at jeg har tænkt på det, fordi jeg ikke haft det...  
 
I: Ja, det skal kædes sammen med det her... Men så ville du tænke over det eller hvad? 
 
H: Ja, ja, det tror jeg, at jeg ville gøre...  
 
I: Hvad ville du få ud af at reflektere over, at rent vand ikke bare er gratis, der kommer ud af 
den blå luft?  
 



 21 

H: Jeg ville først og fremst tænke på at jeg var heldig... øhmm... og at... ja, først og fremst det. 
Og det ville minde mig om, at man skal ikke bare... altså man skal sætte pris på de små ting, så... 
 
I: Øh, kunne du finde på at købe det her produkt? 
 
H: Ja, det tror jeg. Hvis jeg skulle købe en flaske vand, så ville jeg helt sikkert vælge det over...  
 
I: Også selvom det måske koster en krone mere...  
 
H: Ja, hvis det er en krone mere, så tror jeg godt, jeg ville gøre det...  
 
I: Eller et lille beløb, altså ikke særlig meget mere? 
 
H: Ja, ja... Hvis det var dobbelt pris, så kan det godt være jeg ville tænke over det, ikk’... 
 
I: Ja, ja. Jamen, sådan mindre beløb, så ville det...  
 
H: Men selvfølgelig ville man... det kan godt være, at det ender med, at de har regnet det ud 
sådan, at det faktisk ikke er virksomheden, som donerer, men det er kunden, fordi de betaler 
lidt mere. Øhm, hvis det er 50 øre per flaske, og hvis den koster 50 øre mere, så det er sådan 
lidt, ok, så er det virksomheden, der bare får det gode image ud af det, men...  
 
I: Synes du, det er dårligt, at de kunne finde på at gøre det? 
 
H: Øhm, jeg tror, jeg har... lidt... måske, men jeg tror også, jeg har sådan lidt med at det handler 
lidt... det betyder noget, hvad de gør udover det her. Hvis det er det eneste de gør, så ville jeg 
synes, det var noget useriøst noget... For jeg tror måske, at hvis man ved, at det her er en 
virksomhed, som tager de her ting seriøst, så tror jeg måske, at jeg ville have større tillid til 
dem... så det handler jo tit om tillid til virksomhederne og produkter og sådan noget... så hvis 
man, hvis man har en fornemmelse af, at de ikke... mener noget med det... så kan det godt være, 
at man tænker, hvorfor skulle jeg så ikke bare give dem 50 kr., altså give Røde Kors 50 kr. om 
måneden... selvom, som vi snakkede om før, det er jo nemmere bare at købe et produkt, men 
det er jo... et meget lille beløb, men selvfølgelig en... men det er jo rigtig mange flasker vand, der 
bliver købt, så det kan selvfølgelig give noget, men... men jeg synes det egentlig, altså... det er 
ok, for så kommer denne her sag ud til folk... det kan nogle gange gøres bedre via et produkt 
end bare, hvis det står et sted.... ”Vidste du at det er...” Det er ligesom nogle gange, at det her 
fanger mere... altså sådan reklamer... så... det kan også godt være, at det er noget, som Røde 
Kors føler gavner rigtig meget... så... men altså jeg synes...   
 
I: Så det kan legitimere det lidt eller hvad... at så kommer sagen ud, og Røde Kors får omtale, 
som de ellers ikke ville have fået? 
 
H: Ja, ja, jah... Det er ligesom det måske kan legitimere...  Jeg ved ikke, jeg tror måske, det er 
sådan meget... i hvert fald med mig og, jeg tror, med mange andre, at man sådan altid tænker sig 
to gange om, hvad er det egentlig det her handler om? Altså fordi man altid har sådan en eller 
anden mistanke, at virksomheder gør noget bare for... profit, og det er det eneste de tænker på... 
Men... Det ved jeg ikke... På en måde kan man sige: So what? Hvis det så kan gavne nogen...  
 
I: Ja, jeg har indtryk af, at du ofte... målet ofte er vigtigere end midlet i de her sammenhænge, 
hvor virksomheden... altså hvor mange, eller nogen, vil være meget kritisk indstillede overfor 
virksomheder, der lader som om de er gode, men hvis det kommer nogen til gode, så kan de 
måske være rimeligt nok i sidste ende.... Altså hvis det redder menneskeliv...  
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H: Ja, lige præcis, altså... jeg tror måske bare, at jeg blevet sådan indstillet på, at jeg synes, at man 
skal give virksomheder lov til at være virksomheder på en eller anden måde... fordi... altså det 
gavner heller ikke nogen, hvis virksomheder ender med at blive NGO, fordi de skal også skabe 
arbejdspladser for os... øhm... Så jeg tror sådan, jeg er rimelig sådan, så jeg tror, jeg sådan 
tænker, at virksomheder skal få lov at være virksomhed, de skal tænke på at tjene penge nr. 1, 
for ellers så... så hænger vores samfund heller ikke sammen. Men selvfølgelig vil man jo også, at 
virksomhederne er seriøse omkring det de laver... og de mener noget med det på en eller anden 
måde... selvom det måske først og fremst gavner deres økonomi, men at det... men at de så 
hjælper nogen andre udover det, så er det jo også godt...  
 
Latter 
 
I: Så hvis du købte det her produkt, hvad ville de så kunne give dig, at du vidste, at du støttede 
vandbrønde eller hvad det er i Afrika?  
 
H: Altså som jeg har sagt før, det ville give mig en god følelse, øhm... men det her ville være 
meget konkret... 
 
I: Mmm, er det vigtigt for dig? 
 
H: Jeg ved ikke, om det er vigtigt for mig, men det er... det er jo ofte nemmere, hvis det er 
konkret, her handler det om børn, der ikke får rent vand et eller andet sted i Afrika, så det er 
meget konkret, så det handler om børn, om beskidt vand, og de har ikke noget at drikke, og 
hvis de ikke får noget at drikke og hvis det er beskidt vand, som har noget giftigt, så kan de dø... 
Øhm... Det er ikke sådan et flyvsk koncept, som det kan godt være at det er lægeverdenen eller 
handler sådan mennesker eller den her sygdom... det er rimelig konkret, det er lige før der er 
navne på... og det ved jeg ikke...  
 
I: Og det kan du godt lide eller hvad?        
 
H: Jeg ved ikke... det er bare nemmere at relatere... det er bare sådan nemmere at tage det til 
sig... det er jo... hvis det er en fortælling om en bestemt person, så tager man den nemmere til 
sig eller et eller andet... og det er jo, som du sagde før, psykologi at gøre... og sådan følelser, man 
kan sådan virkelig... ahhh... hvis det var nu... et eller andet... så... også det der med at det handler 
om børn, så bliver man altid lidt mere følelsesladet... eller sådan noget, så... men jeg tror det er 
sådan, det fanger meget, at det er... at det er konkret, at det et noget bestemt det handler om... 
det samme med... fx. AIDS, det var sådan forholdsvis konkret, hvor WWF... det var sådan lidt... 
ok, det er en fond, men hvad gør de så? Eller sådan... eller... også fordi jeg har måske ikke så 
meget kendskab til dem som sådan... Øhm... så er det svært for mig at relatere til det, hvor det 
her så... det virker tæt på, på en eller anden måde.  
 
I: Gør det så noget andet for dig i forhold til at skulle donere penge til WWF, her ved du meget 
konkret, du kan forestille dig, en eller anden sort lille pige, der sidder og drikker noget meget 
beskidt vand... og så få noget rent vand, gør det... giver det dig ekstra, at det er mere konkret? 
 
H: Ja, det gør det. Og her handler det direkte om mennesker.  
 
I: Den gode følelse, er den endnu bedre eller? 
 
H: Ja.  
 
Latter 
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H: Ja, fordi på en eller anden måde, så kan jeg bedre sætte mig ind i situationen... Prøv lige at 
forestille dig, hvis det var mig eller et eller andet... Øhm... Hvor det er lidt andet, hvis man 
forestiller mig som en pandabjørn...  
 
Latter 
 
H: Øhm... Jeg ved ikke, jeg tror måske, at det betyder noget... men nogle gange er det sådan lidt 
hypotetisk, man ved ikke rigtig, når man så kommer i den situation, hvad vælger man så...  
 
I: Sådan vil det jo altid være. Ofte i sådan nogle ting svarer folk jo helt andet end det som de 
handler ud fra i real life... 
 
H: Lige præcis...  
 
I: Sådan er det jo altid... Øhm... ja, så du synes, her passer sagen godt sammen med produktet, 
sagde du tidligere...  
 
H: Ja.  
 
I: Og du ville føle, at du støttede den her gode sag, hvis du købte produktet? 
 
H: Øhm, ja, det tror jeg. Men jeg tror det... jeg tror det var meget sådan... afhængig af 
reklamen... 
 
I: Jamen, faktisk her på flasken er det jo billede af de her to nøgne mennesker, og jeg tror også, 
at normalt er label sådan mørkeblåt... så med den her kampagne, hvor de kørte med det her, der 
havde de lavet den hvid og sådan lidt anderledes, så hvis man set reklamen inden, så kunne man 
i hvert fald rimelig hurtigt relatere det, når man købte produktet. Jeg ved ikke, der står måske 
også lidt om det på bagsiden... 
 
H: Ja, ja, det tror jeg... det tror jeg.  
 
I: Og hvad tror du Aqua D’ors baggrund og intentioner bag den her kampagne har været? 
 
H: Ja, det var jo... Jeg ved det ikke. Man kan jo sige, hvis de virkelig ville gøre noget, så ville de 
sende rent vand til Afrika... så på en måde er det jo lidt plat det her, at få os til at købe rent 
vand, for at der er nogle andre, der mangler det, når vi kan få vores vand fra vandhanen... så 
man kan jo sige, at på en måde, så er det sådan lidt mærkeligt... Øhm.. men det handler jo om at 
skabe opmærksomhed... jamen, jeg ved det ikke, altså jeg... de har selvfølgelig det her produkt, 
som der er mangel på andre steder, og det ved jeg ikke... det handler måske om at... gøre 
befolkningen her opmærksom på det. Jeg ved det ikke.  
 
I: Tror du, de har fået noget ud af det økonomisk sådan...? 
 
H: Nej, det tror jeg ikke. Altså 50 øre per flaske, det jeg tror jeg ikke.  
 
I: Nej, men jeg mener Aqua D’or. 
 
H: Nåh, ja... Øhm... Bam bam bam... Jeg har lidt svært ved at forestille mig... jeg ved ikke helt 
hvordan... hvor sådan grænsen er hos den almindelig forbruger... i forhold til hvor meget det 
her produkt må koste mere end andre vandflasker. Fordi jeg tror, jeg tror ikke, de vil kunne 
sætte prisen så meget op, sådan at de ville kunne tjene... jeg tror folk er sådan meget 
prisfølsomme, så jeg tror næsten, at det skulle koste det samme, fordi man skulle kunne 
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mærke... især fordi der står 50 øre... folk skal kunne mærke, at det koster det sammen som 
andre, men her får du udover at købe det her produkt denne her gode følelse af at støtte en sag.  
 
I: Så kunne man forestille sig, at de måske solgte mere i den periode? 
 
H: Øhm... det kunne godt være. Jeg ved det ikke.  
 
I: Tror du, de har ønsket at gå ind i det med henblik på at sælge mere? Ikke nødvendigvis?  
 
H: Ikke nødvendigvis. Altså... selvfølgelig er det jo altid med, jeg tror bare.. altså, men jeg tror 
faktisk at sådan... men jeg tror virksomheder bliver mere og mere sådan varsomme om at... 
sådan deres incitament i forhold til handlinger, som at lave sådan en kampagne som denne her... 
jeg ved ikke, om jeg lyder utrolig virksomhedsvenlig...  
 
Latter 
 
H: ...og mærkelig nok, når jeg lige har været i praktik hos Amnesty...  
 
Latter 
 
H: Men jeg tror måske, at jeg er ikke sikker på, at det var kun... det har i hvert fald ikke kun 
været økonomi, tror jeg...  
 
I: Ok, alright, så har jeg bare nogle afslutningsvis nogle ekstra spørgsmål, som ikke relaterer sig 
til nogen reklamer... øhm... Hvad mener du social ansvarlighed er for en virksomhed? 
 
H: Øhmmm.... 
 
I: Lige for at starte med et af rigtig nemme spørgsmål...  
 
Latter 
 
H: Øhm... Altså jeg tror at mange virksomheder tænker social ansvarlighed, som noget der viser, 
at de også... sådan... bekymrer sig for, hvad der foregår udover virksomhedens vægge. 
Øhm...men samtidig tror jeg at det social ansvarlighed for virksomheden er at leve op til nogen 
krav, der kommer udefra, og de ikke kan undgå... de ikke kan komme udenom... Jeg ved ikke, 
hvor meget virksomheder tænker, som jeg synes, de skulle tænke, at social ansvarlig var, at alt 
hvad de lavede var socialt ansvarligt på en eller anden måde, altså sådan at positionen... 
 
I: Det synes du, at de burde gøre...  
 
H: Ja, jeg synes, hvis en virksomhed vil vise sig, at... at fremvise sig som social ansvarlig, så 
synes jeg, det første de skal gøre, er at kigge på sig selv... hvad, gør vi det godt nok, hvor kan vi 
gøre det bedre, kan vi øhm... blive mere miljøvenlige, kan vi behandle vore medarbejdere bedre, 
kan vi forbedre arbejdsvilkår hos vores medarbejdere... i... og så når man har gjort det, kan man 
gå længere ud og kigge på nogen samarbejdspartnere eller noget andet... men... det er jo lidt 
anderledes... de tror i høj grad, at man tænker sådan i... i Europa, altså det er ikke som i USA, 
hvor det bare handler om at donere penge... til noget, til nyt hospital og skoler og sådan noget... 
her går det ikke rigtigt, i hvert fald ikke i Danmark, for Danmark er for lille... jeg tror, det er for 
meget sådan venstreorienteret... det ved jeg ikke. Jeg tror bare, der er for meget skepsis i forhold 
til at virksomheder skulle til at købe sig ind på statens ansvarsområde...  
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I: Mmm, men det er også så langt fra den kultur, som vi ligesom har haft gennem så mange år, 
at det er meget offentlig styret, ikk’...  
 
H: Og det er helt anderledes i USA, hvor man er afhængig af, at virksomhederne støtter sådan 
nogle sager... Øhm... men... selvfølgelig handler CSR er også i høj grad om image... hos 
virksomhederne. Det er jo klart, det tror jeg det er... Jeg tror, at de fleste virksomheder, de går i 
gang med henblik på få bedre image... Det kunne jeg forestille mig... Men jeg tror måske også, at 
man... det er mange af dem, der bliver ekstra motiveret og begejstret, når de går i gang... Øhm... 
hvor de føler, at det giver virksomheden ekstra mening på en eller anden måde... også fordi at 
medarbejdere har et utrolig stort behov for at føle at deres arbejde giver mening på en eller 
anden måde...  
 
I: Så du synes, som jeg hører dig sige det... så er det, at det er vigtigt for dig, at virksomheden 
starter med at kigge på sig selv, inden de begynder at kigge ud, at måske de fleste virksomheder 
går ind i det ud fra en overbevisning... eller ud fra et ønske om at forbedre deres image, men at 
det meget hurtigt kommer til at handle om mange andre ting også... og især måske motivering af 
medarbejdere.  
 
H: Ja, for det handler både om image udad til, men også identitet indad til... hvor 
medarbejderne... for jeg tror CSR, det er utrolig sådan motiverende og sådan... det ved alle, det 
hjælper... altså medarbejderne bliver ekstra stolte, når de siger, jeg arbejder hos Novo Nordisk... 
Wauw, det er os... det tror jeg, der er mange, der tænker på... og mange virksomheder, og jeg 
tror også... de primært gør det, fordi det er bevidst så mange... der er så mange eksempler... på 
hvordan det har forbedret... arbejdsmiljøet og det giver gejst på en eller anden måde...  
 
I: Øhm, og betyder det noget for dig, at når du køber fx. dagligvarer, at virksomheden bag 
produktet er socialt ansvarlig? 
 
H: Mmmm, det er meget svært, sådan med dagligvarer, nogle gange er det så små produkter, at 
man bare... man tænker måske ikke så meget over det. Men jeg tror, jeg gerne vil sige ja. Øhm... 
men jeg tror måske, jeg tænker ikke over det, når jeg handler ind... når jeg handler dagligvarer, så 
tænker jeg måske mest på økologi. Jeg tror, nu kender jeg til Toms og Toms’ historie og 
chokolade og hvordan de har forbedret, de har været i krise på den måde og dårlig omtale... så 
kan det godt være, at hvis jeg skulle købe chokolade, så kan det godt være, jeg ville sige, nu 
køber jeg noget Toms, det er jo godt at støtte dem... de gør det jo egentlig meget godt... men det 
er også fordi, jeg kender til de her gør det godt, men jeg ved ikke med de andre, så på den ene 
side er det at virksomheden har behov for at fortælle deres historie udad til, men ellers så skal 
kunden ud og finde historierne... for man kender ikke dem alle sammen, så jeg vil ikke... så det 
er ikke så mange af sådan dagligvarevirksomheder, hvor jeg ved...  
 
I: Med andre varer er det så meget anderledes? 
 
H: Øhm... Jeg tænkte måske, at hvis jeg skulle købe bil, så ville jeg måske overveje, mon ikke jeg 
skulle købe en Toyota bil... fordi jeg ved at Toyota er meget førende... så kan det godt være, at 
jeg ville vælge dem, fordi de har også lavet sådan et særligt koncept, hvordan man burde køre bil 
for at spare olie og benzin og sådan nogle ting, altså... øhm... men... det er ikke så mange 
virksomheder, som er så fremtrædende,  i hvert fald som sådan en enkelt forbruger som mig 
kan... relatere... jeg køber ikke... pumper eller termo- et eller andet... fra Danfoss, så nogle af de 
virksomheder, jeg ved gør nogle gode ting, dem handler jeg ikke med eller kan jeg ikke handle 
med, så jeg tror måske ikke, jeg har så...  
 
I: Men du ville gerne vide mere, lyder det til, fordi du ville ønske, at du kunne sige ja til, at du 
købte produkter fra socialt ansvarlige virksomheder... 
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H: Ja.  
 
I: Så du ville ønske, at du vidste mere om, hvilke pastaproducenter, der er socialt ansvarlige eller 
hvad? 
 
H: Ja på en måde, men på en anden side så... kunne jeg også... så ved jeg at hvis alle 
virksomheder begyndte reklamere for dem, så ville jeg også blive træt af dem...og tænke, ahh, 
det eneste de tænker på, det er også... det er at kunne reklamere om, hvor gode de er. Det, kan 
man også synes, er lidt kedeligt... 
 
I: Man kan sige, nu reklamerer de bare med at de har det laveste fedtindhold eller at de har den 
bedste smag, nu reklamerer de ikke så meget med deres sociale bevidsthed, så ville det måske 
bare ændre fokus væk fra nogle af de ting, som de reklamerer for nu, kan man sige...  
 
H: Ja, det kunne være, men det er så spørgsmålet om... ja, det kunne godt være... men hvis det 
lige pludselig var alle virksomheder, som begyndte at... så kan det godt være at man ville blive 
sådan lidt... hvad handler etik egentlig om... handler det om markedsføring? 
 
I: Så du ville også synes, at det blev for meget, hvis de begyndte gøre det? 
 
H: Ja, det kan godt være, det er i hvert fald sådan en fare... altså en stor fare omkring det, 
selvom at... selvom jeg kan godt tænke mig at vide mere, men... på en eller anden side, så... så 
har man som kunde eller som forbruger også et ansvar for at finde historien... men det er jo 
også et stort arbejde, hvis man skal ind på alle hjemmesider og... hvordan er det med de her, og 
skulle jeg købe den her pasta eller denne her... og hvad var det nu, de hedder... altså...  
 
I: Men hvis du vidste, at der var nogen, der var mere eller mindre socialt ansvarlige, ville du så 
lade være med eller vælge deres produkter, eller lade være med at vælge dem? 
 
H: Det kommer an på, om jeg kan vælge et andet produkt i stedet for, kunne jeg forestille mig.  
 
I: Ja, men hvis du kunne det... 
 
H: Ja, så kunne det godt være...  
 
I: Så kunne du godt finde på at vælge det fra...  
 
H: Det kunne jeg godt finde på. 
 
I: Ja, nu sagde du med Toms, at du måske ville vælge dem til, fordi du vidste, at de var positive...              
 
H: Ja.  
 
I: Ja, ok, øhm... Og hvor får du informationen fra om virksomhedernes sociale ansvar? 
 
H: Altså nu har jeg mest fået det gennem studie og arbejde, og jeg har fået stor interesse 
gennem studie og arbejde, så jeg lægger mere mærke til det, når der bliver skrevet noget i aviser 
og... og når der bliver interviewet nogen i fjernsynet eller jeg går på en eller anden hjemmeside 
og så er der en god historie eller et eller andet, og så lægger jeg måske mere mærke til dem, end 
jeg måske har gjort før...  
 
I: Og husker det sådan...? 
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H: Ja, så husker jeg det mere. Og det er jo det samme, fx. med Toms der, det ved jeg igennem 
mit arbejde i Amnesty, at de... deres historie, så nu ved jeg, at de tager CSR meget seriøst... Men 
jeg ikke om fx., når det handler om tøj og sådan noget, så er det jo... så ved jeg ikke... så tror jeg 
ikke, jeg kunne gå på kompromis med mode og etik, altså jeg tror ikke, altså det handler altid 
om at tøjet er fedt man køber... så det er sådan lidt, altså...  
 
I: Men hvis du vidste, at fx.... et bestemt mærke blev produceret under helt ekstremt dårlige 
vilkår, selvom du så synes det var fedt, ville du så lade være med at købe det, fordi du vidste at 
de brugte børnearbejde i Sydøstasien?  
 
H: Øhm... Ja, det kan godt være. Altså... det komme vil an på... det kommer an på pris og sådan 
noget, hvis det var H&M fx. som bare var den dårligste virksomhed i verden, og det er det 
billigste og det er nemmest,  og man er studerende og sådan noget, ikk’, så kan det godt være, at 
jeg alligevel ind imellem ville handle dér... Øhm... men jeg tror her fx., at jeg tænker på, at jeg 
fx.... jeg synes, det er ok at handle i H&M i forhold til nogle andre, som jeg ved er meget 
kommercielle... modemærker... så jeg tror, jeg sådan... ja, jeg tror måske, at jeg ville prøve, så 
vidt jeg kunne at vælge det fra... tror jeg nu i hvert fald.  
 
I: Ja, men det er jo også lige nu, vi taler sammen...  
 
Latter 
 
H: Ja, men altså... det er jo som jeg sagde før, man... det er nogle gange svært, når man kommer 
i situationen, og man har kun 150 kr., og det er kun der man kan få et eller andet, man synes er 
fedt... så kan det godt være, man siger...  
 
I: Men sådan er det jo nogle gange... Øhm, hvordan mener du at social ansvarlighed kommer til 
udtryk hos virksomheder? Hvordan viser det sig? 
 
H: Mmmm, øhm... Jeg tror det viser sig først og fremst i deres kommunikation... øhm... men 
det er jo ikke altid, at det er tydeligt... altså... jeg tror, jeg får mest... bedst indtryk af 
virksomheder, hvis jeg besøger deres hjemmeside. Og jeg tror, det er meget hurtigt, at man får 
indtryk af... om virksomheder er socialt ansvarlige eller ej... jeg ved ikke, jeg synes også måske, at 
det... det visuelle... de kan gøre det også visuelt på en eller anden måde... jeg ved ikke helt 
hvordan, men jeg... det handler mere om, at det er sådan smilende mennesker og et eller andet 
med sundhed, og jeg ved ikke... og så er det selvfølgelig noget med links og gode historier, men 
jeg tror, det er først og fremst bundet til kommunikation.  
 
I: Men hvis man ikke kigger på en virksomheds hjemmeside, så kan man faktisk ikke se...  
 
H: Om de er ansvarlige eller ej? 
 
I: Ja, så ved man ikke, om de er ansvarlige. 
 
H: Ikke nødvendigvis, nej.  
 
I: Men man kan godt vide det? 
 
H: Man kan godt vide.  
 
I: Hvordan kan man så vide det? Hvor får du så det... [uklart] 
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H: Altså... det er nogle gange, så har de noget på deres produkter, men det er jo stadigvæk 
kommunikation, altså. Så er det kommunikation på produktet, hvor de prøver at gøre 
opmærksom på, at de gør noget... Øhm... og så ellers via medierne, hvor de prøver at komme i 
aviserne ellers skabe opmærksomhed på en eller anden måde. Men jeg ved ikke... altså, men jeg 
tror ikke, det er så tit at man på en anden måde end at ved at besøge hjemmesiden eller sådan få 
et kendskab til virksomheden på en eller anden måde via medier, at man kan vide, at de er 
socialt ansvarlige.  
 
I: Mmm, ok, men synes du det er socialt ansvarligt, eller udtryk for social ansvar, at man fx. har 
sådan noget sagsmarketing, som det der har været i de her reklamer? Med at der bliver doneret 
et vist beløb, når man køber deres produkt.  
 
H: Nej, det er ikke direkte CSR, det er mere sådan filantropi... øh... altså jeg synes.. jeg vil gerne 
relatere CSR til noget, der bliver mere sådan integreret i virksomhedens tænkning og 
arbejdsmåder og sådan noget... øhm... jeg synes det her, det er sådan noget ekstra, det er sådan 
noget... ja, nu vil vi også støtte en god sag ligesom en... enhver forbruger kan støtte en god sag. 
Øhm... men jeg synes måske ikke, det er... det er også derfor, at jeg siger, at hvis det er eneste, 
man gør, så er det plat, men hvis man er en socialt ansvarlig virksomhed, jamen, så viser det at 
man går et skridt videre. Og det er så ok, men jeg synes, hvis man kun gør sådan noget, så synes 
jeg ikke, det er særlig seriøst nødvendigvis.          
 
I: Men når du siger, med at man er en socialt ansvarlig virksomhed udover sådan nogle her 
tiltag, så mener du at det er...  
 
H: Jamen, så mener jeg at man tænker på den måde, man producerer på fx... Hvis du fx. er 
Toms og du laver chokolade, du får chokoladebønner fra Afrika, og så siger, jamen vi skal 
være... vi skal sørge for, at det er... at de medarbejdere, der arbejder for os i Afrika, de får det 
godt... altså de har ordentlige arbejdsforhold og øhm... og man sådan tænker hele tiden over, der 
hvor man handler, dem man handler med og der hvor man sælger sine produkter... altså 
gennem hele værdikæden... at CSR er i med i tanken der.  
 
I: Så det skal egentlig komme til udtryk i alle virksomhedens led, for at man kan tale om social 
ansvarlighed? 
 
H: Ja, ja. Det vil jeg mene i hvert fald.  
 
I: Og hvad synes du om virksomheder, som engagerer sig i CSR sådan helt generelt set? Det 
lyder, som om du er meget positiv overfor det?   
 
H: Øh, ja, altså ja, det er jeg på en måde, altså verden er jo anderledes end den var for 30 år 
siden, virksomheder har meget større magt end de havde en gang. Og virksomheder er nogle 
gange sådan bindeled imellem fx. nationer eller sådan, at de taler sammen... det kan nogle gange 
være, at det er virksomheder, der får gang i noget, som... de har nogle gange større muligheder 
end fx. nogle stater har, så man vil sige, jamen, virksomheder skal ikke blande sig, kan man 
typisk sige... men jeg tror netop at de skal blande sig, nu er virksomhed... virksomhed i dag er 
noget helt andet end virksomhed for 40-50 år siden. De er jo meget mere deltagende i et 
samfund, og nu har verden udviklet sig på denne her måde og globalisering har haft noget med 
det at gøre, og så kan man jo sige, så må virksomhederne jo være med... altså så må de tage del 
af... være en del af gamet altså. De kan ikke bare blive ved med at få større magt, fordi de får jo 
nogle gange... nogle regering til at lade være med at ændre lovgivningen om... et eller andet i 
forbindelse med børnearbejderne, fordi hvis de gør det, jamen så har de ikke lige så gode 
forhold og de tjener ikke lige så mange penge, så derfor er det meget vigtigt at... fordi de har så 
stor indflydelse i tredjeverdenslande fx., meget større mulighed for at komme i tale med nogle 
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ansvarlige og magtfulde aktører der end fx. den danske stat har. Så selvfølgelig skal de gør 
noget, også fordi i sidste ende kan det også gavne dem... fordi det kan betyde at... så kan det 
godt være, at de får et nyt marked til at sælge deres produkter eller sådan noget.  
 
I: Så du synes egentlig, at de har en forpligtelse til det pga. den magt, de har? 
 
H: Ja, lidt, det tror jeg, jeg synes.  
 
I: Og hvad synes du, hvilke motiver har virksomheder? Er der forskellige motiver til at gå ind i 
CSR eller? 
 
H: Ja, det tror jeg. Jeg tror... meget ofte så sker det først efter de har fået dårlig omtale... så er 
det bar sådan... ahhh, shit, vi må gøre noget, for ellers er vi døde.  
 
I: Du talte også før om, at der er mange, der startede med udgangspunkt i at forbedre deres 
image, som lidt hænger sammen med det, du siger nu.  
 
H: Og så tror jeg, at der er mange, de... altså nu taler jeg sådan ud fra, hvad jeg har hørt fra 
mange virksomheder, det virker til at de... altså... at de virkelig mener, at det er... at det gør gavn 
og at det har... det giver mening for dem...  
 
I: Mmm, men det finder de så først ud af, efter de er startet på at redde deres skrantende image? 
 
H: Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror altid, der skal et eller andet til, får de går i gang. Ja, fordi ligeså 
længe, de kan undgå... altså det er jo også dyrt, der er mange virksomheder, som... engagerer sig 
i CSR, og stadigvæk måske efter fem år bruger de mere penge på det, end de tjener på det.... så 
derfor, hvorfor skulle man starte, hvis ikke det er påbudt? Så det skal enten være pga. 
konkurrence eller man kan differentiere sig, ellers så er det fordi der er dårlig omtale, jeg tror 
simpelthen, det er det der er de største incitamenter. Medmindre det er sådan nogle mindre 
virksomheder, som... som gør det til deres koncept... 
 
I: Mmm, så det vi så her med buy aid...  
 
H: Ja, ja, som gør sådan et eller andet med ansvarlighed som deres måde at være på... 
 
I: Mmm, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der er en god sag for dig, for jeg kunne mærke 
på dig, at der er meget forskel på hvilke sager, der ligesom er vigtige for dig... du snakkede 
meget, om det der med mennesker sådan...  
 
H: Mmm, en god sag for mig.... Jeg tror... jeg tror måske, som jeg sagde før, noget konkret... jeg 
tror nogen gange det er nemmere at få nogen til at... give et bidrag eller købe et produkt, hvis 
det er sådan... hvis det ikke bare er ”giv penge til Afrika” eller ”giv penge til at forbedre et eller 
andet”, men at det er noget bestemt... øhm...  
 
I: Der var et eksempel på, at Pampers havde lavet, så hver gang man købte en pakke Pampers 
bleer, så blev der doneret, jeg kan ikke huske hvor mange penge det var, men i hvert fald 
svarede det til den pris som en stivkrampevaccination ville koste for et barn i Afrika, så hver 
gang man købte en pakke bleer, så var der et barn, der blev vaccineret... så det er meget konkret, 
jeg har ikke taget den med, fordi jeg synes måske Pampers var sådan lidt irrelevant for min 
målgruppe, men det er i hvert fald meget konkret, at man ved, at der er et barn, der får en 
[uklart] ud af det her... Så det er måske noget, der tiltaler dig meget? 
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H: Ja, og jeg tror måske også, at... at det gør det endnu bedre, at produktet og sagen hænger 
sammen... nu er den en Pampers ble til børn, og så er der et barn derude, som ikke har det så 
godt, som kan få det bedre.... altså.... det er en god historie på en eller anden måde... for én 
selv... øhm... men... så det der med at det er konkret, det tror jeg, det er det, der betyder mest...  
 
I: Ja, og så en sammenhængen måske også? 
 
H: Ja, sammenhængen har også betydning.  
 
I: Og så også noget med mennesker, lyder det til? 
 
H: Ja, ja, sådan...  
 
I: Det er også det lidt konkrete eller hvad? [uklart] 
 
H: Ja, ja... det har også noget at gøre med at det er konkret, det kan godt være, at det var... noget 
med... fx. hvis det var en virksomhed, der... solgte kopipapir... og så vil det sige, jamen øh... 
både at det er genbrugt papir og så plus at det var noget om det, man købte, 20 procent eller et 
eller andet... af hver pakke blev doneret til regnskoven i Brasilien. Så vil det stadig være sådan 
lidt, konkret og det vil også give mening, fordi det ville hænge sammen, fordi det er et produkt, 
vi ikke kan undvære, og vi kommer til at købe papir altid, fordi vi kan ikke undvære papir, men 
at man så i den branche, hvor der er nogle problemer, at man så prøver at gøre noget bedre lige 
dér... fordi...ja, det er ligesom, det hænger sammen... det tror jeg, jeg synes...  
 
I: Ja, ok, mmm... vil du generelt set sådan gerne støtte sager? Det virker sådan, det er mit indtryk 
at du...  
 
H: Jaah, det vil jeg.... 
 
I: Er det noget, du gør meget eller? 
 
H: Neej, altså... jeg støtter fx., når de kommer hjem, når det er Folkekirkens Nødhjælp eller 
Dansk Flygtningehjælp eller Røde Kors, når der kommer sådan en indsamling, jamen, så giver 
jeg altid noget. Det er måske ikke så store beløb, nu har jeg ikke så mange penge, så... men jeg 
kunne ikke finde på at sådan... at være sådan medlem og betale sådan et eller andet, hver 
måned... til mange... til at støtte mange sager. Jeg tror, jeg er sådan én... så må jeg vælge en sag, 
fordi... man vil jo gerne hjælpe, men man skal også leve et normalt liv på en måde... så synes jeg, 
det er fint, så støtter jeg, når der er indsamling, og så.. kunne jeg også finde, hvis det var noget 
med at købe et eller andet...  
 
I: Så... ja, ok. Hvad får du ud af, fx. med de der indsamlinger, hvad giver det så dig, at du har 
givet penge til Dansk Flygtningehjælp fx.?  
 
H: Øhm... Jamen, jeg har bidraget til en betydningsfuld organisation kan gøre deres arbejde 
bedre... 
 
I: Er det vigtigt for dig, at du ved, at du har spillet en lille bitte rolle i at deres arbejde bliver 
bedre? 
 
H: Øhm... ja, det tror jeg. Det giver en eller anden mærkelig selvtilfredshed... som måske er lidt 
forfærdelig at sige, men... alligevel, så tror jeg bare... altså nogle gange, så tænker man sådan 
lidt... det er jo også, hvorfor gør man ikke et eller andet i stedet for? Men det er jo ikke... altså... 
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vi har ikke alle mulighed for at rende rundt og til Afrika og redde verdenen, altså... så kan man 
sige, så gør jeg det i stedet for...  
 
I: Og du synes også, det gør en lille forskel? 
 
H: Det gør en lille forskel... ja, og jeg tror nogle gange med de der indsamlinger, der føler jeg, at 
de er så konkrete, og det er mange penge, der bliver samlet sammen, og så kan man sige, det her 
beløb, der bliver brugt til... et eller andet bestemt projekt... selvom man nogle gange er bange 
for, at... stor del af arbejdet går til noget administrativt... men sådan er det jo altid... en del af 
nødhjælp det er administrativt arbejde...  
 
I: Ja, det er svært at undgå...  
 
H: Såh...  
 
I: Hvad synes du om de her tilbud med...  
 
Bånd udløber 
 
H: Jeg synes, det er ok, fordi jeg kan forestille mig, at de organisationer der får støtten, de kan 
mærke en forskel, fordi det går deres markedsføring nemmere. Det gør det nemmere for dem at 
få pengene, fordi... joh, det er måske... det er måske ikke så dyrt for dem at lave de der 
indsamlinger, fordi det er frivillige, der går ud i husene, men ellers det er dem, der skal lave 
reklamerne og dem... altså det... det er nogle gange, det der koster flest penge... og det kan de jo 
undgå ved det her... og jeg tror, jeg er sikker på, at man har sådan... kalkuleret på en eller anden 
måde, sig frem til beløbet og hvad man har forventet at få ud af det... osv. Så på den måde er 
det måske ok, selvom... på en måde virker det lidt modsigende på en eller anden måde. Men jeg 
tror bare, alle lever et hektisk liv og travl hverdag og altså... jeg tror bare, der er mange, der 
gerne vil, men de gør ikke noget, og hvis det så er noget, de lige kan tage med på vejen, jamen 
så synes de at det er... så kan de gøre det i stedet for ikke at gøre noget...  
 
I: Så du synes, det er en meget smart måde at kombinere nogle ting på og...  
 
H: Ja, det kan det i hvert fald være. Jeg kunne alligevel godt tænke mig på en måde, at kende lidt 
mere til sådan...  
 
I: Baggrunden? Og resten af virksomheden måske? 
 
H: Ja, og også lidt sådan... hvor meget får egentlig de her organisationer ud af samarbejdet og 
jeg kunne godt tænke mig at få nogle udtalelser fra dem og høre sådan, ok, er det godt for dem 
eller er de bare sådan... er de bare nogen, der bliver udnyttet? Men jeg tror bare, mange af de der 
organisationer eller NGO’er, de er sådan simpelthen så stærke brands og jeg tror virkelig, de har 
meget at sige... i forhold til hvordan deres brand bliver brugt af virksomheder... Jeg tror, i hvert 
fald nogen som WWF og Røde Kors og de store... de gør det ikke medmindre det er oprigtigt, 
tror jeg.   
 
I: Nej, ok, så du føler sådan, at det er måske ikke 100 procent positivt fordi der mangler noget 
information nogen gange...  
 
H: Jah, jeg kunne godt tænke mig, at man fik sådan lidt mere baggrundsviden. Nogle gange er 
det også svært at proppe det hele i, for så fanger det ikke på samme måde, for så bliver det bare 
sådan en lang...  
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I: Ja, det er jo det, for i den situation, hvor man står inde i et supermarked, er det begrænset, 
hvor meget information man egentlig gider læse, ikk’... 
 
H: Ja, så det er sådan lidt dobbelt, så...  
 
I: Men generelt så siger du, at du godt kunne være tilbøjelig til at købe produkter, der støtter en 
sag, fx. det der vand der, hvor pengene gik til Røde Kors.  
 
H: Ja, det tror jeg.  
 
I: Øhm, hvis du ikke havde brug for et produkt, kunne du så finde på at købe det? Fx. hvis det 
var en mindre ting.  
 
H: Øhm... jeg ved ikke, om jeg kunne finde på, om jeg kunne finde på at købe det.  
 
I: Med det primære formål at støtte en god sag? 
 
H: Ja, for jeg ville føle at det var... at egentlig så burde jeg så bare støtte sagen... uden at købe 
produktet. Øhm... jeg tror, det afhænger lidt af produktet og situationen, jeg ville ikke afvise, at 
jeg kunne finde på det, men jeg er heller ikke sådan 100 procent sikker på, at jeg ville gøre det.  
 
I: Nej, ok. Hvad hvis du skulle betale mere fx. for fx. det det vand, ville du være tilbøjelig til at 
betale lidt mere for at støtte en god sag? 
 
H: Øhm... ja, det kunne jeg måske godt, men jeg tror på en eller anden måde, at jeg... jeg kunne 
godt tænke mig at vide... eller sådan være sikker på at Røde Kors ville få noget ud af det. Altså 
jeg kunne godt tænke mig, sådan at vide at det her samarbejde var lidt på Røde Kors’ præmisser 
eller noget. 
 
I: Ok, men hvordan forestiller du dig, at du skal få det at vide, når du står nede i SevenEleven?  
 
H: Jamen, det kan jeg ikke, øh... det kan jeg ikke... så enten skulle det være fordi jeg havde fået 
denne her... fået det at vide igennem en anden eller gennem internettet eller et eller andet 
medie... men måske hvis det var sådan en hurtig situation, skal jeg vælge det her eller det her... 
så tror jeg, måske kunne det afhænge af humøret, men jeg tror måske godt, jeg kunne finde på 
det...          
 
I: Ok, og hvad med fx. at skifte mærke, det ved jeg ikke... et eller andet fødevareprodukt, hvor 
du normalt køber et mærke, kunne du så finde på at skifte til et andet mærke for at støtte en god 
sag? 
 
H: Nej, jeg tror ikke... ikke kun for at støtte en god sag, jeg tror, det skulle være mere... fordi at 
virksomheden som helhed var... bedre...  
 
I: Ansvarlig? Ja, ja, så hvis de kørte sådan en kampagne i to måneder, så ville du ikke begynde at 
købe en ny type yoghurt i to måneder? 
 
H: Jeg tror det ikke, men som jeg siger, så afhænger det også af kampagnen, hvis det er noget 
som jeg er... hvis det er konkret, og hvis det er noget, som jeg nemt kan forholde mig til, så kan 
det godt være at jeg vil... gøre det, men det kræver også... det vil ikke være nok, at det stod en 
krone til WWF, så ville jeg ikke gøre det. Men hvis det var noget, jeg sådan... hvor jeg kunne 
mærke, at det var sådan følelser ville sådan... Hvis jeg kunne relatere mig til det på en eller anden 
måde, så kunne det godt være... men jeg er ikke sikker.   
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I: Ok, øhm... Kender du nogen virksomheder, som gør de her ting med at man kan støtte en 
god sag ved at købe deres produkter? 
 
H: Øhm... Jeg tror at Coop, i hvert fald Kvickly, hvis man kommer med sine flasker, så kan man 
vælge at... så er det selv man kan vælge at donere pengene, flaskepengene, ja... til en god sag. 
Nej, jeg tror faktisk ikke jeg kender nogen... Jeg har hørt om en internetside, noget der ligner 
dem du snakker om... men jeg kan ikke huske, hvem de er...  
 
I: Det er nok engodsag.dk 
 
H: Ja, engodsag, ja, men ellers så tror jeg ikke sådan... jeg kender til så meget...  
 
I: Kunne du, nu ved jeg ikke, nu har du ikke hørt så meget om engodsag, men det går... det er 
faktisk en lille smule kompliceret.... men det noget med, at de har en masse hjemmesider, hvor 
man kan købe produkter, fx. når du køber dine flybilletter, som er med i engodsag, og så har 
engodsag en masse NGO’er, så når køber på de hjemmesider, fx. flybillet.dk eller et eller andet... 
så kan du vælge en NGO, som du kan sponsorere...  
 
H: Er det så mig, der betaler lidt ekstra eller...  
 
I: Nej, nej, det er den side, som er med i, så de sider, som er med i det her... kan du så vælge at 
de skal donere. 
 
H: Men man skal ind i gennem engodsag’s hjemmeside eller? 
 
I: Ja, eller også skal man downloade et program på sin computer, men man kan ikke downloade 
det på en Mac, så jeg har ikke rigtig prøvet det... men man kan vist nok også gå igennem siden... 
 
H: Ok, det kan godt være, men jeg tror det er vigtigt for mig som for de fleste andre, at det ikke 
blive for kompliceret, fordi ligeså snart det begynder at tage ekstra tid, så har man en tendens til 
bare at sige, ej, jamen altså vi gør det næste gang... så...  
 
I: Ja, ja... ok, that’s it.... det var også en hård omgang... men tusind tak, jeg sætter virkelig meget 
pris på det.  
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Interview with ML, March 29, 2008 
 
I: Ok, jamen så kan vi jo starte. Jeg kan hurtigt fortælle, at jeg vil helst ikke sige alt for meget om 
hvad vi skal snakke om, men snakke om det bagefter, men sådan generelt set så handler det om 
forbrugere og reklamer og marketing. Og det som jeg er allermest interesseret i, det er hvordan 
du oplever de tog din personlige mening, så det vil jeg håbe, at du er interesseret i at fortælle 
om. Øhh, jeg skal bruge det til mit speciale, ja, og så kan vi måske snakke om det bagefter, hvis 
du vil høre lidt mere om, hvad det er jeg skal skrive om. Men først må du gerne fortælle hvor 
gammel du er.  
 
ML: Jeg er 24.  
 
I: Og hvad du laver? 
 
ML: Jeg studerer antropologi.  
 
I: Og hvis du meget kort skal beskrive din baggrund eller opvækst eller hvad man skal sige, hvor 
du kommer fra...  
 
ML: Jeg kommer fra Næstved, som er 80 km fra København, syd for København... primært, jeg 
har også boet udenfor Slagelse i nogle år, men mest fra Næstved, der har jeg også gået i 
gymnasiet. Øhh. Hvad skal jeg sige mere? 
 
I: Hvad laver dine forældre? 
 
ML: Mine forældre... min far er ingeniør... min mor er økonoma og husholdningslærer, og hun 
har arbejdet i forskellige erhverv, sådan mere eller mindre knyttet til sin uddannelse. Hun har 
været efterskolelærer i nogle år, nu er hun erhvervsvejleder i Næstved kommune.... og tidligere 
ansat på arbejdsformidlingen, men altså da det blev nedlagt er hun kommet over i kommunen... 
hvilket det gjorde i forbindelse med kommunesammenlægningen.  
 
I: Ok.  
 
Latter. 
 
I: Ok. Det er meget fint. Øh, hvis vi starter med at snakke om indkøbsvaner, så kan du måske 
tænke tilbage på den sidste gang, du var ude og købe dagligvarer, og prøve at beskrive den 
situation...  
 
ML: Sidste gang jeg var ude og købe dagligvarer... det var i... det var til mit tema i går. Der købte 
jeg en masse grøntsager til den der suppe, og det købte jeg i en grøntsagsforretning overfor 
Kvickly... på Nørrebrogade... Der går jeg altid hen. De har mange billige grøntsager, der står en 
flink fyr derinde... Han giver tit de kvindelige kunder en lakridspibe...  
 
Latter 
 
ML: Så er han yderst høflig... Skal jeg sige, hvad jeg købte? 
 
I: Øhh, nej, hvor meget tid havde du? Var det sådan en stresset situation eller var det afslappet 
eller hvordan synes du? 
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ML: Det synes jeg det... Jeg havde den tid det tog, jeg gik halvdelen af vejen... og cyklede 
halvdelen af vejen. Det var afslappet, det eneste jeg skulle nå, var sådan set at skrive lidt på mit 
projekt... Det er noget jeg gør, når jeg synes, jeg har tid til det... 
 
I: Ok. Og hvad for et humør var du i sådan under indkøbsoplevelsen – var du positiv eller var 
det sådan lidt stresset eller? 
 
ML: Jeg synes altid det er interessant at gå ind i den her forretning, de har mystiske ting derinde, 
man kan kigge på... Så var det vel godt, at de havde det jeg skulle bruge... Noget af det har de 
ikke fremme på hylderne, så skal man spørge om de har, men det havde de så til det, men så.... 
det er faktisk ikke helt rigtigt, de havde ikke laurbærblade... så det hentede jeg i Kvickly i stedet 
for, hvilket selvfølgelig var en omvej, men det var jeg egentlig forberedt på, så [uklart]. 
 
I: Men det lyder som om du hygger dig ret meget, når du er inde i den der forretning?  
 
ML: Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg tænker, at det er en gene... eller jeg tænker... det 
primære formål med at gå derind er fordi det er billigt... men jeg synes også det er interessant at 
gå derind... Hygger mig, er måske så meget sagt, for det er alligevel lidt en sur pligt... Jeg synes, 
jeg handler utrolig meget ind, jeg synes... ikke hver dag, men næsten... handler et eller andet ind.  
 
I: Så det er ikke noget du sådan hygger dig med, når du går ned...  
 
ML: Nej, jeg synes ikke... Hvis jeg kunne undvære det... Så ville det være godt. Derfor synes jeg 
også madklubben er så pragtfuld... 
 
I: Ja, ok. Hvordan kan det være, at du synes, det er en sur pligt? 
 
ML: Hvordan kan det være? Jeg synes, det er super irriterende at stå i kø, og jeg synes, det er 
irriterende at lede efter varer... og jeg synes... Jeg synes bare, at jeg kunne foretage mig mange 
andre ting, som ville være meget mere interessante. Sådan har jeg det lidt... Jeg synes, det er 
[uklart].... Og hvorfor synes man det.... Jeg synes egentlig det er meget interessant at finde frem 
til nogle råvarer, som er... som jeg synes, er sunde, og som virker fabrikeringsmæssigt i orden, 
men det er kun sådan en lille del af det at... en lille del af det at... købe ind. Det er vel sådan en 
ting, der skal gøres, for at man kan holde sig i live... Det er jo ikke...sådan noget, der kan trække 
mig af sted... nu skal jeg se, hvad jeg kan få i dag. Jeg tror måske også... den måde, jeg køber ind 
på, tit går jeg bare ind i forretningen og så tager jeg, hvad jeg synes, der er mest interessant... her 
og nu 
 
I: Det kommer vi også til... Var den her tur, du var på i går, var det sådan, du tog kun derned 
for at handle eller var det på vej hjem fra skole eller hvad det sådan lige? 
 
ML: Der tog jeg kun der ned for at handle i går.  
 
I: Og havde du sådan planlagt, hvad du skulle købe? 
 
ML: Ja, det havde jeg så lige i går. Der lavede jeg mad med en opskrift. Der gør jeg ellers ikke.  
 
I: Normalt så er det rimelig impulsivt? 
 
ML: Ja, det synes jeg.  
 
I: Øh... Købte du ting, du ikke havde planlagt at købe? 
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ML: Øh... Nej, det gjorde jeg ikke.  
 
I: Men når du gør det, du siger du rimelig ofte tager lidt sådan, hvad du lige falder over, hvad er 
det så for nogle ting, der får dig til at købe, det du netop køber? 
 
ML: Mmm, hvis det er på tilbud, så tager jeg det. Hvis det er et godt tilbud, fx. kaffe eller juice, 
det kan man godt tage med sig, det kan holde sig i lang tid... eller chokolade eller... hvis jeg ser et 
godt tilbud med en vare, som jeg synes virker attraktiv, så tager jeg den med...  
 
I: Ja, så sådan i går... når vi talte om, at du var nede hos grønthandleren, generelt var det så en 
positiv eller negativ oplevelse? Relativt positivt lyder det til? 
 
ML: Ja, det synes jeg var positivt, synes jeg, samlet set. Jeg kan bedre lide at gå derind end i 
større forretninger, det er mere interessant, der er mere sådan kontakt med folk, og der sker 
noget inde i det lille rum der. Der er sjældent kø, og hvis der er kø, så er der... så kan man stå og 
betragte de andre... jeg ved ikke, jeg har ikke så meget imod... jeg har ikke så meget imod det 
derinde, som alle andre steder.            
 
I: Så der er meget forskel for dig at gå ind i en lille forretning, sådan en hyggelige, lidt speciel 
forretning og stå i kø i Kvickly? 
 
ML: Ja, det synes jeg bestemt. Der er langt mindre det her affodringsaspekt i det... 
 
I: Ja, og du kan godt lide det lidt personlige i oplevelsen? 
 
ML: Ja, det må nok sådan en konklusion man kan sige på. Det tror jeg. 
 
I: Også måske det lidt mere individuelle? For alle de der grønthandlere ligner selvfølgelig 
hinanden, men de er også meget forskellige og lidt mere anderledes end fx. Netto.  
 
ML: Ja, ja, og så lyder det måske også lidt mærkeligt, men der er langt mere orden derinde end 
der er i mange de der større.... indkøbscentre. Jeg synes, der er langt mere orden inde i de her 
forretninger end der er i de større forretninger, det er et stort kaos... Så det tror jeg også er en 
del af det.  
 
I: Så det der med at gå rundt og lede efter tingene lidt...? 
 
ML: Jeg synes tit, der er ulækkert også inde i de der forretninger... 
 
I: Ok, hvis du generelt skal sige det, det kan selvfølgelig være svært, men hvad er det der 
karakteriserer de produkter du køber? Er det sådan meget det billigste, du kan finde, eller er det 
meget økologisk eller er der nogle andre ting, som er rigtig vigtige for dig generelt set? 
 
ML: Det meste af det, jeg køber, er økologisk undtagen grøntsager.... og frugt. Men ellers synes 
jeg faktisk næsten, at det hele er økologisk. Især mælkeprodukter, der køber jeg kun økologisk 
og... så bager jeg også meget brød selv, det er også økologisk det hele, undtagen gæren 
selvfølgelig... og olie... så økologiske varer, det er der hvor... [uklart]. 
 
I: Ok. Hvorfor er det vigtigt for dig? 
 
ML: Det er fordi jeg tror det er sundere, og jeg synes, det smager bedre. Jeg har helt klart en 
bedre fornemmelse af kvaliteten dér... synes jeg... ukonserveret...  
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I: Og hvad giver det dig så, at du ligesom føler dig sundere, når du føler dig sundere, når du 
spiser det? Hvad får du ud af det? 
 
ML: Og hvad får man ud af det? Ret beset, vil jeg tro at det er en eller anden tanke om at man 
er et bedre menneske, at man placerer sig indenfor den her cyklus der nu, virker bæredygtig på 
én... men jeg ved ikke, hvor meget det gør sig gældende i det daglige indkøb. Noget af det er 
måske også bare vane, når man handler ind... Det er sådan to ydere punkter... Midt i mellem 
det... Jeg tror bare, at den der fornemmelse af... at det er en kvalitetsvare, at der er... der er tænkt 
over hvordan processen er fra jord til bord... som en kliche, det synes jeg, er... det er i hvert fald 
det billede, jeg får af økologiske varer... at der er taget hånd om det... der er en kontrolleret 
proces, og så... placeringen i det sådan mere globale system, synes jeg også... er det der kommer 
frem i det...  
 
I: Og hvorfor er det vigtigt for dig, at det er en mere kontrolleret proces end det ville være med 
normale produkter?’ 
 
ML: Det er måske... ud fra en gammel børnelærdom om at man bliver, hvad man spiser.... Jeg 
tror det er vigtigt... at man i hvert fald nogenlunde... jeg bryder mig godt om tanken, at der 
ikke.... der er ikke alle mulige ting i produktet, som fx. skal få det til at så godt ud... hvor de 
naturlige processer egentlig ville få det til at rådne... og de her tilsætningsstoffer vil jeg se som 
noget unødvendigt i forhold til at holde sig til det rene produkt fra naturens hånd. Det er måske 
den... Jeg kan også godt se, at de konventionelle varer også er meget kontrollerede, og måske 
mere egentlig... når man nu kan få dem til at se ud som de gør, men jeg tænker alligevel, at det er 
sådan en udvælgelsesproces, en udvælgelsesproces ud fra en holistisk tankegang, om at sådan 
ville naturen have gjort det.     
 
I: Mmm, det er også lidt ud fra et synspunkt, om at du gerne vil være lidt mere i pagt med 
naturen – det lyder også meget klicheagtigt, men... ? 
 
ML: Det tror jeg helt sikkert, det er. Hvor absurd det så end kan virke midt inde i København...  
 
Latter 
 
I: Ja, ok. Tænker du meget over, om de ting, du køber, er økologiske? Du siger, at det er lidt af 
vane, men lyder også som om du er meget overbevidst, så er det meget vigtigt for dig samtidig. 
Så når du står nede i butikken, er det så vigtigt for dig? Tænker du meget over det? 
 
ML: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, at jeg gør. Som du siger, jeg er overbevidst. Den gode 
historie er blevet solgt til mig. Det synes jeg gør. 
 
I: Ja, ja, ok. Og hvad med prisen, stiller den nogen rolle i forhold til det? Fordi ofte vil det jo 
være en lille smule dyrere, ikk’?  
 
ML: Jo, men jeg har egentlig en gang for alle taget beslutningen om det gør jeg bare. Og jeg har 
også overbevidst mig selv om, at det ikke er så meget dyrere, så det betyder noget... Jeg synes 
ikke.... Det er et spørgsmål om prioritering, og det har jeg drøftet...  
 
I: Ja, den har du taget med dig selv, og så er der bare ikke noget at komme efter, når du står 
nede i butikken? Og hvordan kan det være, at du sagde at med frugt og grønt var du ikke så 
meget til de økologiske? 
 
ML: Ja, hvorfor... Ja, det er måske så prisen, og så synes jeg egentlig, at der er en markant 
prisforskel... 
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I: Ja, især med frugten... Du sagde også på et tidligere tidspunkt, at du godt kunne lide at købe 
juice på tilbud, altså kigger du meget efter gode tilbud, når du står nede i butikken og reklamer 
og banner og hvad der ellers hænger derned? 
 
ML: Ja, det synes jeg, at jeg gør. Jeg kan godt lige finde på at orientere mig i ugens 
tilbudskatalog, og hvad der er.   
 
I: Ja, og kører du så efter det, hvis du ser et godt tilbud i Føtex eller et andet? 
 
ML: Nej, det gør jeg ikke, for jeg tjekker det ikke hjemmefra. Jeg handler bare ind de steder, 
hvor jeg gør.  
 
I: Så du kigger i det, når du står nede i butikken? 
 
ML: Ja, det gør jeg.  
 
I: Ok, du snakkede også om, at du gerne ville hamstre lidt, hvis du ser noget godt, så kunne du 
godt finde på at købe meget af det, så du har et lille lager? 
 
ML: Det kan jeg sagtens. 
 
I: Ja, ok. Kan du huske en god reklame, du har set fornyelig? 
 
ML: Jamen, det var for Norges turistbureau...  
 
Latter 
 
ML: Den synes jeg er meget pudsig...  
 
I: Mmm, hvad synes du om den? Det er den med New Zealand, vi taler om, ikk’? 
 
ML: Jo, jeg synes bare, at den stiller på sådan en idé, der er i tiden, at man skal, for at opleve lige 
præcis det her, skal man tage til New Zealand, hvilket er på den anden side af jordkloden... Det 
synes jeg er utrolig godt set, at der er sådan en tendens til det. Den får det også leveret på sådan 
en anstændig måde... Altså man ser det her billede og kajakken... og det dejligt... Der er ikke 
noget seksuelt i det, hvilket man ellers ser meget i reklamer... Der er ikke noget kønsmæssigt 
aspekt i det heller, synes jeg... Det er meget neutralt, hvad det angår... samtidig med at det fanger 
på en måde, der er overbevisende... Det synes jeg er kunst, at få de to ellers meget traditionelle, 
hvad skal man sige, anslag i reklamer til [uklart]. 
 
I: Ja.. det er også... Jeg synes også, det er en meget godt detalje med at der står nej på norsk... Så 
ser man lige sådan en sød nordmand ligesom Nicolai stå...  
 
Latter 
 
I: Og synes du sådan en reklame, hvis du synes det er en god reklame, kan det så få dig til at 
tænke mere på at bruge din sommerferie i Norge fx?  
 
ML: Øh, ja,  ja, det kunne det godt.  
 
I: Så du synes, at reklamer sådan påvirker dig til en vis grad? 
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ML: Ja, ja, det tror jeg bestemt.  
 
I: Er det sådan, at du bevidst tænker over, at nå, nu du køber det her, og jeg kan huske, at jeg 
blev påvirket af den her reklame? Eller er der lidt for langt mellem de to ting? 
 
ML: Det har jeg... Jeg kan ikke huske i hvert fald, at jeg har haft den oplevelse. Det er ikke 
sådan lige umiddelbart... Eller måske er det ikke rigtigt. Da jeg købte en computer her for nylig, 
da så jeg... der købte jeg den faktisk gennem... Apple on Campus, hvilket var en flyer, som jeg 
tog på universitet, som reklamerede for at man kunne købe den over telefonen og meddele, 
hvilket universitet man var tilknyttet, og så ville man få en betragtelig rabat... Så jo... det er det 
klassiske eksempel, men det tænker jeg også... det er måske også...  
 
I: Det er ikke så ofte det sker...? 
 
ML: Det er nærmest undtagelsen, der bekræfter reglen... Jeg kan ikke lige komme i tanke om 
andre... Jeg tror måske også, at det var et undtagelseskøb i øvrigt, fordi det var sådan et køb, 
hvor jeg virkelig prøvede at orientere mig... hvad skal jeg vælge... hvad er det væsentlige [uklart]. 
 
I: Ja, ja, men så kan vi jo passende kigge på nogle reklamer... Se, hvad du siger til dem... 
Reklamer og reklamer, noget af det er noget, jeg selv har bikset sammen... Men det der er den 
første... 
 
ML: Ja.  
 
I: Øh, jeg håber... det fremgår muligvis ikke, at det er fra H&M, men det er det altså... hvor man 
kan købe de her t-shirts. Jeg ved ikke, hvad du synes om den reklame og det koncept? 
 
ML: Altså jeg vil tro... jeg vil tage det som noget, jeg ellers synes, der er meget oppe tiden, det 
der med at promovere sig selv v.hj.a. en bestemt sag... det er sådan lidt i narcissismens lys – 
sådan vil jeg nok tage det i første omgang... og det synes jeg, selv måden... at folk, de støtter en 
sag på, er ved at de selv får noget får det, så synes jeg måske... det er i hvert fald en metode... 
der sådan forstyrrer mit blik på, at folk de giver af den gode vilje... ikke så meget af at de får 
noget igen... det er en forstyrrelse af et eller andet ideal. Men samtidig kan jeg selvfølgelig godt 
se det praktiske i det, en noget for noget... handling... jeg kan måske også godt se det praktiske i 
at sige, at det kan måske lade sige forene, både at tjene penge og give penge til et godt formål. 
Jeg kan sagtens se nytænkningen i det. Men i mit konservative sind er det i hvert fald en.... et 
brud med en sådan ideel givertanke... glade givertanke...  
 
I: Mmmm, men hvad synes du om produktet i denne her reklame?      
 
ML: Hvad synes jeg om det? Altså hvad er produktet? 
 
I: Det er de der t-shirts... ja... 
 
ML: Ok. Ja, hvad synes jeg om det... Jeg bryder mig ikke om tøj, der står noget på.  
 
I: Nej, så det er ikke lige et produkt, der fænger dig? 
 
ML: Nej, det synes jeg bestemt ikke.  
 
I: Nej, men hvad ville du få ud af at købe det her produkt, hvis du var interesseret, hvad ville 
det så give dig at købe det? 
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ML: Hvis såfremt fald... Jamen, så tror jeg det ville være den her fornemmelse af at man havde 
givet noget til en god sag, og hvilket gjorde det på en eller anden måde mere legitimt at have 
brugt pengene til sig selv...  
 
I: Og hvad ville det give dig at donere penge til en god sag? 
 
ML: Altså lige koblingen med det her at købe samtidig, der... der synes jeg, den er meget 
dobbelt, fordi der tror jeg, at det sådan kan være med til neutralisere det at man har købt noget 
som sådan til sig selv... i første omgang, derved ignoreret alle mulige andre fornuftige ting, man 
kunne have brugt sit så gode forhold på at have støttet... og i øvrigt det der med at give... give til 
den gode sag... jeg er måske egentlig sådan lidt konservativt tænkt... jeg har faktisk selv arbejdet 
lidt med det, da vi havde det her projekt med at lave frivilligt arbejde for folk, og det var også... 
en konklusion, som vi måske allerede havde draget, inden vi tog frem, at man ikke kun kan give 
noget af... man kan ikke give noget, uden at få noget tilbage igen... uanset om man vil det eller 
ej. Og det tror jeg også er forholdene, når man giver til gode formål... om det så er tid eller 
penge eller...arbejdskraft, så vil man få noget igen. Og hvad er det noget så i det her tilfælde? 
Det er vel, at man... det måske igen sådan tanken om det gode menneske, der kommer frem...  
 
I: Men du sagde også, at hvis du fx. købte den her t-shirt, hvis du syntes, at den var pæn, øh... så 
ville det sådan lidt neutralisere det, ved at du også donerede penge samtidig. Kan du uddybe det 
lidt? 
 
ML: Ja... Altså jeg tror måske, fordi jeg har en fornemmelse af, at det er oppe i tiden sådan at 
kritisere det vestlige forbrug og den vestlige verden i forhold til hvor mange dele af verden, der 
er fattige, så derfor bliver det også et forhold, der gør dig gældende, når man køber noget ind til 
sig selv, at det er endnu en forbrugsgode, som jeg køber til mig selv. Og i det øjeblik man køber, 
sætter man parentes, omkring det forhold, at der er en masse elendighed ude i verdenen øvrigt... 
men når man så køber det her produkt, så bliver den her elendighed ligesom hevet med ind, ind 
i det, og det gør det legitimt at investere lige præcis i det her stykke tøj til sig. Så det er den ene 
ting, og det er måske for sig selv, en skjult glæde i det, det andet er at kunne vise det frem. For 
andre, som...  
 
I: Ja, for her kan man så gå rundt i t-shirten...  
 
ML: Ja, vise hvad man nu er for en type...  
 
I: Ok, og hvad er det så man kan få ud af at vise det til andre? 
 
ML: Det er vel et budskab at sende, en måde at kommunikere på. En måde at manifestere sig på 
i verden, jeg er den her.  
 
I: Måske sådan lidt at vise sin identitet eller? 
 
ML: Ja, jeg ved ikke om jeg vil kalde det identitet, det kan være så mange ting. Jeg tror måske 
mere det er.... jeg tror det er en måde at sende et signal på, jo måske kan vi godt kalde det 
identitet. I hvert fald hvis identitet er sådan en fornemmelse af at jeg er jeg, og jeg er en person, 
der køber, ting... der er bevidst om de forhold, og dermed køber de her ting...  
 
I: Ok, men du føler ikke selv, at du er den type person? Du taler meget sådan i tredje person, 
om at det er andre...  
 
ML: Altså jeg tror, jeg ville have det sådan lidt dobbelt med at... fordi jeg ser det sådan lidt som 
en signalværdi at sende... et identitetsskabende produkt, så tror jeg at jeg ville havde det sådan 
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lidt dobbelt med at jeg godt vidste, at jeg købte det her, fordi der også er den gode salgsværdi i 
det... Altså... den... Jeg ville måske nærmest synes, at det var sådan lidt pinligt, at det skulle 
udstilles... fordi hvis man har sådan et stort behov for at udstille det, så er det måske ikke noget 
i virkeligheden.... Ja, jeg synes ikke det ville være... for mig ville det ikke være attraktivt at gå og 
skilte med, at jeg er en god person... så direkte, som jeg synes det her er. Det kan man måske 
gøre på andre måder, selvfølgelig... men jeg synes det her er så anmassende nærmest.  
 
I: Mmmm, ok. Men hvad synes du om HIV/AIDS sagen, er det noget der ligger dig på sinde, er 
det noget du gerne vil støtte? Er den relevant for dig? 
 
ML: Ja, det synes jeg den er.  
 
I: Og hvordan synes du at det passer sammen med, at det er H&M, der laver det her koncept? 
Giver det mening? 
 
ML: Mmm, ja, det synes jeg egentlig det gør. Du tænker på firmaets... ? 
 
I: Identitet og HIV-sagens identitet. Om de to ting er? 
 
ML: Ja, det synes jeg egentlig. Måske også fordi jeg opfatter H&M som et firma, der tager 
initiativ til sådan nogle ting... der er eksperimenterende, hvad sådan nogle ting angår...  
 
I: Ok, kan du uddybe, hvorfor de passer sammen? 
 
ML: Jeg tror måske bare, at jeg tænker på sådan, at det er multinationalt firma, og sådan nogen 
har nogle rådgivere, som prøver på at finde ud af, hvad er de nyeste trends... så kan de spille på 
det, det kunne også være et rådgivende ingeniørfirma... eller nogen, der solgte bananer... som 
det at det er en multinational virksomhed. 
 
I: Ok, så det er ikke sådan specifikt, at det er AIDS sagen, og ikke en anden sag, der passer 
sammen med H&M? 
 
ML: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det kunne lige så godt have været børnearbejde eller.... 
Nej, det har H&M så vist lige et problem med....  
 
Latter 
 
ML: Men børnearbejde eller tuberkulose, eller hvad ved jeg...       
 
I: Eller Røde Kors? Det kunne sagtens være en anden sag? 
 
ML: Ja.  
 
I: Så du synes ikke, der er nogen sammenhæng mellem AIDS sagen konkret og så H&M? 
 
ML: Nej, det synes jeg ikke.  
 
I: Ok.  
 
ML: Det kan jeg i hvert fald ikke lige se, hvad det går på.  
 
I: Men hvad.... Føler du, at hvis du købte det her produkt, så ville du støtte AIDS sagen? 
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ML: Altså... det her produkt siger jo ikke noget om hvordan de penge så bliver... brugt, så nej... 
så... YouthAIDS, det ved jeg slet ikke hvad er... Det fremgår ikke, hvad er det for nogle 
produkter, den her organisation har. Det... man støtter AIDS sagen, men der er ligesom et par 
led, den skal gå igennem først... og det ene er den her organisation, som åbenbart har nogle 
aktiviteter, der angår AIDS, hvad det så er...  
 
I: Så du ville ikke føle, at du direkte støttede noget, fordi det ikke er konkret eller hvad? 
 
ML: Mmm, det er i hvert fald et godt spørgsmål, hvad det er man støtter... Fordi... AIDS sagen 
– det kan være hvad som helst... Der er så mange niche projekter indenfor det, så den sag i det 
arbejde...med AIDS ramte, så det kan være hvad som helst... Hvis man tænker over AIDS... I 
princippet ved man jo ikke, om måden de arbejder med AIDS med, er ved at promovere 
afholdenhed... den kristne, amerikanske [uklart] måde at arbejde AIDS på, eller om de har nogle 
andre ideer i spil...  
 
I: Men vil det sige, at hvis du købte det her produkter, ville du føle, at du ikke støttede AIDS 
sagen? 
 
ML: Jo, det tror jeg nok, jeg ville gøre, men... jeg tror igen det der med at sætte parentes om 
nogle forhold... der er en hel masse ting, som man ikke ser... og som ikke fremgår af de her 
produkter... Så det er et godt spørgsmål, hvad man egentlig støtter i sidste ende...  
 
I: Og hvad tror du H&M’s intentioner og baggrund for at komme med det her produkt og den 
her kampagne er? 
 
ML: Det, tror jeg, er for at spille på det, der hedder social responsibility... Det tror jeg, det er det 
primære... 
 
I: Og hvad tror du de får ud af det? 
 
ML: De får god forretning ud af det i første omgang... Og så får de måske også en fornemmelse 
af, ja igen, de også gør den gode sag, deres firma... er en legitim spiller på markedet. Det tror jeg.  
 
I: Jeps. Så har jeg nogle flere til dig. Der er lidt mere tekst.  
 
I: Hvad synes du om den her reklame, eller hvad man skal kalde det, og hele konceptet? 
 
ML: Reklamen er vel sådan set meget... hvad skal man sige... den er meget simpel, i den forstand 
at den kun består af tekst og logoer – der er ikke... der er ikke noget stimulerende i 
virkeligheden... Og teksten... I teksten... jeg undrer mig måske over overskriften, det er en 
overskrift, som egentlig kun dækker de første tre linier, og så kommer der to nye afsnit, som 
handler om noget andet end det at man støtter naturen... og så fremhæver de igen, hvor kan det 
så bruges henne det her mastercard.... lige til sidst.  
 
I: Mmmm, men hvad synes du om hele konceptet med det her mastercard? 
 
ML: Hvad synes jeg om det? Det er i hvert fald... det er interessant i forhold til den anden... den 
anden reklame. Det er ikke så selvpromoverende at have det her kort, der er ingen, der ser som 
sådan, at man bruger... kortet og støtter den gode sag.... så på den måde er det... det er i hvert 
fald lidt mere afdæmpet.  
 
I: Det kan du meget godt lide? 
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ML: Ja, det tror jeg, at jeg synes... ret godt om. Og så synes jeg... så tror jeg måske også, at jeg... 
det er selvfølgelig endnu mere listigt, men at støtte... den gode sag i selv sådan nogle små 
handlinger, hverdagsagtige handlinger... det, synes jeg egentlig også, er... hvad skal man sige... 
det opfatter jeg både som, både som meget smart, det er godt tænkt, at det skal være en del 
sådan af den daglige praksis, og samtidig også temmelig listigt, fordi hvis det netop bare bliver 
til en... til en vane... så kan man sige... så har det for alvor fået manipuleret folk ind til den her 
forretning... Så konceptet – jo, hvad synes jeg om det? I det her tilfælde kender jeg også WWF, 
dem er jeg medlem af, så det... 
 
I: Det er en sag, der ligger dig på sinde? 
 
ML: Ja, og det er meget mere konkret for mig, hvordan de arbejder, end lige præcis det her 
AIDS... denne her AIDS organisation... Hvad synes jeg mere om det? Hvor kommer det fra? Er 
det fra internettet? Danske Bank.  
 
I: Ja, det er Danske Bank, det der... Det var meget langt, så jeg har skåret lidt væk. Men hvad er 
det, der karakteriserer det her produkt, hvis du skulle købe det eller, hvad skal man sige, få det? 
 
ML: Karakteriserer det... Altså det karakteriserer det vel, at man får firmaet til at give... man 
giver nogle penge til firmaet, og så er det firmaet, der sådan sørger for at overføre en del af 
deres kapital til den gode sag... På mere eller mindre... Hvordan det så egentlig foregår, det ved 
jeg ikke... de har sikkert lavet nogle smarte ordninger, så de først bliver sat ind i en pulje og 
trækker nogle renter eller noget... og så går det op i sidste ende, så de ikke mister penge på det.  
 
I: Hvad ville du få ud af at købe det her produkt eller at få det, kortet? 
 
ML: Hvad ville jeg få ud af det? Forhåbentlig noget... i sidste ende noget... bedre natur, at få 
støttet den truede natur, en bedre natur, få naturen tilbage... i sidste ende... om det så er rigtig, 
det ved jeg sørme ikke... så det tror jeg... jeg ved ikke, om man kan lave den kategori, først 
omgang er det vel tanken om, at man får bedre arbejde med at beskytte den truede natur... og i 
anden del af det er så måske denne her... nærmest identitetsskabende handling, at man får 
fornemmelsen af at jeg er med til at støtte det her arbejde, den gode sag... 
 
I: Så det ville du føle, at du støttede sagen, hvis du havde det her WWF mastercard? Nu kan jeg 
forstå, at du støtter den allerede, men at du ville støtte mere end du allerede gør? 
 
ML: Ja, det tror jeg, at jeg ville gøre, det tror jeg, at jeg ville gøre.  
 
I: Så det er noget du kunne overveje, hvis du havde brug for et mastercard, at få sådan et 
mastercard her? 
 
ML: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne, ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Der står jo også... det spiller 
lidt på, at det er et alternativ... supplement, skriver de godt nok... til Dankort og Visa/dankort...  
 
I: Ja, fordi mastercard er jo ikke helt det samme...  
 
ML: Jeg har faktisk også et mastercard, men det bruger jeg aldrig nogensinde... Hvad koster det, 
ved du det? 
 
I: Øhm, jeg kan ikke huske det. Det kommer lidt an på, hvilke forhold man skal have det under. 
Men jeg tror ikke, det er specielt meget dyrere, eller jeg tror ikke, det er dyrere end at have et 
andet... normalt mastercard.  
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ML: Og fordelen ved at have et mastercard er, at de først trækker pengene sidst... 
 
I: Ja, det er jo et kreditkort, hvor et visakort er et debitkort, hvor man betaler med det samme... 
Men synes du her... nu talte vi før om, at H&M, de havde jo bare en eller anden sag, som de nu 
lige havde fået deres PR bureau til at finde på. Synes du her at sagen passer godt sammen med 
virksomheden og virksomhedens produkt eller synes du at det er en mærkelig kobling... til 
WWF? 
 
ML: Altså jeg... altså jeg [uklart] at Danske Bank er en specielt miljøbevidst virksomhed i øvrigt, 
jeg ved godt, at de har nogle sponsorater hos... jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder... 
Elefantordenen... hvad de har købt, de donerer et eller andet antal penge hvert år til WWF, og 
så har de en isbjørn eller et eller andet, de beskytter... men det synes jeg egentlig er en del af 
deres markedsføringsstrategi snarere end det er en sådan at Danske Bank går meget op i have... 
slukket lyset rundt omkring på alle deres kontorer eller sorterer affald eller serverer økologisk 
mad i kantinen eller for den sags skyld... jeg synes ikke, det er sådan en gennemgribende... 
holdning i firmaet...  
 
I: Og så er der ikke et naturligt link til WWF? 
 
ML: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Men kan man finde det? Hvis man går tilbage til 
den med mode... med H&M, så er det måske mere oplagt, at... AIDS er måske noget, der 
primært bekymrer unge mennesker, og det vil H&M også, der er måske lidt mere kobling, men 
den bliver sådan lidt spekulativ, synes jeg...  
 
I: Men sådan er det jo altid, at man bliver nødt til ligesom at opfinde en kobling... men her er 
det måske ikke så tydeligt, som måske... jeg synes godt, at man kunne sige ved H&M, at der var 
et link... Det er ikke så klart her... 
 
ML: Andet end at man så har gjort sig... det klareste ville måske være, naturen er noget, der 
angår os alle, og penge er også et verdensomspændende system, så det må være to på samme 
niveau... der støder sammen...  
 
I: Men det lyder som om du generelt er noget mere positiv overfor det her produkt i forhold til 
det andet produkt? 
 
ML: Altså det er jeg måske, fordi jeg synes ikke det er så... selvpromoverende som det ligefrem 
at gå med en t-shirt, hvor der står at jeg støtter den gode sag... Samtidig med at jeg godt kan se 
det skjulte i det... den skjulte manipulation i det...  
 
I: Men for dig ville det give en følelse af at støtte den her sag, hver gang du brugte kortet?  
 
ML: Jamen, det synes jeg også det ville med det andet... det er bare mere klart for mig her, hvad 
sagen er jeg egentlig støtter...  
 
I: Ja, ok, og hvad ville det give dig, at du følte, at du støttede det hver gang, du brugte dit kort? 
 
ML: Jamen, igen, det tror jeg er den her to... der er to sider af den sag... det ene er at man gerne 
skulle have fornemmelsen af, at man... at man får en bedre natur i sidste ende... og det andet er 
så fornemmelsen af at jeg er med til at gøre det her...  
 
I: Mmm, og hvad giver det dig, at det er dig, der er med til at gøre noget? Hvad får du ud af at 
vide, at du har været involveret personligt i at redde verdenen? 
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ML: Ja, det er et godt spørgsmål... Det er en sovepude...  
 
Latter 
 
ML: Ja... Hvad får jeg ud af det? Det kommer også an på, hvad det står i forhold til... og hvis det 
her er... hvis det her er noget, som skal afløse den statslige bistand, den statslige bistand, de 
statslige samarbejdsaftaler, som også er... som også eksisterer på det her område... så... 
 
I: Det behøver, det jo ikke nødvendigvis, det her kan jo godt være et supplement til det... Så 
hvad kan du så som person, som dig selv få ud af, at du også kan gøre det her... ? 
 
ML: Man kan føle sig tættere på, man kan føle sig mere knyttet til... til det her arbejde... det tror 
jeg i hvert fald, det er det det spiller på...  
 
I: Og det er vigtigt for dig at føle, at du er en del af dem, der gør noget eller hvad man skal sige? 
 
ML: Det kommer så sandelig an på, hvad det er. 
 
I: Men denne her sag konkret fx.? 
 
ML: Ja, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg ved ikke lige, hvad det er... der gør det. Jeg synes ikke 
lige, at jeg laver den kobling mellem at det sådan lige præcis er mig, og så... og så denne her 
organisation... Altså hvad tænker du? Det lyder som om, du fisker lidt efter noget...  
 
Latter 
 
I: Nej, jeg vil bare gerne vide, hvad du kan få ud af at bruge det her kort? Fordi det er en sag, 
som du som går rigtig meget op i, kan man tydelig mærke, og... det lyder som om du synes det 
er et ok produkt, fordi man ikke går og flasher det så meget... øhm, så derfor må der jo også 
komme noget ud af det for dig, i og med at du bruger det her kort... Det er det, jeg godt kunne 
tænke mig at vide... Hvad du ligesom helt personligt får ud af det? 
 
ML: Ja...  
 
I: Men hvis du ikke ved det, så går vi bare videre...  
 
ML: Ja, det synes jeg ikke lige... Det kan godt være, jeg skal længere ned... Jeg kan kun tænke det 
som de her to... to sager, og hvad får jeg så ud af det. Det er et godt spørgsmål, når det ikke er 
noget, der sådan bliver sat ud i det åbne rum... at jeg ikke får det ud af det, at jeg viser det sådan 
tydeligt... hvad får jeg så ud af det... så er det kun en sag mellem mig og mit mastercard....  
 
Latter 
 
ML: Det ved jeg ikke, så skal man undersøge, om jeg fortalte om det ude på mit køkken, at nu 
havde jeg fået mig et nyt mastercard, og det giver en krone til WWF, hver gang...  
 
I: Men det kan også være, at der ikke er andre folk, der behøver at vide det... men at du bare får 
en følelse inde i dig selv, der er rigtig god? 
 
ML: Ja...  
 
I: Altså nu skal jeg jo hellere ikke sige og putte ord i munden på dig... men det kunne jeg 
forestille mig...  



 13 

 
ML: Men det er et godt spørgsmål, om jeg ville gøre det hver gang... jeg trykkede min... 
 
I: Men måske heller ikke hver gang, man trykke sin pinkode ind, så står man der og er stresset i 
Kvickly, men at man sådan har det godt med at man... generelt har det der kort i sin pung, og 
man bruger det af og til og man ved... at det gør tingene lidt bedre...  
 
ML: Ja, ja... Det tror jeg måske man ville glemme lidt efterhånden, hvis det ikke var noget, der 
blev taget frem jævnligt... til diskussion. Det tror jeg måske man ville glemme lidt. Det kommer 
også an på, hvor meget det koster... Altså hvis det var sådan, at jeg skulle give 1000 kr. for at få 
oprettet det her kort, så ville jeg tænke det som en længerevarende investering, hvorimod hvis 
det var noget der fulgte med en aftale, jeg lavede med Danske Bank, som i øvrigt var gratis for 
mig, fordi de fik mig, storslåede kunde, jeg er, så tror jeg [uklart] videre frem i tiden...  
 
I: Ok, men jeg synes, vi skal gå videre... Du må sige, hvis det bliver for hårdt...  
 
ML: Bare kom med nogen...  
 
Bånd løber ud.      
 
I: Hvad synes du om det her koncept og hele tilbuddet?  
 
ML: Altså for at gå tilbage til noget af det, som vi har talt om før, så kan jeg se på det her 
produkter, at det er nogen, der sådan bliver trukket frem i hverdagen...det er nogen, der bliver 
sat ind i en eller anden kommunikative sammenhæng... frem med vandflasken og her er den her 
kuglepen, og her er det her kaffe... Så det vil jeg sige, det er meget synliggjort...det er meget 
synliggjort at man har støttet den gode sag... hvad mere? Og så skurrer det i mit øre, at det 
hedder ”køb nødhjælp”... 
 
I: Altså det har de valgt at kalde det, det er en hjemmeside, hvor... altså det eneste de laver, er at 
sælge sådan nogle produkter der, hvor der går penge til velgørenhed... så det er vel derfor de kan 
kalde det det, ikk’... og så kan man jo også vælge at se det som to ord, der ikke hænger sammen, 
så er det...  
 
ML: Ngo-samarbejdspartnerne er så Folkekirkens Nødhjælp fx. og Børnecancerfonden...  
 
I: Ja, ja... Jeg tror de skifter sådan, ikke hvert år, men en gang i mellem. Og så er det rimelig 
stort, det eksisterer i flere lande i Europa... ja, men fx. med kaffe altså, selvfølgelig kan man godt 
se, at der står på posen, at det er fra dem, så højst sandsynligt har man det nede i en kaffedåse 
eller inde i skabet, så det er jo ikke sådan, at den kommer på bordet, eller hvad man skal sige, 
når man har gæster.  
 
ML: Tror du ikke det? 
 
I: Nej, så laver man jo kaffen i kaffemaskinen, og så stiller man kaffekanden ind på bordet... 
 
ML: Men hvis man nu lod dåsen stå fremme, fx. Eller sådan nogle mærkelige ting, det kan jo 
godt gøre sig gældende, når man så først ser, hvordan det så bliver bragt i anvendelse... Men det 
er et godt spørgsmål, om man så tænker over, om kaffen smager bedre, fordi man lige har hevet 
det ud af den der pose... Det ville den jo nok gøre...  
 
I: Men hvad er det der karakteriserer de her produkter, hvis du generelt kan beskrive, hvad det 
er man får ved at købe dem? 
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ML: Ja... Jeg ved ikke, jeg kan faktisk ikke se nogen logisk sammenhæng i det, for jeg tænker, 
hvad er det for nogle produkter, de her, hvornår bruger man dem... og det synes jeg egentlig er 
meget bredt... kuglepenne kan man have med sig i lommen hver dag, chokolade er noget man 
finder frem, i hvert fald denne her slags chokolade, normalt som gave eller hvis man får nogle 
gæster.... hvilket sådan lidt er noget andet end en kuglepen, og det samme med sådan en 
vandflaske... den har man også med en gang i mellem, og så kan man stille den frem foran sin 
Mac computer på universitet... så jeg kan ikke rigtig se...  
 
I: Så du er lidt forvirret med alle de der mærkelige produkter, der ikke passer sammen?  
 
ML: Det er en skæg, jeg ved ikke hvilket koncept, det er udvalgt efter, at det skal være lige 
præcis de her produkter...  
 
I: Jeg tror det er noget med at det er lager, og det kan opbevare det, og det kan holde i lang tid...  
 
ML: Men det må vel være valgt også til den sammenhæng det skal indgå i, det skulle gerne være 
noget, som man i øvrigt... som man associerer med nogle positive situationer...  
 
I: Ja, det er ikke helt klart, fx. de der CD’er synes jeg er meget mærkelige... 
 
ML: Hvad er der på dem? 
 
I: Det er jo bare sådan nogle man kan brænde på.... Altså det er meget specielt...Det er meget 
specifikt...  
 
ML: Ja, det er det. Gad vide, hvordan det harmonerer med sådan... altså det er jo ikke ligefrem i 
musikbranchens interesse, at folk de kopierer... musik på CD’er...  
 
I: Nej, det er jo ikke specielt ansvarligt at fremme piratkopi....  
 
ML: Ikke i forhold til den branche... 
 
I: Men det kan jo også være at man brænder nogle feriebilleder eller noget andet... Så er det jo 
legitimt nok. Men altså er der nogle af de her produkter, du kunne finde på at købe? Altså du 
kan jo godt lide god kaffe og god chokolade, ikk’? 
 
ML: Jo, det kan jeg godt lide...  
 
Latter 
 
ML: Altså jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skulle kunne [uklart]...på den her side. Jeg har slet 
ikke fået tanken, at det var en mulighed...  
 
I: Du kender ikke siden, nej, den var også ny for mig... 
 
ML: Endsige... hvad skal man sige... konceptet på nettet. Er det gammelt, har det eksisteret 
længe? 
 
I: Jeg tror, det har eksisteret et stykke tid... min svigermor køber igennem det... 
 
ML: Ja, siden ’96 står der... ja... og det fungerer sådan, at folk går ind på denne her siden, og så 
får de tilsendt de her produkter? 
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I: Ja, jeg tror godt nok, at man skal ringe til dem, og så får man tilsendt dem, ja min svigermor 
har købt nogle ting igennem dem, og der... jeg tror, hun gør det over hendes firma, fordi hun er 
selvstændig, og så får hun sikkert nogle skattefordele og sådan noget... øh... hun har bare fået så 
meget, jeg tror, man køber nogle meget store mængder... jeg ved ikke om det er hende, der har 
gjort det eller hvad... i hvert fald... det er rigtig god kaffe i hvert fald... og god chokolade... så jeg 
kan godt anbefale produkterne, det er jo nogle kvalitetsprodukter, Peter Larsen kaffe og 
Summerbird... Så det er jo nogle gode ting.  
 
ML: Og hvad bruger hun det til? Giver hun det videre? 
 
I: Nej, nej. Hun spiser det bare selv og drikker kaffen. 
 
ML: Og giver det til sin svigerdatter...  
 
Latter 
 
I: Og kunne du finde på, nu ved du at siden eksisterer, og at det går til nogle ok gode formål... 
er det noget du kunne finde på at gå ind og købe? 
 
ML: Nej, ikke lige umiddelbart... Det er meget få ting, jeg køber over nettet, for ikke at sige 
ingenting...  
 
I: Men når du nu ved, at det måske er det samme kaffe, som du ellers ville købe nede i Kvickly, 
og her der går der 10 procent til...  
 
ML: Men jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle forene mit forbrug i øvrigt med de velgørende 
formål, jeg støtter... i forvejen er jeg medlem af nogle organisationer... hvor man donerer et 
dagligt beløb til det. Det er Red Barnet i det her tilfælde... jeg har slet ikke tænkt den kobling... 
Jeg har ikke lige noget behov for at lige lave den, altså koblingen mellem mit daglige forbrug og 
så det at jeg giver... penge til forskellige organisationer... jeg tror egentlig, jeg har ikke lige behov 
for at lave den heller... hvorfor skulle jeg lave det her ekstra besvær? Så skulle jeg være hjemme, 
når det kom et postbud med en pose kaffe til mig...  
 
I: Men fx. de her produkter er på nettet, men hvis de var nede i Kvickly, og det er nogle ok 
gode kvalitetsprodukter... ville du så købe dem? Hvad ville du så få ud af at købe de her 
produkter? Fx. kaffen, det er nok det mest oplagte...  
 
ML: Ja, hvad ville jeg få ud af det? Smagen af bedre kaffe? En smag af bedre kaffe, det... det 
kunne man måske godt sige... det er sådan en idé, der sætter sig fast i kaffen...  
 
I: Du tror, du ville tænke over det, når du drak kaffen? 
 
ML: At det ville komme nogle syge, sultne og undertrykte børn til gode... den kop kaffe? Ja, det 
tror jeg, at jeg ville tænke over. Men igen, jeg synes ikke... det er et skægt behov, for hvorfor skal 
det lige forenes? Hvorfor skal min kop kaffe forenes med det at jeg samtidig støtter nogle syge, 
sultne og undertrykte børn? Hvorfor... det må der jo være noget med... og det går godt for dem, 
endda?  
 
I: Det er mit indtryk, i og med at de også er i ret mange lande... Og de har jo heller ikke nogen 
lokaleudgifter udover deres kontor, kan man sige...  
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ML: Altså nu vil det være en ret hypotetisk situation for mig... jeg synes ikke jeg kan finde sådan 
en situation [uklart], så jeg kan kun gætte, hvad jeg tror, det ville være... jeg tror, det ville være en 
måde at fortælle sig selv på v.hj.a. de her produkter... at fortælle sig selv som en der er ansvarlig 
og som går op i de syge, sultne og undertrykte børn... i det her tilfælde... og det må være det 
vigtigste... og det er interessant, hvordan får man så vist det, som du også siger, hvis det er 
kaffen, så står den i virkeligheden også bare ude i skuffen, og bliver ikke hevet frem, så der er 
ikke nogen at fortælle det til så...  
 
I: Så det er kun en selv, der ligesom ved det... eller hvad man skal sige...  
 
ML: Ja, og hvorfor vil man så gerne vide det? 
 
I: Ja, men jeg tænker, man synes, det er en god sag, som man gerne støtte, tror du så ikke, at det 
i sig selv, kan være nok...? At man føler, at man kan hjælpe... gennem og drikke en kop kaffe, i 
stedet for at købe en anden kaffe, som ikke støtter, så har man doneret.. jeg ved ikke... 5 kr.? Og 
det kan så give et eller andet barn rent vand i en uge eller et eller andet...  
 
ML: Altså jeg tror ikke man kan adskille det, jeg tror ikke, at man kan sige, at nu har jeg givet... 
det, nu har jeg givet det her beløb, der vil altid være den her fornemmelse, som siger, nu har jeg 
gjort den gode gerning, og den får man igen, den fornemmelse... Der findes ikke sådan den 
eneste... det findes ikke bare... der findes ikke bare den udadrettede handling... der vil altid være 
noget, der kommer tilbage igen 
 
I: Så du forventer, at alle folk, der engagerer sig, i sådan noget her, vil gøre det for at få noget ud 
af det... sådan mere i relation til andre mennesker? 
 
ML: Ja, og det behøver ikke, det behøver ikke at være... det er måske også... [uklart] det behøver 
ikke at være fordi folk kun gør noget for egen vindings skyld... det kan lige så meget være at få 
det ud af det at indgå i en social sammenhæng eller bare det at være social i det hele taget. Vise 
at jeg gerne vil de andre... Det føler jeg...  
 
I: Men det er slet ikke noget, du kan relatere dig til? Det er meget hypotetisk nu, det vi taler om 
nu... 
 
ML: Altså jeg synes, det er hypotetisk i forhold til dagligvareprodukter... Jeg kan ikke se, hvorfor 
mit forbrug skal hænge sammen med det at jeg støtter en god sag i øvrigt... især, hvis det kun 
sådan er fornemmelsen af at jeg har givet det, for det fornemmelse kan jeg også få ved at have 
doneret 250 kr. pr. kvartal til WWF.  
 
I: Og det foretrækker du eller hvad?  
 
ML: J, det tror jeg, at jeg gør. De andre forviklinger, de... det virker for mig måske mere rent, 
mere direkte... ikke så meget med omveje for at få pengene ind i det der projekt... det tror jeg 
måske... altså måske også med alle de her omveje, der kan være en hel masse ting, hvis det her 
var Red Barnet, så ville det være WWF, der ville støtte måske, så kunne det hele hurtigt være en 
noget med en masse transport eller... hvis det var en der arbejdede med arbejdsmiljørettigheder, 
så kunne der være en hel masse udenomsled, hvor der kunne opstå nogle problemer med det 
her, som så i sidste ende ville gøre det til et rimelig irrationelt produkt i forhold til det man 
syntes, at man havde støttet.  
 
I: Ok. Og hvad tror du her, at virksomhedens intentioner bag hele kampagnen er, fordi den er 
jo lidt mere bygget op omkring det her koncept i modsætning til...   
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ML: Ja, det lyder som om det er nogen, der har fået en rigtig god idé... Altså jeg tror sådan helt 
overordnet, så er det nok et brud med den tanke, at man kan ikke tjene penge, og samtidig 
støtte et godt formål... De to ting... det er to forskellige ideologier, der bliver ligesom koblet 
sammen i det her... som beviser, at man både kan tjene penge og støtte et godt formål... Så det 
tror jeg måske sådan er en begejstring over det. Det kan vi sagtens... det er vi lykkedes med... 
Altså hvis man så ser det på nogle andre niveauer, så kunne man måske godt forestille sig, at 
firmaet... at det vil påvirke positivt på medarbejderne, at vi laver noget, der giver mening i 
forhold til den større verdenssammenhæng, vi befinder os i....  
 
I: Så de har nogen lidt mere reelle intentioner, eller de tror lidt mere på sagen, end fx. H&M? 
 
ML: Altså nu kender jeg ikke lige deres historie, men hvis det fra starten er etableret som et... 
firma, hvis primære arbejdsmetoder er det her med at støtte en god sag samtidig med at man 
sælger noget, så ja... Så vil jeg sige, at det er sådan mere rent end H&M, som trækker det ind 
som en del af deres markedsføring, jævnfør det som et oppe i tiden. Det tror jeg, det vil jeg 
tænke... Men det kan godt være at virkningerne er de samme, samlet set. 
 
I: Ja, for her taler de om 10 procent, hvorimod i H&M var det faktisk 25 procent, så var det så 
kun den kollektion af varer, men i princippet giver de jo flere penge, på de produkter...  
 
ML: Jeg synes måske også det er en lille smule intimiderende i virkeligheden, altså det her med 
at... at nu skal det pludselig til at manifestere sig i selv de mest enkle ting, hvem man er. At det 
skal blive så tydeligt, det synes jeg virkelig er... Jeg tænker det tit er en måde... at gøre selv de 
mindste handlinger, sætte dem ind i sådan en... større sammenhæng... eller det er måske ikke 
rigtig, er måske er det i virkeligheden meget.... [uklart] meget smart at synliggøre, at selv den 
mindste handling har en eller anden konsekvens... Jeg tror, at jeg er sådan lidt dobbelt med det... 
Altså hvis du forstår, altså sådan lidt modsat hinanden... Altså på den ene side synes jeg, at det 
er meget intimiderende, at... at nu skal det sørme også til at vises i den ting, jeg bærer, hvem jeg 
er, og på den anden side, synes jeg også, at det er meget positivt, at man får det frem i lyset... 
altså en kuglepen [uklart] uanset, om det er DSB man reklamerer for eller... Hewliet Packard, 
eller hvem det kunne være... altså den er ikke neutral, altså den har en mening med, så måske er 
det meget godt, at den mening bliver...  
 
I: Mere positiv? 
 
ML: Ja, mere positiv ladet, og bliver koblet sammen med... Altså det bliver mere tydeligt, at den 
har et forhold... her i hvert fald, hvis det står på... at den dækker det her... så det sådan de to ting 
eksisterer... [uklart]. Og det sådan... intimiderende i det, tror jeg måske er...  
 
I: Men det virker som om, det vejer højst, det intimiderende, i hver fald for dig som person... 
fordi du er ikke så overbevidst af de her ting...          
 
ML: Ja, det tror jeg, at jeg ville synes.  
 
I: Selvom du synes, at der egentlig er mange gode ting ved det, og det jo går til et godt formål, 
og det øger fokus på de her ting, så er du stadig sådan lidt skeptisk personligt.  
 
ML: Jamen, jeg synes igen det spiller på sådan en eller anden bølge, hvor det gælder om at 
udstille sig selv... det handler meget om person, det handler om den, der så har købt den her 
kuglepen, og som sådan, nu siger jeg det igen, hvis det kommer til at handle om mig det hele og 
den måde, jeg... styrer mig selv i verden på... øh... så... jeg måske næsten... man kunne måske 
godt frygte, at det ville sådan lidt på bekostning af fællesskabet i øvrigt, for så er det jo også mig, 
der betaler, ud af de gode danske bistandskroner til alle mulige projekter, det er bare ikke så 
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tydeligt.... her der er det mere... der er det mere mig, som en del af Danmark, hvorimod hvis det 
er den her kuglepen, så kommer det til at handle om mig.  
 
I: Ok. Jeg har en mere reklame, og så har jeg nogle spørgsmål, men jeg synes, det tager lidt tid, 
men jeg håber, vi...  
 
ML: Jeg synes, det er meget interessant...  
 
I: Det er jeg glad for at høre... At det ikke er pine...  
 
Latter 
 
I: Det er den sidste, jeg har til dig. Det er sådan et fotografi af, du ved... de der reklamer, der 
står ved busstoppesteder og sådan noget, så det er der den er... at der er sådan lidt genskin...  
 
ML: Jeg kan godt huske den... Men det er noget tid siden, er det ikke det? 
 
I: Den er lidt gammel, ja, men jeg synes, den var interessant...  
 
ML: Alle kneb gælder...  
 
I: Jeg ved ikke, hvad du synes om reklamen og konceptet som helhed? 
 
ML: Øhhh.... Altså bliver de mere nøgne end de er her? Har du set...  
 
I: Der var nogle forskellige ting, og der var ikke noget, hvor de har mindre tøj på end det der.  
 
Latter 
 
I: Du ser helt bange ud...  
 
ML: Altså jeg forstår det ikke... hvad er det så man får? Det er fordi de der... altså jeg forstår det 
ikke. De... hvad gør de så, når man køber den her flaske med vand? 
 
I: Ja, så donerer de en krone, eller et eller andet... nej, 50 øre der det kun. 50 øre til Røde Kors, 
ikk’. 
 
ML: Jamen, hvorfor har de taget tøjet af i det her tilfælde? 
 
I: Det er fordi de skal fange din opmærksomhed.  
 
ML: Men hvad er det så de gør? 
 
I: De fanger din opmærksomhed og får dig til at fokusere på vandflasken, og så køber du 
vandflasken, fordi de har fået din opmærksomhed, og så bliver der doneret 50 øre til en god 
sag... og det er derfor de har smidt tøjet. Det er for at fange dig. Giver det mening? 
 
ML: Ja, det giver mening, men det er jo helt mærkeligt... det skulle jo så stå mellem det her 
punktum og der her punktum.  
 
I: Du synes ikke, det er helt klart? 
 
ML: Nej, ikke sådan lige... umiddelbart...  
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I: Nej, men denne her kampagne blev jo også ledsaget af andre reklamebannere, og en 
biografreklame, hvor det måske også, blev lidt mere klart.  
 
ML: Ja... 
 
I: Men det er udgangspunktet, de tager tøjet af for at få din opmærksomhed... og så skal du 
donere penge, så de vil gerne have, at du skal donere.  
 
ML: Ok. Så hvis man bare have tilføjet her en indskudt sætning, alle kneb gælder, når vi skal få 
folk til støtte en god sag... derfor har vi... smidt tøjet for at fange din opmærksomhed...  
 
I: Ja, præcis... Tiltaler sådan reklamen og konceptet dig? 
 
ML: Jeg synes egentlig, det er meget godt tænkt, at man spiller på sådan nogle... sociale tabuer, 
som i det her tilfælde er nøgenhed og blufærdighed... og som sådan, det bliver sådan lidt... sådan 
selvironisk måske endda... at tage det her frem. Man gør det så tydeligt, at reklamer handler tit 
om sex... Derfor har vi ligesom også valgt sex som udgangspunktet, når vi skal til at sælge vores 
gode reklame... Og man spiller sådan på sex kontra eller i modsætning til... mangel på rent vand, 
som specielt... som netop ikke er særlig sexet overhovedet... Så modsætningen mellem de to 
ting, synes jeg måske egentlig er meget godt... set... at det er to ting, der slet ikke kan forenes...  
 
I: Og hvad synes du om, at man køber en flaske mineralvand, og så går der penge til... 
 
ML: Ja, det synes er lidt det samme, som de andre produkter... igen det der... promovering af sig 
selv via de mest dagligdagsting... Den synes jeg er meget dobbelt... dobbelt...  
 
I: Men køber du af og til sådan nogle flasker med vand? 
 
ML: Nej, nej, det gør jeg ikke. Men det er måske også gode sager, og hvis det er sådan at 
der....der hvad skal man sige... der nærmest modarbejder hinanden, fordi rent vand på flaske, er 
bestemt ikke noget der er specielt godt for CO2 forbruget... eller for miljøet i øvrigt, men det er 
godt for Røde Kors og manglen på rent vand, så det er egentlig en lidt mærkelig 
sammenkobling, hvis man egentlig tager... 
 
I: Du synes ikke at sagen passer særlig godt sammen med... produktet? 
 
ML: Nej, det tror jeg ikke, det vil jeg nok sige, at det gør det ikke. Men det passer måske meget 
godt sammen med dem, som man gerne vil have til at støtte Danske Røde Kors, og måske 
netop... dem, der køber vand på flaske. Det tror jeg. Der er helt klart en sammenhæng i, at de 
har valgt det her produkt, for det er sådan et kundesegment, de gerne vil have aktiveret. Men 
selve sagen og så... selve Røde Kors’ arbejde... og så det at købe rent vand på flaske, det er for 
mig se to helt modsatrettede verdener nærmest. Fordi der hvor man køber rent vand på flaske, 
det... i sådan nogle halvliters dunke, det er i den vestlige hypermoderne, hvorimod der hvor man 
mangler rent drikkevand, der henter man ikke vand i sådan nogle halvlitersflasker der... der 
henter man det i ti-liters dunke og bærer det af sted... det er egentlig mærkeligt selvom det 
handler om vand begge steder.  
 
I: Så du synes, selvom... i princippet kan man jo sige, i og med at de taler om vand hos Røde 
Kors og vand hos Aqua D’or, så passer det sammen, fordi begge dele er vand, men du synes 
stadig der er en mærkelig...  
 
ML: Altså vand er ikke bare vand... Der er ligesom to måde at bruge vand på...  
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I: Du siger, du ikke køber det, men nogle gange... sådan har jeg det i hvert fald... jeg køber det 
heller ikke sådan normalt, men nogen gange kan man stå en situation, hvor man ender med at 
købe det, fordi man er på café eller... 
 
ML: Det er måske også et meget godt alternativ til... neutrale vandflasker... 
 
I: Så der synes du egentlig, det fungerer meget godt? At det er et godt alternativ til en normal 
vand på flaske, hvor du ikke donerer penge til Røde Kors?  
 
ML: Mmm, det er vel sådan lidt i forlængelse af, at der står også nogle gange på forskellige 
caféer en kande med vand, og så kan man give to kroner for et glas rent vand...  
 
I: Og det kan du meget godt lide eller? 
 
ML: Altså igen synes jeg, at det positive er det ved at man gør så tydeligt opmærksom på, at det 
har produkt har en... en værdi... på en eller anden måde, som man får frem ved at give det et 
logo, som fokuserer den gode sag, så det synes jeg egentlig... det er den positive side af det... den 
anden side af sagen er det her, hvorfor [uklart] det skal handle om mig... snarere end om de 
skattekroner, som jeg betaler, for det kunne det jo ligeså godt være... en måde at støtte det på. 
Igen synes jeg måske også... du kan også hjælpe, bare ved at drikke mere vand... det synes jeg 
måske også er, det er en grov forsimpling... måske endda en sovepude igen, det er også det 
udtryk jeg kan komme på det... hvorfor... nu skal det pludselig være nok, bare at man drikker 
mere vand på flaske... så har man gjort en god gerning. 
 
I: Det bliver lidt for let måske? 
 
ML: Ja, det synes jeg det gør.  
 
I: Men hvis du fx. stod og skulle i biografen eller et eller andet og havde købt popcorn og du 
vidste, at du ville blive rigtig tørstig, og du havde lyst til noget vand at tage med ind, og det ville 
være at du måske lige havde købt det der, og du stod overfor flere forskellige slags vand, ville du 
så vælge den der frem for andre vand? 
 
ML: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne finde på.  
 
I: Ja, fordi den donerer penge? 
 
ML: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne finde på.  
 
I: Og hvad ville du så få ud af at gøre det? 
 
ML: Ja, hvad ville jeg så få ud af det? Altså hvis jeg tænker mere på den sammenhæng, som det 
foregår i, hvad ville jeg så få ud af det... et godt spørgsmål... igen jeg kun sad der i mørket med 
min vandflaske på, hvor der stod et logo på, så ville det kun være en fornemmelse for mig selv, 
at jeg havde støttet den her sag, så ville den... den ville ikke blive vist frem til andre, at jeg var 
den og den person... Så kan man sidde der og hygge sig med den tanke.  
 
Latter 
 
ML: Pudse glorien... Det er faktisk lidt mærkeligt... for at svare på det her spørgsmål, så bliver 
man nødt til at se lidt mere konkret på, hvordan bliver det her produkt så brugt i en 
sammenhæng... jeg kan ikke lige komme på det. Jeg synes egentlig det er en gåde. Fordi jeg som 
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udgangspunkt vil have den tanke, at... at jeg ville kun få noget ud af det, hvis det var at man 
kunne se det... hvis der var et publikum... til hvem, jeg var. Det vil jeg sige 
 
I: Så vil det ikke give dig noget uden at der er nogle andre til stede, som ligesom kan bekræfte 
dig? 
 
ML: Jo, det siger det er produkt jo egentlig, at det må det kunne gøre. Jeg kan ikke lige... Jeg tror 
det er meget sådan flygtigt... nærmest... det er trods alt begrænset  
 
I: Det er selvfølgelig næsten kun i det øjeblik, hvor du rækker hånden ind og tager flasken ved 
siden af en anden flaske, hvor du ikke donerer noget, hvor du ligesom... Jeg betaler de her 50 
øre mere eller en krone mere, og så gør det fem minutter, og så har man glemt det... men du har 
jo alligevel gjort det... og taget en aktiv beslutning om at gøre det i det øjeblik, så der må det 
have udløst et eller andet følelse...  
 
ML: Men tænker man så, at den følelse går igen næste gang, jeg altså så ser et frimærke, hvor jeg 
kan betale til... Kræftens Bekæmpelse....  
 
I: Så begynder processen vel forfra, for så er det igen, at du skal vælge det over et andet 
produkt... så...  
 
ML: Jamen, så er jeg blevet vant til i mine daglige indkøb, til mit daglige forbrug giver jeg 
[uklart] mere...  
 
I: Men som sagt, jeg er helt enig i, at jeg tror også, at det giver også meget det der i 
sammenspillet med andre. Men jeg kunne forestille mig, at det selvfølgelig er forskelligt for folk, 
men at der også er nogen, der får noget ud af det for sig selv...  
 
ML: Ja, ja... Men så kan man så sige, at man får kun noget ud af det med sig selv, fordi man har 
lært af en social sammenhæng, at det her er en positiv ting at gøre... sådan købshistorien...  
 
I: Ja, det kan man selvfølgelig sige, men hvis man har sådan nogle overordnede værdier man 
tror på, så er det selvfølgelig en del af samfundsnormerne osv., men de er så integrerede i en 
selv, at man føler, at det bare er ens egen personlighed, man.... [uklart] 
 
ML: Ja, det er rigtigt...  
 
I: Men det er ikke noget du sådan aktivt kan sætte ord på? 
 
ML: Altså vil i hvert fald undre mig over det, vil jeg sige... og som sådan vil jeg måske også sige, 
at det er et dårligt produkt, hvis det kun varer så kort... hvis den ikke blev indsat i nogen sådan 
social sammenhæng...  
 
I: Du synes, at det er for lidt, at du kun får to sekunders glæde...  
 
ML: Ja, jeg ville tænke... jeg ved ikke for mig, om det er for lidt... men jeg ville tænke, at hvis det 
var at jeg skulle sælge sådan en vare, så ville jeg tænke, at jeg hellere ville vælge et produkt, som 
køber ville blive set med... i en social sammenhæng... det ville jeg tænke som strategi, hvis jeg 
skal lægge det... det ville jeg synes var langt mere holdbart, end bare den der for mig selv et 
øjeblik... men igen, det er et spørgsmål, hvordan den kommer til udtryk, for man kan sige, hvis 
man så har haft den glæde, [uklart] man købte den her flaske, og man sidder så og mærker på 
den i mørket, det er der ikke rigtig nogen, der ser, og man så kommer ud igen, og så fortæller 
man, se jeg har købt denne her vandflaske... og...  
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I: Når du så sidder på en café bagefter, hvad ville det så give dig, at du sad med denne der flaske 
foran dig? 
 
ML: Så ville den netop fortælle historien om mig som den ansvarsbevidste forbruger? 
 
I: Og hvad kan det give dig, at de andre ser dig som den ansvarsbevidste forbruger? 
 
ML: Kulturel kapital... det er jo sådan man kalder det. Det er pokkers svært, det spørgsmål... Jeg 
tror, man skal se meget på den sammenhæng, det bliver trukket frem i. Hvad fortæller man i 
øvrigt, når man sidder på denne her café? Hvad snakker man så om mere? Eller hvordan bliver 
den placeret, kommer den til at stå med logoet ud ad? Beholder man den nede i tasken eller 
hvad? Det der frimærke kom jeg faktisk til at tænke på, der er vel også et eksempel... Jeg købte i 
går ti frimærker, hvor hun spurgte mig på posthuset, om jeg ville give en femmer mere og så 
støtte kræftens bekæmpelse.  
 
I: Valgte du at gøre det? 
 
ML: Ja, det gjorde jeg.  
 
I: Og hvad fik du ud af det? 
 
ML: Hvad fik jeg ud af det? Det første, der slog mig, var egentlig at jeg synes, at det var helt 
mærkeligt at hun spurgte mig... sådan lige i den situation mellem hende og mig, skulle jeg tage 
stilling til, ville jeg gøre det?    
 
I: Følte du dig presset eller hvad eller sådan? 
 
ML: Nej, det synes jeg egentlig ikke... men jeg har bare aldrig før tænkt at frimærker var en... var 
et tidspunkt, hvor jeg skulle tage stilling til det...  
 
I: Det var en ny oplevelse...   
 
ML: Ja, det var det. Og presset, neeej... Hun spurgte egentlig meget neutralt... og frimærker er jo 
også noget, hvor der kommer til at stå mit navn nærmest lige ved siden af... eller i hvert fald i 
tæt sammenhæng med det her frimærke...  
 
I: Og hvis du sender det til nogle venner, så vil de jo måske også lægge mærke til det... Og hvad 
kan du så ligesom få ud af, at de lægger mærke til, at du har købt de her frimærker, der støtter 
en god sag? 
 
ML: Altså det med frimærket... altså der kunne man forestille sig... altså det er så tilpas et 
neutralt budskab at sende det, og lige med det frimærke, kunne man forestille sig, at den, der så 
modtager brevet, tænker aha, hende der Marie Louise, hun har valgt at give de her penge, ergo 
er hun den og den... den person, som... kunne finde på at give sine penge til den sag... men som 
sådan er det jo rimelig uafhængigt af hinanden, det at jeg har... hvordan skal jeg sige det... altså 
den der modtager det her brev, kan jo som sådan forestille sig frit, hvad det er for en person, 
der afsender det. Det er ikke noget, der nødvendigvis behøver at have noget at gøre med den 
person, jeg så er... Og jeg kan så sende det her brev, og have tanken om at ham... at når der så er 
en der modtager det... så vil vedkommende sidde og tænke på, hvad jeg er for en person... Det 
tror jeg vil være det.. Når jeg sender sådan et brev af sted, så vil jeg samtidig have bevidstheden 
om, at med det her brev og det her frimærke, så følger der historien om mig, om den historie 
bliver fortalt til den, der modtager den, som får en eller anden forestilling, om hvem jeg så er...    



 23 

 
I: Og hvad er det for en person, du bliver i den persons øjne, i modtagerens øjne? 
 
ML: Ja, hvad er det for en person man bliver, når man giver til en god sag? Man bliver... måske 
ansvarsfuld... er ....alle mulige plusord... alle mulige ting, der er gode at være... [uklart] Det er 
godt at være... samfundsbevidst, det er godt at tænke på andre end sig selv... [uklart]... Det ved 
jeg sørme ikke, det er svært at sige...  
 
I: Men man giver et positivt billede af sig selv...  
 
ML: Men det er et godt spørgsmål, hvad vil det sige at være positiv... Hvad er gode normer i det 
danske samfund i dag, det ved jeg ikke... 
 
I: Nej, det er også meget avanceret spørgsmål, vi kommer ud i her...  
 
ML: Men det er vel nærmest sådan... man må se på, hvad er den gode og hvad er det for nogle 
kulturelle idealer, som eksisterer i Danmark, siden det kan være attraktivt at fortælle sig selv, 
som en der giver til gode sager... Jeg ved det sørme ikke, altså ansvarsfuld, det er ord, der 
kommer tættest på... og dermed være samfundsbevidst...  
 
I: Og det er selvfølgelig ting, du gerne vil være? 
 
ML: Ja, det, synes jeg, er idealer....  
 
I: Ja, ok, nu har jeg nogle andre spørgsmål, hvor der ikke er flere reklamer eller cases, men om 
social ansvarlighed, og jeg vil gerne spørge dig, hvad du sådan... hvordan du opfatter social 
ansvarlighed i et sådan en virksomhedssammenhæng? Hvad det betyder for dig, at en 
virksomhed er socialt ansvarlig?  
 
ML: Ja... Det tror jeg også... Det har to spor for mig at se... det ene er at virksomheden tjener 
penge på det, det er helt klart et forretningsmæssigt koncept og så samtidig... det andet spor er 
så, at det giver god mening for... det er ikke noget, de kun gør for at tjene penge...det er også 
fordi de synes det er en fornuftig handling at gøre... og noget af det værste er, synes jeg, hvis... at 
hvis det først ligesom er blevet italesat, at en virksomhed og så skal til at være... gode 
samfundsborgere, skal kunne noget andet end blot at tjene penge... så noget af det værste er, 
hvis det ikke bliver overholdt... Fx. synes jeg denne her sag om pensionspengene, der har 
investeret i klyngebomber, det er noget frygtelig noget... det synes jeg virkelig er... Jeg hørte et 
radioprogram også, næh, det var et ikke et radioprogram, det var... jeg er medlem af magistrenes 
fagforening, og der var interviews med bestyrelsesmedlemmer, hvor de blev spurgt om, 
hvordan de så ville... hvordan ville de kunne garantere at deres penge ikke blev brugt til... ikke 
blev investeret i firmaer... som benyttede sig af børnearbejde i Cambodja og sådan noget, og de 
svarede bare, at vi har nogle udvælgelsesprocedurer, vi har nogle kodekser... vi udvælger efter, 
og så gennemfører vi de her tjek en gang i mellem, og der var ikke nogen af dem, der kunne 
svare på hvornår gør man så det, eller hvad er det lige præcis de udvælger efter, de henviste bare 
til... sådan en idé om... de henviste bare til det regelsæt, der en gang var lavet om, at vi skal være 
en socialt ansvarlig virksomhed... men de fortalte ikke, hvordan det så blev ført ud i praksis... 
det kunne de ikke fortælle noget om. Ergo historien om hvordan det her bare var blevet til et... 
et moralkodeks, eller det var bare blevet til en social ansvarlighed, som var blevet sat ind i det 
her firma, men som ikke var blevet operationaliseret for ud.... [uklart]... altså de havde nogle 
tanker om, at hvis... klyngebomber..., men det var slet ikke noget, der sådan... havde fundet sin 
praksis i virksomheden... Det synes jeg... det var... det var meget dårligt... det er meget trist. 
 
I: Ja, ja, men hvornår kan man så sige, at en virksomhed er ansvarlig i dine øjne? 
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ML: Ja...  
 
I: Hvad er det for nogle ting, som gør at de bliver ansvarlige? 
 
ML: Det er det der med at tjekke op på deres underleverandører og gennemføre [uklart]... Det 
synes jeg er vigtigt, at være ansvarlig overfor det koncept, man nu en gang har sat op for sig 
selv. Og hvornår er man så ansvarlig? Man er vel ansvarlig, hvis man ikke udnytter folk... som 
børnearbejde fx. [uklart]... Det er vel også en måde at være ansvarlig på, at man ikke laver nogle 
produkter, der... [uklart] Hvornår er man ansvarlig? Jeg synes også man skal være ansvarlig 
overfor sine egne medarbejdere i huset, det behøver ikke kun at være ansvarlighed overfor dem, 
der har det dårligt derude. Det kan også være arbejdsmiljøet for dem, som eksisterer her... i 
firmaet. Nej, jeg tror jeg vil fremhæve det, at man er socialt ansvarlig, hvis man har den her, har 
lagt ud den her politik frem for virksomheden, og man så også opfylder den... Det synes jeg 
egentlig er det primære, det er det mest... generelle, jeg kan finde på, for der er mange sådan 
sager...  
 
I: Der er mange forskellige områder, det dækker.  
 
ML: Ja, men kan være ansvarlig på. Og det der med vandet er måske et meget godt eksempel. 
De er ansvarlige, hvad angår børns vilkår og børns adgang til rent drikkevand, men de er måske 
ikke så ansvarlige overfor miljø...  
 
I: CO2...  
 
ML: Ja, CO2 regnskabet og miljøsituationen i verden i øvrigt... 
 
I: Og hvordan vurderer du sådan deres facit, hvis man tager de gode og de dårlige sider.... altså, 
så er det lidt dårligt og lidt godt, er det så en god eller en dårlig virksomhed? 
 
ML: Mmm, det er så det, jeg kan mest komme i tanke om det her mere generelle... Hvis de først 
en gang har nogle kodekser, så får de dem også gennemført i praksis... 
 
I: Mmm, selvfølgelig er der nogle virksomheder, som er meget fremme, men langt største delen 
af virksomheden, der... der er jo så mange produkter, der virkelig bidrager til CO2 forurening, 
så hvis man tilbyder et produkt, hvor man ved, at man bidrager til CO2 forurening, så kan man 
jo stadig være meget ansvarlig på en hel række andre områder, og så kan det måske lidt opveje 
det, eller hvad man skal sige... i det store hele...  
 
ML: Der har vi jo hele tobaks... der støtter forskning i kræft i sådan noget. 
 
Latter 
 
ML: Eller forskellige [uklart], der er på McDonald’s restauranterne... [uklart]... Det er samme 
problem... Nej, det ved jeg ikke, det regnestykke kan jeg slette ikke lave, der er alt for mange 
ubekendte faktorer i det, synes jeg. Og det vil afhænge af sammenhængen hver gang.  
 
I: Så det er sådan meget fra sag til sag...  
 
ML: Ja, det synes jeg. For at igen gå tilbage til det eksempel med H&M med AIDS kampagnen, 
så vil det jo afhænge af, hvad det er for nogle organisationer, de giver til. Hvordan arbejder de 
og hvor effektivt er det så? Og igen, H&M hvordan er deres arbejdspolitik i øvrigt i deres 
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forretninger? Der vil være utrolig mange forhold, som skal tages i betragtning, det kan jeg ikke 
lige på stående fod.... [uklart] 
 
I: Men betyder det noget for dig, når du køber fx. dagligvarer, at virksomheden er ansvarlig?  
 
ML: Ja, det synes jeg, det synes jeg det gør.  
 
I: Det er noget du holder lidt øje med i forretningen? 
 
ML: Ja, det synes jeg.  
 
I: Og hvordan får du så information om at de er ansvarlige? 
 
ML: Ja, det er et godt spørgsmål, hvordan får man det?  
 
I: Er det bare sådan... tit kan man jo ligesom inde i sig selv gå og opbygge en eller anden 
forestilling om at... 
 
ML: Det kan man helt sikkert... Det er et godt spørgsmål... Jeg tror et andet eksempel er, at for 
ikke så længe siden var det kommet frem, at det her tyske discountkæde Lidl, at deres 
medarbejdere ikke måtte være medlem af fagforeninger og skulle nærmest arbejde til en løn 
under mindstelønnen... HK’s mindsteløn... en trist historie, og den fik jeg fortalt... det tror jeg, 
jeg gjorde... det var måske min mor... der fortalte om det. I hvert fald en historie, som jeg 
tænker, hver gang jeg ser en Lidl... hvilket sted... Medier i øvrigt, må det vel også være... Den der 
historie med pensionskassen, som jeg egentlig er medlem af, som er knyttet til den der 
fagforening, som jeg er medlem af... den fik jeg gennem fagforeningsbladet. Det var heldigvis 
dem selv, der kunne finde på at være en lille smule kritiske...  
 
I: Men det er jo ofte det negative, der bliver fremhævet i medierne, og jeg går ud fra, at du gerne 
vil købe fra dem, som er de gode spillere, så hvordan finder du ud af, hvem det er? Det er så alle 
dem, som ikke har fået dårlig omtale...? 
 
ML: Det er godt spørgsmål, hvordan gør man så det? Ja, som formår at reklamere for sig selv....  
 
I: På en sandfærdig måde, så du tror på det? 
 
ML: Ja, det er meget skægt, at hvis man skal fortælle den gode historie, så bliver det gennem 
reklamerne, og hvis man skal fortælle den dårlige historie, så bliver det gennem medier eller...  
 
I: Kan du finde på at gå ind på hjemmesiderne for virksomhederne, hvis du sådan lidt er tvivl 
om status en virksomhed – om du synes, den er acceptabel eller hvad man sige? 
 
ML: Nej, det kan jeg ikke. Det er et godt spørgsmål denne her grønthandler på Nørrebro, er 
den så socialt ansvarlig? Eller synes jeg, det er et positivt sted... De har jo nok ikke en 
hjemmeside, jeg kan kigge på, eller nogen politikker for social ansvarlighed...  
 
Latter 
 
I: Nej. Og de arbejder sikkert mange timer, dem, der står derinde...  
 
ML: Ja, ja, det gør de. Det ved jeg sørme ikke. Det fortalte ord kan jo også... kan både være... 
kan både fortælle om gode historier og om dårlige historier...  
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I: Men mht. den der grønthandler, der har du jo ligesom selv dannet dig dit eget indtryk af det 
ved at være derinde... Så har du ligesom vurderet det, eller hvad man skal sige... om det lever op 
til acceptable normer, eller hvad man skal sige...  
 
ML: Eller også har jeg ikke... det har jeg faktisk ikke tænkt på, om den gør. 
 
I: Men du er sådan lidt en stamkunde dernede, så vidt jeg forstår det...  
 
Latter 
 
I: Hvordan passer det så sammen med, at du siger, at du synes, at du er ofte... at det er vigtigt 
for dig, at virksomheden er ansvarlig?    
 
ML: Det passer dårligt sammen. Det ved jeg ikke... det er måske et eksempel på, at ens praksis 
overtager ens... [uklart].  Det tror jeg... Det er nok også... Jeg har købt den gode historie,  
 
Båndet løber ud 
 
I: Nå, hvad var det vi snakkede om. Vi snakkede om, at du får din information... om 
virksomhedernes ansvar fra reklamer meget, og mht. den der grønthandler, så har du selv lidt... 
dannet dig dit eget indtryk af det, eller vurderet det i hvert fald... Øhm, og så vil jeg gerne 
spørge dig, hvornår du sidst, har tænkt over om en virksomhed var ansvarlig, da du købte et 
produkt eller måske lod være med at købe det, fordi du mente, at virksomheden var uansvarlig? 
Om du tænkte tilbage på, om der sådan fornyelig...  
 
ML: Det tror jeg, var det her med Lidl, da jeg var på vinterferie i Østrig, og på vej ned gennem 
Tyskland, der kørte vi fordi en Lidl, der tror jeg vi snakkede om det.  
 
I: Og så lod I være med at gå derind pga. det? 
 
ML: Nej, vi var der faktisk så på et andet sted. Nej, det kan faktisk godt være, at det ikke var en 
Lidl, jeg kan faktisk ikke lige huske... om vi kom fordi der, eller om det var et andet tyske 
discountvaremærke, som sikkert er noget af det samme... det var også sådan et 
discountindkøbscenter... det handlede vi ind i...  
 
I: Ok, men hvordan ville du så have det med at gå ind i Lidl, når du nu ved, at de i hvert fald i 
Danmark, underbetaler deres medarbejdere, og måske også i Tyskland? 
 
ML: Ja... Øh...  
 
I: Måske var du der inde, måske var du ikke derinde...  
 
ML: Ja, det kan også være, at jeg prøver ikke at tænke for meget over det, hvis jeg var derinde.  
 
Latter 
 
ML: Der kan man sådan set godt være lidt selektiv... Det tror jeg vil gøre sig gældende, jeg 
prøver ikke at tænke for meget over det... hvis man tænker over det, så måske prøve at danne 
sig indtryk, hvordan er det så lige præcis i denne her forretning... Ser det bedre ud bag disken 
eller...  
 
I: Men ellers prøver du at ignorere problematikken, eller hvad, hvis du bliver nødt til at gå 
derind? 
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ML: Ja, det tror jeg. Tænke.... det er desværre bare den rådne verden, vi lever i... det tror jeg.  
 
I: Så selvom du har de her høje idealer, så må du nogle gange gå på kompromis? 
 
ML: Ja, det tror jeg. Det er en del af det også...  
 
I: Mmm, vi snakkede om, hvad du synes social ansvarlighed i virkeligheden er, men hvordan 
synes du det sådan kommer til udtryk? Hvordan viser de det, altså? Man kan jo fx. ikke se som 
kunde, at... det ved jeg ikke... at Arla har nogle gode stresspolitikker for deres medarbejdere i 
hovedkvarteret... Hvordan kan du vide sådan nogle ting, hvordan synes du... at virksomheden 
viser det? Deres ansvarlighed... Forstår du, hvad jeg mener? 
 
ML: Det er et godt spørgsmål. Det synes jeg måske ikke de viser i virkeligheden, i hvert fald 
ikke sådan internt, interne politikker... Det tror jeg ikke de gør, medmindre virksomheden... 
sådan fortæller om sig selv gennem et interview... i et fagblad fx.  
 
I: Og du selvfølgelig... [uklart] 
 
ML: Det, det... Og så måske en avisartikel, hvis de har lavet et eller andet gennemgribende tiltag, 
som har en eller anden konsekvens, og der er nogen, der har undersøgt det... Det virker også... 
[uklart]... fx. jeg har læst et eller andet... jeg har fået det her blad udefra DPU, og der var der en 
sociolog, der havde lavet en undersøgelse af arbejdsmiljøet i Kommunernes Landsforening... 
altså ikke en virksomheden, men en institution, det bliver sådan en måde... hvor man skulle læse 
om, hvordan foregår det så der... på det sted.  
 
I: Ok, så du kan ikke sådan se fx. altså, når du står nede i Kvickly, så er det svært for dig at 
vurdere, om et produkt... bag nogle spaghettiskurer er ansvarligt? 
 
ML: Ja, men der er det så, hvis jeg ser der er det her røde ø-mærke på, så tænker jeg, aha...  
 
I: Så er det i hvert fald et eller andet, man kan tage og føle på...  
 
ML: Ja, og det er så derfor katastrofen så sker, hvis det bare er nogle idealer, som de har sat op, 
nogle principper, som så ikke bliver gennemført i praksis...  
 
I: Men der ved man jo, for det meste i Danmark, at de tjekker i hvert fald økologien, selvfølgelig 
efter nogle bestemte kriterier en gang i mellem...  
 
ML: Det må man da håbe i hvert fald...     
 
I: Men ville du ønske, at det var sådan lidt lettere for dig, for du har svært ved, at ligesom få 
informationer om det... og du har svært ved at se det på produktet, så ville du ønske, at det var 
lidt lettere for dig at tage stilling til om du vil støtte en virksomhed, fordi... hvis du ikke lige 
vidste det der med Lidl, så kunne du være, du havde handlet i Lidl masser af gange... indtil du 
fandt ud af det... Ville du ønske, at det var lettere for dig at få... 
 
ML: ...den slags informationer.... Det tror jeg egentlig ikke, jeg ville. Det er et skide godt 
spørgsmål, det er også noget med tillid til at... man går så derind, og så regner man med at alting 
er i orden...  
 
I: Fordi du siger, det er vigtigt for dig, at de er ansvarlige, når du køber noget, men du har svært 
ved at vide, om de er det eller 
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ML: ...ej...  
 
I: Så ville du ønske, at de oplyste lidt mere deres ansvarlighed, hvis de var ansvarlige? 
 
ML: Det skulle jeg så sige ja til, men igen så... altså... igen... jeg har måske også en forestilling 
om, at man kan ikke både vurdere om dem man køber spaghettiskruerne af, og dem man køber 
risen af, og dem man... dem man køber et par røde fløjlsbukser af, at de er ansvarlige... så skal 
jeg til at kigge det igennem, hver eneste gang det, tror jeg, er en utopisk... situation... der tror 
jeg... det ved jeg ikke, der tror jeg måske, det der træder i stedet for at søge denne her 
information, det er en tillid, man så viser den virksomheden, man så køber et produkt af, eller 
man har ligesom købt deres gode produkt, deres gode vare... Jeg kan næsten ikke forestille mig, 
hvor det skulle stå henne... Så skal det stå i den der varekode, som man så går hjem og taster ind 
på sit køleskab, og så bliver det direkte forbindelse til internettet, så... er det ikke sådan noget, 
der også er i spil?         
 
Latter 
 
 
ML: Jeg kan huske, at jeg så på et tidspunkt nogen, der ville udvikle sådan en lille chip, der 
kunne sidde på hver vare, og den vare... når man så kom den ind i sit køleskab, så blev hele ens 
køleskab katalogiseret, og så skulle man blandt kunne få opskrifter ud af det efter hvilke nogle 
varer, der var, og hvornår noget var for gammelt... og blive mindet om, i dag skal jeg bruge de 
her rosiner, ellers så går de rabundus...plus der var direkte forbindelse til internettet, så man 
kunne se oprindelseshistorien for den her varer...  
 
I: Men det løser jo stadig ikke problemet, når du står nede i butikken, hvis du ikke har 
informationen i købssituationen, kan man sige...    
 
ML: Ja, der kunne man måske så lave en tilsvarende portal...  
 
I: Ja, det ville måske blive meget uoverskueligt...  
 
ML: Ja, spørgsmålet er hvor meget det ville blive implementeret i praksis... Ville man virkelig gå 
hen og søge den information?  
 
I: Så det som jeg forstår af det du siger, det er at det er sådan lidt mere ud fra en [uklart], som at 
de negative... du får noget negative information fra medierne, og alle dem du ikke får negativ 
information om, de er gode, indtil de modsatte er bevidst eller sådan... noget, fordi du bliver 
nødt til at stole på deres godhed? 
 
ML: Det tror jeg, det jeg tror. God opsummering.  
 
Latter 
 
I: Og hvad synes d om denne her slags marketing, som vi har set i de her reklamer, hvor man 
donerer penge til sag – synes du også det er en måde at være ansvarlig på? 
 
ML: Ikke nødvendigvis. 
 
I: Nej, overhovedet ikke? 
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ML: Altså jeg kan godt se, at der er taget nogle tiltag til det, men jeg synes ikke, det er... jeg ville 
føle mig naiv, hvis jeg købte det sådan umiddelbart... 
 
I: Så rent umiddelbart så er det ikke et udtryk for at være ansvarlig? 
 
ML: Næh, jeg synes mere, det er et udtryk for, at de har formået at placere sig på sted, hvor de 
får skabt opmærksomhed om deres sag... og de har formået at hyre et firma, som kan sætte 
sammenhæng mellem noget som fanger min opmærksomhed og deres gode sag...       
   
I: Ok. Og hvad hvis det sådan er lidt mere integreret eller hvad man skal sige... og det ikke kun 
er det, men det ikke står alene, men det er en del af en større ansvarlighed, hvis du forstår, hvad 
jeg mener... Hvis det ikke står alene, det her med at donere 50 øre, men at de også tager andre 
initiativer og gøre mere for at fremme den sag, som de nu har valgt at støtte... med andre 
initiativer? Fx. er der jo nogle af de meget store multinationale virksomheder, som producerer i 
Asien, som ofte vil bygge en skole i tilknytning til deres fabrik, fordi de børnearbejdere de nu en 
gang bliver nødt til at have, fordi ellers finder de bare et arbejde et andet sted, også kan gå i 
skole et par timer om dagen... så udover at de har denne her kampagne, hvor man måske køber 
deres produkter og donere 50 øre til... et eller andet... så er det kædet sammen med, at de også 
laver nogle andre ting, som også er ansvarlige... Vil det så ligesom ikke så meget blive set på som 
negative ting eller som et marketing stunt, men mere integreret? Forstår du, hvad jeg mener?    
 
ML: Ja, ja, vi snakkede også om det med det her buy aid... om det var en mere gennemført, et 
lidt mere gennemført princip... Ja, det tror jeg måske, det ville være, det er vel også, den gode 
historie opstår, hvis man ikke er konsekvent... i sit udtryk som firma, hvis man på den ene side 
gerne vil det og det og den gode sag, og på den anden side så er det altså de her 
problematikker... men det er et godt spørgsmål, hvordan bliver jeg så vidne om at det her firma 
har oprettet en skole i Bangladesh, og skal jeg i virkeligheden have den her information... Altså... 
der skrives jo mere om i samfundet, at man føler sig usikker, hvis man ikke får den information, 
det er jo netop baseret på sådan en tillid... til at det fungerer på en måde, som man synes er 
ansvarlig... det ved jeg sørme ikke, jeg kan slet ikke, hvordan det skal forløbe i praksis... det er 
måske også der, jeg synes, det farlige ved det er, altså når det bliver sådan koblet op på den 
enkeltes indkøb og ansvarlighed sådan i indkøbssituationen, fordi man har adgang til alle de her 
informationer... så tror jeg måske det bliver lidt... som en sovepude...  
 
I: Ok, ja, vi har snakket om det med alle de her cases, men hvorfor tror du virksomheder 
engagerer sig i social ansvar og CSR generelt? Er der forskellige motiver for forskellige 
virksomheder? Og hvad synes du om de virksomheder, som er aktive indenfor det her? 
 
ML: Ja, jeg ved ikke, om der er forskellige motiver til det... Der er sikkert en kæmpemæssig 
forskning indenfor det her punkt, som kan lægge forskellige strategier frem, men som er koblet 
op på deres sociale ansvarlighed... og motiver for det... det kender jeg slet ikke detaljer til... det 
er der sikkert...  
 
I: Men hvorfor tror du, at de gør det? 
 
ML: Jeg tror det er fordi de vil gerne... de gør det fordi det er oppe i tiden, at få det her aspekt i 
virksomheden frem... og så er det fordi det har en positiv virkning på virksomhedens identitet, 
det giver mening for folk [uklart]... 
 
I: Ja, men er det noget, som de også har en økonomisk interesse i? 
 
ML: Ja ja. Det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg.  
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I: Og hvad synes du... fordi der er nogle virksomheder, fx. arbejder jeg i transportvirksomhed 
med lastbiler, som jo forurener sindsygt meget, og der næsten ikke... noget... overhovedet nogle 
initiativer indenfor det her område... Men hvad synes du om de virksomheder, som gør noget 
indenfor de her område? Er det... 
 
ML: Det synes jeg... er meget positivt...  
 
I: Også selvom de har den finansielle bundlinie i tankerne hele tiden...  
 
ML: Ja, det synes jeg.  
 
I: Det er stadig acceptabelt og det er noget, der fx. vil være med i en vurdering af, om en 
virksomhed er en god virksomhed? 
 
ML: Ja, også fordi... Jeg tror ikke kun de gøre det for... jeg tror ikke kun, de gør det med 
bundlinien for sigte... jeg tror, der er alle mulige andre ting i det, som gør at det er 
meningsgivende. 
 
I: Og hvad er det for nogle ting? 
 
ML: Fx. sådan noget med... medarbejdertrivsel, altså alt kan jo reducerer til den her bundlinie, 
men medarbejdertrivsel burde alligevel også kunne give andre... værdier... som man ikke kan 
regne ind i konkrete regnskaber... Jeg synes, det er meget... det er meget positivt. Så længe det 
ikke, så længe det ikke bliver en afløser for... det fælles initiativ til det.... hvis alt afhænger af, om 
det kan betale sig eller ej... Hvis det pludselig bliver det... hvis det pludselig bliver urentabelt at... 
vise social ansvarlighed, og man så har fjernet den sociale ansvarlighed, som ikke skal give 
overskud, det synes det... så synes jeg det er farligt. Hvis man fjerner... en dommedagssituation, 
hvis man fjernede bistandskronerne, der blev givet, fordi alt alligevel fungerede på private 
initiativer, på virksomhedsplan, men virksomhederne holder så på et tidspunkt op med at gøre 
det, fordi nu er det ikke rentabelt mere...  
 
I: ...og så er der ikke mere tilbage...         
 
ML: Ja, så er der ikke mere tilbage.  
 
I: Ja, det lyder som om det er noget, der bekymrer dig meget, det der med at... det ligesom vil 
være på bekostning af ulandsbistand... og alle mulige andre initiativer, som ligesom ligger i den 
offentlige sektor...  
 
ML: Ja, [uklart] for det er ligesom to modsat, ikke modsatrettede.... men to svære [uklart] nu skal 
til at være sociale ansvarlige...    
 
I: Ok. Ofte vil det jo være noget, som kan være sideløbende og måske supplere hinanden, og 
det ikke nødvendigvis er sådan at jo mere ansvarlig virksomhederne bliver, så... jo mere trækker 
staten sig tilbage... Det kommer selvfølgelig fra USA og fra England og fra de lande, hvor der er 
ikke er så meget offentligt.... og det er måske derfor det er vokset frem, men jeg tror i Danmark 
kan det sagtens eksistere parallelt og også integreres...  
 
ML: Men kan det? Altså den eneste historie jeg kender om det, er bare det her med 
bistandskronerne, der under Venstre-Konservative regeringen bliver skåret kraftigt ned, og i 
stedet opfordrer man folk til privat, på eget initiativ at melde sig ind i nogle organisationer, som 
støtter.... som arbejder med forskellige problematikker... der kommer det vel til... ikke at 
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supplere hinanden, men fordi man fjerner det fra det ene, så siger man, så må det andet gøre op 
for det.  
 
I: Ja, men det opfatter jeg lidt mere som en undskyldning for at... fordi har de ikke sat det op nu 
igen, det snakkede de om i hvert fald under valget, at de ville øge bistanden igen...  
 
ML: Den eneste historie jeg har hørt om det er: Mere kvalitet for pengene. Mere... flere... vi skal 
bruge de penge, vi har på en mere konstruktiv måde...   
 
I: Nå, ja.. Altså jeg kan selvfølgelig godt se, det du siger, men jeg tror, at...de havde sagt... de 
havde skåret ned på dem, uanset om CSR var oppe i tiden eller ej... Jeg tror, det var bare sådan 
en undskyldning for at de kunne tillade sig at gøre det... Og jeg synes da, det er en farlig 
udvikling, vil jeg sige, så det vil jeg da være enig i, hvis det er det, det fører til, så er det absolut 
ikke positivt... fordi... Altså virksomheder skal jo tjene penge, det er jo deres primære formål, alt 
andet må være medvirkende til at tjene penge eller... [uklart] ... Men jeg kan hører, at det er 
noget, der optager dig meget, at det ikke må udvikle sig i en negativ retning... At det ikke må 
overtage statens rolle på forskellige områder... og det er jeg da enig i...  
 
ML: Ja, ja, det vil jeg afgjort definere som problematisk, hvis det sker, hvis mere og mere bliver 
overladt til private initiativer/det der så kan betale sig rent økonomisk... på bekostning måske af 
sådan det fælles indsats...  
 
I: Så vil jeg spørge om, du måske kan sige lidt om hvad du synes er en god sag, fordi jeg kunne 
også godt mærke på dig, at det kommer lidt an på, hvad sagen er med de der cases vi kiggede på. 
Fx. WWF virker til at være noget, som er rigtig vigtigt for dig... og du allerede er medlem selv og 
sådan noget... Så hvad er en god sag for dig?  
 
ML: Ja... Altså fx. det her med frimærkerne, jeg har det egentlig lidt dobbelt med sådan en sag 
som Kræftens Bekæmpelse, for jeg synes, at mit indtryk er at de arbejder mest med... nej, det er 
måske... lidt firkantet sagt, men at de arbejder mest kræftsyge patienter... her i landet... og det... 
jeg kan selvfølgelig godt se... det er en frygtelig sygdom, og der er frygtelig meget lidelse 
forbundet med det... men hvis man laver det regnestykke, at nu støtter jeg Kræftens 
Bekæmpelse i stedet for at støtte fx. Røde Kors... Røde Kors’ aktiviteter i Sudan, så synes jeg... 
så falder sådan denne her kræftproblematik i forhold til det der sker i Sudan...  
 
I: Så der er sådan en... Man kan til en vis grad rangordne sine...  
 
ML: Katastrofer... Ja, det synes jeg, man kan.  
 
I: Det er svært...  
 
ML: Men hvis man sætter dem i perspektiv...  
 
I: Ja, ok, så hvad er det for nogle ting, som er de super væsentlige for dig?  
 
ML: Jeg er medlem af Red Barnet, og så det her WWF og så er jeg medlem af en... du kender 
den sikkert... den her russisk-danske organisation, der hedder... de hed tidligere Paulus-
samfundet, og nu har de skiftet navn til det frygtelig navn, Hjælp til Rusland.... 
 
Latter 
 
ML: Dem er jeg medlem af, dem støtter jeg gladeligt...  
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I: Det er nogen, du sådan aktivt har valgt, at dem støtter du frem for nogle andre? UNICEF 
eller? 
 
ML: Ja og så en fagforening...  
 
I: Så er det de ultimative væsentlige sager for dig? 
 
ML: Ja, men det ved jeg ikke engang om man kan tage det som et udtryk for.... Men det favner 
jo også rimelig bredt. Det er både noget med natur, og noget med børn og noget med fattige 
mennesker.  
 
I: Men specifikt i Rusland? 
 
ML: Ja.  
 
I: Så fattige mennesker andre steder er lidt mindre interessante?  
 
ML: For mig at se, ja jo...  
 
I: Det er selvfølgelig farligt at sige...  
 
ML: Ja, det ved jeg slet ikke, det regnestykke... Jeg kan også huske en gang, jeg var ude at samle 
ind for Dansk Flygtningeshjælp, hvor vi fik rigtig lidt i kassen, fordi folk ikke var interesserede i 
at give til det... De synes ikke... det var en legitim sag, af en eller anden grund... Og det undrede 
mig meget, fordi det synes jeg jo bare var vigtigt. Det tror jeg bare var nogle, der forbandt noget 
dårligt med flygtninge og det de bragte til landet i øvrigt...  
 
I: Altså er det til flygtninge, der er i Danmark eller flygtninge, der er ude i flygtningelejre? 
 
ML: Det var flygtningelejre, men det var Dansk Flygtningehjælp, som... så det blev på en eller 
anden måde forbundet med dem, der så kom til Danmark og udnyttede det, det danske 
system... Det synes jeg jo var trist, en kedelig tendens også. Det kan man måske tage som en 
indikation af, at der er nogle sager, som åbenbart er vigtigere end andre. Nogle sager, som man 
synes, det giver mening at støtte frem for nogle andre. For så var jeg nemlig også inde og samle 
ind for Kræftens Bekæmpelse faktisk, og det gav skide godt... Det var også alle mulige damer, 
pensionister, som vidste... 
 
I: Som var bange for at få kræft...  
 
ML: Ja.  
 
I: Men hvordan kan det så være, at du samlede ind til dem, hvis du synes at den sag var mindre 
trængende end fx. Røde Kors? 
 
ML: Måske fordi jeg ikke synes, det giver mening i virkeligheden, at begynde at...  
 
I: Rangordne? 
 
ML: Nej... forskellige sager... det kan jeg slet ikke lave det system... Det kommer helt an på, 
hvem der så arbejder med det og hvordan... de gør det ikke mindst... Men sådan samlet set, eller 
overordnet set kan man måske alligevel lave det regnestykke... at... problemerne sådan relativt 
set....  
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I: Men betyder, det også noget for dig, at det er en kendt organisation, fx. så var du sådan lidt 
med AIDS, at du kendte ikke rigtig det her YouthAIDS, og det var god sag, men det var sådan 
lidt dodgy... eller hvad man skal sige...  
 
ML: Ja, det synes jeg da betyder noget.  
 
I: Så du kan godt lide sådan de store kendte, du ved hvad de står for, man ved, hvad man får for 
pengene... 
 
ML: Ja, det kan jeg godt. Om man så ved det eller ej, det er et godt spørgsmål... 
 
I: Ja. Ok. Mmm, ja, vi har allerede snakket rigtig meget om det, men vil generelt gerne støtte 
sager, har jeg indtryk af, du er medlem af en masse forskellige ting og sådan, så det er noget, der 
ligger dig rimelig meget på sinde. Og hvad får du ud af at både samle ind til sagerne og være 
medlem og købe frimærker? 
 
ML: Ja, hvad får jeg ud af det? Altså jeg tror, altså vi har være lidt inde på det før... Jeg tror det 
er meget oppe i tiden det her, at vi i de vestlige forbrugersamfund har alt hvad hjertet begærer, 
og det står i skarp kontrast til alle dem som ikke noget... så det er en måde at ligesom bløde op 
på den kontrast... og bløde op på det, at man nu lever det her privilegerede liv... på en eller 
anden måde få de er to verdener til at nærme sig hinanden.  
 
I: Mmm, så du føler at du fjerner lidt af urimeligheden eller bidrager til det eller hvad man skal 
sige? 
 
ML: Ja, det håber, jeg vel nok i sidste ende. Jeg håber, det vil gøre verden til et bedre sted at leve 
sådan samlet set. Jeg synes egentlig ikke, det her med at fortælle sig selv... får jeg noget ud af det 
sådan lige her og nu, jeg synes ikke, at jeg sådan skilter med mine gode gerninger i øvrigt... 
[uklart] jeg kan ikke sådan lige... hvordan det opstår i øvrigt, det er et godt spørgsmål, hvordan 
bliver det så fortalt, at jeg er så god, som jeg er.... det gør det måske indirekte.  
 
I: Men fx. når du er ude og samle ind, det har jeg også været meget... jo, det da fint nok at være 
ude og samle ind, men jeg tænker også, at det også er fordi man får engageret de andre... selvom 
de måske ikke samler ind, så ser de... dels at man gør et godt eksempel ved at gide og stå op kl. 
10 søndag formiddag, plus man får dem til at give en tyver, selvom de for det meste bare gør 
det for at slippe af med én, så kommer der trods alt en tyver i kassen... Øhm...  
 
ML: Det er... dem der står inde på Købmagergade, de der facere, det tror jeg også, det er deres 
logik...  
 
I: Det må være lidt hårdt at stå der. 
 
ML: Ja, tak, det må virkelig være et hårdt job.  
 
I: Men jeg tænker, at når man gør det der med at samle ind, så tænker jeg også meget på, at man 
prøver at engagere andre i nogle værdige sager, og... få dem til at tage stilling, selvom de måske 
er rimelige ligeglade...  
 
ML: [uklart]... men det er rigtigt, men det er så igen også lidt intimiderende, de har jo ikke bedt 
om at blive.... at blive vagt op... blive vagt til live... 
 
I: Nej, men så er man så lidt ude og missionere... Hvis man tror på, at det tjener et højere 
formål... eller hvad man skal sige... så synes jeg ikke, det er så ulovligt...  
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ML: Nej... så midlet...  
 
I: ...helliger målet... det synes jeg et eller andet sted...  
 
ML: Jamen, det er rigtigt, den... [uklart] kan man godt lave... så får man også god motion af alle 
de trapper...  
 
I: Ja, jeg er altid meget positiv, når jeg melder mig, men så snart man står derude, og især når jeg 
har gjort det sammen med Michael, og han klager altid så meget... så er det altså ikke særlig 
sjovt, så glæder man sig bare til, man skal hjem og have te.... men... Øh... Men mht. de 
produkter, hvor man støtter en god sag, når køber det... Så fx. med vandet det var det som om, 
du godt kunne overveje at købe det, hvis du stod i en situation, hvor du havde brug for en 
flaske vand, og du skulle vælge mellem produkter, så ville det havde indflydelse på, om du ville 
købe det? 
 
ML: Ja. 
 
I: Så i nogle situationer ville du vælge at tage sådan et tilbud frem for et andet, hvis du kunne 
støtte en god sag, som sagde dig et eller andet? 
 
ML: Øhm.  
 
I: Og det er hvis du har brug for produktet, hvis du ikke har brug for produktet, snakkede du 
om, at du ofte hamstrer varer, hvis der er et godt tilbud på det, kunne du finde på at støtte et 
produkt, som du ikke havde brug, hvis det støttede en god sag? 
 
ML: Undskyld? 
 
I: Kunne du finde på at købe et produkt, som du ikke sådan umiddelbart har brug for, ligesom 
en flaske vand, men et produkt, som du ikke har brug for, hvis det støttede en god sag?  
 
ML: Det synes jeg ikke lige, jeg har oplevet... [uklart] Nej, det tror jeg ikke, er der flere... nej, det 
tror jeg ikke, hvad skulle det være? Altså bare for at støtte den gode sag... 
 
I: Altså det primære formål ville nok være, at det ligesom overtalte dig til det, hvor det var sådan 
et produkt, som du var lidt indifferent overfor, og du ville ikke have købt det, hvis det ikke 
støttede en god sag, men nu støtter du en god sag, og den var måske en meget sød eller sjov et 
eller andet... at du så ville vælge og købe det.  
 
ML: Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen eksempler på det, hvor jeg sådan har sat selve 
varen i baggrunden...  
 
I: Hvad hvis det var et produkt, du havde brug for, men det måske var lidt dyrere end et 
tilsvarende produkt? 
 
ML: Det kunne jeg godt, fx. med frimærkerne...  
 
I: Ja, der betalte du lidt ekstra for. Det er et godt eksempel. Ville du fx. med fødevarer ville du 
så skifte mærke eller brand og købe en anden slags ost, hvis det gav en femmer til WWF fx? 
 
ML: Nej, det kan jeg slet ikke forestille mig, at jeg ville.  
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I: Fx. med banken, kunne du finde på at skifte bank til Danske Bank, nu ved jeg ikke hvilke 
bank du har, men kunne du finde på at skifte til Danske Bank for at få det der mastercard? 
 
ML: Nu har jeg faktisk lige skiftet fra Danske Bank. Ja, men der ligger jo en bank ude på 
Vesterbrogade, som har sådan en....  
 
I: Ja, den der Merkurbank. 
 
ML: Ja, og den har jeg tænkt på, om jeg skulle skifte til. Det tror jeg godt jeg kunne.  
 
I: Det kunne du godt? 
ML: Ja, men det synes jeg igen er lidt noget andet end sådan selve det her produkt, der er sådan 
lige foran, som er sat frem på bordet for at vise, at jeg er den og den. 
 
I: Ja, og med Merkurbanken kan man også sige, at det er virkelig... deres hele organisation er 
ligesom gennemsyret af, at de er... 
 
ML: ...grønne... 
 
I: Ja, det virker... relativt velintegreret i modsætning til det der mastercard, som Danske Bank de 
har. Men... så du kunne godt finde på at skifte for det her, lyder det til...?      
 
ML: Ja, lige til dem, tror jeg godt, det kunne godt være tilfældet. 
 
I: Kender du nogle virksomheder, som gør det... nu nævnte du det med frimærkerne... er du 
ellers støt på nogle andre ting, når du har været ude og shoppe her for nylig? Eller handle? 
 
ML: Det synes jeg ikke. Er det....? Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen.  
 
I: Nej, ok. Jamen, det var faktisk det. Jeg tror ikke, jeg har mere. Jeg ved godt, det tog rigtig lang 
tid faktisk... Hvornår startede vi? 
 
ML: Måske kl. 15.  
 
I: Kl. 15, to timer. Nå, men du holdt ud....  
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Interview with M. – March 26-27 
 
I: Som du jo ved, er jeg ved at skrive speciale, og det er i den forbindelse, jeg gerne vil 
interviewe dig. Jeg vil helst ikke fortælle for meget om interviewet nu, og hvad det kommer til at 
indeholde, men vi kan snakke om det bagefter, hvis du har nogen spørgsmål. Men det handler 
om indkøb og forbrug og den slags. Men først må du gerne fortælle, hvor gammel du er.  
 
M: Jeg er 30 år.  
 
I: Og hvad du laver? 
 
M: Jeg studerer. 
 
I: Hvad?  
 
M: Økonomi og finansiering på Handelshøjskolen. 
 
I: Og kan du sådan kort ridse op, hvad din baggrund og opvækst er. Meget kort.  
 
M: Jeg er født i Nordsjælland i Hillerød, og har boet det meste af mit liv i Nordsjælland i 
Hillerød og Birkerød og sådan nogle forskellige steder, og nu bor jeg på Strandvejen. Min mor 
er psykolog, og min mor og far er skilt, og ham jeg kalder min far er ingeniør. Min anden mor 
og far er computermand og regnskabskvinde. Jeg har fem søskende, og så... Ja, det var det.  
 
I: Ok 
 
I: Kan du fortælle, hvordan det var sidste gang, hvis du tænker tilbage på sidste gang, du var ude 
og handle dagligvarer. Kan du fortælle lidt om den situation? Hvis du kan huske det? 
 
M: Det kan jeg godt. Det var i forgårs, nej, det var i går. Det var ikke den bedste situation, for 
det var i påskedagene, og vi var en i døgn-fakta, som desværre, som det også var sidste år, som 
ikke havde specielt mange varer tilbage, da det var den sidste påskedag. Men jeg fisk da lidt 
fornødenheder.  
 
I: Ok. Brugte du meget tid derinde i butikken? 
 
M: Nej, der var jo ikke så mange varer, så jeg brugte ca. 10 min.  
 
Grin – host 
 
I: Og hvilket humør var du i? 
 
M: Jeg var i ganske udmærket godt humør 
 
I: Ok. Men i og med at der ikke var så mange varer i butikken, gjorde det dig så irriteret eller 
ændrede det din oplevelse af situationen? 
 
M: Nej, jeg har faktisk prøvet en lignende situation på præcis samme tidspunkt sidste år, så jeg 
tænkte bare.... Sidste år var det faktisk lidt værre, så jeg var egentlig bare lidt positivt overrasket 
over, at det ikke var værre end det var. 
 
I: Ok, og var det en tur i sig selv, eller var det lige nogle ting på vej hjem fra et sted eller? 
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M: Det var en tur i sig selv.  
 
I: Ok. Og hvad var det du købte? Var det nogle ting, du havde planlagt du skulle købe? 
 
M: Øh, ja til dels. Nogle af tingene havde jeg planlagt, og andre af tingene havde jeg ikke 
planlagt.  
 
I: Ok, og de ting, du ikke havde planlagt at købe, hvordan kan det være at du købte dem? 
 
M: Mm, jeg skulle have et eller andet og spise til aftensmad, øøh, her i dag, og så tænkte jeg, 
hvad jeg muligvis havde lyst til og så rammer man altid ned i de samme tre fire ting, man kan 
vælge imellem, synes jeg. Og det blev så hakket oksekød til nogle hakkebøffer.  
 
I: Ok, øøhh, ja, så det var sådan at du kunne forudse at du havde et behov, så selvom du ikke 
havde besluttet præcis, hvad det skulle være, så vidste du godt, at du skulle have noget til 
aftensmad.  
 
M: Mmmh. 
 
I: Og hvad, var det så for nogle faktorer, der gjorde, at du besluttede dig for at købe hakket 
oksekød? 
 
M: Øhm, til dels at der ikke var så meget andet at vælge imellem, og til dels at hakket oksekød... 
Jeg synes egentlig ikke, at det smager særlig godt, men det har jeg synes førhen tror jeg, så altid 
når jeg lige går forbi sådan en gang hakket oksekød, så tænker jeg: Hakkebøffer, det er da en 
god idé.  
 
I: Så det er sådan lidt ud af vane faktisk? 
 
M: Ja, det er det nok.  
 
I: Så generelt set, synes du så det var en positiv eller en negativ oplevelse at være ude og handle 
på det tidspunkt? 
 
M: Mmm, der var lidt kø, men den kom faktisk igennem sådan relativt hurtigt, så det var ok. Så 
relativt positiv oplevelse.  
 
I: Så tiden er en afgørende faktor for dig, når du handler.  
 
M: Ja, der skal ikke være for meget kø og..... for meget mylder. Jeg kan bedst lide at handle 
ind.... Hvis jeg kan komme af sted med det, handler jeg gerne ind, hvor der ikke er andre... så 
mange andre, der handler ind. Så går det bedre.  
 
I: Ok. Så det er en af de primære faktorer, som er væsentlige, når du handler, det er at det skal 
gå sådan relativt stærkt og smertefrit.  
 
M: Ja, stærkt og smertefrit, og ikke alt for meget stress inde i forretningen. 
 
I: Øhm... Den her oplevelse du havde, er det sådan som det generelt er, eller vil du sige, at det 
er meget forskelligt eller? 
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M: Mmh... Det kan være meget forskelligt. Normalt er der jo lidt flere varer i butikken... 
mmm.... øh. Generelt synes jeg jo..... Jeg prøver jo gerne at handle der, hvor der ikke er så 
mange mennesker, så der går det jo normalt ganske smertefrit.  
 
I: Og kan du sådan prøve at beskrive generelt... Det er jo selvfølgelig svært at sige, fordi man 
køber mange forskellige ting... mht. Dagligvarer, hvad er det for en type produkter, du køber 
som regel? Hvilke kriterier, der gør sig gældende? Om det sådan er prisen, der er meget 
væsentlig eller om du går meget op i økologi  eller du går meget op i noget helt tredje? 
 
M: Altså nu er jeg jo studerende, så prisen er helt sikkert en faktor. Og det er det nok blevet 
mere her på det seneste end det har været før, tror jeg. Jeg er begyndt at lægge mere og mere 
mærke til det, tror jeg. Jeg prøver altid at købe det billigste alternativ af de ting, jeg køber. Der 
er nogen ting, jeg køber økologisk med, men det er primært mælk, og især æggeprodukter, fordi 
jeg synes, det er ret synd for de høns, som ikke lever under økologiske forhold. Ellers så køber 
jeg også noget andet økologi, men det er mest frugter, hvis det er noget, der smager lidt bedre. 
Det kan det godt gøre en gang i mellem, hvis det er.... [uklart]. Men ellers er det primært prisen, 
og ja... så gør jeg selvfølgelig også lidt op i om produktet er sundt generelt, om der er meget fedt 
i, jeg prøver at holde mig væk fra fede sager og prøver at få et godt... få nogle produkter med et 
lavt kalorieindhold.  
 
I: Ok. Så det lyder lidt som om at det primært er det pris, og så for nogle enkelte kategorier, er 
det så nogle andre faktorer, der spiller ind. 
 
M: Ja, men også generelt, så er jeg i hvert fald begyndt en del at kigge på kalorieindholdet også, 
og prøver at vælge varer, som ikke har kalorier, øh, mange kalorier. Men indenfor de 
varegrupper jeg vælger prøver, jeg altid at gå efter den laveste pris.  
 
I: Så når du står i butikken, for du snakkede også om, at du tit gerne ville have det overstået 
rimelig hurtigt, så kan man også bruge meget tid på og stå og sammenligne priser og 
sammenligne kalorieindhold, så hvor meget vejer det kriterium, når du er ude og handle. Er det 
noget, du bruger meget......... 
 
M: Man er jo altså....... Når man handler ind i et supermarked er det sådan meget efter vane, 
synes jeg, man går meget efter de samme produkter, som man har afprøvet før. Og så ved man 
jo godt, hvilke der har lavt kalorieindhold. 
 
I: Ok. Så.... ja. Ok. Øhh. Men hvis vi så måske kan snakke lidt om, når du køber andre 
produkter, fx. tøj. Øh. Kan du huske sidste gang, du købte noget tøj? Det er måske lidt sværere 
at komme i tanke om.  
 
M: Øhh. Mmmh. Sidste gang jeg købte tøj? Ja, det kan jeg egentlig godt. Hvis jeg ikke tager 
meget fejl, har det været lige efter jul, hvor at jeg byttede nogle af mine julegaver til noget andet 
tøj. Hvor jeg så købte noget andet tøj. Øhh. Det sidste jeg købte ind er en sweater fra United 
Colors of Benetton.  
 
I: Ok. Så det var en lidt speciel situation, forbi du skulle bytte en julegave, og der har man for 
det meste en tidsfrist og sådan, så det var ikke...  
 
M: Jamen, vi fik egentlig byttet julegaven til pengene, og så købte vi noget samtidig, så vidt jeg 
husker. 
 
I: Ok. Så du kunne godt have beholdt pengene, og så gå ind noget tid senere.  
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M: Ja.  
 
I: Ved en anden lejlighed... Øh, hvordan... Brugte du meget tid på det eller var det sådan? 
 
M: Ja, jeg brugte en del tid på det. Jeg tror, jeg fik prøvet en 7-8-9 sweatere igennem, inden jeg 
besluttede mig for det endelig køb.  
 
I: Ok. Og hvordan var dit humør, din stemning, var det noget du hyggede dig med eller var det 
vildt stressende at skulle prøve de der 8 forskellige sweatere? 
 
M: Det var lidt stressende, for det var sådan lige der i julemåneden der. Øh.. Ja, generelt så... Ja, 
det var vel meget hyggeligt i starten, men jeg var også så træt, for jeg havde lige været på 
arbejde, så til sidst blev det måske lidt stressende, så vidt jeg husker. Men det var vist egentlig 
udmærket. Jeg har ikke nogen dårlige minder fra indkøbet der.  
 
I: Ok. Så var det noget.... Var det noget du ligesom havde planlagt den tur, eller var det lige, at 
du kom forbi? Men nu hvor du byttede en julegave, så havde du lidt planlagt det, i og med at du 
havde gaven med...  
 
M: Ja, det var planlagt.  
 
I: Og havde du besluttet dig inden, at du ville købe en nye sweater for pengene eller...  
 
M: Ja primært så ville jeg gerne have haft en sweater.  
 
I: Ok. Købte du andre ting, som du ikke havde planlagt, at du ville købe? 
 
M: Den dag? [Lang tænkepause] Mmm. Nej, jeg tror det ikke. Jeg kan ikke huske det. Men jeg tror 
det ikke.  
 
I: Nej, det gjorde ikke det store indtryk på dig i hvert fald. 
 
M: Nej.  
 
I: Det primære var sweateren? 
 
M: Ja.  
 
I: Ja. Så du sagde, at du synes, at det var lidt stressende, men du var i sådan ok humør, så 
generelt... Var det en god eller dårlig oplevelse, en positiv oplevelse? 
 
M: Det var en relativt positiv oplevelse.  
 
I: Er det sådan det ofte er, når du køber tøj? At det er på den måde? 
 
M: Positivt? Jaah... Ja, når jeg køber til mig selv, og har bestemt mig for at nu skal jeg ud og 
købe noget til mig selv, så er det for det meste ret positivt. Øh, hvis det er fordi at man er med 
en anden én, som går og shopper, så er det ikke altid positivt. Jeg keder mig lidt ved at være 
sidehæng til shoppingture.  
 
I: Ok. Du sagde lige før, at det var ok, når du havde besluttet dig for, at du skulle ud og købe 
noget, så det er sådan det som oftest foregår, at du finder ud af, at nu vil du købe noget du 
mangler, og så går du ud og køber det eller hvordan? 
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M: Ja, det er det nok. Eller jeg tænker med mig selv, at nu har jeg lyst til at købe et eller andet, 
ikke fordi jeg måske mangler noget, men nu vil jeg tage på en shoppingtur og købe noget tøj. 
Det er primært der, jeg køber det.  
 
I: Ok.  
 
M: Det er ikke så meget i skynding. Det var det førhen for en del år siden, men som studerende 
så er økonomien ikke lige til det. Til sådan nogle impuls indkøb...  
 
I: Nej, ok. Det var nemlig mit næste spørgsmål, om du synes, du foretager mange impulskøb? 
 
M: Ikke lige med tøj i hvert fald.  
 
I: Nej.  
 
M: Med alt mulig andet gør jeg. Ikke lige med tøj, eller i den prisklasse... 
 
I: Hvad er det så for nogle ting du køber, når du køber impulskøb? 
 
M: Mmmh, det er vel primært.... det er madvarer og musik... Hvad er det mere... mmm... 
 
I: Fx. når det nu er madvarer, er det så, hvis du ser noget, og det ser lækkert ud eller hvad er det 
for nogen ting, der gør, at du køber det så? 
 
M: Ja, hvis man sidder i en læsesal, fx. oppe på Handelshøjskolen og sidder og læser en dag, og 
man lige synes, man skal have løftet fødderne lidt, så synes man, at man skal have et formål med 
at løfte fødderne, og så går man gerne op i kantinen og køber et eller andet man overhovedet 
ikke har brug for at købe, som gerne er en eller anden form for slik eller en kop, kop te nr. 10 i 
løbet af en dag. Sådan et eller andet fuldstændig unødvendigt. Det er i hvert fald... [uklart] Hvor 
man bare gør det, fordi man synes, man skal have et formål med at rejse sig.  
 
I: Ja.. Og det er ikke så godt eller hvad? Det lyder sådan som om, du vurderer det til at være 
rimelig negativt. 
 
M: Ja, altså hvis jeg kunne lade være med at gøre det, så ville det være mest positivt, ville jeg 
synes. 
 
I: Ja, øh, men når du køber tøj, for at vende tilbage til det, hvad er det så der karakteriserer de 
produkter, du køber, hvis man generelt skal beskrive det? Om det er nogle mærkevarer eller det 
er, hvad du nu lige falder over, eller om der er nogle kriterier?  
 
M: Jeg går rimelig meget op i... Det meste af tøj er mærkevarer, og det er selvfølgelig også nogle 
generelle mærker, men jeg kan godt nogen gange være lidt splittet præcis hvad for en type, det 
skal være. Noget af mit tøj er meget efter min alder, sådan lidt polo t-shirts og sweatere og 
Ralph Lauren... Den anden stil er måske lidt mere causual t-shirts, lidt street-agtige t-shirts. Så 
det er primært de to stile, jeg går rundt.  
 
I: Ok, og det er karakteriserer dem, er det mere stilen, og ikke så meget.... Hvad skal man sige? 
Altså mærkerne eller prisen eller? 
 
M: Det er nok stilen, men stadigvæk er der jo bestemte mærker, jeg køber, men det er jo nok 
også fordi de har den stil, som jeg går i.  
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I: Så det hænger lidt sammen. Ja, så det betyder noget for dig, når du køber tøj? 
 
M: Øhhh, jamen, det gør det. Jeg går generelt, faktisk typisk egentlig efter de samme mærker, 
øøh, ret ofte. 
 
I: Ja.  
 
M: Men igen, det er jo så også fordi, jeg ved, at det er den stil, jeg godt kan lide.   
 
I: Ja. Ok. Så det lyder som om det først er nu, at du bliver klar over, at det er noget du går efter, 
sådan næsten ubevidst eller hvad? 
 
M: Nej, jeg tænker da over det, især hvis man køber sit par Diesel bukser nr. 5 eller 6 eller et 
eller andet, og man altid køber Diesel, og de er jo altid fem gange dyrere end alle andre 
cowboybukser, men så tænker man, hvorfor kunne man ikke bare købe nogen, der er meget 
billigere, og så er det jo fordi de bare generelt passer til ens stil meget bedre, end de andre 
umiddelbart gør, så man rammer bare sin stil nemmere ved at købe Diesel i det her tilfælde. 
Med polo t-shirts som jo egentlig ligner hinanden, men der signalerer mærkerne jo helt sikkert 
et eller andet. Jeg tror, de polo t-shirts, jeg køber, som er Ralph Lauren og Tommy Hilfiger, de 
signalerer jo i forhold til, hvis jeg købte Marlboro eller et andet, så signalerer de lidt mere den 
stil, som jeg går efter, som er måske ungdommelig men lidt upper-class stadigvæk, hvor 
Marlboro måske lidt mere er, det ved jeg ikke.... amerikansk, vel også stadigvæk relativt 
ungdommeligt, men måske lidt mere Køge-agtigt... Hvis det giver nogen mening? 
 
I: Jow, ok, ja. Mmh. Du snakkede om, at når du køber dagligvarer, så gælder det rimelig meget 
om, at det skal gå relativt hurtigt og smertefrit, øh, og ikke være alt for stressende oplevelse, og 
der måske ikke være alt for mennesker, lyder det til.  
 
M: Jeg prøver i hvert fald, hvis jeg kan vælge mellem to tidspunkter, og det ene tidspunkt er der 
ikke så mange i dagligvarebutikkerne, og det andet er der, så prøver jeg klart at vælge det 
tidspunkt, hvor der ikke er så mange, hvis det kan lade sig at gøre. 
 
I: Mmmh. Hvordan er det, når du køber tøj? Er det noget, der også skal gå rimelig hurtigt eller? 
 
M: Nej, det behøver det egentlig ikke, men der er det nok vigtigt for mig, at der ikke er for 
stresset, øøøh, i butikkerne, altså hvis jeg kan undgå at shoppe på en lørdag, så jeg vil jeg gerne 
gøre det, så vil jeg hellere shoppe en tirsdag formiddag, start eftermiddag, for der er ikke så 
mange mennesker i byen, så man har bedre tid til gå rundt i sit eget tempo og finde det tøj frem 
man gerne vil have Det er meget hyggeligere, synes jeg... [uklart].... 
   
I: Selvfølgelig. Hmmm. Altså både i dagligvaresituationer og tøj og andre produkter, kigger du 
så efter tilbud og reklamer, når du er inde i butikken? 
 
M: Hmmm, tøj gør jeg ikke så meget. Altså hvis der står to t-shirts, og jeg synes, de begge to er 
lige fede, og der er et tilbud på den ene, så den er meget billigere, jamen så overvejer jeg det da, 
men det er ikke det, som gør at jeg tager t-shirten frem. For jeg tager t-shirten frem, hvis jeg 
synes, den er rigtig sej. Øøhh. Med dagligvarer, der må jeg indrømme, at jeg en gang imellem 
bliver fuppet til at købe tre ting af den samme vare, selvom jeg kun har brug for en, fordi der er 
et eller andet tilbud på det, hvor jeg sparer to kroner, men det tænker man jo ikke over... Det er 
jo fuldstændig åndssvagt, men... jow det bliver jeg fuppet af en gang imellem. Helt sikkert.  
 
I: Så det er noget du kigger efter? 
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M: Ja, men ikke bevidst vil jeg sige. Jeg er ikke... Altså hvis jeg står og skal have en eller anden 
vare, og jeg kan se, at der er tre for ... 
 
I: Ja, ok.  
 
M: ...for en eller anden pris, så køber jeg tre.  
 
I: Ok, men det er ikke sådan, at du lige pludselig ser, at der er tilbud på flåede tomater, som du 
egentlig ikke står og mangler, men nu sparrer du jo lige en tyver, og så kan du jo lige hamstre 
derhjem til? 
 
M: Nej, det gør jeg ikke så meget af. Jeg er heller ikke en tilbudsaviserjæger overhovedet på 
nogen måde.  
 
I: Nej, ok. Øhm, kan du huske en reklame, som du har set fornyelig?  
 
M: Øhm, ja, øh, jeg har set flere i dag. Jeg så en ret god én her, som jeg faktisk grinte ret meget 
over. Hvad var det den var? Åh... Nåeh jo, for CBB’s mobil idag om... at livet skulle være 
nemmere... Jeg kan faktisk ikke helt huske den. Jeg kan huske en anden en, jeg også så i dag. Fra 
DanBolig, tror jeg... eller en eller anden.... boligforretning... 
 
I: Ejendomsmægler? 
 
M: Ejendomsmægler, ja, som sagde et eller andet med, at de var ude i verden, og der var så 
mange fordomme omkring landbyboere og forstadsbeboere, som de [uklart]... 
 
I: Ok, og du synes det var... Altså var det en god reklame eller? 
 
M: Øhh, ja det var faktisk, den var relativt sjov.  
 
I: Og hvad var det der var det sjove i den, hvis du kan beskrive det? 
 
M: Øhh, den skulle vise fordommene omkring landsbyboeren, der stod den ene landmand og 
talte med den anden landmand og så sagde han: ”Ved du hvad, du får huset.... Hvis du køber 
huset for det her, så får du min søster med”, og så stod søsteren og grinte, og så sagde den 
anden: ”Det er en deal”. Men man skulle nok have set den, fordi... for søsteren var relativt grim.  
 
Latter 
 
M: Så det var lidt sjovt, og det var også ret sjovt at lave en joke med bagefter, for de sagde 
selvfølgelig at det var på en fordom.... [uklart pga. latter] Men sådan fungerer det jo...  
 
Latter 
 
I: Ok. Og hvis du stod i en situation, hvor du rent faktisk skulle bruge en ejendomsmægler, ville 
det så ligesom have nogen indvirkning på, at du ville vælge dem, frem for nogle andre?  
 
M: Øh, nej, det tror jeg ikke.  
 
I: Nej? 
 
M: Der ville jeg måske prøve at analysere markedet lidt mere end bare at kigge på reklamerne.  
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I: Ja, ok, og generelt set synes du så, at reklamer og tilbud påvirker dig? For du siger, at i en 
dagligvaresituation kan det godt påvirke dig, hvis du specifikt står og alligevel er ved at købe et 
produkt, men sådan mere generelt? Føler du så, at det har en indflydelse på din...? 
 
M: Altså det har jo en indflydelse, et eller andet sted, måske mere ubevidst. Generelt er jeg af 
den holdning, at jeg synes, at reklamer er... er... er noget djævlens værk. Øh, det er lidt skidt i 
hvert fald. Jeg synes ikke, at de opfylder den rolle til fulde, som de burde gøre. Øh, men jow, 
den har jo nok en indvirkning på... noget underbevidst, især med mærker, tror jeg. Med 
identitet...  
 
I: Hmm, og du siger, at de ikke opfylder den rolle, som de burde, hvad for en rolle burde de 
opfylde? 
 
M: Altså jeg synes, at reklamernes rolle burde være at give information, hvor jeg synes, at der 
bliver lagt meget mere.... at de skal formidle en kultur agtigt. Det synes jeg måske ikke er 
virksomhedernes eller reklamemændenes egentlige rolle at skulle lave kulturelle afsnit, påbud 
påduttet produkter... Hvis det giver mening? 
 
I: Jaah... Altså sådan lidt...  
 
M: Altså, jeg synes de tager sig for meget betalt, og der bliver proppet for mange ressourcer ind 
i at lave reklamer i forhold til det, som samfundet reelt får ud af det. Reklamer kan være meget 
godt i en informationsgivende situation, men de prøver at lægge så meget mere ind i 
reklamerne, for at kunne vinde en eller anden konkurrence indbyrdes mellem de forskellige 
firmaer, så der bliver proppet for mange ressourcer ind i reklamerne i forhold til hvad 
samfundet reelt får ud af den information, der kommer ud fra reklamerne... 
 
I: Og prisen bliver så lagt over på forbrugeren? 
 
M: Ja, præcis, ikk?. Samfundet betaler ressourcerne til sidst...     
 
I: Så generelt er du sådan relativt negativt indstillet overfor den måde, reklamer er nu, men ikke 
deres eksistens generelt set? 
 
M: Nej, men altså eksistens generelt set har de jo... de har jo en eller anden berettigelse i... 
eftersom de skal give forbrugeren information mærker... eller de varer, som findes på markedet, 
og information er jo altid en god ting. Men hvor mange ressourcer vi skal lægge ind i og for at 
få de her informationer ud, det er så det der er spørgsmålet, og der synes jeg, at der bliver lagt 
for mange ressourcer ind det nu... Også fordi en stor del af de ressourcer, de ikke går til 
innovation, men bare går til hype... 
 
I: Mmm. Så vil jeg gerne gå videre til at vise dig nogle eksempler på, øhhh, reklamer eller hvad 
man skal kalde det, øh... Vi starter med den her... Så kan du lige kigge på den og læse teksten.  
 
I: Hvad synes du om denne reklame? 
M: Mmm, den er fængende på den måde, at man kender i hvert fald to af de tre af de modeller, 
der er på billederne, som er.... den ene er en popkunstner, der er relativt populær for øjeblikket 
og den anden er en skuespillerinde. Jeg ved ikke lige, hvem den tredje. Så på den måde fænger 
det, fordi man altid bliver draget af genkendelsen, øh... Teksten nedenunder fænger måske ikke 
helt så meget, der skal man virkelig sådan sætte sig ned og læse, og reklamer skal man jo gerne 
kunne forstå på sådan tre sekunder eller et eller andet. Hovedpointen skal være der på tre 
sekunder. 



 9 

 
I: Mmm, men hvis du ser sådan mere på budskabet i teksten og reklamen som helhed? 
 
M: Mmm, jamen det giver jo meget god mening... Der er nogle kunstnere, som so gør nogle 
ting gratis for at kunne hjælpe med nogle ting mod HIV og AIDS, og hvis man så køber det her 
tøj, så hjælper man også selv. Så kan man lige som identificere sig med kunstnerne...  
 
I: Og hvad synes du så om det produkt? 
 
M: Altså jeg synes, idéen er meget god. Hvis du har nogle teenagere, som rigtig godt kan lide 
hende der Rhianna fx, så vil de måske købe produktet, fordi det jo er Rhianna, og Rhianna går 
op i, at vi skal få AIDS ned, få HIV og AIDS ned, og vi skal lægge nogle penge til det, og det vil 
de her teenagere måske også tænke, at hun går op i det her, så skal vi måske også gå op i det og 
så skal vi tænke lidt mere over det, og samtidig vil vi måske også købe tøjet, fordi Rhianna går 
åbenbart også op i tøjet, eftersom hun bruger tøjet. Jeg synes da, det virker meget godt.  
 
I: Mmm, men er det er produkt, som du selv kunne finde på at købe? 
 
M: Mmmm, muligvis. Jeg ville da ikke være negativt stillet overfor det i hvert fald. Men altså, det 
er jo noget med stil. Nu har jeg ikke... Nu er der jo kun lige tre eksempler på det her. Men det 
ser da ud til at være noget tøj, jeg godt kunne finde på at gå i.  
 
I: Mmm, men hvad er det, der sådan udover... Hvad kan man sige? Karakteriserer produktet, 
altså... Fordi det er jo sådan...? 
 
M: Produktet er jo nok.... at det er for unge umiddelbart.... Det er sådan lidt street causal agtigt. 
Mmm, men så er det også for de smarte, ikk’... jeg går udfra, at den sidste er en eller anden hip-
hop kunstner, som jeg ikke har hørt om? Øhh... 
 
I: Det er Timberlake.  
 
M: Er det Timberlake? Timberland eller Timberlake. 
 
I: Timberland.  
 
M: Timberland. 
 
Grin 
 
M: Er det det? 
 
I: Mmm.  
 
M: Hm, det kan man ikke lige se her. Hm, det er fordi.... [uklart] Øh, men de er jo på toppen af 
deres game lige for øjeblikket, øhh, så de har jo i hvert fald fuldstændig styr på hvad der er god 
mode... de her tre, må man umiddelbart gå udfra... Den sidste er for resten ikke en skuespiller, 
det er da hende der fra Cardigans, kan jeg se 
 
I: Ja 
 
M: Mmm, bestemt, jo, hvis man i hvert fald kan lide deres musik, og føler sig med inde i den 
stil, jamen så er tøjet da også helt sikkert noget man vil der er godt.  
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I: Så det med at man donerer penge til AIDS forebyggelse og HIV forebyggelse er ikke en del af 
produktet, så man får mere med kunstnernes.... ? [afbrudt] 
 
M: Jo, jeg tror da også, at det er en del af produktet, øh, men i den stil at jamen de her tre 
kunstnere går rigtig meget op i... [uklart], så hvis man virkelig går op i hvad... Hvis man synes at 
stilen, hvad de her kunstnere gør, ikke kun hvilket noget tøj de går i, men også den stil med at 
donere, så kan man også opnå det samme med at købe det her tøj, så man opnår selvfølgelig 
flere ting, men som jeg... hvis jeg skulle ud og købe det her tøj, så ville jeg jo nok primært først 
kigge på stilen, men at der er noget... 25 % af prisen, der går til HIV og AIDS er bestemt ikke 
nogen negativ faktor. 
 
I: Mmm, nej ok. Ok, så du siger, at det primære for dig er at det er en god stil, og de her 
kunstnere kan stå inde for at det er en god stil, for de er... de er ligesom meget fremme i tiden 
kan man sige...  
 
M: Ja, men også lidt at de her kunstnere repræsenterer måske også... hvad kan man sige... de 
repræsenterer sådan ikke bare stilen, men de repræsenterer den... kultur, den subkultur, om du 
vil, som jeg måske også kan identificere mig med et eller andet sted. Og... ved at så se, at jamen, 
der er nogle hovedpersoner fra den her subkultur, som jeg kan identificere mig med, som 
fremstår med at det her det er et mærke, der står inde for, og det her er en sag, de står inde for, 
så er det måske også noget jeg mere lægger mærke til, så er det måske noget jeg muligvis også 
kan identificere mig med. Hurtigere i hvert fald... Det er i hvert fald noget, der ville gøre, at jeg 
blev fanget hurtigere i blikket af det og ville overveje og se nærmere på det i hvert fald.  
 
I: Ok. Så det er vigtigt for dig, at du føler, at du kan identificere dig med det som du køber står 
for? 
 
M: Øh, ja. Ja, det er det bestemt. Sådan er det jo også med, synes jeg, med mærker, og hvad for 
en stil tøj, du køber, og sådan noget... Det er jo altid... i hvert fald meget med tøj, synes jeg, det 
er for mig. Jeg ved godt, det ikke er for alle. Der er sikkert en masse, som ikke tænker over, 
hvad det er for noget tøj, der bare skal have noget på. Men jeg tror da, de fleste eller rigtig 
mange tænker over, i hvert fald, hvis de tænker over, hvad for noget tøj de køber, så er det 
netop fordi de gerne vil kunne... den stil tøjet det er skal være en del af deres identitet. Så... øh, 
hvad for en identitet tøjet afspejler, eller hvad for en kultur tøjet afspejler, har en klart en stor 
betydning for, hvad for noget tøj de køber...  
 
I: Men hvorfor er det vigtigt for dig, at tøjet skal afspejle din identitet? Hvad for du ud af det? 
 
M: Det viser måske omverdenen hurtigere, hvem jeg er. Øhh. Jeg føler mig mere tilpas i... hvis 
det er noget tøj, som jeg synes afspejler, hvem jeg er. [uklart] Og det er noget lækkert tøj... jeg 
synes selv, jeg ser godt ud i noget tøj, som afspejler den identitet, jeg er. Fordi den identitet man 
er, det er jo .... i hvert fald den identitet man ønsker at være, det er jo, det er jo også fordi det er 
den identitet, man synes er den gode identitet, det er det man synes der er bedst. Så derfor ser 
man vel også federe ud i tøjet, hvis det det man synes, man ser bedst ud i... Hvis det giver nogen 
mening?  
 
Latter 
  
I: Ja, det som jeg hører at du siger, er at du føler dig mere tilpas i noget, som afspejler din 
identitet.  
 
M: Ja, man føler sig mere tilpas, men samtidig så... Din identitet har du jo sporet dig ind på via 
gentagende gange over længere tid, ved at få spejlet dig ind på, hvad det er du synes, der er fedt 
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og godt, og hvordan du gerne selv vil være i den her verden. Og du spejler dig ind på nogle 
subgrupperinger i samfundet et eller andet sted, hvor du får nogle mere... hvor du bliver 
påvirket fra alle mulige forskellige steder af til at spejle dig ind på nogle subgrupperinger, og så 
identificerer du dig med alle de her subgrupperinger, fordi du synes gennem alle de her 
påvirkninger, at det er sejt, sådan som man ser ud i den her subgruppering. Og hvis du synes det 
er sejt, sådan som man ser ud i der, så vil du også gerne se sådan ud, så er du bedre tilpas, ved at 
du også selv ser sådan ud. Ved at man kan identificere sig, og det er den måde, man opbygger 
sin identitet på. Det er i hvert fald sådan jeg ser det.  
 
I: Så hvorfor er det vigtigt for dig at høre til i en gruppe ligesom? 
 
M: Jeg tror bare, det er noget at gøre om, at ja... hvem man gerne selv vil prøve at være, hvem 
man selv kan, synes man... eller hvem man gerne vil prøve... både hvad for en person, man 
gerne vil være, men også hvad for nogle personer, man godt kan lide at omgås med og... ja, bare 
hvor man gerne vil være henne af... Det ændrer sig selvfølgelig også i løbet af livet, det er vel 
meget normalt. Men det er jo igen de her påvirkninger, som hele tiden vil være der. Så skifter 
det over... Jeg går ud fra, at det må være et eller andet med... at man som menneske gerne vil 
høre hjemme et eller andet sted. Det ligger vel dybt i vores urinstinkt, går jeg ud fra.          
 
I: Mmm. Så for at vende tilbage til reklamen og den her sag, er det en sag du gerne vil støtte? 
Sådan generelt set? Er den relevant for dig? 
 
M: Ja, jeg synes, HIV/AIDS er en god sag. Der er mange gode sager i verden, men HIV/AIDS 
er bestemt en af de rigtig gode. Øh. Jeg synes, det er en forfærdelig sygdom, og utrolig mange 
millioner mennesker lider under den, og hvis vi kunne få det vendt om, så tror jeg, verden ville 
være et bedre sted.  
 
I: Og føler du at du støtter sagen, hvis du køber det her produkt? 
 
M: Øh, ja, når 25 % af prisen går til det, så støtter man det jo. Plus at man, jeg ved ikke om der 
er nogen mærker på produktet, så man også viser at man har støttet det, og på den måde kan få 
andre til at støtte det ved at gå i tøjet. Øh, det ved jeg ikke om der er. Det ser det ikke 
umiddelbart ud til at der er. Så ville det måske også støtte det endnu mere. Jo, men man støtter 
det med penge, men jeg ved så ikke så meget om Youth AIDS og Designers Against AIDS, 
som er de to organisationer, som står for det, så det kommer også an på organisationerne, og 
hvor mange penge, der går til administration hos dem og sådan noget...  
 
I: Mmm. Men hvad vil du sådan selv  personligt få ud af støtte sagen, tror du?   
 
M: Mmmm. Jeg synes, det er vigtigt, at... Nu er jeg ikke selv den, der har de fleste midler lige pt.  
som studerende, men jeg synes, det er vigtigt, at dem, som har flere midler end andre skal... 
Eller de som kan støtte sådan nogle projekter, skal støtte de her projekter, fordi de... øh... fordi 
sådan nogle projekter normalt ikke bliver så statsstøttet, som de egentlig burde blive. Hvis det 
ikke kommer fra private, så rykker de sig bare ikke særlig langt, især fordi der hvor problemet er 
rigtig stort, det er i Afrika, og de lande har ikke særlig mange midler. Så få midlerne fra lande, 
hvor problemet ikke er særlig stort, få staterne i de lande, hvor problemet ikke er så stort, til at 
støtte det i højere grad end de gør, bliver måske... det er lidt svært [uklart]... 
 
I: Men selvom det er vigtigt for sagen, at man støtter den, fordi de ikke får så mange midler fra 
andre steder end...  
 
M: Altså hvis man gerne vil gøre en forskel i verden, nogen gange... Generelt synes jeg, at det 
må være op til... Det burde være det kollektive samfund, som sørger for, at samfundet fungerer 
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[uklart]. Men det viser sig også gang på gang på gang, at det bare ikke er med alle sager, at det 
fungerer så optimalt. Så må der private kræfter ind, øhh... som jeg egentlig ikke synes er en 
optimal idé, men i hvert fald en god idé. Plus at man så selvfølgelig også samtidig får, når man 
får private kræfter ind, også får engageret private mennesker i sagen. Nogle gange mere end 
andre, men så snart man får engageret nogen, så kommer der også en diskussion om det, og så 
kan det være at sagen rykker sig endnu videre.  
 
I: Mmm, men hvis man skal se på, hvad du sådan mere personligt får ud af støtte den her sag? 
Du talte om, at hvis man gerne vil gøre en forskel, så må man nogen gange sørge for at gøre det 
selv...  
 
M: Ja, altså... 
 
I: Hvad giver det dig at støtte sådan en sag? 
 
M: Hvis det er en sag, jeg er meget engageret i, så kan det give mig... øh... personlig satisfaction, 
at jeg støttet sagen og prøvet at gøre en forskel, bestemt. Øh... Andre gange kan det være, at jeg 
lige giver nogle penge, men måske ikke er så engageret i sagen, det er det jo oftest, hvis man lige 
bliver stoppet op et eller andet sted og lige og giver nogle penge eller køber noget tøj, hvor man 
så giver nogen penge til det. Der behøver man måske heller ikke at være så engageret i sagen. 
Nogen gange vil man måske bare købe tøjet. Men... men det er jo ikke nogen dårlig følelse at 
vide, at man i hvert fald har gjort en lille forskel.  
 
I: Det er ikke nogen dårlig følelse, hvad er det så for en følelse? 
 
M: Mmm, jamen det er vel en god følelse... [latter] Men igen altså, det er grader, ikk’. Altså for 
mig at se, så... øh.... Vil jeg... Det kommer an på, om jeg meget gerne vil have tøjet til at starte 
med. Jo, det kunne godt være en rigtig god følelse, men generelt set ville det måske være.... 
mmm... ikke en mindre god følelse, men god følelse, men ikke noget, som betød så meget for 
mig igen... Kommer ind i underbevidstheden og så ud igen... [uklart] 
 
 I: Men den der gode følelse, hvad ville du få ud af at få den? 
 
M: Altså hvis det.... Hvis jeg... kunne få noget engagement i sagen på en eller anden måde, så... 
ville jeg bare føle mig bedre tilpas som menneske... Jeg ville... 
 
I: Altså hvis du kunne øge andres engagement i sagen, mener du eller? 
 
M: Nej, også hvis jeg kunne komme dybere ind i sagen og få mere forståelse for sagen, føle 
mere for sagen...  
 
I: Tror du, du ville gøre det ved at støtte sådan en....  
 
M: Ja, måske, hvis der.... fx. også var en leaflet omkring sagen... hvad det var. Så ville jeg måske 
gøre det mere. Øh... Men det kommer meget an på... altså... Hvor god en følelse, det er og hvad 
jeg ville få ud af det at have det godt med mig selv ved at have gjort det, kommer meget an på, 
hvor engageret jeg er i sagen. For ellers er det jo bare om, at så har jeg givet nogle penge til et 
eller andet, som kan være X, og så... Det er da meget godt at give nogle penge en gang i mellem, 
men så ville man måske ikke lægge mærke til det mere end det. Hvis jeg ikke er engageret i 
sagen, så er det jo bare en sag ud af mange sager, som jeg så har givet et eller andet beløb til. Og 
så ville det måske ikke betyde mere end det. Øh... Men hvis det er en sag, som jeg er engageret i, 
i en eller anden form, det behøver jo ikke være ekstremt engageret i, jamen så ville jeg måske 
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også tænke mere over, jamen det var også godt, det var faktisk rigtig dejligt at jeg fik givet nogle 
penge til det, for det synes jeg der var brug for.  
 
I: Men som..... 
 
M: Personligt ville jeg jo ikke få mere ud af det, end en god følelse, og jeg synes, at så var der 
blevet gjort et eller andet rigtigt i verden. Altså jeg ville ikke få andre ting ud af det, tror jeg.  
 
I: Nej. Ok, så du siger, at hvis det er en sag, som du er meget engageret i, så ville du kunne opnå 
at få en rigtig god følelse ud af at donere penge til en sag, fx. gennem sådan et tilbud her.  
 
M: Mmm, følelse og tilfredsstillelse.  
 
I: I det her tilfælde synes du så, at sagen passer godt sammen med produktet?        
 
M: Mmm, ja, det synes jeg faktisk. Produktet henvender sig til unge mennesker, og unge 
mennesker går meget op i tøj, de går også i byen og har sex, hvor der er AIDS, så det vil de 
gerne bekæmpe. Og AIDS er også en god ting generelt, der er noget der er på mange unges... 
mange unges bevidsthed generelt. Og jeg tror mange unge ved mere om AIDS end så mange 
andre sager fx. folkedrabet i Sudan eller global opvarmning, tror jeg. AIDS er mere noget unge 
bedre kan forholde sig til end de mange andre, så på den måde så synes jeg, at de har ramt 
fuldstændig plet ved at sætte det på noget tøj, for det er sådan noget unge går rigtig meget op i...  
 
I: Ok. Så betyder det noget for dig, at de to ting passer sammen?  
 
M: Jo, ja, det gør det vel... Altså, det... Hvis det havde været et eller andet, havde det måske nok 
været lidt mudret i min forståelse af den identitet, som produktet prøver at leve op til. Så havde 
det måske være mudret i forhold til den subkultur, som de henvender sig til. Hvis det fx. havde 
været tøj og så... øh... fx. folkemordet i Sudan... [uklart – bånd løber ud] 
 
I: Mmm. Hvad tror du H&M’s intentioner bag produktet og den her kampagne er?     
 
M: Mmmm. Jeg kunne godt forestille mig, at det var også for at ramme... de unge mennesker, 
som måske er rigtig engagerede i sagen, og som samtidig også kan identificere sig med denne 
her type mennesker, eller... denne her kultur, som tøjet udover også afspejler, men jeg tror også 
der er nogen, som er rigtig engagerede i lige præcis denne her sag, som godt kan lide...  
 
I: Som vil blive fangede af kampagnen? 
 
M: Ja, fuldstændig, mere end andet tøj. Som tænker, at når det også går til AIDS, så vil vi rigtig 
gerne også købe det. Det tror jeg helt sikkert.... 
 
I: Men som jeg hørte det, hvad du siger, så siger du, at du synes at AIDS og HIV bekæmpelse er 
en rigtig god sag, rigtig relevant sag og meget oppe i tiden, samtidig synes du at tøjet så ok ud, 
og du kunne også godt foreholde dig til den kultur, som ligesom de personer, der har designet 
tøjet og som repræsenterer tøjet på billederne, står for. Så i det store hele synes du egentlig, det 
er et ret godt produkt og en ret god sag. Men samtidig har jeg på fornemmelsen, at du er lidt 
forbeholden? 
 
M: Ja, mig personligt ville jeg ikke købe tøjet, hvis jeg ikke synes, tøjet var lækkert, bare fordi det 
støttede AIDS.    
 
I: Men du tror andre gør det? 
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M: Jeg tror stadigvæk, at de synes, tøjet skal være lækkert, men jeg tror der helt sikkert, at der er 
nogen indenfor den kultur, som det her tøj repræsenterer, at der er nogen som er mere 
engagerede i forskellige sager, velgørenhedssager end andre... 
 
I: End dig? 
 
M: End mig fx. ja. Som helt sikkert vil se det som et ekstra stort plus, at ved at købe det her tøj, 
ville man også give HIV og AIDS noget. På den måde vil det her tøj repræsentere endnu mere, 
eller de ville kunne identificere sig endnu mere med det her tøj end andet tøj i samme stil, som 
henvender sig til samme kultur, som ikke har det her.  
 
I: Ok, nå... Jamen, så lad os kigge på en anden reklame... [latter] Så skal du lige kigge lidt på den 
der, og det er jo altså ikke en rigtig reklame, men altså mere et produkttilbud, eller hvad man 
skal kalde det...   
 
M: Ok.  
 
I: Hvad synes du om det her produkt?  
 
M: Jamen, jeg synes det lyder meget godt.  
 
I: Hvad er det for nogle ting, der karakteriserer produktet? 
 
M: Jamen, det er et pengeoverførselsprodukt, et kreditkort. Det der karakteriserer det er jo det, i 
forhold til alle mulige andre, det er et mastercard, og i forhold til andre mastercards, er det 
sådan et Verdensnaturfondsmastercard, hvor de giver en 1 kr. hver gang man benytter kortet. 
Øh...  
 
I: Er det noget, der vil være vigtigt for dig, at det er sådan lidt mere end bare et mastercard, hvis 
du havde det? 
 
M: Ja, det synes jeg. Øh, altså hvis jeg havde valget mellem et mastercard og det her mastercard, 
øhhh.... og det ellers koster det samme, jamen så er det klart, at det her mastercard ville være 
overlegent forhold til.  
 
I: Og hvad ville du få ud af, at det her mastercard er overlegent i forhold til et almindelig 
mastercard? 
 
M: Øhh, jamen, at vide at her er der et produkt, hvor du får det samme som et andet produkt, 
men du får også lige lidt mere. Du får, at du hver gang... du ved, at hver gang du bruger dit kort, 
jamen så går der nogle penge til en sag, som... jo er ganske udmærket. Det går til 
Verdensnaturfond.... Nu ved jeg så, at man bruger måske ikke et mastercard lige så meget som 
et dankort, så det er måske selvfølgelig begrænset, hvor mange penge der kommer gå til det i 
sidste ende, men alting er jo godt... Små bække gør stor bæk, eller hvad man nu siger... ? Ej, det 
siger man ikke, vel? 
 
I: Mange bække små, gør en stor å. 
 
M: Stor år, præcis, det var lige det...  
 
I: Så du ville synes, at det var ret fint, at der blev doneret en krone, hver gang du brugte kortet? 
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M: Ja, helt sikkert. Og så hvis det ellers kostede det samme som et normalt mastercard, så ville...  
 
I: Og hvad ville du sådan rent personligt få ud af at vide, at der blev doneret penge hver gang du 
brugte dit kort? 
 
M: Jeg ville nok ikke tænke over det hver gang, jeg brugte mit kort, for at være helt ærlig... Øh, 
men... Men jeg synes generelt, at vi lever i en verden, hvor vi har misbrugt vores natur på det 
groveste, så de penge, som...altså... så hver krone vi kan sende dertil for at oprette noget af den 
natur igen, øhh, det er gode penge givet ud, synes jeg. Øhh, man må nok se, at selvom vi sender 
rigtig mange penge hjem, så går stadigvæk den forkerte vej et eller andet sted i verden i verden, 
men stadigvæk jeg synes, det er en god sag... og det ville jeg... 
 
I: Så du ville føle, at du gjorde en lille bitte ekstra ting ved at have det der kort?     
 
M: Jeg ville føle, at jeg i hvert fald var med til... at sænke den dårlige udvikling en lille bitte 
smule, og det er klart noget, som jeg går op i, fordi jeg... jeg går egentlig rimelig meget op i 
miljøsagen generelt, jeg synes, at... at det er faktisk en af de rigtig rigtig store problemer, vi lever 
med i verden. Vi har formået at destruere den natur, vi har haft på det [uklart]... Og vi bliver ved 
med at gøre det...  
 
I: Så.... så... Så hvordan ville du så have det med, at du vidste, at du gjorde det en lille bitte smule 
mindre dårligt, når du brugte dit kort? 
 
M: Det ville jeg have det godt med, det ville jeg føle en tilfredsstillelse med, tror jeg. Det ville 
faktisk... Det ville leve meget godt til min identitet, vil jeg sige.  
 
I: Det ville leve op til din identitet? 
 
M: Ja, hvis man kan sige det på den måde. Det ville, jeg ville føle, at... selvom jeg måske ikke lige 
frem er en Greenpeace medarbejder, så ville jeg stadigvæk føle, altså jeg kan blive sur over, at 
folk kører rundt i en firehjulstrækker... Det er rimelig meget den person, jeg er. Og ved at gøre 
nogle gode ting her, jamen så ville jeg føle, at det klart er noget, der passede godt til mig. [uklart] 
 
I: Ok. Og synes du i det her tilfælde at sagen passer godt til virksomheden og til produktet? 
 
M: Det er så et andet spørgsmål... øh... det kunne det... på sin vis godt være.... men det... jeg 
synes, det er godt, når private virksomheder tager initiativ til at lave sådan nogle ting der, det 
synes jeg er rigtig godt. Det er kun positivt, og vi kan kun få flere af dem. Der er få 
virksomheder, private virksomheder, som tager initiativ til at prøve at lave verden bedre, så det 
synes jeg er rigtig rigtig godt faktisk, at de gør det. På den måde passer det rigtig godt sammen... 
Men det er selvfølgelig klart, at hvis de så laver alle mulige andre ting, som går den modsatte 
retning i forbindelse med deres daglige forretning, jamen så har du et eller andet mudret billede, 
men det er ikke umiddelbart min opfattelse, at Danske Bank gør det...  
 
I: Så det gør ikke noget, at det ikke lige umiddelbart er en natur-virksomhed, så længe at sådan 
deres generelle forretningsdrivelse ikke modstrider det som sagen står for? 
 
M: Øhh, ja især her, når det... hvis det var en eller anden, lad os sige det var Exxon Mobile eller 
en eller anden, som begyndte at give penge ud til det her, og det var sådan nogle små 
millionbeløb eller et eller andet... selvfølgelig er små millionbeløb også velkomne, men... men 
det ville nok ikke ændre mit billede af Exxon Mobile på fjerneste vis... Øh...fordi de om nogen 
har tjent masser af penge på at destruere naturen. Med Danske Bank, kan man selvfølgelig ikke 
sige, at de ikke har tjent penge på, at naturen er blevet destrueret, men det er i hvert fald ikke 
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deres primære forretning, det er måske ud i flere led fra deres kunders side, øh... så der synes jeg 
da, det er godt, at de gør det, også fordi de ikke direkte selv har været med til at destruere 
naturen, men indser, at vi er et samfund, hvor naturen har dårlige kår, og det vil de gerne støtte 
om, og så det synes jeg er et rigtig godt initiativ, og jeg synes, at flere private virksomheder skal 
gøre det, det ville være godt. Jo flere, jo bedre.  
 
I: Du siger, at hvis det var Exxon Mobile, så ville dit syn på dem ikke blive ændret, bare fordi de 
donerede et mindre beløb, vil du sige at dit syn på Danske Bank bliver ændret af at du ser det 
her produkt fra dem? 
 
M: Ja, det gør det lidt, vil jeg sige... Jeg synes, det er godt, når en konservativ institution som 
Danske Bank går ud og i den grad, eller ikke i den grad... jeg ved ikke, hvor stort et beløb, ud af 
de 7 milliarder, de hiver hjem om året, så er det selvfølgelig ikke så stort et beløb, men ... 
[uklart], men når de gør noget, som de ikke behøver at gøre, men som de gør på deres 
stakeholders vegne, det synes jeg er positivt, og det er... og man kan selvfølgelig håbe på, at det 
er starten på at gøre endnu mere... Det er et godt initiativ i hvert fald... Det er bedre end ikke at 
gøre det, og de havde ikke behøvet at gøre det umiddelbart. Jeg tror ikke, at de skræmmer 
kunder væk ved ikke at gøre det, så at de gør, det er kun positivt....  
 
I: Hmm, så hvad tror de har tænkt bag produktet og kampagnen, og hvad tror du de får ud af 
det?     
 
M: Hmmm... jeg tror selvfølgelig, at de prøver, at... de prøver at forbedre deres image lidt... Jeg 
tror der er mange... venstreorienterede i befolkning, som går meget op i natur, som tænker på 
finansielle institutioner, som noget af det ondeste i verden, og de er med til at ødelægge den her 
verdenen, og de har vel prøvet at nå ud til de her mennesker, til også at blive deres kunder ved 
at lave sådan noget her, det kan være en ren marketingsgrund til det, men jeg tror også der... 
bestemt i toppen af Danske Bank er et reelt ønske om, at... give en bedre verden, end den vi er 
kommet ind... det tror jeg generelt, det tror jeg godt, der kunne være, uden at jeg ved det præcis, 
men det tror jeg godt, der kunne være... [uklart] så tror jeg generelt, at der fra samfundets 
spidser er et generelt ønske om at lave en bedre verden. 
 
I: Hmmm, du nævnte, da vi snakkede, om hvordan du ville have det med at selv få kortet, hvis 
det var det samme, samme pris for det her kort, som for et andet mastercard, så ville du 
selvfølgelig vælge det der, men hvis det var en højere pris for det andet mastercard... 
 
M: En højere pris for et andet mastercard? 
 
I: Eller en højere pris for det der mastercard, ville det så stadig være relevant for dig? 
 
M: Øh... Ja, det kunne det godt være, men det kommer selvfølgelig an på, hvor meget dyrere det 
er. Lad os sige, at det var sådan, at jeg betalte to kroner mere, og der kun var en krone der gik til 
WWF, så ville jeg selvfølgelig ikke gøre det, det er klart. Så ville jeg hellere bare give mine penge 
direkte til WWF, hvis det var det... Men det ville selvfølgelig ændre hele min opfattelse omkring 
Danske Bank i hvert fald, hvis man også selv skulle betale noget til det. Øhh...  
 
I: Jamen, konceptet er at man, altså man betaler et fast beløb om måneden for at have et 
mastercard... men de penge, som går til WWF, er nogen som Danske Bank donerer, kan man 
sige. Så de er uafhængige af det beløb, som du betaler. Så kan man selvfølgelig sige, hvis du 
skulle betale...  
 
M: Hvis man så betalte mere for også at også at give noget til WWF... [uklart] Ja, det kunne man 
jo godt gøre... 
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I: Det kommer an på, hvor meget man bruger kortet kan man sige. Hvis man brugte det rigtig 
meget, kunne man godt forsvare at man skulle betale 100 kr. mere for det her kort, for så ville 
man måske stadigvæk få en donation til WWF til at overstige difference til et normalt kort.  
 
M: Ja, jo jo...men... Det ville i hvert fald ændre en del i opfattelsen af Danske Banks rolle 
[uklart]... Ingen tvivl.  
 
I: Det er klart. Mmm, ok. Ja. Hvis vi lige skifter igen.... Så er det egentlig et meget simpelt 
koncept og et lidt andet produkt end dem vi har haft indtil nu. Hvad synes du om reklamen? 
 
M: Jeg synes, den rammer relativt plet. Øh, på deres målgruppe. Jeg går ud fra at deres 
målgruppe er mødre, der har børn, og så giver de så 1 kr. til hospitalsklovne, hvis deres børn nu 
er så uheldige at komme på hospitalet. Som enhver mor nu godt kan sætte sig ind i, at det nok 
så ville være godt for deres barn at have nogle klovne til at holde dem i godt humør, så det tror 
jeg... for mig der er det ikke... så for mig er det ikke en sag, som jeg umiddelbart kan identificere 
mig med... Men jeg tror da klart at mødre, som... som man må gå ud fra er dem som typisk er... 
øh... 
 
I: Oftest? 
 
M: Ja, oftest køber Ariel... uden at lyde mandchauvinistisk, men det...  
 
I: Men du har jo også brug for vaske tøj, så du kunne godt finde på at købe vaskepulver, ikk’? 
 
M: Det har jeg, det har jeg... Men jeg tror helt sikkert at... og det kunne jeg også godt, men jeg 
tror helt sikkert, at Ariels primære målgruppe vil være mødre.  
 
I: Ok, men hvad synes du om produktet altså? 
 
M: Øh... Jamen altså jeg synes det er... Som de andre, det er en god idé. Jeg tror  ikke, ikke fordi 
jeg kan identificere mig med selv det donationen går til... eller ideen i reklamen om at man giver 
noget til Danske Hospitalsklovne, for jeg kan ikke identificere mig med sagen omkring Danske 
Hospitalsklovne, men jo altså... det er da godt at børn har noget at holde modet oppe med... så 
er det jo på den måde også en god sag altså, men... for mig ville jeg ikke tænke videre over det, 
hvis det var mig, der gik ned og så det her... [uklart] med hospitalsklovne, for det er ikke en sag, 
jeg kan identificere mig med. Men jeg tror helt klart at deres primære målgruppe, Ariels primære 
målgruppe, sagtens kunne gøre det.  
 
I: Mmm, men hvis vi snakker om dig igen. Du har jo af og til brug for at købe vaskepulver, 
kunne man forestille sig? 
 
M: Ja. 
 
I: Så produktet er i og for sig relevant nok? 
 
M: Produktet er relevant nok. Men der ville jeg nok stadigvæk gå efter den billigste pris, og nok 
ikke tænke så meget over Danske Hospitalsklovne, når jeg købte det her produkt.  
 
I: Så hvis du købte der her produkt, hvad ville du så få ud af at købe det? 
 
M: At jeg ville få vasket mit tøj, umiddelbart.  
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I: Og det ville ikke havde nogen betydning, at der blev doneret penge til....  
 
M: Lige med denne sag, der ville jeg ikke tænke nærmere over det...  
 
I: Ok, så du mener, at produktet er... og sagen passer godt, og de passer godt sådan til den 
primære målgruppe, som du vurderer til at være... husmødre eller mødre i hvert fald.  
 
M: Ja, mødre. Ja, jeg synes, den rammer ret meget plet.  
 
I: Mmm. Vil du føle, at hvis du købte produktet, at støtte sagen? 
 
M: Ja, det ville jeg, hvis jeg tænkte over det, tror jeg... 
 
I: Men hvis der fx. hang et skilt over hylden med Ariel, som så ud sådan cirka som den reklame 
der, så ville du måske lægge mærke til det, fordi det ser da meget sødt ud.... 
 
M: Ja, hvis vi siger, at jeg lagde mærke til det. Jeg ville nok stadigvæk først kigge efter prisen, 
øhh, jamen så ville jeg da, altså hvis jeg lagde virkelig mærke til det, så kan det da godt være, at 
jeg ville tænke over det et kort øjeblik, men igen, jeg identificerer mig egentlig ikke rigtig med 
sagen, så der ville det relativt hurtigt ryge ud af mine tanker igen, tror jeg. 
 
I: Ok. Og hvad tror du, at virksomhedens intention og baggrund for at gå ind i denne her 
samarbejde og...  
 
M: Altså Nettos? 
 
I: Nej, mere Ariel og Hospitalsklovnene. 
 
M: Nå, Ariel... Hmmm, jamen øh... Jeg tror det er for at ramme deres målgruppe, eller for at 
prøve at gøre deres brand bedre overfor.... deres primære målgruppe, som jeg tror er mødre. 
Øh...  
 
I: Hvorfor skulle de gøre deres brand bedre for at ramme deres målgruppe? 
 
M: Øh... Jamen, hvis mødrene tænker, at de her de er.... gør en reel forskel for børn, og de får 
et, måske underbevidst, et bedre syn på Ariel, og så vil de købe det flere, jamen så har Ariel jo 
klart en konkurrencefordel overfor, hvad der ellers findes på markedet... Og så kan det 
selvfølgelig også godt være, at der fra Ariel bare er et reelt ønske om at... at de tænker, at hvis de 
gør det her, og den har en eller anden marketingsmæssig effekt, sådan så der nogenlunde 
bliver... går op i et med hvad de donerer, at de så tænker, så kommer der bare en bedre sag... 
eller så kommer der nogle penge til en ting, som de synes, er god. Og det har de det udmærket 
med. Man må altså stadig tro at... Man må altid håbe, at der er jo også... at det ikke altid kun er 
de, at det er de kapitale... eller de pengemæssige incitamenter, som styrer det hele, men at der 
også en gang i mellem også bare kan være.... reelt gode intentioner...  
 
I: Ok, og det har du sådan set nævnt ved alle virksomhederne, tror du der er forskel på 
virksomhederne? 
 
M: Øhh. Ja, det tror jeg. Jeg tror helt sikkert, at virksomheder, som har en rigtig rigtig god 
økonomi, har bedre muligheder for at tage de her betragtninger ind...  
 
I: Som fx. Ariel, hvor...? 
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M: Jeg ved ikke, jeg tror umiddelbart ikke, at Ariel... at de har en profit, som ligger sig op til et 
punkt, hvor at de kan tage sig den luksus at tænke... og tænke godgørenhed rigtig stort i deres 
forretning, det tror jeg ikke. Fordi konkurrencen på vaskepulver er sådan som den er... 
 
I: Mmm, men nu er Ariel jo et brand under Procter & Gamble, som er en større...  
 
M: Som er større selvfølgelig, men det er stadigvæk, det er jo produktet, som går ud og... [uklart] 
tages fra produktets profit, som er relativt konkurrencepræget... vil jeg umiddelbart tro, men jeg 
ved ikke mere om det...  
 
I: Ok. Alright, så går vi til den næste.... Der er en lille smule mere og læse, for ligesom at give en 
ordentlig introduktion til det, for det er måske noget, du ikke kender så godt... 
 
I: Ok, hvad synes du om det her koncept eller hvad man skal kalde det? 
 
M: Øhhh.  
 
I: Hvis det giver nogen mening for dig, hvad det er det går ud på? Måske kan du kort 
karakterisere, hvad det er...  
 
M: Der er at man skal købe nogle produkter, hvor at... hvor en del af omsætningen, siger de, går 
til NGO’er, samarbejdspartnere rundt omkring i verden, som arbejder for syge...og sultne og 
undertrykte børn, så det er primært.. for børn i den fattige verden, eller den fattige del af verden. 
Og der kan man så købe kaffe og kuglepenne, og chokolade og CD’er.... Øh... Jamen altså, det 
er jo en udmærket idé. Der tror jeg... Jeg ved ikke... Jeg ved ikke, om de så er dyrere end andre 
produkter... Men helt sikkert, at der kunne, der også godt være noget signaleffekt i det, fordi der 
bare står buy aid udover det hele på deres produkter, at der kunne være noget signaleffekt i at 
købe de her produkter, sådan så man kunne vise sin omverden, at nu har man støttet det her... 
og så kan man måske... Ja, det jeg ved ikke... Øhh... vise omverdenen at man har støttet noget 
godt... det kan der vel godt være nogen gode ting i.  
 
I: Og hvad ville du få ud af at vise omverdenen, at du har støttet et godt formål? 
 
M: Øh... Det ville vel være.... at ikke at jeg selv ville gå så meget op i det, tror jeg... men jeg tror 
da, at dem som gør det, og som gerne vil vise, at de har støttet et godt formål, det er vel at... at 
de gerne vil have at andre ser bedre på dem... på en eller anden måde...  
 
I: Ok, men hvis du skulle købe det her produkt, [uklart], hvad ville du så få ud af det? 
 
M: Øhhm, jamen, hvis jeg købte kaffen.... Øh... Kaffen er ... Max Havelaar.... Er det ikke sådan 
noget Fair Trade kaffe, eller hva’? 
 
I: Jo.  
 
M: Så der ville jeg jo få ud af, at... udover at få en ganske udmærket kop kaffe... så ville jeg vide, 
at jeg... havde købte min kaffe fra nogle bønder, som har produceret deres afgrøder på... 
ordentlige vilkår, og ikke... vilkår, som kommer af, at der er blevet dumpet i... at priserne er 
blevet dumpet på verdensmarkedet.   
 
I: Mmm. Men udover det, så ville der så blive doneret nogle penge... til sådan 
Børnecancerfonden eller Folkekirkens Nødhjælp....  
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M: Ja ja ja, jamen det er jo gode... det er jo nogle udmærkede sager... synes jeg. Øh, ikke nogen 
som jeg vildt selv er engageret i, må jeg indrømme... Men det er da nogle gode sager, og det er 
da fint at vide, at 10 procent går til det. Øhm... Jeg tror ikke umiddelbart at det her... Altså, det 
er jo ikke gratis penge på den måde, at man giver på det her... med buy aid, for jeg tror det er 
nogenlunde det eneste de laver. Så hvad du giver ekstra, som skal gå til donationen, jamen... det 
skal jo så også komme ekstra fra produktet... Så de 10 procent tror jeg, i det her tilfælde, bare 
bliver lagt oven i produktet. Det kan godt være, at de så ikke har nogen aktionærer, de skal 
godtgøre for og sådan noget, men så kan det også være, at de ikke har en organisation, som... 
[uklart]. Så umiddelbart tror jeg, at produkterne vil være dyrere, og øh... men at du så giver en 
donation... øh... og så er det... at jeg siger, jamen at det største du får ud af det, det er, at i stedet 
for at du bare selv giver donationen direkte til Folkecancerfonden eller Folkekirkens Nødhjælp, 
jamen det er jo nok, at du kan vise, at du har købt det her... tror jeg.... og det...  
 
I: Er det vigtigt for dig?        
 
M: Ikke for mig, tror jeg. Det tror jeg...det... 
 
I: Hvorfor er det ikke vigtigt at vise... når du nu har brugt så mange penge på et eller andet... og 
så også at andre kan se at du har støttet den sag? 
 
M: Det er vigtigt for... det kunne være vigtigt for mig at vise for at få en diskussion i gang, og 
for at vise andre... eller for at gøre andre opmærksom på sagen, og så selvfølgelig på den måde 
kunne det også være vigtigt for mig... Men på den lidt blæreagtige måde er det ikke så vigtigt for 
mig. Men selvfølgelig jo... også for at vise, hvad for en identitet man har, kan det også være 
vigtigt... øh... hvis man lægger meget af sin identitet op på at man er godgørende.... jamen, så... 
 
I: Gør du det? 
 
M: Nej... ikke mig primært...jeg kan godt gå op i nogle sager, og diskutere det meget, og jeg vil 
også gerne give nogle penge til nogle sager... Men det er ikke... 
 
I: Men den her sag er ikke så relevant for dig? 
 
M: Jeg synes da, den er relevant, bestemt, men.... Men nej, det er ikke en jeg har diskuteret så 
meget igen...Som andre sager... Men jo, den er da relevant. Men jeg vil ikke sige... jeg ville nok 
ikke... have behov for at vise omverdenen så meget, at jeg har støttet denne her sag, hvis jeg gik 
ind og støttede den.  
 
I: Ok. Øhm, ok. Så hvis du skulle købe nogle af de her produkter, altså det er jo nogle 
produkter, som er rimelig anvendelig i dagligdagen, det er nogen som næsten alle har brug for... 
I hvert fald nogen af dem... Hvad ville du så få ud af det? 
 
M: Jamen, hvis jeg købte de her produkter, så ville jeg jo få det ud af det at jeg ville jo købe 
noget kaffe, jeg ville købe noget vand, hvis jeg havde brug for det, tørstig, jeg ville have nogle 
kuglepenne... men som jeg sagde før, så tror jeg bare produkterne er dyrere, så.... så det at man 
giver noget... buy aid konceptet... ville jeg så skulle købe udover selve produktet, og det ville 
være ligesom at også give penge... altså direkte at give penge til nogle organisationer, som jeg så 
også kunne gøre direkte selv... 
 
I: Så det ville du foretrække? 
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M: Ikke umiddelbart, fordi det kan da godt være at det bare er nemmere bare at give penge på 
denne her måde, i stedet for at man skal til at opsøge de her organisationer og give dem 
pengene direkte...    
 
I: Så du ville foretrække at gøre det på denne her måde? 
 
M: Mmmmmm, til dels, nogle gange... nok hvis jeg stod lige foran sådan nogle buy aid 
produkter, og jeg tænkte, har jeg ikke lige lyst til at give nogle penge, og så tænke... så kan det 
godt være jeg ville købe det... 
 
I: Og hvad ville du så få ud af, at du så havde købt et produkt og doneret nogle penge, og du 
havde taget den beslutning.... ? 
 
M: Så ville jeg få... de ting ud af produktet, som jeg ville få ud af produktet, plus at jeg ville have 
visheden om at jeg også havde givet nogle penge, som jeg havde lyst til at give... jeg havde 
doneret nogle penge til et formål, som jeg synes er udmærket.  
 
I: Og hvad giver det dig, at donere nogle penge til et udmærket formål? 
 
M: Øh, jamen det... Som vi også snakkede om før... det kan give mig en følelse af... tilfredshed... 
øh... alt afhængig af hvor engageret man er i sagen, så... kan det give en følelse...  
 
I: Men det her var ikke en sag, du brændte så meget for, Børnecancerfonden, så ville det give 
dig en følelse af tilfredshed at donere penge til Børnecancerfonden? 
 
M: Hvis jeg havde besluttet mig for, at jeg gerne ville donere nogle penge, og så derudover fandt 
ud af, at dette var den bedste løsning, fordi jeg også havde brug for noget kaffe fx., jamen så 
ville det jo være et aktivt valg fra min side af, at jeg gerne ville donere nogle penge, og det ville 
jeg jo have gjort, fordi jeg så synes at... det ville jeg have lyst til at få det godt med at gøre. 
 
I: Ok. Så det... det giver dig en tilfredshed...  
 
M: Hvis jeg ville ud og købe produktet, så ville det give mig en tilfredshed at have doneret nogle 
penge, fordi hvis jeg gik ud og købte det her produktet, ville det være, fordi jeg havde besluttet 
mig for direkte at donere nogle penge, og så ville det bare være nemmest at gøre det med det 
her produkt, fordi at jeg alligevel også skulle have noget kaffe eller et andet...  
 
I: Så du ser det her mere som en donation som bliver kædet sammen med et produkt, ikke så 
meget som et produkt, som så også afføder en donation, fordi at du forventer at prisen er så 
meget højere? 
 
M: Ja, jeg forventer at donationen er blevet lagt oveni prisen [uklart] 
 
I: Hvis den ikke er det? 
 
M: Hvis den ikke var det? Så ville vi være lidt ovre i en Danske Bank situation, ting, hvor det var 
organisationen direkte bagved, som gav pengene, så ville jeg selvfølgelig også havde det godt 
med, at jeg som forbruger havde været med til at sørge for, at der var blevet givet nogle penge, 
men umiddelbart at det ikke var mig direkte, som havde givet det, men at det var... men så ville 
jeg være positivt stillet overfor hvem det nu er, der laver det her kaffe... men jeg tror ikke det er 
på den måde. Jeg tror det er lagt oveni, fordi det er... det er ikke nogen velhavende... 
organisationer, som står bag det, som ellers har råd til at give de her donationer...  
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I: Nej, ok.  
 
M: Så pengene skal komme ind et andet sted fra.  
 
I: Den tilfredshed, som du får ud af at foretage den her donation, som du så mener det er i 
stedet for. Hvad giver det dig at være tilfreds med at have doneret penge? 
 
M: Øhh, jamen det giver mig vel et øh... en bedre forhåbning om fremtiden, altså håbet om at 
hvis man gør en lille smule, så skal det nok blive bedre det hele på et eller andet tidspunkt.... og 
man kan jo altid håbe på en bedre fremtid... det tror jeg ligger ret dybt... i ethvert menneske, at 
man gerne vil have det bedre. At verden bliver bedre... 
 
I: Og hvorfor er det vigtigt for dig, og tro på at verden kan blive bedre...?  
 
M: Fordi... hver eneste gang man ser uretfærdigheder i verden, så ønsker man for det første ikke 
selv at være i dem, men man ønsker jo heller ikke at ens... nogen medmennesker skal leve i 
vilkår, som er så meget dårligere end én selv eller at naturen skal være ødelagt eller at der skal 
være AIDS, eller hvad formålet nu engang er.  
 
I: Mmm. Så hvorfor er det vigtigt for dig at komme de her ting til livs, de her uretfærdigheder, 
som du tror at...? 
 
M: Det er vel fordi at jeg ikke ønsker for noget medmenneske, at de skal lide... At jeg selv har 
det godt, så synes jeg... at det ville da være dejligt, hvis alle andre havde det lige så godt som mig, 
og... 
 
I: Hvorfor ønsker du det? 
 
M: Øhhh, fordi jeg er et godt menneske... At jeg ikke ønsker noget ondt omkring... at andre ikke 
skal have det ondt.  
 
I: Men hvorfor et det vigtigt for dig, at øh... øh... at alle skal have det godt i verden? 
 
M: Øhmm, primært fordi at... øh, så er der ikke så stor chance for at jeg selv for det dårligt på et 
tidspunkt, så har jeg ikke så dårlig samvittighed over, at jeg har det så meget bedre end alle 
andre... eller ikke end alle andre, men end så mange andre... og at... man da håber på, hvis det 
ellers ikke går ud over én selv, så er det da bedre at alle mulige andre har det lige så godt som én 
selv, hvis man selv kan bibeholde den samme levestandard, man har. Altså alt andet lige ting... 
 
I: Hvorfor er det vigtigt, at alle andre også har det lige så godt som én selv? 
 
M: Fordi man ikke ønsker, at de har det dårligere...  
 
I: Hvorfor ønsker man ikke det? 
 
M: Øh, fordi det er synd for dem i så fald...  
 
I: Men hvorfor er det vigtigt for dig, at alle har det lige godt i verden? 
 
M: Øh.... øh... ja, jeg tror, jeg er jo sådan lidt en liberal person, og jeg synes, at.... at folk i hvert 
fald skal have muligheden for og kunne udnytte deres bedste... og folk under AIDS eller folk i 
dyb fattigdom, jamen de vil ikke kunne komme op og få det bedste ud af deres liv, på den måde 
vil... hænger verden sådan lidt fast i at der er så store dele af verden, som ikke kan få udnytte det 
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bedste af det de har... Så sådan samfundsmæssigt set, jamen så vil det være rigtig godt at få store 
dele af den her verden ud af den sump, som den er i, både fordi at de mennesker så reelt får 
meget høj livskvalitet, som... altså ville være retfærdigt, at alle har mulighed for at få lige store 
livskvalitet, men samtidig vil det også være, at verden ville bevæge sig hurtigere mod bedre tider 
for os alle sammen, også for mig, hvis der 7 eller 6,6 milliarder mennesker, som alle sammen 
kunne få udnyttet det bedste af deres potentiale, i stedet for at der nu kun er 3 milliarder, som 
kan få udnyttet det bedste af deres potentiale.  
 
I: Hm, så hvorfor ville det være bedre for dig, hvis der var flere mennesker, der kunne udnytte 
deres fulde potentiale i verden? 
 
M: Primært, ville jeg jo hurtigere få bedre levevilkår... umiddelbart, hvis jeg bygger den samme... 
 
I: Men hvorfor er det vigtigt for dig at få bedre levevilkår? 
 
M: Øhm, jamen hvis jeg får bedre levevilkår, jamen, så kan jeg måske... endnu bedre opnå det 
potentiale, som der er for mig. Og ved at jeg kan opnå det potentiale, som der er for mig, så...  
 
I: Hvad mener du, når du siger potentiale? 
 
M: Øh, jamen så siger jeg, at øh... at jeg kan opnå mine livsmål hurtigere og få en stor 
tilfredsstillelse ud af det... øh... jeg kan opnå at min familie og dem jeg elsker, de lever under 
bedre livsvilkår og kan opnå deres livsmål og få tilfredsstillelsen over det hurtigere.... og at alle 
dem jeg kender omkring har det godt, og har det bedre end de har det nu og kommer frem og 
der er fremgang.  
 
I: Og hvorfor er det godt? Mmm, ok, det lyder godt. Øh, så tager vi lige den sidste.. Den ser 
sådan her ud. Den har du måske set før... Jeg ved ikke, om du kan læse teksten. Det er en lidt 
dårlig kopi... 
 
M: Ja... jo, men det kan jeg godt.  
 
I: Men hvad synes du om den reklame? 
 
M: Øhh, jamen, den synes jeg faktisk er rigtig god... Øhm, den giver... en information, som er... 
som sådan sætter tingene lidt i relief i forhold til at man bare giver nogle penge. Her kan man så 
se, at de skal bare have noget rent vand en gang i mellem og for 50 øre kan man åbenbart give 
dem det rene vand... give et barn noget rent vand hver dag, sådan så det ikke dør... Det er sådan 
relativt simpelt grundlag at dø på, at de ikke har noget rent vand, og det har de ikke pga. at de 
ikke har penge, så de kan hive det rene vand op af jorden....  
 
I: Så du kan godt lide, at det bliver konkretiseret, hvad man kan få for de penge, som...? 
 
M: Ja, det synes jeg er rigtig godt. Også fordi at... at altså det er jo rent vand for os... det er jo 
bare noget vi går ud og venter ud af hanen.... så det sætter også vores liv lidt i relief til deres liv, 
og så sætter det at man kan se, hvor mange penge, det er for os... hvor relativt få... altså det er jo 
ingen penge for os, 50 øre... At det så hjælper så ekstremt meget i deres verden... det synes jeg er 
rigtig godt, og så giver det mig egentlig lyst til at give endnu flere penge... Jeg får rigtig meget 
lyst til at støtte det her formål, mere end fx. det der buy aid fordi det ikke blev konkretiseret, 
tror jeg...  
 
I: Og hvad med...hvad synes du om produktet? 
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M: Øh... Jamen, produktet er jo vand på flaske, umiddelbart så... har jeg for ganske nylig fået lidt 
dårlige [uklart] til rent vand på flaske, fordi det åbenbart forurener... ekstremt meget i forhold til 
at hente det ud af hanen, så på den måde er det jo... er det jo ikke så fedt. Øhh, men ellers så er 
produktet da... ja, som det nu en gang er.  
 
I: Og hvad ville du få ud af at købe det her produkt? 
 
M: Ved at købe det her produktet, så ville jeg så få ud af det, at jeg ville kunne redde et barn en 
dag mere...  
 
I: Så du ville købe det produkt for at redde et barn i en dag? 
 
M: Ja, det ville jeg i hvert fald tænke meget over, hvis jeg købte produktet. Uden tvivl. Jeg ville 
nok ikke gå ind og købe produktet... alene bare for at give en 50 øre og betale 13 kroner for at 
give en 50 øre til... det her... Øh, jeg ville nok købe produktet, hvis jeg havde brug for det 
produkt, men så ville jeg nok vælge det her over et andet produkt... hvis nu jeg kan se at ved, at 
jeg køber det her produkt, jamen så...  
 
I: Også hvis det andet produkt var billigere? 
 
M: Øhh, jah, men det kommer selvfølgelig an på, hvor meget billigere det andet produkt er. 
Hvis det andet produkt koster en femmer, og det her koster 13 kroner, så kan det godt være, jeg 
ville reoverveje...    
 
Bånd udløber 
 
I: Ok, så er det det afsluttende interview med Michael, tilbage... og vi sidder og snakker om en 
reklame for Aqua D’or, hvor man støtter Røde Kors med 50 øre hver gang man køber en 
flaske. Øh... og du virkede til at være relativt positivt indstillet overfor det her produkt, er det 
rigtigt? 
 
M: Øhm, ja, jeg synes, det er et fint produkt, altså... idéen om at... man giver... en relativt lille del 
af produkts værdi går til noget, hvor man kan redde så meget, det synes jeg, er en god ting, det 
kunne selvfølgelig være en hvilket som helst anden slags produkt, øhm... nu er det så vand og 
det er jo fordi at... man må gå ud fra også, at dem som køber meget vand, det er den målgruppe, 
som også godt kunne finde på at give lidt penge til... som synes det her det er en god sag. Så det 
rammer det ret hårdt, tror jeg, så det er nok derfor de har valgt vand. Øhm...  
 
I: Men vil det sige, at du synes det er godt, at det ikke er særlig mange penge ud af produktets 
værdi, der går til det? 
 
M: Det kunne godt være mere, men så tror jeg også bare... det er jo også for at vise, at... tror 
jeg... her har vi et produkt, som sådan set koster det samme, som det det også gjorde før, men 
nu har vi så tillagt det noget ekstra værdi, og den her ekstra værdi, selvom det kun er en 50 øre 
som går til det, så er det jo en lille del af produktets værdi, så tillægger det så bare så meget 
større værdi for... et barn i den tredje verden. 
 
I: Så det er sådan lidt symbolsk, at det kun er 50 øre... fordi 50 øre er så lidt for os og det er så 
meget for dem, eller hvad? Er det det, du mener? 
 
M: Ja, både det, men altså selvfølgelig, når der er rigtig mange, der køber vand, og det er der jo, 
på flaske... det er en meget solgt vare... øh... så bliver de 50 øre hurtigt til mange penge... men 
man kan så også bare tænke på, at en 50 øre som ingen penge er, det bliver hurtigt til... det har 
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stor betydning for nogen andre... hvor penge, det er meget mere vigtigt end det er for os... eller i 
hvert fald den nominelle sum er meget mere vigtig...  
 
I: Mmm, men det virker til at du generelt er meget positiv overfor det her koncept, kunne du 
finde på at købe det her produkt?   
 
M: Øhm... Jamen, hvis jeg skal have noget vand og der er to vand, og de koster nogenlunde det 
samme, så ville jeg da klart tillægge det her meget højere værdi. 
 
I: Hvad er det for en værdi, du ville få ud af det her produkt? 
 
M: Øhm... Jamen, det er jo at jeg både får det vand, som jeg åbenbart har brug for, fordi jeg er 
tørstig, og samtidig kan jeg så tænke, at jeg har gjort en god gerning og støttet at barn eller en 
voksen et sted i verden, som har det en lille smule bedre pga. at jeg lige var tørstig.  
 
I: Og hvad... hvordan har du det med det? Hvorfor er det vigtigt for dig at vide, at du har gjort 
en forskel for en anden person i verden? 
 
M: Øhm... Jeg synes, det er vigtigt... Det er vigtigt for mig at være en god person og prøve... 
skabe det bedste for mig selv, men også skabe det bedste for verden... øhmn... selvom jeg 
selvfølgelig ikke kommer til at se det direkte, hvad der er... konsekvenserne af det, men 
konsekvenserne rammer jo stadig et eller andet sted og... jeg synes, det er ubehageligt at se på, 
folk som ikke har det godt, og vide at de ikke har det godt, når vi har det så meget bedre... 
 
I: Mmm, ok, så du føler, at du er en bedre person, når du gør det her? 
 
M: Jeg ved ikke, om jeg er en bedre person, men jeg føler, at det...  
 
I: Du gør en forskel? 
 
M: I hvert fald jeg gør... min lille del, måske ikke nok, men jeg i hvert gør en lille smule til at... 
verden så kan blive bedre. Og jeg synes, det er en... altså... det er ikke et signal, som jeg sådan 
set sender, jeg tror ikke, at lille mig kommer til at gøre det store, men ved jeg ikke føler at det 
her... betyder specielt... eller ved at jeg føler, at det her det er en god ting at gøre, og jeg gør det, 
og det ikke går direkte ind og er meget meget dyrere eller gør at jeg afstår fra at købe produktet, 
hvis det bliver meget dyrere, jamen, så kan jeg jo også tænke på, at... jamen, hvis jeg har det på 
den her måde, så er der også sindsygt mange andre end mig, som har det på samme måde, og til 
sidst så ved jeg så, jamen, jeg er en lille del i den... i det store løb, som faktisk gør, at folk i de 
andre lande får det meget bedre, end de ville have gjort ellers...  
 
I: Og er det vigtigt for dig at deltage i den proces med at forbedre verdens tilstand? 
 
M: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er godt at... at når der er nogle folk, som går ud og laver de 
her produkter og projekter, at man også støtter op om dem så... så at folk vil blive ved med at 
lave sådan nogle projekter.... som gør at verden bliver en lille smule bedre at leve i.  
 
I: Har du... føler du en eller anden form for forpligtelse eller hvad man skal sige? 
 
M: Nej, men jeg synes jo, at det er godt at folk gør de her ting, så jeg vil jo gerne støtte op om 
dem, fordi jeg ved, at hvis jeg ikke støtter op om dem, så på et eller andet tidspunkt, så vil folk 
ikke gøre det mere eller hvis folk generelt ikke bare støtter op om dem, så derfor vil jeg jo også 
gerne støtte op om dem, fordi en mindre som støtter op om dem, det er jo dårligere fordi at 



 26 

man skal jo tage enhver chance mulig for at støtte op om de her ting, man synes er gode... fordi 
at jo mere der bliver støttet op om, jo flere tiltag kommer der jo...  
 
I: Og hvad er det overordnede formål med de her tiltag, hvad er det de kan gøre i verden? 
 
M: Der er jo mange tiltag, øh...  
 
I: Fx. det her? 
 
M: Det her, det er jo... et tiltag til at prøve og gøre livet en smule bedre for nogle folk, som har 
det ekstremt dårligt... hvor at man kan sige, at vi, hvor vi lever, vi har det ekstremt godt og lider 
ikke nød eller noget, men det er der bare ekstremt mange mennesker, der gør... og der er en 
ulighed i verden, og den kan man ikke udrydde... sådan lige med det samme, overhovedet, det 
har påvist sig umuligt, men derfor... de små skridt, som gør at hverdagen alligevel bliver en lille 
bitte smule bedre, om end ikke lige så god som vores på nogen måde, og stadig er det rigtig 
dårligt for dem dernede, men en lille smule bedre, og det er trods alt bedre end at de her tiltag 
ikke var der.  
 
I: Mmmm, ok, øhm... Så er det her en sag, du gerne vil støtte, Røde Kors og vand til børn i 
Afrika, er det noget, som du synes er vigtigt? 
 
M: Mmm, ja, det... det synes jeg umiddelbart. Sådan, det er selvfølgelig svært at sammenligne 
sager, men i forhold til de andre sager, som der har været, bl.a. AIDS/HIV sagen, WWF, 
hospitalsklovne, Folkekirkens Nødhjælp og Børnecancerfonden... har denne her så en af de 
højere eller lavere prioriteter i sammenligning?  
 
I: Den er nok en af de højere, synes jeg, lidt lige så meget som AIDS udryddelse, tror jeg. 
Øhm... jeg synes fx., det har meget højere end børneklovnene, selvom det selvfølgelig også kan 
være en vigtig sag, men... jeg synes, vi har... det noget som vi har råd til i vores samfund, og jeg 
synes, det er vigtigere og hjælpe folk, som virkelig ikke selv kan... øhm... og jeg tror, at børn, der 
er på danske sygehuse, selvfølgelig er det aldrig rart at være på et sygehus, men jeg tror, de har 
det ganske udmærket i forvejen... så selvfølgelig kunne man gøre det bedre for dem, men jeg da 
det her er klart noget bedre noget, det er bedre at støtte folk i tredjeverdenslande, for de har det 
ekstremt meget dårligere, derfor er den marginale hjælp man hjælper, den betyder så marginalt 
meget mere...  
 
I: Mmmm, ok, så du føler... det virker som om du føler, sådan rimelig dybt at man skal hjælpe 
dem, som har det sværere end en selv, sådan i andre lande og...  
 
M: Ja, og jeg synes ikke, at man bare sådan skal hælde penge nedover dem, det har man påvist i 
mange år, at det overhovedet ikke hjælper, men at man skal hjælpe dem i de små skridt og vise 
dem at man også er der til at støtte dem og gerne vil deres vej og gerne vil have, at de kæmper 
og hjælper dem med de der små livsting, som gør at hverdagen bliver en lille smule nemmere, så 
det bedre kan overskue selv og tage det næste skridt og komme videre. 
 
I: Ok, men det virker som om du synes, at det også er en ting, som er meget solidarisk at gøre? 
 
M: Ja.  
 
I: Og hjælpe andre til at starte... kick-starte deres eget liv, eller hvad man skal sige? 
 
M: Ja, bestemt, jeg synes, man skal hjælpe der, hvor man kan, og man skal i hvert fald støtte op 
om de gode projekter, der er, til at hjælpe dem.  
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I: Og du synes, det her er et godt projekt? 
 
M: ja, umiddelbart, så er det... det er jo ikke sådan noget, hvor man bare kaster en masse penge i 
hovedet på dem, så de bliver dovne eller... eller ikke bliver dovne, men sådan... det viser at... det 
er lidt ligesom med arbejdsløse, de kan også hurtigt komme ind i en eller anden langvarig sump, 
hvor de ikke kan hjælpe sig selv, fordi de er vant til at få en masse penge... øhm... men når det er 
sådan nogle fornødenheder, som vand og overlevelser, så synes jeg bare, man skal give dem... 
og prøve at komme med så mange projekter, som overhovedet muligt.  
 
I: Det er almindelig medmenneskelig kærlighed, eller hvad man skal sige? 
 
M: Ja, det kan man sige.  
 
I: Ja, ok, og det er noget, som er en del af dig, eller vigtigt for dig og vise? 
 
M: Det er vigtigt at støtte om det, i hvert fald.  
 
I: Ok, øhm... Synes du at sagen passer godt til virksomheden og produktet her? 
 
M: Øhm... Sagen passer meget godt til Dansk Røde Kors, men du tænker til Aqua D’or? Altså 
vand og vand, det passer jo meget godt sammen.... på den måde, at man står og drikker noget 
vand og så siger man, pga. at jeg drikker noget vand, så er det også nogle andre, der drikker 
noget vand. Så på den måde passer det faktisk meget godt. Øhm.. alle skal have rent vand, så ja, 
umiddelbart passer det meget godt til Aqua D’or... Så kan man sige, at det vand de drikker i 
Afrika, det er nok ikke fransk vand fra en eller anden... fra et eller andet sted i Frankrig et eller 
andet sted... det er ikke hentet fra en lille rislende underjordsflod, med masser af mineraler i, det 
er nok ikke det de får i Afrika... Men jo, det giver jo meget god mening, at vi alle sammen skal 
have brug for vand, og... det er jo nogenlunde det Aqua D’or står for.  
 
I: Ok, og føler du at du ville støtte sagen, hvis du købte det her produkt? 
 
M: Ja, det synes jeg, jeg synes, jeg ville støtte op om sagen.  
 
I: Og det er det, der er vigtigt? 
 
M: Det er det, der er vigtigt. Det er vigtigt at støtte sådan nogen initiativer.  
 
I: Hvad tror du Aqua D’or har tænkt, da de fandt på denne her kampagne? Hvad skulle de, 
hvad er deres motiver bag det? 
 
M: Jeg tror, de har tænkt, at det rammer deres målgruppe ret godt, som...  
 
I: Deres målgrupper er nogen som går op i at der er vand i Afrika? 
 
M: Neaj, men jeg tror at de fleste i deres målgrupper, Aqua D’or, det er sådan lidt... hvad kan 
man sige... den bevidste unge til... ja, unge kvinde, unge mand, til starten af deres voksenalder, 
som køber det her produkt, som måske også går lidt op i fitness og skulle mene de rigtige ting, 
og støtte op om de rigtige ting, så tror jeg det her rammer meget godt i den målgruppe... og 
så...så siger den vel også noget om, at de også som virksomhed siger, jamen, vi tænker også på 
mere, men det er jo også netop målgruppen, at... det er ikke bare ligesom at man bare går ned 
og køber et eller andet flaske vand nede i Netto, det er en lidt mere sofistikeret målgruppe, som 
de prøver at ramme med Aqua D’or... også fordi Aqua D’or måske er den dyreste vand, man 
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kan købe, så derfor skal de også have en eller anden sofistikationseffekt omkring Aqua D’or, og 
det tror jeg der kommer ved at de også lægger de her initiativer ind i.  
 
I: Mhm... Så du tror at de rammer deres målgruppe meget godt... vil det sige, at de har... tror du, 
de har nogen økonomisk gevinst ved gøre det her? 
 
M: Ja, altså jeg tror... jeg ved ikke, om... der mange, der køber meget mere, fordi jeg tror, dem 
som tænker, det er en god ting at købe det her, de hellere ville købe det her end noget andet i 
forvejen nok... køber det her, eller meget den slags produkter, i stedet for at købe netop det 
billigste vand, som bare er postevand, så dem som køber det her produkt, er nok sådan nogen, 
som kunne vælge mellem det her og en anden slags specifik, lidt dyrere vand fra en hylde, men 
jeg tror da, det er med til at på længere sigt at opretholde deres image og deres brand... selvom 
måske lige kampagnen....  
 
Bånd udløber 
 
M: ...til at opretholde den identitet, som de har...                 
 
I: Mmm, så det er sådan lidt en langsigtet investering fra deres side... 
 
M: Ja, ja... de skal jo løbende komme med sådan nogle initiativer, tror jeg. Jeg tror bare, det er 
sådan en løbende del af deres brand og identitetsstrategi, og jeg tror ikke, at det koster dem 
specielt meget mere at gøre det her... 
 
I: Nej, ok, så vil jeg gerne have den tilbage, og så vil jeg stille dig nogle sidste afsluttende 
spørgsmål om social ansvarlighed. Øhm... hvis du kan fortælle mig rimelig kort, hvad... hvordan 
du ser social ansvarlighed i et virksomhedsperspektiv? 
 
M: Mange ting, virksomheden har jo ansvar overfor mange grupper. Måden man ser den her 
sociale ansvarlighed på er, at... sådan som jeg ser det i hvert fald... at man har sådan to ringe 
omkring virksomheden, man har den indre kreds, som virksomheden står direkte til ansvar 
overfor, det er dens aktionærer, dens kunder og dens underleverandører og til dels dens 
medarbejdere, og så er der den ydre ring, hvor der er samfund og lov og alle mulige andre ting... 
rundt omkring, som den også står til ansvar for. Og social ansvarlighed, det kommer jo... det er 
den yderste, til dels i hvert fald den yderste ring, øhm... hvor at... den står både til ansvar for 
nogle direkte ting i dens forretning om at den skal kunne betale afkast til aktionærer og den skal 
betale løn til den medarbejdere og sådan nogle ting, men derudover har den også... kan 
virksomheder i hvert fald også påtage sig et ansvar overfor det ydre samfund, og det er jo typisk 
virksomheder, som måske har lidt mere overskud til at kunne gøre de her ting end andre 
virksomheder, men store virksomheder, som har en stor plads i samfundet bør også tage det 
ansvar og få samfundet til at fungere godt... det gør de jo på mange måder... [uklart] stille sig 
selv skærpede krav overfor hvordan man...hvordan man opfatter lovtekster og hvordan man 
agerer som virksomhed, generelt overfor sikkerhed på arbejdspladsen og generelt overfor stress 
og... hvad for nogle signaler man sender ud om, hvad for nogen... hvordan man tjener sine 
penge og alle sådan nogle ting... det er selvfølgelig også om, at man, jamen, vi har en plads her, 
så vi vil også prøve at sætte nogle initiativer i gang så som de her reklamer fx. eller... som kan 
være, at vi vil gerne støtte nogle initiativer, som... gør at vi generelt bare får en bedre verden, 
som ikke er direkte minded på forretning, som virksomheden har, det behøver, det ikke altid at 
have... det kan jo være nogle business-to-business virksomheder, som også... yder meget CSR til 
tredjeverdenslande eller laver sådan nogle initiativer her, hvor de måske ikke umiddelbart 
reklamerer med det, men det... sådan kan de gøre det gennem nogle fonde, det er der mange 
virksomheder, der gør... fordi de mener, som en samfunds... at de ser virksomheden som en 
samfundsborger, som også skal gøre sin pligt ligesom alle andre borgere. Og så er det 
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selvfølgelig nogen, som gør det rent kynisk af forretningsmæssige årsager, de prøver at... få 
markedsandele på at agere social ansvarlig... og det kan man selvfølgelig sige, det er kynisk, og 
det er dumt, eller det er dårligt, men det kan jeg egentlig ikke rigtig se, det dårlige i, hvis de leder 
nogle initiativer, som ellers er gode, så lad dem da endelig gøre det, hvis de mener, de får øgede 
markedsandele af det.  
 
I: Mmm, men... jeg kan godt se, hvad du siger, men i nogen situationer kan det jo være sådan, at 
fx. en virksomhed som egentlig i deres egen produktion bidrager meget negativt til fx. 
forurening, og så donerer de et par tusind dollars til et eller andet miljøprojekt, og så synes de 
ligesom at de har deres back clear... Det kan være sådan en måde at hvidvaske deres 
forretningsgange på... 
 
M: Jo, det kan det selvfølgelig være, men det... men igen, der skal man sætte det i relief, vil de 
agere anderledes i deres forretning, hvis de ikke gjorde det? Og... det ville de jo nok ikke, 
selvfølgelig er det en måde at hvidvaske på, men der har vi jo heldigvis nogle medier, som siger, 
prøv at høre, I forurener stadigvæk mega-meget. Så er det bedre, at de laver de her små-
projekter, som måske betyder marginalt i forhold til hvad de selv forurener eller hvad de selv 
gør af skade, men det er trods alt bedre, end hvis de ikke gjorde noget og stadigvæk gjorde den 
samme skade.  
 
I: Mmm, så det er det, du ser på? 
 
M: Ja, umiddelbart, men hvis en virksomhed forurener mega-meget, så vil jeg... hvis jeg i hvert 
fald ved at de forurener mega-meget, vil jeg ikke se dem som en bedre virksomhed ved at de 
bare kom ud og gør mild indsats... jeg synes, det er godt, de gør den her milde indsats, men jeg 
vil fx. stadig se på House of Prince, selvom de gik ud og støttede kræftforskning og alt muligt, 
så ville jeg da stadig se dem som en... dårlig virksomhed for folkesundheden.  
 
I: Så er det så spørgsmålet om har adgang til den fulde information? 
 
M: Det er det selvfølgelig altid, men der må vi så håbe på, at vi har nogle gode medier, som kan 
åbne os op for det.  
 
I: Betyder det noget for dig, når du køber fx. dagligvarer, at virksomheden bag produktet er 
socialt ansvarlig? 
 
M: Øhm... Nej, det tænker jeg sjældent på. Der tror jeg, jeg går direkte efter min... første 
indskydelse, som jeg nok, bliver fuldstændig bestemt af, hvad for en farve emballagen har og 
alle de der ting og prisen og hvad jeg lige har lyst til i min mave og sådan noget... det er sjældent. 
Jeg køber selvfølgelig økologiske varer en gang i mellem sådan noget... men det er også primært 
det... øhm... selvfølgelig, hvis jeg ser et eller andet, som jeg... det eneste jeg sådan umiddelbart 
kan tænke på, man sådan ser i forretninger, som man ved har god CSR profil, det er sådan Max 
Havelaar, og det må jeg nok...  
 
I: Er det noget, du prioriterer? 
 
M: Jeg må nok indrømme, at jeg vil gerne se mig selv som en, der prioriterer det, men jeg har 
aldrig købt noget Max Havelaar. Så nej, det må jeg nok indrømme, det gør jeg ikke.  
 
I: Mmm, hvordan  kan det være, at du ikke prioriterer det?  
 
M: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål.  
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I: Fordi du siger, du kunne godt tænke dig, at du gjorde det, at du var den type person, som 
gjorde det? Men i praksis så er du det ikke...  
 
M: Ja, men jeg tror det måske... jeg kan ikke se den... den direkte kobling virker ikke på mig så 
klar i Max Havelaar til fx. at man ved at man giver en 50 øre... selvom det selvfølgelig også...  
 
I: Det er fordi det ikke er helt tydeligt for dig, hvad Max Havelaar egentlig står for, og hvordan 
det er bygget op eller hvad?               
 
M: Ja, præcis og jeg ved ikke præcist hvad... jamen... hvor meget passer det de siger, og...  
 
I: Og hvor meget kommer det bonden til gode i sidste ende? 
 
M: Ja, præcis, præcis...  
 
I: Så du er ikke overbevidst om dets effekt og...  
 
M: Ja, det må være noget i den stil, tror jeg, og jeg tror godt, at jeg er overbevidst om effekten, 
men jeg er ikke overbevidst om at... altså jeg tror at Max Havelaar måske er dyrere end normalt, 
og den del den er dyrere, lad os sige den er fem kroner dyrere, hvis vare x er fem kroner dyrere 
end, hvis den er Max Havelaar end hvis den ikke er Max Havelaar, så tror jeg måske, at der er 
en af de her kroner, der går til at bonden skal have det bedre, og fire går direkte til ren 
administration agtigt... 
 
I: Og det, synes du ikke, er passende eller hvad?  
 
M: Nej, ikke umiddelbart.  
 
I: Nej, ok. Man kan jo også sige, at der er andre eksempler på virksomheder, som er socialt 
ansvarlige, men det er ikke noget, der har påvirket dig i dine dagligvareindkøb?  
 
M: Nej, ikke... altså... det kan da godt være, de har gjort det, men ikke lige hvad jeg kan komme i 
tanke om...  
 
I: Nej, ok, hvordan får du information om virksomhedernes sociale ansvar og hvilke 
virksomheder, der er socialt ansvarlige? Eller ikke er... 
 
M: Øhm... Primært tilfældigheder... Det er ikke noget, jeg sådan direkte opsøger, men jeg ved 
da, i de fleste virksomheders årsregnskaber, der har de en eller anden slags påskrivning af hvad 
for noget CSR er udfører.... [uklart] 
 
I: Og er det noget du læser så eller hvad? 
 
M: En sjælden gang i mellem, det er ikke tit, nej.  
 
I: Men hvordan danner du sig så et billede af hvilke virksomheder, der er socialt ansvarlige? 
 
M: For det første så synes jeg, det der med at læse det i årsregnskaber, der vil det altid stå 
rosenrødt, så det er måske ikke der man skal hente det? 
 
I: Hvor man så hente det?  
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M: Det er vel i medierne, tror jeg, i hvert fald hvis medierne kom ud og... medierne kommer jo i 
hvert fald gerne ud med de dårlige historier, så ved vi hvem der er dårlige i hvert fald... men en 
gang i mellem kommer der også nogle... altså... ellers så er det i mediebilledet eller i 
reklamebilledet, at dem der virkelig har et... hvor de selv mener, at de har et godt CSR program, 
som de gerne... som de mener, at det vil være godt nok til at komme ud og blære sig med eller 
reklamere med, jamen, de er så også sikre på at de har noget godt noget, sådan så det kan godt 
tåle, at det også kommer i pressens søgelys, at der ikke vil komme skandaler omkring det, så 
umiddelbart folk, der direkte reklamerer med, ikke bare sådan har det på en eller anden side i 
deres årsregnskab, men direkte går ud og siger, prøv at høre, vi gør det her, selvom det... [uklart] 
så tror jeg... det virker i hvert fald på mig som at det er nogle virksomheder, som har et ok CSR 
program...  
 
I: Mhm, ok, så det er enten at når folk selv kommer og fortæller om det i reklamer primært, 
fordi så tror du, at de har sørget for at det er så skudsikkert at medierne godt kan kigge det efter 
i sømmene... eller det er hvis der er nogle negative, primært negative historier i medierne... det 
er de to...  
 
M: Ja, det er nok, der hvor jeg får det meste af min information fra... 
 
I: Kan du finde på at gå ind på en hjemmeside fx. for at kigge efter information, hvis der er en 
virksomhed, som interesserer dig? 
 
M: Mmmm, ja, men jeg har ikke gjort det, men det kunne jeg da sikkert godt finde på, hvis der 
var et eller andet specielt, jeg gerne ville undersøge nærmere.... men jeg har ikke gjort det.  
 
I: Ok, har du nogen eksempler på, at du har fået information om social ansvarlighed fra 
medierne eller reklamer? Nogle virksomheder du kan nævne? 
 
M: Øh...ja, kun sådan nogle... Danske Bank havde sådan, for et år siden, en reklame ude om at 
de støttede studerende, der tog til udlandet med et legat, der er jo også et eller andet sted social 
ansvarlighed... Øh...  
 
I: Så du reklamen og så lagde du mærke til det, måske fordi det var relevant for dig selv? 
 
M: Ja, nok også primært fordi det var relevant for mig selv.  
 
I: Og så bed du mærke i, at de var socialt ansvarlige, fordi de var gået ud med det initiativ? 
 
M: Ja, de var i hvert fald socialt ansvarlige overfor... for uddannelsessamfundet i Danmark, 
ikk’... og det er jo også social ansvarlighed... de gør i hvert fald mere end de umiddelbar behøver 
at gøre som en erhvervsvirksomhed.... øh... så det var en af tingene... eller en jeg lige 
umiddelbart kunne komme i tanke om... der har sikkert også været andre, jeg kan ikke 
umiddelbart tænke på nogen...  
 
I: Ok, du siger, at det ikke er så vigtigt for dig med social ansvarlighed, når du køber dagligvarer, 
men har der været en situation, sådan mere eller mindre fornyelig, hvor du har taget stilling til et 
produkts ansvarlighed, da du købte det, eller lod være med at købe det... altså virksomheden bag 
produkts ansvarlighed? Så at du måske købte det pga. at du mente at virksomheden var mere 
ansvarlig end andre eller lod være med at købe det? 
 
M: Jah, det har det vel egentlig nok... nu skal jeg lige tænke mig om, øh... nej, jeg kan ikke lige... 
jeg kan ikke lige huske det, jeg er ret sikker på, der har været et eller andet fornyelig, men jeg 
kan ikke huske, hvad det var.  
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I: Nej, ok, hvordan mener du sådan, at en virksomheds sociale ansvarlighed kommer til udtryk? 
Hvordan kan man se, at en virksomhed er socialt ansvarlig? Er der nogle ting som... 
 
M: Øh... altså tit kan du jo ikke se... det er jo også derfor de skal ud og reklamere for det, at de 
gør noget... men altså det kan... hvis firmaer lægger nogle programmer ind for at forurene 
mindre eller... lægger nogle programmer ind for at deres produktion i hvert fald ikke skal sætte 
andre folks liv i... gøre det dårligere for andre... jamen, så sætter det jo nogle svingninger i gang, 
som gør at det... jamen, så hurtigt så bliver det så det man så gør i den branche, og det... det kan 
hurtigt ændre nogle ting...  
 
I: Så det sætter standarden? 
 
M: Ja, de kan gøre i hvert fald, så længe de ikke er de eneste overhovedet i branchen som gør 
det, og at det betyder noget for dem, som så også køber det... så længe det bliver en negativ 
konkurrenceparameter for dem, men i hvert fald... om ikke positiv, så neutral 
konkurrenceparameter for dem, så tror jeg også, der er andre, der vil følge med [uklart] 
standarden. 
 
I: Men det er ikke helt, det jeg spurgte om. Jeg spurgte om, hvordan man kan... hvordan social 
ansvarlighed kommer til udtryk, hvordan man kan se det? 
 
M: Jamen, det er det, jeg tror ikke, altså du kan jo ikke se, om der bliver mindre forurenet 
umiddelbart, hvis er nogle, der lægger nogle programmer ind... og for mig kan jeg ikke rigtig se, 
at der er færre mennesker i Afrika, som sulter, fordi så meget kommer det heller ikke frem i 
medierne efterhånden mere, synes jeg... øh... så umiddelbart synes jeg ikke, jeg kan se det 
direkte... jeg kan ikke se det i min hverdag... der er i hvert fald ikke nogen ændring i...  
 
I: Og du kan heller ikke se det på virksomheden, medmindre du...  
 
M: Joh... du tænker på, ja, så skal man selvfølgelig arbejde dér eller snakke med nogen, som 
arbejder dér eller noget... Jo, det... virksomheden tiltrækker vel så også nogle af de 
medarbejdere, som... hvis det fx. er Danske Bank... jeg tror da helt sikkert med deres fond, hvor 
de lægger penge ud til at folk, de kan tage til udlandet og studere, det er da også noget... at de så 
også får medarbejdere til sig, som har været ude og studere og som godt kan lide at komme til 
udlandet... øh... men nej, det ved jeg ikke, jeg tror ikke rigtig man kan sige, at man kan se det... 
nej...       
 
I: Nej, ok. Men fx. denne her slags reklamer, som vi har haft nu, med sagsmarketing, synes du, 
det er en måde at vise social ansvarlighed på? 
 
M: Øhm... Ja, det synes jeg til dels, at... netop det at de selv lægger... de kan i hvert fald lave en 
trend i den branche de er i, og de kan også lave... netop også at de går ud og viser, at de gør det, 
så kan se også sende... sende signaler til andre virksomheder, om at det her, det kan man altså 
godt gøre og stadigvæk tjene penge og være en sund virksomhed... øh... og jeg tror de fleste 
virksomheder, hvis det... hvis det ikke går ud og er et direkte negativt konkurrenceparamenter 
for dem, det ville stoppe dem fra at gøre det, for så ville de tabe markedsandele, og det må de jo 
ikke gøre... men så længe, at det er.... neutralt eller måske et direkte positivt 
konkurrenceparameter for dem, jamen så viser du også bare andre virksomheder, jamen, det 
her, det kan godt lade sig at gøre... at være en sund samfundsborger i et samfund og stadigvæk 
køre en sund forretning... 
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I: Mhm... mmm, og hvorfor mener du at virksomheder engagerer sig i social ansvarlighed og 
CSR, er der forskellige motiver til at gøre det? 
 
M: Ja, nogle gange er der vel, altså... nogle lidt kyniske marketingsmotiver til at man gerne... hvis 
det måske er en ny virksomhed, eller også bare en virksomhed, som gerne vil vise sig lidt frem, 
så er det en måde at gøre det på, som måske er en lidt anden slags reklame end bare en reklame 
for at sige, hey hey, her er vi, ikk’... altså her er det sådan lidt, jamen vi har en god sag, så støt 
den her, så støtter du os eller... støt os og så støtter vi den [uklart]... en anden form for, måske 
lidt mere iøjefaldende form for reklame og gøre opmærksom på sig selv på. Og jeg tror også, 
der er rigtig rigtig mange virksomheder, især store virksomheder, hvor at... lederne af 
virksomheden og topdirektionen, de er klar over at de har et ansvar overfor det samfund, de er 
i, og de også går i nogle netværk, hvor at der bliver set meget ekstremt positivt på at man gør 
noget for det samfund, man lever i, også for det store internationale samfund og at... 
virksomhed og virksomhedsledere, går ud og er lidt filantropiske, jamen, de bliver også 
beundret mere, så derfor tror jeg da helt sikkert, at der er nogle virksomhedsledere, som også 
tænker, det her det... både for mig og for min... ikke legende, men hvad hedder det... arv, eller 
hvad man siger, der vil det være godt, hvis jeg er stået frem som en stærk virksomhedsleder og 
sagt, det her det er noget, vi gør... men også bare generelt samfundsmæssigt, der tror jeg, der er 
mange virksomhedsledere som har en... fuldstændig oprigtig holdning om at... man skal prøve at 
gøre det her samfund bedre. Og er der nogle skævheder i samfundet, man skal prøve...  
 
I: Mhm... så der er nogen, der har sådan en meget salgs-/marketingorienteret approach til det, 
så er der nogen, som er... som, hvis de er de mere karismatiske, hvad skal man sige, specielle 
ledere, som også gør det lidt for deres eget private image, og så er der også nogen, der er meget 
oprigtige i deres motiver til det, og der er måske også en flydende overgang mellem de 
forskellige motiver... eller overlap... 
 
M: Ja, det tror jeg. Altså jeg tror også... selvfølgelig, at hvis du er en virksomhedsleder, at det 
lidt... altså for det første lidt, at den her filantropi kan køre lidt i alle netværkene, men det er jo... 
øh... altså for det første er det jo altid, hvis du har en virksomhed, som har overskuddet til at 
kunne gøre de her ting og har muligheden for gøre, jamen, så tror jeg... man kan se det lidt på 
begge sider, ikk’... men enten at du [uklart] både fordi, at det er det, som man gør, og i netværket 
så taler man måske også meget om det, i ledelsesnetværket om at man skal gøre noget godt for 
samfundet og sådan noget, men også at der er en reel lyst til, at man skal gøre det godt for 
samfundet og yde sit.         
 
I: Og hvad synes du om en virksomhed, som indgår i CSR? 
 
M: Øh... Jeg har i hvert fald ikke noget imod dem.  
 
I: Men har du et mere positivt syn på dem end du har på virksomheder, som ikke gør det? 
 
M: Øh, ja det har jeg nok.  
 
I: Så det tæller med i din vurdering af en virksomheds overordnede....  
 
M: Mmm, det er ikke altid, det lige er meget bevidst, i min holdninger til virksomheder, der 
mange forskellige faktorer og variabler, der spiller ind i mine holdninger til virksomheder, men 
jo, det er da en af dem.  
 
I: Mmm, ok, øh... Men hvad er en god sag for dig, nu snakkede du om at Danske 
Hospitalsklovne var ikke så relevant, og hvis man sådan skulle prioritere sager, så var Røde 
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Kors en af de mere interessante sager eller relevante sager for dig. Hvad er det for nogle ting, 
der gør at en sag er god i følge dig? 
 
M: Øh... jamen, jeg synes, at der hvor en sag kommer lidt udover andedammen, det synes jeg er 
en god sag...  
 
I: Det skal være internationale sager? 
 
M: Ja, jeg synes i hvert fald, at... i Danmark har vi det i forvejen så relativt godt og... de ting, vi 
har brug for i Danmark, jamen, dem har vi også råd til at give os selv, der er ikke nogen grund 
til at jeg går ud og... hvis jeg har lyst til at støtte med... med 10 kroner, så er der ikke nogen 
grund til at jeg bruger penge til at støtte nogen i Danmark, for de har pengene til det i forvejen, 
jeg synes der... mine 10 kroner, de ville få meget bedre et andet sted i verden, hvor de har meget 
mere brug for dem... øh... ja, sådan lige... det er umiddelbart tredjeverdenslande, det synes jeg er 
nogle gode sager, og miljøspørgsmål er nogle gode sager... 
 
I: Mmm, ok, vil du generelt set sådan gerne støtte sager, som du synes er relevante?  
 
M: Ja, det... jeg vil altid gerne støtte op om dem, men det er selvfølgelig også altid et spørgsmål 
om hvor mange penge, man synes, man har råd til at give, ikk’...  
 
I: Hvad får du ud af at støtte en sag, som du synes er vigtig?   
 
M: Øhm, jamen, øh... Det er jo, man er jo altid selektiv i de sager, man støtter, så hvis du støtter 
de sager, som du synes er gode, der støtter du op om dem, og så har du en eller anden 
betydning marginal betydning på, at det er så også de sager, som kommer til at gå videre, ikk’... 
der er i hvert fald størst sandsynlighed for at... der kommer flere af de tiltag indenfor den type 
sager, ved at du støtter dem... lidt det samme, som når man stemmer... 
 
I: Mmm, så ved at du støtter nogle sager, så har du indflydelse på, at de måske går frem... i 
forhold til nogle andre? 
 
M: Ja, eller... altså at der kommer mere fokus på de sager.  
 
I: Men er det vigtigt for dig, at du er med til at sætte fokus på de vigtigste sager i verden i følge 
dig? 
 
M: Ja, det synes jeg er vigtigt.  
 
I: Det er din pligt? 
 
M: Ja, det synes jeg, hver vores pligt. Prøve at gøre samfundet bedre ud fra hvad hver enkelt 
borger synes, der skal være godt...  
 
I: Mmm, og det kan du også få igennem at støtte de her slags tilbud, hvis det er en vigtig sag for 
dig? 
 
M: Ja, det synes jeg helt sikkert.  
 
I: Ok, mmm... Men er det lidt en del af din... hvad skal man sige, personlighed... det virker som 
om, hvis du siger, det er din pligt... og du har sådan meget specifikke sager, som du synes, er 
relevant, øh... bliver det så lidt en del af den person, du er, at støtte de her sager, frem for at 
støtte nogle andre sager? 
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M: Øh... Det er nok ikke lige så meget min person, som det fx. vil være at støtte et politisk 
parti...  
 
I: Nej, fordi så meget brænder du ikke for det, eller hvad? 
 
M: Nej, nej, det gør jeg nok ikke. Jeg synes da stadig, der er nogle gode sager at støtte, og det 
kan jeg også godt brænde for og diskutere og sådan noget, men jeg synes... det politiske, det er 
også lidt tættere på, og det favner måske også omkring... hvor de her sager favne omkring en 
lille ting... så favner politik jo om alt, så derfor bliver det hurtigere en større del af ens liv.  
 
I: Mmm, ok. Så det vil sige, at det ikke spiller så stor en rolle i den person, du er, at du støtter 
op om de sager, som er vigtige i verden? 
 
M: Nej, det er ikke så stor... Det spiller en rolle... men det er ikke den største rolle [uklart] i hvert 
fald...  
 
I: Nej, ok, hvad synes du om denne her slags tilbud, hvor man støtter en sag igennem forbrug? 
 
M: Øm... Jeg synes...  Jeg kan godt se, at der kan være nogle problemer i, at man ikke kan 
adskille forbrug og støtte... fordi du på en måde, så vil du sådan sige... jeg har lyst til at støtte det 
her, men jeg har måske ikke rigtig lyst til produktet, men på den anden side så tror jeg det er 
en... så er det egentlig et meget godt initiativ få nogle folk ud, som måske ikke helt... tit er det jo 
også, man støtter noget, hvis... oftest er du jo ikke aktivt opsøgende i at støtte ting, og det her 
det er jo så en meget god måde at få folk til at støtte noget, inaktivt ved at... hov, der er et eller 
andet produkt, jeg kan det her og så støtter jeg egentlig det, jeg gerne ville støtte...  
 
I: Men er det et problem, at det er på sådan en lidt inaktiv måde, som du siger...  
 
M: Nej, ikke umiddelbart, fordi du... altså... selvfølgelig, vil der jo nok altid være nogen, som så 
siger, nu køber jeg bare noget vand og så lægger de ikke rigtig mærke til at de støtter et eller 
andet, øh... men så støtter de jo stadigvæk, så fred være med det. Men der hvor de sådan bevidst 
tager... altså de er jo ikke, de er jo ikke aktivt søgende i at nu vil de støtte et eller andet, men når 
de finder ud af, at de kan støtte et eller andet ved at købe noget, så tager de også et bevidst valg 
frem for at købe noget andet, hvor de ikke støtter det, hvis de lægger mærke til, at de støtter et 
eller andet... så tænker de også over, at de støtter et eller andet og måske også tænker, det var 
egentlig noget jeg gerne ville støtte op om... så det er måske... det kan også være en slags 
reklame for det støtteformål...  
 
I: Så det øger fokus på nogle sager? 
 
M: Ja, det kan det gøre i hvert fald, tror jeg. Når folk, de bliver bevidst om det... hov, her var 
egentlig noget at støtte, som jeg gerne vil støtte op om. Så kan det være de tænker lidt på det, så 
de kan støtte fokus på det...         
 
I: Så det skaber mere fokus end det ikke ville have gjort, hvis det ikke havde eksisteret? 
 
M: Ja, det vil jeg umiddelbart mene, ja.  
 
I: Ja, ok, så det er positivt med den her type tilbud? 
 
M: Ja, det synes jeg.  
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I: Fordi det øger fokus, og det... det skaffer nogle penge, og hvis folk ikke opdager det, skaffer 
det stadig penge, og hvis de opdager det, så er det de samme penge...  
 
M: Præcis, ja.  
 
I: Ok, så du ville købe det produkt, som støttede en god sag, når du støttede? 
 
M: Ja.  
 
I: Mmm, ville du også købe det, hvis du ikke havde brug for det? 
 
M: Nej, hvis jeg ikke havde brug for produktet, tænker du på? 
 
I: Mmmm.  
 
M: Nej, det ville jeg ikke.  
 
I: Ok, heller ikke sådan en mindre ting, som måske var meget sjov, men som du ikke lige gik og 
manglede? 
 
M: Jaah, altså ikke umiddelbart. Jo, de armbånd har jeg da på et tidspunkt købt til 50, eller hvor 
meget det nu var, hvor man så støttede en eller anden sag... men hvor armbåndet så måske 
kostede 20 øre eller sådan noget... det er jo også... det er jo sådan set en meget udmærket form 
til at... både give reklame omkring sagen, fordi alle så jo, hvad for nogle armbånd, man gik rundt 
med til, måske også til at sætte [uklart] lidt under, hvad for en person, man viser lidt hvad for 
nogle sager man støtter og så... var det jo også en måde, hvorpå at, jamen her var det ikke en 
reel produktion, man støttede, men det var bare en måde reelt nemt at give sin støtte til nogle 
projekter på, ikk’... hvor det ikke var besværligt...       
 
I: I stedet for girokort i en bank...  
 
M: Ja, præcis eller blive stoppet af en eller anden irriterende på strøget eller sådan noget...  
 
I: Mmmm, så hvis du gik rundt med det der armbånd på, så var det en måde vise at du støttede 
selektivt den her sag frem for en anden sag? 
 
M: Ja, det var også meget det, der var idéen med de der armbånd, tror jeg. Der var mange 
forskellige armbånd...  
 
I: Men du havde det godt med at gå med de armbånd og vise, at du var en person, der støttede 
den og den sag? 
 
M: Øh... jeg gik ikke så meget med armbåndet, vil jeg sige, men altså jeg kan da huske, at jeg gik 
med noget en gang imellem, tror jeg, to armbånd eller sådan noget... øh... og det var ikke så 
meget mig lige det der med at gå rundt og vise det, men jeg kan godt se idéen i, at... folk, de 
viste det frem og sagde, jeg støtter det her og det her, og så rundt omkring, når man gik i byen, 
hørte man jo meget om, hvad for nogle sager man så kunne støtte, og folk var interesserede, når 
de så, at folk havde armbånd på, og... hvad støtter du og sådan noget... så der blev meget mere 
tale om det, og folk lagde det meget mere ned på deres person, hvad for nogle sager, de valgte 
at støtte gennem de her armbånd, for det er også forskellige... [uklart], du også kunne få til det...  
 
I: Så det synes du, er positivt? 
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M: Ja, det synes jeg var en rigtig god idé faktisk, også fordi der blev lidt mode i det der med, det 
faktisk blev populært at støtte, og det synes jeg godt, man kunne få noget mere af...  
 
I: Så du valgte nogle sager ud fra den identitet, som du havde... eller det, der passede... 
 
M: Jeg valgte ud fra de sager, som jeg synes, var gode...  
 
I: Mmm, så det var nogle sager, som ligesom passede til den, du var... eller hvad man skal sige, 
den du er? 
 
M: Ja, eller i hvert fald nogle sager, som jeg...  
 
I: Sympatiserer med? 
 
M: Ja, præcis. Og så kan du selvfølgelig sige, at det er også som jeg er...  
 
I: Jo, jo, men du sympatiserer måske ikke med... Dansk Rygeforbund, du sympatiserer måske 
med noget andet, fordi du er den person, du er...  
 
M: Ja, ja, præcis... jeg er den person, jeg er og jeg har nogle andre meninger... det er klart, ikk’, 
ja...    
 
I: Ja, ok, så det vil sige, at du godt kan finde på at købe sådan nogle mindre produkter, som du 
egentlig ikke rigtig havde brug for, for at støtte en god sag? 
 
M: Ja, men det der... det kunne jeg godt, ja.  
 
I: Ja, men ellers ikke... kan du ikke forestille dig det? 
 
M: Nej, ikke umiddelbart.  
 
I: Ikke sådan en lille bamse eller sådan noget? 
 
M: Ikke umiddelbart, nej.  
 
I: Ok, kunne du finde på måske at skifte mærke for at støtte en god sag, hvis der fx. var en 
kampagne med noget bestemt yoghurt, kunne du så finde på at købe det frem for noget andet 
yoghurt i en kortere periode? 
 
M: Ja, det kunne jeg nok godt.  
 
I: Ok, kunne du finde på at betale mere for det end det yoghurt, som du plejer at købe? Et par 
kroner mere måske? 
 
M: Ja, det kunne jeg nok godt. Ja, det tror jeg godt. Så længe det ikke er afskyeligt meget mere.  
 
I: Nej, ok.  
 
M: Man skal heller ikke føle, at man bliver taget i røven af det.  
 
I: Nej, ok, men hvis du fx... produktet kostede to kroner mere end det du plejede at købe, men 
der var en krone, der blev doneret til en god sag? 
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M: Ja, så kunne jeg nok godt finde på det. 
 
I: Ja, ok, kender du nogle virksomheder, nogle eksempler på virksomheder, som har de her 
tilbud, hvor man støtter en god sag, når man køber deres produkter? 
 
M: Mmm, ja, jeg kender et par stykker, IKEA fx.  
 
I: Ja, ok, andre? 
 
M: Øh... Andet end dem vi lige har haft gang i nu? 
 
I: Ja.  
 
M: Øh... Ja, Body Shop, de har sådan noget med... en eller anden læbepomade ting, hvor man 
kan købe den, og så støtter man... AIDS eller et andet...  
 
I: Kunne du finde på at købe det? 
 
M: Øh, nej, nu er jeg ikke en pige, så... 
 
I: Men du bruger læbepomade? 
 
M: Ja, men jeg tror, det var lip gloss eller sådan noget... Det var i hvert fald ikke særlig mandet...  
 
I: Jeg tror, det var læbepomade, og du bruger jo læbepomade...  
 
M: Nå, ja, det gør jeg selvfølgelig, men piget så det kunne jeg ikke umiddelbart finde på at 
købe...  
 
I: Kunne du finde på at købe det til en pige, i gave fx.? 
 
Latter  
 
M: Øh, ja, det kunne jeg måske godt...  
 
I: Altså hvis du var på jagt efter en fødselsdagsgave eller... en lille overraskelse til nogle piger...  
 
M: Ja, det kunne jeg måske godt. Så er der også hele det her koncept omkring jul, hvor man kan 
købe en ged... øh... i julegave, det, synes jeg, er et meget sjovt koncept...     
 
I: Det, synes du, er en god idé? 
 
M: Ja, det synes jeg faktisk. Så hjælper man nogen med at komme i gang med deres landbrug, så 
de selv kan tjene til føden.... 
 
I: Men synes du, at det er en god idé at give det som en julegave også? 
 
M: Ja, det synes jeg, fordi så... det kan godt være, at personen som får julegaven bliver en lille 
smule træt af, at man ikke får nogen julegave, men at man bare får en ged, som ikke engang er 
ens egen, men... nej, jeg synes, det er en meget god idé... og faktisk er der jo en lille finte med 
det, at man kan trække det hele fra i skat, så man kan bare give en masse af de her geder, uden 
at det kommer til at koste én noget overhovedet, og så kan man så give nogle andre julegaver 
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også, og så givet lidt og så... får man også snakket om, at der nogle, der så har det bedre 
juleaften dér...  
 
I: Mhm... ok... ja, har du andre eksempler? 
 
M: Nej.  
 
I: Jamen, så har jeg faktisk ikke flere spørgsmål, har du nogle spørgsmål til mig? 
 
M: Øh... nej...  
 
I: Nej, jamen, så vil jeg sige tak for din assistance i dette, jeg beklager, at det har taget så 
forfærdelig lang tid, men... det var sådan en lille tester med hvad der nu var af forskellige ting, 
der kunne være interessante for mig. Men jeg sætter pris på din tid. 
 
M: Det var så lidt.   
 
  
 
     
  
 


