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Abstract 
 
Sociologists like Ronald Inglehart believe that some early industrialised societies are 

now moving into a new and very different type of society - the so-called postmodern 

societies. This paper theoretically arguments that societies are becoming postmodern, 

creating a new consumer behaviour based on postmodern values. Consumer identity is 

to a large degree being shaped through reflexive consumption and only those brands 

that contribute with postmodern cultural meaning can be successful in a postmodern 

society. Companies therefore feel a need to adapt their brand strategy to a postmodern 

mindset if they want to keep pace with this rapidly growing segment. 
 

McDonald’s is generally known as a company with a very modern set of values, why 

there seems to be a lack of correspondence (conflict) between the values that 

McDonald’s represents and the values of the postmodern consumer. 

 

In this context it is relevant to analyze the consumer-brand relation between Danish 

postmodern consumers and McDonald’s in Denmark in order to find out whether the 

company could benefit from integrating postmodern values to their brand strategy.  

 

By analyzing the meaning the organization behind the brand and institutions are 

embedding in the brand it has been possible to see to what extent postmodern 

consumers find meaning in McDonald’s. This was done by first analyzing what 

values postmodern consumers associate with McDonald’s way of doing marketing 

and then by analyzing the meaning several institutions as mass media and science 

were transferring into McDonald’s brand.  

 

The analysis demonstrated that postmodern consumers attach strong modern values to 

the brand which involve an understanding of a company that prioritize economic 

profits higher than people’s welfare. This also implies a perception of a brand that 

carries values associated with cultural imperialism and capitalism. The consumer-

brand congruence is characterized as low why postmodern consumers don’t find 

McDonald’s to be a meaningful brand in their identity construction process. 

 

However, McDonald’s has started to implement postmodern initiatives through a new 

visual green and white brand image and a healthier product range. But it doesn’t seem 

to be enough to convince the critical postmodern consumer. This conclusion is 

supported by measurements of brand strength placing McDonald’s at the bottom of 

the list.  

 

McDonald’s therefore needs a new brand strategy which integrates postmodern 

values. This paper provides a suggestion for a new strategy based on five core areas 

where the company should integrate postmodern values in order to become a 

meaningful brand for postmodern consumers. These five areas consist more 

specifically of acting local, a higher degree of transparency and honesty in all what 

they do, a healthier and more ecological product range and finally consistently 

demonstrate that they are not capitalists. This strategy should be implemented first 

and foremost by changing how they do business in respect to the above mentioned 

areas, but also through co-branding using brands where the sought cultural meaning 

already is resided. 
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1.1 Motivation for at skrive opgaven 
 

Igennem familie, venner, bekendte og andre jeg har mødt på min vej, har jeg fået 

indtryk af, at der hver gang er flere der fravælger McDonald’s (McD’s) og, at 

andelen, der direkte foragter brandet er voksende. For ikke at glemme diverse medier, 

der også gerne give McD’s en overhaling, så snart chancen byder sig. Grundene er 

som regel mange, dog er de mest hyppige, at kvaliteten af maden ikke er 

tilfredsstillende, både hvad angår det sundheds- og det smagsmæssige. Imidlertid tror 

jeg bedre denne afstandstagen kan forstås ved at tage et kig på McD’s 

brandingstrategi, som synes at være etableret i moderne værdier. Jeg mener, at McD’s 

med fordel kunne indtænke postmoderne værdier i deres brandstrategi med henblik på 

at skabe et brandimage, der appellerer til danske postmoderne forbrugere. 

 

1.2 Indledning 
 

Sociologen Ronald Inglehart påpeger i sin forskning, at vesten og herunder særligt de 

skandinaviske lande bliver stadigt mere postmoderne og derfor bevæger sig væk fra at 

være moderne samfund baserede på moderne værdier. Ud fra dette perspektiv kan 

McD’s med fordel integrere en postmoderne tankegang i deres forretningskoncept 

med henblik på at skabe et meningsfuldt brand i et postmoderne samfund. McD’s 

synes nemlig, at være en virksomhed opfostret i modernitetens vugge, som stadig 

driver forretning efter en moderne tankegang. Nedenstående kendsgerninger stiller 

ligeledes spørgsmål ved om McD’s har formået at tilpasse sig de markeder, der 

karakteriseres postmoderne. 

 

McD’s er ikke længere verdens største restaurantkæde, sådan lød meddelelsen i 2010, 

da Subway officielt havde overhalet McD’s målt på antallet af restauranter (”Subway 

er nu større(..)”, 2011, 8. marts). Subway er et sundere alternativ til McDonald’s og 

dette kan være en af grundene til, at de har vokset sig større end McDonald’s
1
. 

 

Året forinden offentliggjorde McD’s at de kapitulerede på det islandske marked uden 

udsigt til tilbagevenden (Batty, D. 2009, 27. okt.). Konkret betød det lukning af de tre 

McD’s restaurationer placeret i Island. I mellemtiden stortrives Subway med hele 17 

restauranter i Island (Subway, 2012). 

 

Analysebureauet Yougov foretog for nyligt en undersøgelse, som viste, at McD’s var 

at finde blandt danskernes mindst foretrukne arbejdspladser (Schmidt, J.B., 2012, 7. 

marts). 

 

Det interessante ved ovenstående fakta er, hvorvidt de er udtryk for om McD’s er på 

tilbagegang på de postmoderne markeder og hvis ja, hvordan denne forklares. Under 

alle omstændigheder, og uafhængigt af hvorvidt ovenstående er indikationer for, at 

McDonald’s taber markedsandele, vil det være interessant at undersøge om de 

postmoderne samfundstendenser modarbejder McD’s forretningskoncept, som i høj 

grad synes at bygge på moderne værdier. Ifølge flere samfundsteoretikere bliver vi 

kontinuerligt mere postmoderne, både som individer, og som samfund, hvilket 

afspejler sig i vores forbrugeradfærd. Den postmoderne samfundsudvikling kan derfor 

                                                 
1
 McD’s er størst målt på omsætning. Subway er størst målt på antal restauranter. 
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få alvorlige økonomiske konsekvenser for McD’s, såfremt de ikke formår at tilpasse 

sig nye forbrugertendenser. 

 

1.3. problemformulering 
 

Opgaven vil undersøge, hvorvidt virksomheder bør tilpasse sig den postmoderne 

samfundsudvikling. Herefter undersøges, i hvilket omfang McD’s burde tilpasse sig 

den postmoderne samfundsudvikling. 

 

Til dette formål benyttes en såkaldt todelt problemstilling, fordi det giver mening i 

forhold til det, der skal undersøges. I metodeafsnittet forklares nærmere for den valgte 

tilgang. 

 

På denne baggrund opstilles problemformulering med efterfølgende hypotese: 

 

Hvordan kan man teoretisk forstå sammenhængen mellem forbruger, brand og den 

postmoderne samfundsudvikling?  

 

For at se, hvordan denne sammenhæng kommer til udtryk opstilles følgende hypotese 

der ønskes be- eller afkræftet: 

 

Hvis McDonald’s, i højere grad end hidtil, kommunikativt tilpasser sit brand, så det 

afspejler den postmoderne samfundsudvikling vil de kunne øge omsætningen. 

 

 

Uddybning af problemformuleringen: 

 

Hensigten er at undersøge, hvorvidt man kan argumentere for, at virksomheder bør 

tilpasse sig samfundsudviklingen med henblik på at skabe et brand, der giver mening 

for forbrugeren. 

 

I dette ligger en antagelse om, at virksomheder tilpasser deres brandkommunikation, 

så den afspejler de dominerende værdier i samfundet. Gennem teoretisk diskussion 

skal det afprøves, om der er opbakning for denne antagelse og såfremt der er, vil 

denne fungere som argument for, at McDonald’s bør tilpasse deres brandingstrategi så 

den afspejler postmoderne værdier.  

 

Forklaring af hypotesen: 

 

Det vil ikke blive undersøgt i hvilket omfang McDonald’s vil øge omsætningen, da 

denne formulering, blot skal understrege hypotesens alvor. Fokus vil være på at 

undersøge, om McD’s i højere grad bør agere i overensstemmelse med postmoderne 

værdier for at skabe et brand, der giver mening for forbrugere i det danske samfund. 

Dette vil konkluderes på baggrund af analysens resultat. 

 

Arbejdsspørgsmål til del 1: 

 Gennem en teoretisk diskussion af sammenhængen mellem forbruger, 

brand og postmoderne værdier vil jeg argumentere for, hvorvidt 

virksomheder bør tilpasse deres brand til den postmoderne 

samfundsudvikling. 
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o Hvorfor har den postmoderne samfundsudvikling fundet sted? 

o Hvad er moderne og postmoderne værdier? 

o Hvordan påvirker postmodernismen forbrugerens adfærd? 

o Hvilken betydning har den postmoderne samfundsudvikling haft for 

branding? 

 

For at be- eller afkræfte hypotesen vil jeg arbejde ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 

 

 Hvordan definerer McDonald’s sin målgruppe? 

 Hvilken mening tillægger den postmoderne forbruger McDonald’s 

kommunikation? 

 Hvilken mening konstruerer samfundets institutioner og forbrugeren i 

McDonald’s brand. 

 Løbende komparativ analyse af værdiudviklingen i henholdsvis 

McDonald’s og samfundet – er der konsensus mellem de værdier 

McDonald’s kommunikerer og de værdier deres målgruppe efterspørger? 

 

 

Afhængigt af i hvilket omfang hypotesen bekræftes, vil der udarbejdes en operativ 

plan for, hvordan McD’s brandstrategisk kan forbedre deres image blandt 

postmoderne forbrugere. Hvis hypotesen derimod afkræftes, vil jeg med 

udgangspunkt i min analyse komme med forslag til, hvordan McD’s gennem mindre 

tiltag kunne agere postmoderne, uden i væsentligt grad at ændre deres nuværende 

kommunikation
2
. 

 

1.4. Afgrænsning 

 
Opgavens fokus er geografisk afgrænset til McD’s Denmark og danske forbrugere af 

hensyn til opgavens omfang og datatilgængelighed.  

 

Opgaven vil ikke tage udgangspunkt i McD’s regnskab eller prognoser for 

omsætning. Dette forklares ved, at omsætningen ikke giver et retvisende billeder af, 

hvorvidt et brand lider (Nielsen m.fl., 2006). Brandrelationens styrke og kvalitet vil 

hovedsagligt aflæses på baggrund af dybdegående interviews med forbrugere. 

 

1.5. Begrebsdefinitioner 

 
Postmodernitet: 

Forskellen mellem begreberne postmodernitet og postmodernisme er, at 

førstnævnte henfører til en tidsmæssig periode i Vesten, som kommer efter 

moderniteten, mens sidstnævnte refererer til de filosofiske og sociokulturelle ideer 

og betingelser, der karakteriserer tidsperioden. (Firat og Venkatesh, 1995b, s. 

240). Postmoderniteten begynder efter 2. verdenskrig, men tager først rigtig fat 

efter den sociale revolution i 1968 (se kap. 3.1.7.) 

 

Postmoderne (postmodernisme): 

Endelig definition af postmoderne gives i kapitel 3, hvorfor kun en foreløbig 

definition gives her. Der skelnes ikke mellem begreberne postmodernisme og 

                                                 
2
 Hvad der forstås ved kommunikation vil blive forklaret længere fremme. 
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postmoderne de dækker således over samme semantiske (betydningsmæssige) felt. 

Postmoderne er et adjektiv udledt af postmodernisme. Postmodernismen er et 

opgør med moderne værdier og idealer. Opgøret udleves bl.a. ved at genoplive og 

indsætte traditionelle værdier i nye kontekster, således bliver samvær og tid til 

familien og hensyntagen til naturen og miljøet igen centrale værdier hos det 

postmoderne individ - netop som resultat af et oprør mod modernismens 

skånselsløshed overfor miljøet og kapitalismens rov på familien (Inglehart, 1997). 

 

Kommunikation: 

Begrebet kommunikation forstås her som 1) social 2) interaktion i form af 3) 

symbolsk 4) meningsdannelse (Just, S. m.fl., 2007 s. 13-14). Det 1) sociale aspekt 

indebærer, at der altid indgår minimum to agenter (individer, brands etc.) i 

kommunikationssammenhæng. Mens 2) interaktion betyder, at kommunikation er 

en tovejs proces, hvorfor modtageren også skal forholde sig aktivt til afsenderens 

budskab, før der reelt kan være tale om kommunikation. I situationer, hvor kun 

den ene part afsender et budskab, er der stadig tale om kommunikation, såfremt 

den anden part forholder sig aktivt til budskabet. Begrebet 3) symbolsk skal 

forstås ved, at kommunikation aldrig fremstår i rendyrket form, men er altid 

repræsenteret eller gengivet gennem tegn. Ordet /stol/ er således repræsentant for 

det fysiske fænomen bestående af fire ben, et sæde og et ryglæn, hvis primære 

funktion er at sidde på. Symbolsystemer består af de mulige værktøjer vi råder 

over til at afsende et budskab. De mest almindelige symboler er ord, men 

kropssprog, vejskilte osv. indgår også i anvendelige symbolsystemer. 4) mening 

forstås bredt som både betydninger og holdninger, og meningsdannelse betyder, 

at agenterne i kommunikationen opnår indsigt i hinandens forståelser. Dette 

indebærer ikke nødvendigvis, at de når frem til en fælles forståelse, men at 

kommunikation rummer et potentiale for fælles meningsdannelse.  

 

Branding i forhold til McDonald’s 

I McD’s konkrete tilfælde er produktsortimentet, restaurantinteriøret, 

medarbejdernes lønvilkår og sågar emballagens materiale en integreret del af 

kommunikationen og er med til at skabe den mening, der indlejres i McD’s brand. 

Al kommunikation er så og sige med til at forme brandet. 
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1.6. Specialets komposition 

 
De enkelte kapitler gennemgås kort, for at give et overblik over specialets struktur. 

 

Kapitel 1 – Indledning 

Første kapitel redegør gennem motivation, indledning, problemformulering og til dels 

afgrænsning, hvad hensigten er med specialet og indenfor hvilket undersøgelsesfelt 

der opereres. 

 

Kapitel 2 – Videnskabsteoretisk udgangspunkt og metode 

I dette kapitel bliver de videnskabsteoretiske overvejelser fremført, hvor 

socialkonstruktivismen som en erkendelsesteoretisk position findes anvendelig i 

forhold til undersøgelsesfeltet og det, der skal undersøges. Efterfølgende anlægges en 

metodisk fremgangsmåde, som tager udgangspunkt i det videnskabsteoretiske ståsted.  

 

Kapitel 3 – Sammenhængen mellem samfundsudviklingen, forbrugere og brands 

Dette kapitel har til opgave at forstå den teoretiske sammenhæng mellem 

samfundsudviklingen, forbrugere og brands og sideløbende præsentere teori, der 

efterfølgende er i stand til at afprøve den i opgaven opstillede hypotese.  

 

Ingleharts teori om overgangen fra det moderne til postmoderne samfund, en 

diskussion af, hvorledes forbrugere afspejler postmoderne værdier i deres 

konsumentfærd og brandudviklingen fra det etablerede til det frembrydende 

paradigme vil udgøre teorien, for at opnå en teoretisk forståelse af sammenhængen.  

 

Kapitel 4 – Analyse af den mening McD’s, samfundets institutioner og forbrugerne 

indlejrer i brandet 

Indledende i det analytiske arbejde opsummeres og uddybes de metodiske 

overvejelser. Dernæst analyseres McDonald’s brandimage ved at anlægge den 

teoretiske forståelse opnået i forrige kapitel på den indsamlede empiri.  

 

Kapitel 5 – Diskussion og metodekritik 

Diskussionen og vurdering af gyldigheden af de resultater den metodiske 

fremgangsmåde har fremkommet.   

  

Kapitel 6 – Konklusion 

Samlet besvarelse af problemformulering. Hvordan kan sammenhængen mellem de 

tre størrelser teoretisk forstås og kan man argumentere for, at virksomheder bør følge 

den postmoderne samfundsudvikling. Efterfølgende be- eller afkræftes det, hvorvidt 

McD’s med fordel kan indtænke postmoderne værdier i deres brandingstrategi for at 

øge omsætningen. 

 

Kapitel 7 – Anbefaling til McD’s nye brandstrategi 

Både overordnede strategiske idéer og konkrete forslag, der direkte kan 

implementeres i McD’s vil blive præsenteret i dette kapitel. 
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2.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 
 

Det videnskabsteoretiske ståsted skal vælges med udgangspunkt i det videnskabelig 

felt, der søges undersøgt. Både fordi den videnskabsteoretiske ramme er bestemmende 

for, hvordan man kommer fra problemformulering til konklusion, og derfor for 

metode- og teorivalg, men også fordi videnskabelige undersøgelsesfelter ofte er 

forankret i specifikke epistemologiske (videnskabsteoretiske) retninger. Denne 

opgaves problemstilling ligger op til analytisk og teoretisk behandling af 

samfundsvidenskabelige felter, herunder samfundsudvikling, forbrugeradfærd, 

identitetskonstruktion, værdiforskydninger og brandmening, hvor et 

socialkonstruktivistisk paradigme ikke sjældent ses anlagt. Ikke fordi den 

samfundsvidenskabelige genre ikke beskæftiger sig med logisk-empirisme eller 

positivisme, men blot at socialkonstruktivismen indenfor disse 

samfundsvidenskabelige felter betragtes som en mere nærliggende og konventionel 

optik (Wenneberg 2002, s: 9). Ligeledes finder jeg denne optik egnet for mit 

videnskabelige undersøgelsesfelt, hvilket snarest vil blive begrundet, imidlertid findes 

der flere positioner (Wenneberg, 2000) indenfor socialkonstruktivismen, hvorfor det 

synes nødvendigt først at redegøre for disse, og så efterfølgende begrunde, hvilken 

position der bekendes til og hvorfor. Denne fremgangsmåde vil også tilvejebringe, 

hvorfor mit valg er faldet på socialkonstruktivismen som optik. 

 

Wenneberg (2000) arbejder med fire positioner
3
 indenfor socialkonstruktivisme med 

forskellige grader af radikalitet, som får vidtrækkende betydninger for 

epistemologiske og ontologiske
4
 antagelser. Den mest yderliggående betegnes som en 

socialkonstruktivistisk ontologisk position(4)
 2

, netop fordi den antager, at den fysiske 

virkelighed er en social konstruktion, mens ”lightudgaven”, eller den mindst radikale 

af de fire positioner antager, at det, der opfattes som naturligt og virkeligt reelt er 

underlagt kontingens; det kunne ligeså godt være anderledes. I ”Lightudgaven” 

betegner han socialkonstruktivismen som et kritisk perspektiv(1)
 2

, hvor en kritisk 

stillingstagen til det, der forekommer naturligt og virkeligt indtages med henblik på at 

afsløre sociale fænomeners kontingens. Imellem disse to ekstremer finder man 

socialkonstruktivismen som henholdsvis en teori om det sociale(2) og en 

erkendelsesteoretisk position(3). Den første anvender det kritiske perspektiv specifikt 

på sociale institutioner med henblik på at teoretisere deres natur og hvordan de 

skabes. Teoretikere indenfor denne position har en tendens til at undlade at forholde 

sig til de erkendelsesteoretiske implikationer det medfører, at videnskaben som 

institution pludselig også er socialt konstrueret. Denne problemstilling tager den 

erkendelsesteoretiske position(3) op ved at forholde sig til socialkonstruktivismen 

som en erkendelsesteoretisk position, der siger, at viden er socialt konstrueret. Der er 

dog to forskellige tilgange indenfor denne position, hvor den ene omfatter viden om 

den fysiske virkelighed, begrænser den anden sig til kun at omfatte viden om den 

sociale virkelighed som socialt konstrueret – to forskellige tilgange med vidt 

forskellige erkendelsesteoretiske konsekvenser. Det er netop sidstnævnte tilgang 

inden for den erkendelsesteoretiske position, der findes brugbar for nærværende 

speciale. Jeg vil ikke begrunde fravalget af de øvrige positioner, da jeg mener det vil 

fremgå implicit i min begrundelse for at bekende mig til denne position. 

                                                 
3
 For overskuelighedens skyld er positionerne numerisk markeret, hvor 1 er den mindst radikale 

position og 4 den mest radikale. 
4
 Ontologi er en gren indenfor filosofien der beskæftiger sig med ”det værende”, altså studiet af det der 

eksisterer, og ikke mindst hvordan det eksisterer. 
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Den erkendelsesteoretiske position findes, som sagt, i to udgaver, hvor den ene 

omfatter antagelsen af, at viden om den naturlige fysiske virkelighed er socialt 

konstrueret, antager den anden mere moderat, at kun viden om den sociale virkelighed 

er socialt konstrueret. Hvis vi starter med den første udgave, så kan man sige, at viden 

om den naturlige fysiske virkelighed anses for socialt konstrueret, når den 

institutionelle videnskab i sig selv er en social konstruktion, og derfor er den ikke 

længere i stand til at skabe objektiv viden (Wenneberg, 2000 s. 112-113). Viden er 

ikke længere bestemt af naturen, men er socialt betinget, og videnskaben er derfor 

ikke længere garant for objektiv viden om virkeligheden – i hvert fald ud fra en 

traditionel opfattelse. Dette er et tydeligt postmodernistisk opgør med modernismen, 

hvor socialkonstruktivismen repræsenterer det postmoderne, mens den traditionelle 

(læs:moderne) videnskab er repræsentant for modernismen. Dette opgør skal ses i 

lyset af, at postmodernismen er et opgør med de ”store fortællinger”, hvor 

videnskaben regnes for en af disse (Wenneberg, 2000 s. 106 & Wenneberg 2002). De 

”små fortællinger” skal nu give mening i vores liv, og de skal tage udgangspunkt i det 

lokale og foregå på det enkelte individs egne præmisser, og derfor har 

postmodernismen ikke interesse i at bibeholde respekten og autoriten omkring den 

moderne videnskab, fordi den repræsenterer alt det postmodernismen tager afstand 

fra. Socialkonstruktivismens dagsorden bliver at pille den traditionelle videnskab ned 

fra dens piedestal og delegitimere dens autoritet (Wenneberg, 2000)  

 

Specialets omdrejningspunkt er den postmoderne samfundsudvikling, hvorfor en 

erkendelsesteoretisk position, der repræsenterer postmodernismen ved et oprør mod 

den moderne videnskab, i sig selv fremstår som et fornuftigt valg. På den anden side, 

har en antagelse om, at viden om den fysiske naturlige virkelighed er socialt 

konstrueret alvorlige epistemologiske konsekvenser, der ikke er brugbare for 

specialets funktion som vidensproducerende. Denne opfattelse indebærer, at vi ikke 

kan måle virkeligheden, at ingen viden er mere gyldig end anden viden, da al viden 

antages for værende social konstruktion. En sådan tilgang er ikke pragmatisk 

hensigtsmæssig i forhold til at producere operationel viden, der direkte skal kunne 

anvendes og implementeres af McDonald’s, og af danske virksomheder generelt.  

Opgaven vil derfor overholde regler og normer for vidensproduktion således, at der er 

konsensus i forhold til, hvad erhvervslivet perciperer som gyldig og anvendelig viden.  

 

Postmodernismen og dens socialkonstruktivistiske udsondring er imidlertid et udtryk 

for en ny verdensorden, der i højere grad vinder indpas – også ude i erhvervssektoren. 

Dette er med til at legitimere anvendelsen af socialkonstruktivismen som 

forståelsesramme for vidensproduktion. Det giver ikke længere mening, udelukkende 

at anskue videnskaben som den betragtes i traditionel positivistisk og 

kausalforklarende forstand, hvor der stræbes efter lovmæssigheder baseret på 

objektive målinger og hvor undersøgeren indgår uafhængigt og uden indflydelse af 

det, der undersøges. Verden består nok af noget essentielt, men erkendelsen af denne 

essens er en konstruktion, og i det socialkonstruktivistiske paradigme en social 

konstruktion. Den epistemologiske konsekvens bliver, at undersøgeren selv bliver en 

del af denne konstruktion og, at han skal være bevidst om dette. Det giver heller ikke 

længere mening at se bort fra, at individet både kan undvige og skabe kulturelle 

strukturer. 
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”I stedet for at læse forholdet mellem struktur og aktør som hhv. årsag eller effekt, 

tematiserer socialkonstruktivismen den sociale virklighed som et forhold mellem 

muliggørende og begrænsende strukturer og refleksive subjekter, der kan både 

undvige og ændre strukturer.” (Esmark, A.  m.fl 2005 s: 10). 

 

Individet er ikke låst fast i bestemte adfærdsmønstre, hvorfor det både kan undvige og 

konstruere nye mønstre. Postmodernismen er netop et produkt af refleksive individers 

evne til at konstruere social mening.  

 

Netop denne forståelse forklarer, hvorfor samfund, værdier, brands, forbrugeradfærd 

og al anden social konstruktion er i evig forandring og derfor ikke kan låses fast i 

årsag- og effektskemaer. 

 

Uden at glemme denne pointe huskes der på, at der bekendes til den mere moderate 

tilgang indenfor den erkendelsesteoretiske position, idet den begrænser sig til kun at 

anskue viden om den sociale virkelighed som socialt konstrueret, hvilket er mere 

anvendeligt for denne opgave. Denne tilgang beskæftiger sig med, hvordan viden om 

den sociale virkelighed, også kaldt sociale fakta, kan være socialt konstrueret uden, at 

det får erkendelsesteoretiske problemer (Wenneberg 2002 s. 102-104). Ved at tage 

udgangspunkt i, at både ontologisk subjektive og ontologisk objektive egenskaber kan 

behandles erkendelsesteoretisk objektivt overkommes erkendelsesteoretiske 

problemer ved anvendelse af socialkonstruktivismen. Dette kræver uddybende 

forklaring. Ontologisk objektive egenskaber eksisterer uafhængigt af vores erkendelse 

af egenskaberne. Alt fra den naturlige fysiske virkelighed eksisterer uafhængigt af 

vores erkendelse af det, og dets eksistens er derfor ontologisk objektiv. Hvorimod 

ontologisk subjektive egenskaber, som fx smerter og sorg, først får eksistens når de 

erkendes, til trods for de eksisterer lige så meget som naturlige entiteter fra den 

fysiske virkelighed. Selvom smerte og sorg er ontologisk subjektive, da de ikke 

eksisterer uafhængigt af et subjekts erkendelse af dem, kan man dog stadig godt tale 

objektivt om dem. Dette lader sig gøre pga. konsensus i opfattelsen af sociale fakta. 

Gennem sociale konventioner har vi aftalt at tillægge ting og fænomener, der er 

ontologisk subjektive, den samme betydning. Sociale fakta kan derfor behandles og 

diskuteres på et erkendelsesteoretisk objektivt niveau, netop fordi der er konsensus 

om den betydning vi tillægger ontologisk subjektive egenskaber. På samme måde kan 

vidensproduktionens gyldighed vurderes ud fra objektive kriterier. 

 

Et brand som McD’s eksisterer ikke uafhængigt af vores erkendelse af det – det er 

ikke ontologisk objektivt. Brandet eksisterer i henhold til den sociale betydning vi 

tillægger det, imidlertid er denne betydning til konstant diskussion. Sociale fakta er 

nemlig konstant under forandring i kraft af, at refleksive og autonome subjekter 

konstant tillægger sociale fakta nye betydninger. De er ikke ligesom naturlige 

fænomener konstante og uforanderlige, de er derimod komplekse og under evig 

forandring. Postmodernismen er ligeledes et udtryk for, hvordan den sociale verden er 

under evig forandring. Snart vil samfundet og McD’s-brandet være konstrueret på ny, 

hvorfor den viden, der opnås ikke vil være endegyldig, men kun et flygtigt 

øjebliksbillede. Et øjebliksbillede skabt med min medvirken som undersøger og 

vidensproducent, og derfor også under indflydelse af, hvad jeg opfatter som viden og 

virkelighed (Wenneberg, 2000, s. 100).  
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Det centrale for socialkonstruktivismen er opfattelsen af, at sociale og 

samfundsmæssige fænomener er skabt af historiske og sociale processer og de derfor 

ikke er evige og uforanderlige. Fordi hvis de kan skabes på social vis, kan de også 

ændres på social vis, man finder således et indbygget forandringsperspektiv i 

socialkonstruktivismen (Rasborg, K. 2005: 349). Samfundsmæssige fænomener er 

således ikke naturlige fysiske uforanderlige fænomener og de bør derfor behandles og 

erkendes derefter, hvorfor socialkonstruktivismen kommer til sin ret, da den netop gør 

dette. Den postmoderne samfundsudvikling er et produkt af sociale processer og bør 

iagttages ud fra præmisser der anerkender dette. Derfor kan socialkonstruktivismen 

som erkendelsesteoretisk position med rette kan anlægges denne opgaves 

videnskabelige felt, med det formål at undersøge samfundsvidenskabelige fænomener. 

 

Disse epistemologiske og ontologiske overvejelser vil afspejle sig i valg af empiri og 

metode. 

 

 

2.2. Metode 
 

 

2.2.1. Metodeovervejelser i et socialkonstruktivistisk perspektiv  
 

”De metodiske fremgangsmåder bør være bestemt af, om vi studerer den ene eller den 

anden form for virkelighed.” (Andersen, I. 2006 s: 28-29).  

 

Ib Andersen hentyder her til skellet mellem den fysiske og den socialt konstruerede 

virkelighed. Men hvad er gængse metoder, når den socialt konstruerede virkelighed 

skal studeres. 

 

Postmodernismen er klar i mælet, når den fuldstændig afviser videnskabelige idealer – 

ingen metode er bedre end en anden. Dette indebærer, at socialkonstruktivismen som 

repræsentant for denne retning ikke har præference for bestemte metodiske 

fremgangsmåder. Alle metoder er for så vidt lige gyldige (Esmark m.fl.2005 s. 14).  

 

Inden jeg ureflekteret underkaster mig denne anskuelse vil jeg gerne fremhæve, at jeg, 

som bekendt, slutter mig til en erkendelsesteoretisk moderat position indenfor 

socialkonstruktivismen, hvor det lader sig gøre på et erkendelsesteoretisk objektivt 

niveau at diskutere og behandle den sociale virkelighed. Denne position indebærer, at 

alle metoder først er lige gyldige, så snart der objektivt skabes konsensus om, at de er 

lige gyldige. Dette menes ikke at være tilfældet, da man ville kunne finde mange 

metodiske fremgangsmåder, der ikke ville anses for gyldige.  

 

Imidlertid har socialkonstruktivismen skabt præcedens for nye måder at bedrive viden 

og erkendelse på. Den sociale virkelighed behøver ikke længere organiseres i entydige 

årsag og effektsammenhænge, som vi kender det fra positivismen (Esmark m.fl. 2005 

s. 10-11). I takt med, at det socialkonstruktivistiske paradigme har vundet indpas er 

nye metodiske fremgangsmåder blevet etableret. 

 

Opgavens socialkonstruktivistiske ståsted vil indtænkes i den metodiske 

fremgangsmåde ved både at have rødder i den traditionelle videnskab såvel som i den 
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socialkonstruktivistiske videnskab. Ligesom den videnskabsteoretiske optik vil tage 

udgangspunkt i, at den sociale virkelighed består af refleksive individer der er 

underlagt begrænsende kulturelle strukturer, men som alligevel er i stand til at ændre 

og undvige disse. 

 

2.2.2. Metodisk fremgangsmåde del 1 
 

Specialet kan anskues som to-delt, hvor første del har to formål. Det ene af disse 

består i at skildre det dialektiske sammenspil mellem forbruger, samfundsudviklingen 

og brands, og ad denne vej argumentere for, hvorvidt virksomheder bør indtænke den 

postmoderne samfundsudvikling i deres brandstrategi med henblik på bedst muligt at 

nå ud til forbrugerne.  

 

Det andet formål er, at selv samme teori efterfølgende skal kunne anlægges og 

afprøves på et empirisk studie af McD’s. Derfor skal teorien både bidrage til 

konstruktionen af det udsnit af den sociale virkelighed, der ønskes belyst, ligesom den 

skal være anvendelig til den efterfølgende empiriske analyse.  

 

Indledningsvist anvendes Ingleharts begrebsapparat om postmodernismen og 

tilstødende begreber til at forstå, hvori samfundsudviklingen består. Denne teori er 

essentiel for den analytiske del af opgaven, idet den belyser skellet mellem 

modernismen og postmodernismen og hvorfor postmodernister tager afstand fra 

moderne værdier. Efterfølgende diskuteres, hvordan individets værdier kommer til 

udtryk i forbrugeradfærden. Her inddrages et bredt udsnit af teoretikere, der 

repræsenterer forskellige holdninger indenfor en socialkonstruktivistisk ramme. Ved 

at inddrage teoretikere, der repræsenterer forskellige holdninger er hensigten at 

frembringe et nuanceret billede af forholdet mellem individets værdier og 

forbrugeradfærden. Derudover vil den metode medføre, at der i den efterfølgende 

analyse vil være flere analyseredskaber til rådighed. I det afsluttende teoretiske kapitel 

anvendes McCrackens (1986) teori om det kulturelle brand og sidst Susanne 

Fourniers arbejde med antropomorfisering af brands, altså en menneskeliggørelse af 

brands. McCrackens teori er oprindeligt udviklet til produktbrands, alligevel vil 

teorien i denne opgave anvendes på et service brand som McD’s, hvor det kan 

diskuteres, hvorvidt deres produkter er materielle eller immaterielle. Disse teorier vil 

blive suppleret med teorier, som repræsenterer andre synspunkter indenfor de 

respektive områder, med henblik på at skabe en diskussion og give et nuanceret 

billede af det dialektiske sammenspil mellem samfundsudvikling, forbruger og brand.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående teoretikere og deres tanker vil vi ende ud med en 

teoretisk forståelse af sammenhængen mellem samfundsudviklingen og hvordan 

virksomheder bør brande sig. 

 

Med udgangspunkt i denne sammenhæng vil anden del af specialet afprøve denne 

sammenhæng gennem et studie af McD’s og på denne måde konkludere, hvorvidt 

McD’s i højere grad bør kommunikere postmoderne værdier. 

 

2.2.3. Metodisk fremgangsmåde del 2 

 
Det teoretiske afsnit gestalter et udsnit af den socialt konstruerede virkelighed, som nu 

kan afprøves empirisk. Gennem metodetriangulering vil sammenhængen mellem 
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postmoderne forbrugere, samfundet og McD’s blive analyseret for at be- eller 

afkræfte, hvorvidt McD’s i højere grad bør etablere sig i en postmoderne tankegang 

for at appellere til forbrugere i det danske samfund. 

 

I dette øjemed vil henholdsvis McD’s og samfundets institutioner undergå en 

værdianalyse for at afdække hvilke værdier de hver især bidrager med i 

konstruktionen af den mening McD’s tillægges. Til dette formål anvendes kvalitative 

interviews og procesdata
5
, der underbygges af sekundær og primær statistik. 

 

Ved brug af kvalitative data er ideen, at gennem den teoretiske optik at tolke på den 

mening forbrugerne tillægger McD’s brandet samt, hvilken indflydelse McD’s 

brandkommunikation og samfundets rolle som meningsskabende institution har 

bevirket i denne sammenhæng.  

 

Den konkrete metodiske fremgangsmåde vil blive præsenteret indledningsvist i det 

analytiske kapitel, hvorfor dette, kun er en overfladisk indsigt i metodikken. Ligeledes 

vil den teoretiske forståelsesramme eller den optik som anlægges til at analysere 

McD’s ud fra, blive fastsat i starten af det analytiske kapitel.  

 

En samlet kritik af de metodiske valg vil fremgå umiddelbart inden konklusionen, da 

det på dette tidspunkt vil fremstå klart, hvilke fejl og mangler metoden har haft i 

forhold til dens formål. 

 

2.2.4. Valg af empiri og indsamlingsteknikker  
 

Formålet med den indsamlede empiri er, at den skal være i stand til at belyse 

meningsrelationen mellem forbruger og McD’s-brandet. Med andre ord belyse, 

hvordan forbrugere opfatter brandet, hvilke meninger brandet tillægges og hvorfor 

disse meninger tillægges. Vi befinder os her indenfor den socialt konstruerede 

virkelighed, som er svær kvantificerbar og derfor bedre kan beskrives kvalitativt. 

 

Den socialt konstruerede virkelighed kan nemlig ikke forklares ud fra årsag og 

effektskemaer, vi kan ikke føre effekten tilbage til årsagen. Den sociale virkelighed er 

aldrig organiseret i entydige årsag og effekt sammenhænge fordi den udgør en 

kompleksitet i form af refleksivitet og autonomi (Esmark m.fl. 2005 s. 10-11).  

 

Hovedempirien udgøres således også af forskellige typer kvalitative data, der udsiger 

noget om det udsnit af den sociale virkelighed opgaven har til formål at belyse. 

Imidlertid er fundet forskellige former for kvantitative data anvendelige i forhold til at 

underbygge kvalitative data og derved gøre opgavens pointer repræsentative.  

 

Der redegøre nu kort for de to typer af indsamlet data. 

 

Kvantitative data 

De kvantative data består af primær og sekundær empiri. Den primære empiri udgøres 

af en surveyundersøgelse
6
 bestående af 15 spørgsmål, som er blevet distribueret via 

                                                 
5
 Ib Andersen i den skinbarlige virkelighed beskriver process data som data, der produceres i 

tilknytning til de løbende aktiviteter i samfundet. Eksempler tv-programmer, video, film billeder, 

breve, avisartikler m.fl. (Ib Andersen 2006 s. 158). 
6
 Se bilag 1 for spørgeskema og resultatet af undersøgelsen. 



 19 

intranettet på et gymnasie samt via en kammerats og min egen facebookhjemmeside. 

Den oprindelige hensigt med undersøgelsen har ikke været at repræsentere 

totalpopulationen, men derimod at få indsigt i nogle af de meningsrelationer, der 

ligger ude i samfundet. Imidlertid vidste det sig senere nyttigt, at anvende 

undersøgelsen til at underbygge påstande. I og med den ikke udgør et repræsentativt 

udsnit af de danske forbrugere er undersøgelsens gyldighed begrænset. Dette problem 

søges løst ved anvendelse af YouGovs undersøgelser, som netop udgør et større 

udsnit af den danske population. 

 

Den sekundære empiri består primært af dataindsamlinger fra World Value Surveys 

(fremover WVS) samt Yougov Zaperas målinger af McD’s brand. Disse har til formål 

at klarlægge henholdsvis udviklingen i postmoderne forbrugere og opfattelse af 

McD’s brand. Deres indsamlingsmetode vil blive præsenteret, når empirien anvendes, 

ligesom WVS undersøgelsesmetode vil blive vurderet sammen med præsentationen af 

Ingleharts teori. 

 

Kvalitative data 

Min hovedempiri består af dybdeinterview
7
 med to små fokusgrupper med 4 personer 

i hver. Gruppernes størrelse er bestemt ud fra en overbevisning om, hvordan man 

skaber de bedste mulige forudsætninger for et godt interview. Ønsket har været at 

skabe en tryg, intim og tillidsfuld ramme for at stimulere interaktionen i gruppen og 

derved opnå mere dybdegående og personlige meninger og holdninger til McD’s. 

Gruppens størrelse skyldes desuden, at jeg føler mig mere tryk ved en lille gruppe i og 

med min erfaring med fokusgrupper er meget lille, og en større gruppe ville muligvis 

medfører større grad af usikkerhed i min rolle som interviewer, hvilket kunne smitte 

af på deltagerne og dermed skabe et ringere resultat. Grupperne blev sammensat 

aldersmæssigt, således at de yngste deltog i den ene gruppe og de ældste i den anden. 

Denne sammensætning skyldes en formodning om, at den nogenlunde jævnaldrende 

alder ville stimulere interaktionen, hvorimod en sammensætning med stor 

aldersdifference muligvis ville kunne lede til en disproportional fordeling af taletiden, 

fordi vi tillægger alder autoritet (Inglehart, R., 1997). 

 

Interviewet foregik, som et delvist struktureret interview således, at der var tid og 

plads til at dykke ned i nye emner, hvis muligheden bød sig. Det gjorde den. 

Undervejs i interviewene blev der gjort nye erkendelser, som ikke kan underbygges 

empirisk i og med indsigten først er opnået, efter surweyet var delt ud. Dette får 

selvfølgelig den konsekvens, at enkelte pointer ikke kan underbygges kvantitativt.  

 

Ligeledes blev McD’s kommunikationsdirektør Sara Helweg-Larsen interviewet
8
 med 

henblik på at afklare, hvordan de forholdte sig til den postmoderne samfundsudvikling 

i forhold til deres brandingstrategi.  

 

Derudover anvendes netnografi, idet en større del af forbrugernes adfærd i dag foregår 

på de sociale medier, herunder diverse blogs og diskutionsfora, hvor forbrugerne 

diskuterer og interagerer omkring brand og forbrug (Kozinets, R. 2002). De data 

netnografien tilvejebringer kategoriseres fremover som procesdata, hvorunder der kan 

tilføjes film og forskellige avisartikler, som også vil blive bragt i spil under analysen. 

                                                 
7
 Se Bilag 2 for spørgeguide til fokusgruppeinterviewsene 

8
 Se Bilag 3 for spørgeguide til interviewet med Sara Helweg-Larsen 
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Dette kapitel er delt op i tre afsnit, som behandler henholdsvis overgangen fra 

modernismen til postmodernismen, postmoderne forbrugeradfærd og den 

brandteoretiske udvikling. Gennem udfoldning af begreber som; modernisme og 

postmodernisme, forbrugeradfærd, værdier, identitetskonstruktion og branding 

anlægges et perspektiv til at skabe en konstruktion af det udsnit af den sociale 

virkelighed, der ønskes belyst. 

 

3.1 - Modernisme og postmodernisme 
 

De to begreber, modernisme og postmodernisme, som vi allerede kort er blevet 

introduceret for, vil blive forklaret grundigt under dette kapitel. Dette gøres med 

henblik på at forstå, hvad der karakteriserer henholdsvis moderne og postmoderne 

værdier og hvilke præmisser, der gør sig gældende for transitionen fra det moderne til 

postmoderne samfund. Udover dette vil vi se på, hvorfor det danske samfund kan 

karakteriseres som værende postmoderne. 

 

Kapitlet har som nævnt i metoden en dobbeltfunktion, udover at skulle indføre os i 

moderne og postmoderne teori, udgør det også et delelement i besvarelsen af, hvordan 

man teoretisk kan forstå sammenhængen mellem forbruger, brand og den 

postmoderne samfundsudvikling. Med opmærksomheden rettet mod at forstå denne 

sammenhæng, vil kapitlet bestræbe sig på at bygge bro til næste kapitel omhandlende 

forbrugeren. Konkret gøres dette ved gennemgående at analysere individets rolle i det 

postmoderne samfund, for i næste kapitel at anvende resultat af analysen til at anskue 

individet fra et forbrugerperspektiv. Sideløbende vil kapitlet demonstrere, i hvilken 

grad de danske individer er henholdsvis moderne og postmoderne. 

 

Inden vi går i gang med Inglehart’s teori gøres der opmærksom på, at vi udelukkende 

vil beskæftige os med den del af teorien, der synes relevant for opgavens besvarelse, 

derfor vil det traditionelle samfund ikke blive behandlet i nærværende speciale, men 

udelukkende brugt som reference og som afgrænsning til henholdsvis det 

postmoderne og moderne samfund.  

 

3.1.1. Definition af værdier og værdiprioritering 
 

Indledningsvist anvendes Politikkens Nudansk ordbog og Michael Böss
9
 definitioner 

af værdibegrebet til at forklare hvad der, i denne opgave, forstås ved værdier og 

værdiprioritering. Manglende konsensus i definitionen af værdibegrebet mellem de 

forskellige samfundsvidenskaber er primært årsagen til, at en definition synes 

nødvendig. Hertil kommer, at samtidig med, at vi foregriber de eventuelle tvivl, der 

måtte opstå, når vi længere fremme skal arbejde med begreberne moderne og 

postmoderne, så tager vi også første skridt mod en endelig definition af begreberne. 

Værdier og værdiprioritering udgør selvsagt en vigtig bestanddel af semantikken i 

begreberne moderne og postmoderne. 

 

Definition af værdi i Politikens Nudansk ordbog:  

                                                 
9
 Michael Böss er lektor påAarhus Universitet og har bl.a. udgivet bogen Republikken Danmark, 

omhandlende danske værdier. 
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”Noget som anses for at være særligt betydningsfuldt (...) eller for at være godt, 

rigtigt og værd at stræbe efter, fx visse idealer og egenskaber” (Becker-

Christensen, B., 2005).  

Værdiprioritering kommer så i en samfundsmæssig kontekst til at betyde samfundets 

prioritering af det, der anses for at være særligt betydningsfuldt, rigtigt og værd at 

stræbe efter. Ordbogens definition er ganske fin og nem at gå til, men den kommer 

ikke tilstrækkeligt under huden på begrebet. Michael Böss giver sit bud med følgende 

beskrivelse:  

”værdier defineres som de forestillinger, der bestemmer og motiverer vores 

holdninger, handlinger og vurderinger, og som vores sociale institutioner og 

politiske system bygger på.” (Böss, M. 2010, 4. nov.).  

 

Denne definition komplementerer ordbogens ved bl.a. at inddrage værdiers betydning 

for individets adfærd, imidlertid ekspliciterer den ikke hvilken type forestillinger, der 

associeres med værdier. Her kan netop definitionen af værdier fra Nudansk ordbog 

anvendes til at skabe ramme om hvilke forestillinger, der gør sig gældende. Dette 

”kunstgreb” giver mulighed for at komplementere de to definitioner og på denne 

måde nå frem til en brugbar definition for nærværende speciale. Den sammensatte, og 

grammatisk tilpassede definition af værdier lyder således:  

”værdier er de forestillinger, som anses for at være særligt betydningsfulde, gode, 

rigtige og værd at stræbe efter, og som bestemmer og motiverer vores holdninger, 

handlinger og vurderinger. Det er ligeledes disse forestillinger, samfundets 

sociale institutioner og politiske system bygger på.”  

 

Med henblik på at teste gyldigheden af ovenstående definition vil det nu afprøves om 

den overholder de fem formelle karakteristika, som Schwartz & Bilsky (1987)
10

 fandt 

frem til kendetegner værdibegrebet:  

”Værdier er 1. forestillinger om 2. ønskelige mål eller adfærdsmåder, som 3. 

vedrører mere end kun specifikke situationer, som 4. styrer evalueringen af 

begivenheder og adfærd, og som 5. er struktureret ifølge deres vigtighed.” 

 

Opgavens definition overholder tydeligt de formelle karakteristika beskrevet i punkt 

1, 2 og 4, mens punkt 3: ”vedrører mere end kun specifikke situationer”, ikke fremgår 

eksplicit, men er underforstået ved den ubestemte flertalsform i holdninger, 

handlinger og vurderinger, som netop indikerer generelle og uspecifikke 

forestillinger. Det er med fuldt overlæg, at definitionen ikke efterlever karakteristika 

beskrevet i punkt 5, hvilket skyldes behovet for at råde over to begreber til at opnå 

mere koncise formuleringer. Derfor er punkt 5 ikke semantisk indlejret i begrebet 

værdier, det er det til gengæld i kompositionen værdiprioritering. 

 

Samfundets værdiprioritering eller det, der anses for at være betydningsfyldt, rigtigt 

og godt manifesteres ved handlinger og holdninger, som sætter sit præg på sociale 

institutioner og det politiske system. Eksempelvis i vores samfund i 2012 prioriteres 

blandt andet kønsligestilling, bæredygtighed og socialt ansvar, hvilket kommer til 

udtryk i forbrug, interaktion med hinanden og ved folketingsvalg, blot for at give et 

par eksempler. For et halvt århundrede siden var det andre værdier, der var 

dominerende, hvorfor kønsligestilling og bæredygtighed stod i skyggen af en 

                                                 
10

 På baggrund af en omfattende gennemgang og analyse af litteratur omhandlende værdibegrebet, 

udarbejdede Schwartz & Bilsky en beskrivelse af de 5 formelle karakteristika som litteraturen synes 

kendetegner værdibegrebet. 
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anderledes prioritering. Det er vigtigt at understrege, at enkelte individer for et halvt 

århundrede siden med stor sandsynlighed har prioriteret fx bæredygtighed og 

kønsligestilling, men, at de dominerende værdiprioriteringer i samfundet har været 

anderledes. På dette halve århundrede kan man sige, at der er sket en forskydning i 

samfundets værdiprioritering, også kaldet en overgang fra et moderne til et 

postmoderne samfund. 

 

I denne kontekst er traditionelle, moderne og postmoderne samfund i bund og grund 

betegnelser for samfund med divergerende dominerende værdiprioriteringer 

forårsaget af økonomiske, kulturelle og politiske forandringer.  

 

3.1.2. Ingleharts verdensbillede 
 

Med udgangspunkt i Marx, og særligt Webers samfundsteorier, forklarer Inglehart sit 

verdensbillede af sammenhængen mellem økonomi, kultur og politik. 

Sammenhængen mellem de tre er interessant, for ikke blot forklarer de historien 

bagud, men de kan også forudse, hvad vil ske fremover. Når først økonomiske, 

kulturelle eller politiske processer er sat i gang er det forventeligt, at andre processer 

vil følge på. Fx er det ganske sandsynligt, at samfund, der indtræder i 

industrialiseringsfasen vil opleve højere specialisering af arbejdskraften, større 

politisk deltagelse, højere grad af urbanisering og et stigende uddannelsesniveau 

(Inglehart, 1997, Kap. 1) Forandringer fører til nye forandringer, herunder sociale 

forandringer, der medfører nye værdiprioriteringer i samfundet.  

 

Inglehart er enig i, at politiske, økonomiske og kulturelle forandringer sker ud fra 

nogle sammenhængende mønstre med nogen grad af forudsigelighed. Han tilslutter 

sig dog ikke Marx argumentation omkring økonomisk determinisme. Inglehart 

foreslår derimod at kultur, politik og økonomi indgår i ligeværdige reciprokke forhold 

(Inglehart 1997: 14-15).  Han dementerer økonomisk determinisme ved at fremhæve 

Webers teori om kulturel kausalitet, og ad denne vej argumentere for, at kulturelle 

systemer lige såvel kan forme økonomisk udvikling, som økonomisk udvikling kan 

forme kulturelle holdninger og værdisystemer. Dette eksemplificeres ved at 

kapitalismen, som senere førte til den industrielle og demokratiske revolution 

udspringer af calvinismen, som er en afart af protestantismen og dennes etik 

(Inglehart 1997: s. 8-9). Calvinisterne anså en selvdisciplineret livsførelse, flid, hårdt 

arbejde og økonomisk akkumulering, som midlet til at komme i himlen. Arbejdet blev 

således opfattet som guds kald og det åndelige grundlag for rationel kapitalisme var 

skabt (Andersen, H., 2009).  

 

Mens Inglehart er enig i at politiske, økonomiske og kulturelle forandringer sker ud 

fra nogle sammenhængende mønstre med nogen grad af forudsigelighed, afviser han 

til gengæld ideen om at disse forandringer sker lineært kontinuerligt i al sin 

uendelighed sådan som Marx hævder det. Han mener derimod, at de når et punkt med 

aftagende udbytte (Inglehart 1997: s. 59-65). Dette punkt er for længst nået i mange 

moderne samfund, som derfor har taget en ny kurs og bevæget sig imod postmoderne 

værdier. Disse samfund bevæger sig væk fra standardiseret funktionalisme og 

entusiasme for videnskab og økonomisk vækst, som dominerede industrielle samfund 

i en tid med ressourceknaphed, for i stedet at vægte æstetiske og menneskelige hensyn 

og inkorporere elementer fra fortiden (læs: traditionelle samfund) i nye kontekster. 

Transitionen fra det moderne til det postmoderne samfund består i, at der sker en 
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ændring i værdiprioriteringen således, at postmaterielle værdier får stigende 

betydning, mens materielle værdier får aftagende betydning.  

 

3.1.3. Knapheds– og socialiseringshypotesen 
 

Transitionen fra det moderne til postmoderne beror på to hypoteser; knapheds- og 

socialiseringshypotesen.  

 

Hvor den første antager, at individet tillægger de ting, der er knaphed af den 

største betydning. I vores samfund prioriteres postmaterielle værdier som miljø, 

ligestilling, identitet, livskvalitet, medindflydelse og mulighed for selvrealisering. 

Denne værdiprioritering er et resultat af, at postmaterielle behov opleves i relativ 

knaphed i forhold til de materielle. Mens behov for materielle goder og økonomisk 

sikkerhed er tilfredsstillende dækket, savner de mere postmaterielle behov 

opmærksomhed. Konklusionen er, at individets utilfredsstillede behov bliver 

grundlaget for værdiprioriteringen.  

 

Socialiseringshypotesen antager videre, at individets værdiprioritering formes 

under opvæksten og prioriteringen afspejler de socioøkonomiske vilkår, der 

herskede i individets barndom. Individets værdiprioritering afspejler derfor det, der 

var i knaphed under socialiseringsprocessen. Værdiprioriteringen er derfor ikke et 

udtryk for individets nuværende økonomiske betingelser og sociale vilkår, men 

derimod en afspejling af de socioøkonomiske vilkår, der var fremherskende under 

socialiseringen (Inglehart 1997: s. 33-36).  

 

Individer, der vokser op i velfærdssamfund, hvor økonomisk sikkerhed kan tages for 

givet, vil bevæge sig op ad Maslow’s behovspyramide, fordi de nederste trin, 

herunder de fysiologiske og sikkerheds- og følelsesmæssige behov vil være 

tilfredsstillet, hvilket i sidste ende vil afspejle en postmoderne værdiprioritering hos 

individet (Inglehart 1997: s. 27-31).   

 

 

 
 

 

Self realization 
Postmaterialism 

 

 Survival Materialism 

Early industrial societies… 
 
 
Kilde: Undervisning Simon Kragh 

 
Affluent societies………… 
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Øget velstand medfører et skift fra overlevelsesbehov til selvrealiseringsbehov 

Nedenstående graf
11

 illustrerer selvaktualisering afskåret fra de andre behov og 

påklistret mærkatet postmoderne. Selvaktualisering eller selvrealisering betegnes som 

et iboende behov i individet for at udvikle og bedst muligt udfolde dets potentiale 

såvel som værdier (Katzenelsons, B. 2009, 2. feb.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maslow’s behovspyramide inddrages, fordi den behovshierarkiske tankegang bidrager 

til at forklare sammenhængen mellem individets behov, knaphedshypotesen og sidst 

værdiprioritering.  

 

I traditionelle samfund med ressourceknaphed var tilfredsstillelse af fysiologiske og 

sikkerhedsmæssige behov ikke en garanti, hvorfor generationer, der voksede op i 

traditionelle samfund tilegnede sig materielle værdier jævnfør socialiserings- og 

knaphedshypotesen. Fremkomsten af materielle værdisystemer, der ikke blot 

tolererede økonomisk akkumulering, men også opmuntrede til det, netop på baggrund 

af, at en ny værdiprioritering dominerede samfundet gjorde industrialiseringens og 

kapitalismens indtog muligt. Den moderne æra blev et opgør med identitetsforståelse. 

Individets sociale status var ikke længere bundet til dets familiære relationer, derimod 

stod det enhver frit for at søge industrialiseringens lykke og på denne måde konstruere 

sin identitet (Giddens, A. 1996) Dem der var bedst til at akkumulere økonomisk 

rigdom, vandt størst anseelse, og karakteriseres måske bedst, som den moderne æras 

helte. I postmoderne samfund opfattes kapitalisme derimod negativt, fordi det 

udtrykker en værdiprioritering, der sætter økonomisk akkumulering over individets 

livskvalitet og velvære (Inglehart, 1997). 

 

I moderne samfund opfattes moderne værdier som rigtige, fordi de bidrager til 

økonomisk vækst i samfundet, som medfører længere levealder, lavere 

børnedødelighed, mindre fattigdom, mere politisk indflydelse, højere levestandard og 

                                                 
11

 Grafen bygger på Simon Kraghs graf ved at vise, hvilke behov, der angiver postmoderne værdier og 

hvilke, der angiver moderne værdier. Grafen er lånt fra wikipidea.org og dens eneste formål er at 

illustrere, hvilke behov, der udtrykker henholdsvis moderne og postmoderne værdier. 
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generel større fysisk og psykisk sikkerhed. Folk var derfor villige til at udføre 

standardiserede og dehumaniserede samlebåndsarbejde for at opnå økonomisk 

sikkerhed. 

 

Da den økonomiske udvikling og velfærd nåede et punkt, hvor nye generationer 

oplevede socioøkonomiske vilkår, der tilfredsstillede fysiologiske og 

sikkerhedsmæssige behov, begyndte individers tankevirksomhed og handling at være 

målrettet realiseringen af postmaterielle behov. Nedenstående graf viser 

sammenhængen mellem tilfredsstillelse af fysiologiske og sikkerhedsmæssige behov 

og fokus på livsstil i forhold BNP (Kilde graf: Inglehart m.fl. 2007 s:265). Stigende 

BNP medfører et skifte i samfundets værdiprioritering, hvor fokus på økonomisk 

akkumulering erstattes af fokus på individets velvære og livskvalitet. 

 

 
 

Selvrealisering og selvagtelse bliver omdrejningspunktet i individets såvel som 

samfundets bestræbelser. En ny værdiprioritering, som modarbejder 

samlebåndsarbejdet vinder indpas og baner vej for den postmoderne æra. Fokus 

skifter til mere subjektive behov, så som mere frihed, eller at maksimere individets 

livskvalitet frem for at maksimere økonomisk vækst. Dette fokus ses også på 

arbejdspladsen, hvor det meningsfulde arbejde tillægges større betydning end de 

økonomiske incitamenter (Inglehart 1997: s. 76-78). 

 

Socioøkonomiske vilkår er bestemmende for, hvor individet befinder sig i 

behovshierarkiet og, hvad det oplever knaphed af. Sammenhængen består i, at 

individets utilfredsstillede behov, dvs. der, hvor der opleves knaphed, bliver 

bestemmende for værdiprioriteringen. Ligeledes kan det udledes, at både behov og 

værdier er afgørende for individets handling og adfærd. Det er her vigtigt at påpege, at 

individets værdiprioritering skaber rammerne for måden, hvorpå behov tilfredsstilles. 

Man kan forestille sig, at et rendyrket postmoderne individ vil integrere postmaterielle 

værdier, når materielle behov skal dækkes. Eksempelvis vil tilfredsstillelse af behovet 

for ernæring ske gennem økologiske eller fairtrade produkter. Ligesom boligen vil 

være bæredygtig og have solcelleanlæg på taget og en husstandsvindmølle i haven. På 
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denne måde bliver individets postmoderne værdiprioritering integreret ved 

tilfredsstillelse af individets materielle behov jf. Maslow’s behovspyramide. 

 

3.1.4. Refleksion over knaphedshypotesen  
 

Det bør tilføjes, at knaphedshypotesen, der siger, at det der er knaphed af værdsættes 

højest, som jo egentlig er ganske almindelig økonomisk prisdannelsesteori. Prisen på 

et produkt fastsættes i henhold til efterspørgslen og udbuddet, vi ser f.eks. hvordan 

prisen på olie
12

 stiger, så snart udbuddet falder samtidig med, at efterspørgslen 

fastholdes (Mossins, A., 2009) Det samme gælder for værdier, her substituerer vi bare 

pris med prioritering, i sidste ende, er begge dog udtryk for den subjektive
13

 

betydning individet tillægger henholdsvis en værdi eller et produkt. Det er i denne 

sammenhæng vigtigt at gøre sig klart, at værdiprioriteringen støbes indenfor 

individets behovssfære dvs., fordi der er knaphed på hjemmegående husmødre så 

bliver dette ikke nødvendigvis manifesteret ved en højere værdiprioritering. Det skal 

derimod være en knaphed, som ikke modarbejder andre behov og værdiprioriteringer.  

 

3.1.5. Intergenerationelle værdiskifte 
 

Transformation fra moderne til postmoderne sker ikke over natten. Inglehart foreslår, 

at denne finder sted gradvist ved intergenerationelle skift i værdiprioriteringen. Når 

nye generationer socialiserede under divergerende socioøkonomiske vilkår i forhold 

til forrige generationer indtager betydningsfulde positioner i samfundet vil nye 

værdiprioriteringer implementeres i samfundet (Inglehart, 1997). 

 

Postmaterielle værdier og postmoderne samfund forudsætter økonomisk sikkerhed, 

såfremt forudsætningen ikke er til stede vil nye generationer igen prioritere materielle 

værdier. Dette betyder også, i teorien, at økonomisk recession på sigt vil sætte sit 

præg på samfundets værdiprioritering i og med den generation, der socialiseredes 

under den seneste recession i højere grad vil prioritere materielle værdier, måske fordi 

en eller begge forældre har været arbejdsløse, eller på anden måde har været berørt af 

krisen, og individet har derfor oplevet økonomisk knaphed, som vil manifestere sig i 

individets værdiprioritering. Dermed ikke sagt, at individet ikke i overvejende grad vil 

være postmoderne, men blot, at vægtningen mellem moderne og postmoderne værdier 

vil være mere ligelig. 

 

Individer er sjældent rendyrket moderne eller postmoderne, men en kombination af 

begge. Dette betyder også, at postmaterialister ikke er ikke-materialister, og endnu 

mindre anti-materialister. Materielle værdier findes blandt postmodernister, men de 

vægtes bare ikke lige så højt som postmaterielle værdier. Ligeledes befinder 

samfundet sig såvel som individet på et kontinuum med moderne og postmoderne i 

hver ende af spektret. Ifølge Ingleharts empiriske undersøgelser er det danske 

samfund overvejende postmoderne, og denne konklusion er opnået på baggrund af 

undersøgelser, der er lavet på individ-niveau, hvoraf man kan deducere, at for, at 

                                                 
12

 Olieprisen er ikke udelukkende styret af udbud og efterspørgsel; Dollarkursen, uroligheder i 

olieproducerende områder m.fl. er væsentlige faktorer for prisfastsættelsen. 
13

 Det er markedet der fastsætter prisen på et produkt, men det er den subjektive vurdering der afgør 

hvorvidt produktet købes til fastsatte pris. 
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samfundet kan tilskrives at være postmoderne er det en forudsætning, at flertallet af 

individerne også er overvejende postmoderne (Inglehart, 1997).  

 

 

 
På ovenstående graf (WVS, 2012) observeres det, at i 1994 var proportionen mellem 

materialister og postmaterialister i Danmark seks til fire, dvs. for hver ti enten 

materialister eller postmaterialister var seks af disse overvejende postmoderne, mens 

fire kunne tilskrives moderne værdier. Grafen viser samtidig en udvikling fra 1970 

frem til 1994 - en udvikling Inglehart mener fortsætter. Han mener, at proportionen af 

postmaterialister i forhold til materialister vil stige i takt med intergenerationelle 

værdiskifte socialiserede under nye socioøkonomiske vilkår (Inglehart, 1997). 

Inglehart, finder, at Danmark sammen med de andre skandinaviske lande er længst 

fremme i denne postmoderne samfundsudvikling (Inglehart 1997, Kap. 1). 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af materialister, postmaterialister og 

individer, der både er materialister og postmaterialister. Mens andelen af materialister 

er faldende ses det, at andelen af postmaterialister er stigende. Denne undersøgelse er 

udarbejdet på vegne af WVS (Gundelach, P., 2010). Målingerne er foretaget ved at 

stille en række spørgsmål, der indikerer henholdsvis materielle og postmaterielle 

behov til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (Gundelach, P., 2010). 

 

 

Udviklingen i procent fra 1990-2008  

(Kilde: Gundelach, P., 2010 & Dansk Data Arkiv, 2012) 

    

 år 1990 år 1999 år 2008 

Materialister 13,3 % 10,9 % 8,9 % 

Både og 67,4 % 67,8 % 63,9 % 

Postmaterialister 19,3 % 21,5 % 27,2 % 
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I skemaet ses det, at individer, der både er materialister og postmaterialister udgør den 

største del af befolkningen. Disse individer er, hverken rendyrket postmaterialister 

eller materialister. Disse individer prioriterer økonomisk akkumulering og livskvalitet 

lige højt. Imidlertid mener Inglehart, at en stor del af de individer, der både er 

postmoderne og moderne i højere grad er postmoderne end moderne– dog uden at 

være rendyrket postmoderne (Inglehart, 1997). Når andelen af postmoderne individer 

er væsentligt større end moderne individer samtidigt med, at den andel, der både er 

moderne og postmoderne, i højere grad er moderne end postmoderne, så er det 

ensbetydende med, at størstedelen af den danske befolkning besidder i overvejende 

grad postmoderne værdier. 

 

Denne udvikling kan forklares ved nye socioøkonomiske vilkår, hvor fordelingen af 

en stigende BNP pr. indbygger medfører en skifte i værdiprioriteringen. 

 

3.1.6. Stigende BNP og mindre indkomstforskelle 

 
Figuren forneden (Trier, M., 1997) viser, hvordan BNP er steget i faste

14
 priser i 

Danmark fra 1947 frem til år 1997. Grafen viser udviklingen i logaritmisk skala med 

udgangspunkt i år BNP for år 1947. 

 

 
 

Den stigende BNP har sammen med en lige indkomstfordeling medvirket til en 

stigning i andelen af postmaterielle individer. I nedenstående oversigt vises Gini-

koefficienten for den årlige disponible indkomst i OECD-landende. Gini-

koefficienten opsummerer de individuelle indkomstforskelle i ét tal mellem 0 og 1, 

hvor 0 er udtryk for en helt lige indkomstfordeling. Danmark placerer sig øverst jf. 

målingerne, hvorfor indkomstfordelingen kan siges at være lige. 

 

                                                 
14

 Ved at regne i faste priser tager man højde for inflationen. Udgangspunktet for sammenligningen er 

basisåret i 1947, som sat til 100. 
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Kilde: OECD, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, 2008. 

Den lige fordeling af de økonomiske goder afføder jf. Ingleharts teori en postmoderne 

værdiprioritering. Individet og samfundet skifter fra et fokus på økonomisk 

akkumulering til et fokus på akkumulering af livskvalitet og velvære.. 

 

3.1.7. Definition på moderne og postmoderne 
 

Som antydet, da vi tidligere definerede værdier og værdiprioritering vil vi nu definere 

begreberne moderne og postmoderne. Definitionen er med vilje gemt til sidst i 

kapitlet, fordi det giver mening for forståelsen af begreberne, at man først bliver 

introduceret for tankerne bag dem. Begrebsdefinitionerne er således forankret i dette 

kapitels teori og definitionen bygger på den definition vi nåede frem til af værdier. 

Efterfølgende præsenteres en oversigt over hvilke forskelle begreberne moderne og 

postmoderne dækker over.  

 

”Moderne værdier er de forestillinger som anser økonomisk vækst, for at være rigtig 

og værd at stræbe efter, og som bestemmer og motiverer individets holdninger, 

handlinger og vurderinger. Det er ligeledes disse forestillinger samfundets sociale 

institutioner og politiske systemer bygger på.” 

 

”Postmoderne værdier er de forestillinger som anser livskvalitet, mulighed for 

selvudfoldelse, medindflydelse, altruisme, kønsligestilling, et bedre miljø og frihed til 

at vælge for at være rigtige og værd at stræbe efter, og som bestemmer og motiverer 



 31 

individets holdninger, handlinger og vurderinger. Det er ligeledes disse forestillinger 

samfundets sociale institutioner og politiske systemer bygger på.” 

 

Postmoderne værdier adskiller sig fra moderne værdier ved større tolerance overfor 

etnisk-, kulturel- og seksuel mangfoldighed, ligeledes lægges der mere vægt på det 

æstetiske og menneskelige, og der er mere plads til den individuelle selvstændighed 

og selvrealisering. 

 

I et samfundsmæssigt perspektiv forstås, at moderne og postmoderne samfund er 

karakteriseret ved henholdsvis en overvejende moderne og postmoderne 

værdiprioritering.  

 

Som lovet kommer her en oversigt. Ud fra denne vil man kunne ræsonnere sig frem 

til, hvordan begreberne modernisme og postmodernisme forholder sig til emner, som 

ikke præsenteres i oversigten. 

 

Emner Modernisme Postmodernisme 
Begyndelse Industrialiseringen begyndte i England 

omkring år 1750 og udbredte sig senere 

til resten af vesten. 

Begyndte så småt efter anden verdenskrig, men 

tog først rigtig fat efter 1968 (sociale 

revolution)
15

. 

Økonomi Industrialisering (størstedelen af 

arbejdsstyrken er beskæftiget ved 

sekundære erhverv). 

Serviceøkonomi (størstedelen af arbejdsstyrken er 

beskæftiget ved tertiære erhverv). 

Fremstilling af 

produkter  

Standardisering Individualisering (produkttilpasning til den 

enkelte kunde) 

Vigtigste værdier Økonomisk akkumulering og materiel 

velstand.  

Livskvalitet, meningsfuldt arbejde, personlig 

frihed, ligestilling, hensyn til miljøet, familie og 

tid til at dyrke venner og fritid. 

Tilgang til 

vidensproduktion 

Vidensproduktion er objektiv 

(traditionelle videnskaber) 

Vidensproduktion er subjektiv 

(Socialkonstruktivisme) 

Holdning til livet Abstrakt sandhed om meningen med 

livet. 

Ikke nogen sandhed.  

Fremskridt Fremskridt måden til at opnå et perfekt 

samfund. 

Opfatter det perfekte samfund som utopi og en 

moderne illusion. Fremskridt er ligeledes en 

illusion – postmodernister er ikke-progressive. 

Kultur Vestlig kultur ses som ophøjet. Alt får lige gyldighed. Ingen kultur er ophøjet i 

forhold til andre. 

Videnskab Videnskabelig - rationelle og logiske 

midler til at skabe viden. 

 

Antividenskabelig - irrationalitet og afvisningen af 

logisk tænkning – skal ses som et opgør med 

modernismen. 

(Organisations)strukt

ur 

Hierarkisk og centralisering 

(Bureaukrati) 

Anarkistisk og decentralisering 

Individet Organiseret. Fragmenteret, kaotisk. Individets følelser og hvad 

individet vil kommer i centrum. 

                                                 
15

 Postmodernismen startede med den sociale revolution i 68, der gjorde oprør mod 

det etablerede samfund (klassesamfundet). Akkumulerede postmoderne værdier kom 

til udtryk gennem oprøret (Inglehart, R., 1997). 
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Ægteskabets rolle Ægteskabet er en forudsætning for 

økonomisk og fysisk sikkerhed 

Ægteskab bygger kærlighed 

Forhold til det 

traditionelle samfund 

Bryder med den traditionelle 

tilværelsesforståelse, med det 

overnaturlige og stærkt religiøse. 

Genoptager eller genopliver traditionelle værdier.  

Jobbeskrivelse Rutineprægede jobs, hvor 

medarbejderne skal tilpasse sig 

jobbeskrivelse 

Højt indhold af kreativitet, hvor virksomheder 

tilpasser sig medarbejderen, for at udnytte den 

ansattes kvaliteter bedst muligt. 

Individets forhold til 

sin arbejdsplads 

Identifikation med virksomheden Autonomi, uafhængig identitetsfølelse, 

selvudfoldelse 

Værdi i jobbet Ydre motivation: Penge og materielle 

belønninger.  

Indre motivation: Spænding, udfordring, 

anerkendelse og ansvar. 

 

Kilder: (Inglehart, R., 1997; Mikkelsen, G.. 2011; Simon Ulrik Kragh, 2010) 

 

På mange områder opleves modernisme og postmodernisme som ekstremer i hver sin 

ende af et spektrum. Der ligger en hvis sandhed i dette, fordi postmodernisme opfattes 

som et opgør med og en afstandstagen til modernismen. Imidlertid er begge 

stereotyper, der bør tages med forbehold. Fx når postmodernismen afviser videnskab 

og teknologisk fremskridt skal det ses som et opgør mod den industri, der har 

forurenet kloden, men ikke som et opgør mod teknologiske fremskridt indenfor fx 

bæredygtig energi.  

 

3.1.8. Kritisk diskussion af Ingleharts teori 
 

Inden forskellige teoretikeres synspunkter præsenteres i forhold til Ingleharts teori, 

bør det nævnes, at Ingleharts publikation fra 1997, som udgør den primære teori i 

dette kapitel, er forankret i og bygger på adskillige af hans tidligere publikationer. 

Herunder hans måske mest kendte værk fra 1977, The Silent Revolution, som i sin tid 

introducerede knaphed- og socialiseringshypotesen (Inglehart, 1977). Denne 

information er vigtig, fordi den forestående diskussion inddrager publikationer fra før 

1997, hvor det uden denne information, kunne virke mærkværdigt, hvordan 

publikationer dateret til før 1997 kunne forholde sig kritisk til et værk udgivet i 1997. 

 

Utraditionelt forholder opgaven sig kritisk til den anvendte teori i umiddelbar 

forlængelse af præsentationen af denne, frem for i et indledende teoriafsnit eller 

senere i det metodekritiske afsnit. Dette forklares ved, at det giver bedre mening, at 

kritisere teorien efter den er blevet præsenteret. 

 

En markant andel af den kritik Ingleharts teori udsættes for skyldes tvivl om 

validiteten i hans undersøgelsesmetoder og måden hans teori empirisk afprøves. 

Denne kritik kommer specifikt til udtryk ved en undersøgelse foretaget i Australien, 

der viste, at rækkefølgen for spørgsmålene havde indvirkning på svarene samt, at selv 

ved små ændringer i den sproglige formulering opnåede man svarafvigelser i forhold 

til WVS (Tranter, B. & Western, M.: 21-22, 2004). Kritikken kan betyde at den 

postmoderne samfundsudvikling ikke er så udtalt, som Ingleharts værdiundersøgelser 

giver udtryk for.  

 

Et andet kritisk punkt er, at Ingleharts undersøgelser ikke tager højde for, at 

mennesker fra forskellige kulturer og med forskellige historiske baggrunde 
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formentligt tillægger værdier forskellige konnotationer. En undersøgelse viste, at 

tyskere tillagde ”sikkerhed” sociale konnotationer (postmoderne værdi), mens 

Ingleharts undersøgelse tillagde værdien økonomiske konnotationer (moderne værdi) 

(Grunert & Scherhorn, 1990: 97-107).  

 

Hvis vi går videre, til den nok væsentligste kritik, som retter sig mod selvmodsigelsen 

i de to hypoteser. Fordi mens socialiseringshypotesen siger, at værdier fastfryses efter 

barndommens socialisering og er uforanderlige igennem individets voksenliv, siger 

knaphedshypotesen, at det der er knaphed af værdsættes højest. Selvmodsigelsen 

består i, at knaphedshypotesen til hvert et tidspunkt vil foranledige værdiskifte (Franz 

& Herbert, 1987: 40-54).  Denne påstand bekræftes ved, at undersøgelser viser, at 

andelen af materialister og postmaterialister svinger indenfor fødselskohorterne 

(Jagodzinski, 1984: 225-244). Ligeledes viser socialisationsforskning, at socialisering 

er en livslang proces (Kuhlman, E., 1983: 397-436). Livscykluser menes også at 

foranledige skifte i værdiprioriteringen, dette ses fx når man bliver gift, får børn eller 

går på pension (Grunert, S., 1991: 17).  

 

Målinger der viser værdiforskydninger indenfor fødselskohorterne og livscyklusser 

behøver ikke nødvendigvis være en afspejling af, at individets fundamentale 

værdiprioritering har ændret sig. Hvis vi husker tilbage på værdidefinitionen, der 

siger, at værdier er de forestillinger som motiverer vores holdninger fremgår det, at 

værdier er abstrakte. Det kan derfor være svært at måle værdier og forskydninger 

indenfor fødselskohorterne kan begrundes med måleinstrumenters utilstrækkelighed. 

 

Ligeledes er flere skeptiske i forhold til idéen om, at materialisme og 

postmaterialisme er to ekstremer på et kontinuum, med andre ord at postmaterialisme 

udelukker materialisme og vice versa (V. Deth, J., 1983: 407-417). Gennemgående i 

kapitlet gives udtryk for, at postmaterialisme ikke er ensbetydende med anti-

materialisme, hvilket også fremgår at Ingleharts teori, hvorfor kritikken er uberettiget 

(Inglehart, 1997). Dog er der en vis fornuft i, at betragte de to begreber som to 

uafhængige dimensioner, hvilket giver mening i forhold til, at afdække værdiprofiler, 

der befinder sig i midten af kontinuumet. Inglehart’s teoriapparat arbejder nemlig kun 

med de rendyrkede moderne eller postmoderne individer, hvilket giver problemer i 

forhold til at analysere de individer, der både er moderne og postmoderne. 

 

Giddens hører til blandt dem, der ikke mener, at et brud på modernismen har fundet 

sted, dette forklarer han ved den stadige eksistens af moderne institutioner, såsom 

kapitalismen og industrialismen. Giddens argumenterer for, at institutionaliseringen af 

kapitalismen og industrialiseringen adskiller moderne samfund fra traditionelle 

samfund og så længe disse institutioner gør sig gældende vil man ikke kunne 

argumentere for et postmoderne brud (Giddens, 1996). Han argumenterer i samme 

ombæring for, at man udnytter den moderne æras teknologiske fremskridt, mens man 

eliminerer de negative elementer forbundet med udviklingen. Inglehart deler dette 

synspunkt og benævner samtidigt de negative elementer ved navn; bureaukrati og 

standardisering (Inglehart, 1997). Habermas (1987) mener, ligesom Giddens, at 

moderniteten er et ufærdiggjort projekt, som der bør bygges videre på. Habermas (1987) 

mener, at man ikke bør afvise modernismen, for på trods af de omkostninger den førte 

med sig, bragte den også fordele til samfundet. Inglehart deler dette synspunkt, når han 

skriver:  
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”Industrialization provided more than just noisy, polluting automobiles and mindless 

television sitcoms. It provided two things that would be considered valuable from 

almost any cultural perspective: (1) greatly enhanced chances for survival, as 

measured by human life expectancy, and (2) higher levels of subjective well-being.” 

(Inglehart, 1997: 26). 

 

Modernitetens udvikling er en forudsætning for det postmoderne samfund, hvorfor en 

afvisning af modernismen kan virke paradoksal.  

 

3.1.9. Konklusion på kapitel 3.1 – Modernismen og postmodernismen 
 

Moderne værdier er forestillinger om økonomisk akkumulering som idealet, mens 

postmoderne værdier stræber efter akkumulering af velvære og livskvalitet.  

 

Inglehart forudser, at andelen af postmoderne individer vil være tiltagende som en 

konsekvens af stigende velfærd og intergenerationelle værdiskifte. Samtidigt vil 

andelen af moderne individer svinde ind. I 2008 var kun 8,9 % af den danske 

befolkning materialister, mens 27,2 % var postmaterialister. De sidste 63,9 er både 

materialister og postmaterialister. Det fænomen, at individer både er materialister og 

postmaterialister på en og samme tid forklares ved, at det postmoderne individ typisk 

er en fragmenteret størrelse. Individer, der både er moderne og postmoderne 

prioriterer både materielle og postmaterielle behov på samme tid.  

 

Der er mange usikkerhedsfaktorer ved at måle, hvor postmoderne samfund reelt er. 

Dette indebærer, at Danmark måske ikke er så postmoderne som WVS målinger viser.  

 

 

3.2 - Den postmoderne forbruger 
 

Afsnittet her har til hensigt at diskutere, hvorvidt individets værdier kommer til udtryk 

gennem forbrug, og på denne måde afklare sammenhængen mellem 

samfundsudviklingen, individet og forbrugeren, inden vi i næste kapitel inddrager 

brandet i denne sammenhæng. Individet bliver dermed mellemregningen i koblingen 

mellem samfundsudviklingen og forbrugeradfærden.  

 

3.2.1. Individets og samfundets dialektiske forhold 
 

I forrige kapitel så vi, at Ingleharts antagelser om den postmoderne 

samfundsudvikling udelukkende bygger på empirisk materiale med udgangspunkt i 

individet, hvorfor samfundets værdier nødvendigvis må afspejle individets 

idiosynkratiske værdier.  

 

Denne sammenhæng bakkes op af Tolman (1951), der mener, at samfundet består af 

individer, som har en fællesskabsfølelse, fordi de er organiserede og, i et vist omfang, 

deler de samme institutioner og grundlæggende værdier og normer. Tolman siger 

videre, at individets værdier skabes gennem socialiseringsprocessen, hvor de vigtigste 

aktører er familie, venner, skole og medier. Individets værdier er derfor et produkt af 

samfundets værdier, hvor samfundet udgøres af individer og institutioner og deres 

indbyrdes relationer. 
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Gitte Larsen
16

, Cand.scient.pol., beskriver forholdet mellem de to på følgende vis: 

 

”Hvad mennesket gør, og hvad samfundet er, er intimt forbundet - det er to sider 

af samme sag, og de to sider skaber hinanden.” (Nye forbrugere, 2002). 

 

Samfundet skaber individet gennem socialisering, mens individet på 

socialkonstruktivistisk manér er med til at skabe samfundet gennem meninger, 

holdninger og handlinger. 

 

3.2.2. Diskussion af sammenhængen mellem postmoderne individers 

værdier og forbrugeradfærd 
 

Inglehart finder, at postmoderne individer interesserer sig for sociale problemer, går 

ind for kønsligestilling, har en egalitær grundholdning og støtter miljøinitiativer og, at 

dette kommer til udtryk ved en miljø- og socialbevidst forbrugeradfærd (Inglehart, 

1997). Med andre ord, postmoderne værdier afspejles i en postmaterial 

forbrugeradfærd. 

 

Denne opfattelse deles af Firat og Schultz (1997), når de plæderer for behovet for at 

indtænke postmodernismen i marketing- og brandingdisciplinen. De mener ikke, at 

den traditionelle marketing er tidssvarende og anvendelig i forhold til den 

(postmoderne) udvikling, samfundet har undergået. De postulerer i samme ombæring 

eksistensen af en postmoderne forbruger. Det forstås nemlig, at den postmoderne 

udvikling har skabt nye markedsmæssige vilkår, der har affødt en ny (postmoderne) 

forbrugeradfærd. 

 

Valerette-Florence og Jolbert (1990) mener, at værdier styrer individets adfærd i 

hverdagssituationer - hvor forbrug må regnes som en hverdagssituation (min 

personlige vurdering). Individets værdier flyder over i forbrugssituation og kommer 

dermed til udtryk i denne.  

 

Ikke alle er enige i disse iagttagelser. Gitte Larsen mener, at individet eller ”situidet” 

som hun navngiver det, påtager sig forskellige roller afhængigt af den situationelle 

kontekst (Nye forbrugere, 2002). I praksis kan det betyde, at forbrugeren i rollen som 

familiefar køber økologiske produkter, mens han bevidst undgår økologi, når han skal 

holde grillefest for vennerne. Forklaringen kunne være, at økologi i netop denne 

sociale kontekst signalerer postmoderne værdier, der fremstår og opfattes som 

umandige. Dette er et tænkt eksempel, som nok ville virke mere troværdigt, hvis 

specialet var skrevet for halvtreds år siden, inden postmodernismen for alvor havde sit 

indtog i Danmark, men pointen er, at forskellige fællesskaber (familien og 

vennekredsen) bygger på forskellige værdier.  

 

Hvor om alt er, så er Gitte Larsens situid-begreb i fin overensstemmelse med 

Ingleharts teori om det fragmenterede individ, der bevæger sig væk fra de fastlagte 

roller og over mod mere flydende og situationsbestemte roller. Hun forklarer situidets 

opståen som en menneskelig udvikling, der har fundet sted, fordi industrisamfundets 

skarpe opdeling af bl.a. arbejde og fritider blevet afløst af en postindustriel 

fragmenteret livsverden, hvor individets udvikling til situid bedst kan beskrives som 
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 Gitte Larsen er tidligere projektleder på instituttet for fremtidsforskning. 



 36 

en ”survival of the fittest”-mekanisme.Mens individet føler sig splittet i den 

fragmenterede verden, der udgøres af forskellige fællesskaber, hvor det synes svært at 

definere sig selv og svare på det store forkromede spørgsmål,om hvem er jeg, så er 

situidet skabt til at tilpasse sig forskellige situationer og påtage sig roller, der tilpasser 

sig af det relevantefællesskab. Situidet definerer sin identitet løbende og i henhold til 

situationen, og derfor er det store forkromede hvem-er-jeg-spørgsmål ikke-

eksisterende for situidet.  

 

Gitte Larsens beskrivelse af de karakteristiske træk ved situidet- fragmentation, høj 

tolerance og åbenhed overfor nye fællesskaber og oplevelser- stemmer i høj grad med 

de førnævnte postmoderne værdier. Men hvorvidt Gitte Larsen sætter lighedstegn 

mellem individets værdier og forbrugeradfærden, fremgår ikke af hendes 

undersøgelse (Nye forbrugere, 2002). Hun peger imidlertid på forbruget som det 

vigtigste middel til at udleve og udtrykke tilhørsforhold til forskellige sociale 

værdifællesskaber. Forbrugeradfærden bliver en afspejling af situidets tilknytning til 

ofte flygtige værdifællesskaber og situationer. Værdier er indlejret i fællesskabet, og 

spørgsmålet er, om individet ikke søger, bevidst eller ubevidst, situationer og 

værdifællesskaber, som afspejler dets værdiprioritering. Dette må forblive uafklaret, 

men Gitte Larsens bidrag til diskussionen er interessant, fordi hun gør opmærksom på 

kompleksiteten i forståelsen af sammenhængen mellem subjektets værdier og 

forbrugeradfærden, ligesom hun bidrager med en alternativ opfattelse af det rationale, 

der ligger bag forbrugeradfærden. 

 

Firat og Schultz (1997) giver en lignende karakteristik af den postmoderne forbruger, 

når de siger, at man ikke længere kan segmentere forbrugeren, fordi den postmoderne 

forbruger er fragmenteret og skifter let mellem forskellige grupper. På samme måde 

som Gitte Larsen beskriver de implicit individet som et situid, der bevæger sig på 

kryds og tværs af forskellige grupperinger, der karakteriseres ved forskellige værdier.  

 

Kahle og Goff Timmer (1983) forklarer, hvordan værdier fungerer som en strategi til 

at finde sig til rette i verden. De opfatter værdier som abstrakte sociale kognitioner
17

, 

som hjælper individets tilpasning til fremherskende vilkår i omgivelserne. Værdierne 

bidrager til at tilpasse sig forskellige livsroller og situationer. Denne opfattelse 

betyder, at den samme konsumentadfærd kan relatere sig til forskellige værdier. Fx 

kan en kop kaffe drikkes for at tilfredsstille hedonistiske behov for nydelse af den 

stærke og kraftige smag, mens en anden drikker kaffe pga. det høje koffeinindhold, 

som stimulerer koncentrationen og øger produktiviteten. Andre kan igen nyde en kop 

kaffe i selskab med nære relationer, således at det bliver det sociale ritual, som 

fremhæves ved forbruget. Vi ser her, at sammenhængen mellem individets værdier og 

forbrugeradfærden styres af de værdier, der søges opfyldt.  

 

Bourdieu mener, at vi forbruger i henhold til, hvem vi er, og han sætter på denne 

måde lighedstegn mellem individets værdier og forbrugeradfærden. Han beskriver 

varens symbolværdi som afgørende for vores forbrugsvalg, idet forbrugets funktion er 

at markere individets identitet og sociale tilhørsforhold (Slater, 1997).  
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 Her forstås kognitioner som fænomener og erkendelser. Erkendelse der er gjort på baggrund af 

information/viden og tidligere erfaringer. 
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Giddens betragter individets selvidentitet som et refleksivt projekt. Han opererer med 

begrebet selvidentitet, fordi han mener, at individet selv er ansvarlig for at konstruere 

sin identitet, og at konstruktionen finder sted, når individet refleksivt tager stilling til 

de valg, det bliver konfronteret med. Forbrug siges at være den ultimative kilde til 

valg. Individet bliver konstant konfronteret med forbrugsvalg, og det er i denne 

stillingstagen, at individet reflekterer over sine værdier og lader dem komme til 

udtryk i sine forbrugsvalg. På denne måde konstrueres individets identitet 

kontinuerligt gennem refleksivt forbrug. Både valg og fravalg kræver evne til at 

dechifrere abstrakte systemer, der er forbundet med forbrug. Evnen til at dechifrere 

abstrakte systemer er således en forudsætning for at vælge de identitetsreferencer, der 

markerer individets selvforståelse (Giddens,1997 & 2003).  

 

Forbrugets funktion som identitetsreference stiller, som sagt, store krav til at kunne 

dechifrere eller aflæse abstrakte systemer af mening, som findes indlejret i 

forbrugsvarerne. Hvordan denne mening helt nøjagtigt konstitueres i forbrugsvarerne, 

vil vi komme ind på i næste kapitel. 

 

 

3.2.3. Konklusion kapitel 3.2 
 

Den teoretiske diskussion af relationen mellem individ og forbruger har kastet lys på 

forskellige fortolkninger af denne sammenhæng. Gennemgående er teoretikerne enige 

om, at individets værdier afspejles i forbrugeradfærden. Giddens giver et væsentligt 

bidrag ved at introducere refleksionsbegrebet, som synes relevant for det postmoderne 

fragmenterede subjekt, der ikke længere kun konstruerer sin identitet ud fra 

traditionelle referencer som familien, arbejde og hjem. Det refleksive forbrug synes at 

udgøre en væsentlig del af individets identitetskonstruktion, både i form af de 

tilhørsforhold individet markerer gennem forbrugsvalg og ved at differentiere sig fra 

andre identitetsforståelser og fællesskaber gennem både valg og fravalg. Ligeledes 

bliver den situationelle kontekst og værdifællesskabet, som subjektet indgår i, 

afgørende for forbrugeradfærden. Gitte Larsen operer med konceptet situid, der 

påtager sig forskellige roller afhængigt af den specifikke situation og de værdier, der 

er indlejret i situationen, og som i sidste ende kommer til udtryk i forbrugeradfærden. 

Kahle og Goff Timmer deler denne opfattelse ved at argumentere for, at den samme 

konsumentadfærd kan opfylde forskellige behov. Situationen og fællesskabet 

determinerer således, hvilke værdier individet søger opfyldt gennem forbruget.  

 

Sammenhængen mellem forbrug og værdier kan forklares ved, at værdier er abstrakte 

sociale kognitioner, der kommer op til overfladen i form af holdninger og adfærd, 

herunder forbrugeradfærd og holdninger til brands og forbrugsvarer. Værdierne 

udleves og udtrykkes, fordi individet har behov for at finde sig til rette i verden og 

markere sin selvforståelse. En af de vigtigste kilder til identitetskonstruktion findes i 

forbruget, hvor abstrakte systemer af mening er indlejret i produktbrands, som 

individet tolker og analyserer i forhold til sin egen selvforståelse, for efterfølgende 

refleksivt at forbruge dem netop som symbolske identitetsreferencer i 

identitetskonstruktionen. 

  

I forbindelse med spørgsmålet om sammenhængen mellem den postmoderne 

samfundsudvikling og forbrugere kan det således konkluderes, at individets værdier 
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manifesterer sig i forbrugeradfærden, hvorfor samfundsudviklingen nødvendigvis 

også må afspejles i forbrugeradfærden.  

 

 

 

 

 

3.3 - Brands 
 

Parallelt med den postmoderne samfundsudvikling er der sket et paradigmeskift 

indenfor brandteorien. Således har brandteorien bevæget sig fra det etablerede 

paradigme til det såkaldt frembrydende paradigme, hvilket har betydet, at en ny måde 

at anskue forbrugeren og kommunikere til denne har set dagens lys. Noget tyder 

derfor på en korrelation mellem en ny (postmoderne) forbrugeradfærd og 

brandteoriens paradigmeskifte. Antagelsen bygger på, at virksomheder er 

markedsorienterede og tilpasser sig derfor forbrugerens præferencer. For bedst muligt 

at kunne tilpasse sig forbrugeren, er en ny forståelse af denne blevet manifesteret i et 

paradigmeskifte indenfor brandteorien. 

 

Dette tredje og sidste teoretiske kapitel vil indledningsvist redegøre for det etablerede 

og det frembrydende paradigme. Vi vil herunder se på, hvordan brandmening 

konstrueres i sammenspil med forbrugeren, organisationen bag brandet og forskellige 

institutioner
18

. Efterfølgende vil der kort argumenteres for sammenhængen mellem 

den postmoderne samfundsudvikling og behovet for et nyt brandteoretisk paradigme. 

For til sidst i kapitlet at vise, hvordan virksomheder ikke blot tilpasser sig 

forbrugerens værdier, men også er med til at forstærke forbrugerens værdier gennem 

branding. 

 

 

3.3.1. Det etablerede paradigme 

 
Den klassiske brandteori tager udgangspunkt i et afsætningsøkonomisk 

marketingsperspektiv, hvor brands fornemmeste opgave er at være 

informationsbærende og risikoreducerende. Brands opnår derved en ontologisk
19

 

status, hvor de eksisterer i forbrugernes bevidsthed og tillægges konnotationer der 

rækker udover produktets eller virksomhedens denotationer. Det konnotative aspekt 

forstås forbrugerens associationer til et givent brand, dvs. den merbetydning det rå 

fænomen(produktet) bag brandet opnår ved at blive trukket igennem forbrugerens 

opfattelse. Brands tilføjer således en ekstra informativ dimension, så forbrugeren ikke 

kun erhverver et generisk produkt, der tilfredsstiller et funktionelt behov. 

Forbrugerens brandkendskab og den relevante information, der er tilknyttet brandet, 

(såsom opfattede værdier, symbolsk betydning, tidligere erfaringer og oplevelser med 

brandet, følelser m.m.,) bidrager som et risikomindskende element i forbrugerens 

beslutningsproces. Under det etablerede paradigme opfattes forbrugeren som passiv 

modtager af markedsinformation således, at virksomheden som afsender enerådigt 

kan modulere brandets betydning (Kotler, 1965). 

                                                 
18

 Institutioner der giver brandet mening er medier, modebranchen, trendsættere, filmbranchen osv.  
19

 Ontologi er en gren indenfor filosofien der beskæftiger sig med ”det værende”, altså studiet af det der 

eksisterer, og ikke mindst hvordan det eksisterer. 
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3.3.2. Det frembrydende paradigme - McCracken 
 

McDonald’s må kunne skrive under på, at deres brand på ingen måde er et 

virksomhedsejet aktiv, tværtimod er det et offentligt aktiv, hvis betydning forhandles 

mellem forbrugere, organisationen bag og forskellige institutioner. Af selv samme 

grund vinder en alternativ brandkonceptualisering frem også kaldet det frembrydende 

paradigme indenfor brandteori.  

”At the heart of this emergent perspective on branding is the concept of co-

creation.”  (Allen, Fournier & Miller 2008: 785). 

 

Forbrugeren er blevet co-creater og medforfatter i den historie et brand fortæller i 

forbrugerens identitet.  

 

McCracken (1986) var blandt de første teoretikere til at skildre, hvordan forbrugerens 

rolle opprioriteres i konstruktionen af brandmening. Han forklarer også, hvordan 

mode- og medieinstitutioner indlejre kulturel mening i brandet. McCracken’s 

teoribærende ”meaning transfer model” vil derfor anvendes til at forklare det 

frembrydende paradigmes begyndelse: 

 

 
 

Figuren (McCracken, 1986) skal vise, hvordan mening fra den kulturelt konstituerede 

verden indlejres i forbrugsvarer gennem meningsoverførende værktøjer for derefter 

gennem forskellige ritualer at skabe mening hos forbrugeren.  

 

Ved den kulturelt konstitueret verden forstås, at verden er indrettet efter 

kulturbestemte værdier, overbevisninger og antagelser, der afgør, hvordan vi betragter 

og kategoriserer ting. Kultur konstituerer verden ved at udstyre den med mening. 

Kulturen er bestemmende for, hvad vi giver betydning og mening i verden. Vi kan 

forestille os kulturen være baseret på kulturelle kategorier, hvor disse udgør det 

stillads, som bærer kulturen. Dette stillads kan ikke umiddelbart ses af dem, der er en 

del af kulturen. Når verden konstitueres eller udgøres af kultur bliver der lagt vægt på 

den sociale virkelighed, frem for den naturlige fysiske virkelighed (McCracken 1986, 

s. 72). Verden bliver derfor et socialt konstrueret fænomen udgjort af kulturbestemt 

mening. Verden giver mening, når den anskues gennem denne kulturbrille, men for 
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udenforstående kan den virke irrationel. Måske netop fordi den udenforståendes 

verden udgøres af en anden kulturel mening. 

 

McCracken inddrager to koncepter for at anskueliggøre den mening som kultur 

konstituerer verden med: 1) kulturelle kategorier og 2) kulturelle principper.  

 

1) Kulturelle kategorier er de kulturbestemte opdelinger og organiseringer af verden, 

som gør det muligt at skelne og tillægge kategorier forskellige betydninger. 

Eksempler på typiske kulturelle kategorier, som inddeler samfundet er: etnicitet, race, 

klasse, tid, rum, status, køn, alder og job beskæftigelse. Eksempelvis er tid i alle 

kulturer en kategori. I enhver kultur vil der altid være en særlig måde, hvorpå man 

organiserer og prioriterer tiden. Fx mellem arbejde og fritid. På denne måde bruges 

kulturelle kategorier til at segmentere verden. 

 

De kulturelle kategorier har ikke nogen fysisk substans i den virkelighed de 

konstituerer. De eksisterer kun i vores bevidsthed. Men ved at indlejre kulturel 

mening i forbrugsvarer kan man i noget omfang tingsliggøre de her kulturelle 

kategorier. McCracken beskriver det således: 

 

”One of the most important ways in which cultural categories are substantiated is 

through a culture’s material objects.” (McCracken 1986, s 73). 

 

Kulturelle kategorier kan nu udtrykkes gennem forbrug. Hvis vi ser på en 

forbrugskategori som beklædning. Så giver forbrug af tøj mulighed for at udtrykke 

bestemte kønsopdelte egenskaber.  Ligeledes kan beklædning distingvere mellem 

fritid og arbejde, mellem ung og gammel eller mellem rig og fattig osv. Mening fra 

den kulturelt konstituerede verden bliver altså tingsliggjort gennem indlejring i 

forbrugsvaren. 

 

2) De kulturelle principper bygger på kulturens værdier, ideer og logik. De er 

bestemmende for, hvad kulturelle kategorier signalerer i en given kultur. Eller sagt på 

en anden måde, de er årsagen til, at kulturelle kategorier tillægges bestemte meninger. 

Det er principperne for, hvordan kulturelle kategorier er organiseret, der adskiller en 

kultur fra en anden (McCracken 1986 s: 73-74). 

 

Forbrugerne er ikke bevidste om de kulturelle principper, der determinerer deres 

adfærd, da den opleves som naturlig. Det er således social konstruktion og 

kontingens. Kulturelle principper kunne have været anderledes, hvorfor 

forbrugeradfærden ligeledes ville være anderledes.  

 

Kulturelle principper og kategorier er således måden en kultur opdeler verden på en 

meningsfuld måde. 

 

Denne nye anskuelse bygger på en hermeneutisk tilgang, hvor forbrugeren i mødet 

med brandet tager udgangspunkt i hans forforståelse af verden. En forståelse, der 

bygger på individets tidligere erfaringer fra den kulturelt konstituerede verden. Disse 

erfaringer giver individet en unik forforståelse af verden og derfor også en unik 

tilgang i forståelsen af et brands betydning. Betydningen er dynamisk, idet 

forbrugeren ved hvert nyt møde med et brand, har dannet sig en ny forståelse af 

verden og derfor fortolker brandet ud fra nye redigerede kulturelle kategorier og 
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principper. Den kulturelt indlejrede betydning i et brand bliver således dynamisk, 

hvorfor individets opfattelse af sig selv også bliver dynamisk, netop fordi, at brands er 

med til at definere forbrugerens identitet og selvopfattelse gennem den mening og 

værdi forbrugeren tilfører brandet (Gergen, 1990). 

 

I praksis er det denne forståelse af verden, der kommer til udtryk, når en forbruger 

ikke længere finder mening i fx McD’s brand og derfor skifter over til Subway. På 

baggrund af en redigeret opfattelse af kulturelle kategorier og – principper i den 

kulturelt konstituerede verden, tildeler forbrugeren ikke længere sit sædvanlige 

foretrukne brand en betydning, som stemmer overens med den betydning forbrugeren 

tilstræber og brandet er derfor ikke længere aktuelt, når forbrugeren skal definere sin 

identitet gennem forbrug af brands. Forbrugeren opfatter derimod Subway som et 

menings- og værdifyldt brand, der på baggrund af hans nuværende forståelse af 

verden besidder netop den mening han gerne vil identificeres med. Men snart er 

brandbetydningen forandret i denne konstant dynamiske proces. 

 

Det var ud fra denne hermeneutiske tilgang McCracken (1986) introducerede hans 

meaning transfer model. McCracken beskriver to institutioner, som værktøjer til at 

overføre betydning fra den kulturelt konstituerede verden og over i produkter/brands. 

Den ene institution er virksomheden selv, som gennem marketingsprogrammer og 

kommunikationsredskaber overfører kulturel mening, mens den anden institution er 

udenfor virksomhedens kontrol og udgøres af hele det univers der indlejrer mening i 

brands i det offentlige rum, såsom medierne, journalister, filmindustrien m.fl. De to 

institutioner overfører mening fra den kulturelt konstituerede verden og over i 

produktet, for derefter gennem forskellige købsritualer og processer at skabe mening 

for forbrugeren (McCracken 1986). (Peter, Olsen & Grunert: 272-278). I den sidste 

del af meningsoverførelsen er det forbrugerens rolle som medforfatter at give 

produktbrandet mening i forhold til hans egen identitetskonstruktion.  

 

Vi har nu set, hvordan virksomheder og organisationer ikke længere enerådigt 

kontrollerer den mening produktbrands skaber i forbrugerens tilværelse. Forskellige 

institutioner og forbrugeren selv har også indflydelse på den mening et brand bærer.  

 

Men intet er statisk og uforanderligt, dette gælder også for det frembrydende 

paradigme, der nu giver nye bud på brandets meningsgivende rolle i individets 

tilværelse. Vi skal nu se på, hvordan Fourniers perspektiv opgraderer forbrugerens 

rolle yderligere i brands meningskonstruktion. 

 

 

3.3.3. Det frembrydende paradigme - Fourniers relationelle perspektiv 
 

Susan Fourniers (1998) artikel omkring brandrelationer er særlig relevant, når man vil 

forstå de meningsrelationer der opstår mellem brand og forbruger.  

 

Hun sætter fokus på den individuelle forbruger og hans individuelle relation til 

brands. I modsætning til det kulturelle perspektiv på brands, hvor fokus er rettet mod 

brandets (kulturelle) betydning i relationen mellem forbruger og grupper af 

forbrugere. 
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Hun tager udgangspunkt i en antropomorficeret forestilling, hvor brands 

menneskeliggøres, hvorfor relationen mellem brand (personificeret) og forbruger, kan 

sidestilles med relationen mellem to individer. Brands konceptualiseres således som 

aktive relationspartnere, hvor den specifikke relation determineres ud fra intensiteten, 

dybden og varigheden af deres forhold. Således er forbruger-brand relationen et 

multiplekst fænomen, idet der findes forskellige relationsformer, som hver især 

navngives efter nærmere typologi
20

, der blandt andet byder på arrangeret ægteskaber 

og fjendskaber (Fournier, 1998).  

 

Forbrugeren overtager ikke bare et brands identitet, nej, forbrugeren er 

medproducerende i brandets betydning. I denne brandkonceptualisering bliver 

forbrugerens rolle i konstruktionen af brands betydning således opprioriteret. Denne 

perception af brandet bygger videre på McCrackens (1986) opfattelse af, at 

forbrugerens rolle som co-creater af brandets betydning. Her ser vi bare hvordan 

forbrugeren i den specifikke brand-forbruger relation giver brandet eksistens og liv.  

 

Et hvert forhold kan blive udsat for stress, som virker opslidende og nedbrydende for 

forholdet. Det kan være nye bedre brandalternativer, som tilbyder mere værdi til 

forbrugeren i forhold til det eksisterende brand. Stress kan også skyldes forandringer i 

de fysiske omgivelser, der betyder, at forbrugeren ikke længere finder mening i at 

opretholde relationen til brandet. Fx hvis en McDonald’s lukker i ens område. 

Relationens styrke er her afgørende for, hvor langt forbrugeren vil strække sig for at 

opretholde relationen.  

 

Hvis forbrugerens selvopfattelse og behov forandres i et sådant omfang, at brandet 

ikke længere giver mening for forbrugeren kan relationens karakter også ændres i 

negativ retning. Eller hvis forbrugeren opfatter en form for svigt af brandet kan det 

virke stressende på forholdet og i sidste ende ændre brand-forbruger relationen. Fx 

kan et ægteskab ende i en skilsmisse eller venner kan bliver uvenner (Fournier, 1998).  

 

3.3.4. Frembrydende paradigme - forbrugerens indflydelse på 

brandmening 
 

Vi vil kort kigge på hvilken indflydelse forbrugeren indvirker i brands 

meningskonstruktion. 

 

I en artikel fra brandbase kan vi her se forbrugerens rolle som meningskonstruktør:  

”Brandejernes monopol på brandet er blevet brudt, og de bliver nødt til at 

acceptere, at det ikke længere kun er dem, som bestemmer over deres brands 

fremtid. Det er i stigende grad interaktionen mellem brandejere og forbrugere, 

der i fællesskab hersker over brandets skæbne” (Hermansen, J. 2009).  

 

Man kan argumentere for, at virksomheder og organisationer bag brandet, er de første 

til at forme brandet og sende det ud i verden, men det er først i mødet med 

forbrugerne at brands skæbne afgøres. Det er i dette møde at mening konstrueres – i 

interaktionen mellem brandejere og forbrugere (Hermansen, J. 2009).  

 

                                                 
20

 Se bilag 4 for en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige former for brand-forbruger relationer. 
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Forbrugernes meninger spredes efterfølgende gennem forskellige former for 

kommunikation og ved brug af forskellige medier. Man kan sige, at globaliseringen 

og de allestedsnærværende medier har gjort forbrugeren mere magtfuld, idet meninger 

og information om brandet kan udveksles og udtrykkes gennem medierne. 

 

Word of mouth bliver anset som en marketingsstrategi, der kan anvendes til at 

stimulere forbrugere til at viderefortælle brandets budskab. Imidlertid er der talrige 

eksempler på negativ word of mouth fordi brandet ikke lever op til forbrugerens krav 

(Hermansen, J., 2009). På denne måde indlejrer både negative og positive forbrugere 

mening i et brand. Fx. når forbrugere fortæller venner og familie om uheldige 

oplevelser med et produktbrand. 

 

Vi har nu set, hvordan brands meningkonstruktion sker i sammenspil med 

forbrugeren, organisationen og forskellige institutioner. Der er således sket en 

udvikling indenfor brandteorien, der kan betegnes ved en overgang fra det etablerede 

til det frembrydende paradigme. Vi vil i det næste afsnit fokusere på, hvilken 

sammenhæng, der er mellem denne overgang og transitionen fra modernismen til 

postmodernismen. 

 

 

3.3.5. Korrelation mellem paradigmeskiftet og postmodernismen 
 

Sammenhængen mellem paradigmeskiftet og postmodernismen bygger på en 

antagelse om, at virksomheder tilpasser sig forbrugerne og derfor har en ny optik 

været nødvendig, for bedst muligt at kunne tilpasse marketingsapparatet forbrugernes 

præferencer. 

 
Vi ser her, hvordan Sophie Esmann beskriver paradigmeskiftet: 

”Der er langt fra den klassiske kanyleteoris forestilling om den passive forbrugers 

bevidstløse overgivelse til den postmoderne forbrugeres aktive og 

medproducerende rolle i konstruktionen af et brands betydninger.” (Esmann, S., 

2007). 

 

Eksemplet skelner mellem den passive (moderne) forbruger og den postmoderne 

forbruger og kategoriserer dem henholdsvis i det etablerede og det frembrydende 

paradigme. Postmodernismen indflydelse på forbrugeradfærden bliver derved 

forklaringen på, hvorfor en ny brandteoretisk optik er brudt frem.  

 

Cova skelner på samme måde mellem den passive forbruger og den aktive 

postmoderne forbruger: 

"In postmodernity, the consumer is not a passive target for image marketing but 

an active link in the continual production of meanings." (Cova 1996: 20). 

 

Der kan således argumenteres for, at det frembrydende paradigmes opståen forklares 

ved behovet for en ny konceptualisering af forbrugeren – den postmoderne forbruger.  

 

Virksomheder kan bedre tilpasse deres brandingstrategi, når de forstår forbrugeren. 

Postmodernismen har medført en ny forbrugeradfærd, som det frembrydende 

paradigme giver mulighed for at forstå.  
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Vi ser virksomheder tilpasse sig den postmoderne samfundsudvikling med henblik på 

at kunne skabe brandmening for forbrugeren. Fx er CSR i højere grad blevet en 

integreret del af virksomheders strategi netop for at skabe brandværdi hos 

forbrugeren. Eller SAS, der vil være C02-neutral i år 2050 (Rosendahl, L., 2008). Vi 

ser også et større udvalg af økologiske fødevarer i butikkerne og større salg af disse 

(se nedenstående tabel). Alle udtryk for postmoderne værdier, som virksomheder 

tilegner sig for at skabe mening i forbrugerens univers. 

 

 
 

3.3.6. Forbrugerværdier og brandingstrategier 

 
Grunert (1991) giver et bud på et mere nuanceret syn på sammenhængen mellem 

virksomheders brandstrategi og forbrugeres værdier. 

 

Grunert finder, at sammenhængen mellem virksomheder og forbrugere ikke er 

ensrettet, dvs. at virksomheder ikke udelukkende tilpasser sig forbrugernes værdier, 

men, at virksomheder også er med til at skabe værdiforskydninger hos forbrugerne. 

Virksomheders marketing- og brandingstrategier udarbejdet på baggrund af 

markedsanalyser kan styrke værdier antydet i analysen. Hun mener derfor, at 

virksomheders forsøg på at opfange værdiforandringer i god tid for at kunne tilpasse 

sig disse, kan have en slags selvopfyldende profeti, forstået på den måde, at 

virksomheder gennem deres marketing- og brandingstrategi bidrager til 

værdiforskydning (Grunert 1991 s: 19).  

 

Vi ser her det dialektiske sammenspil mellem forbruger og virksomheder komme til 

udtryk. Virksomheder tilpasser sig først og fremmest forbrugerens præferencer, men 

deres tilpasning i form af marketing- og brandingstrategier kan i sidste ende forårsage 

værdiforskydninger hos forbrugeren.  

 

3.3.7. Konklusion på Brands 
 

Virksomheder og organisationer bag brands tilpasser sig, bevidst eller ubevidst, 

forbrugernes værdier med henblik på, at forbrugere skal kunne finde mening i 

brandet. I bestræbelserne på at tilpasse sig forbrugerne foretages analyser, ud fra 

hvilke der iværksættes marketing- og brandinginitiativer. I nogle tilfælde kan disse 

initiativer virke forstærkende på forbrugernes værdisystemer og kan i noget omfang 

være med til at ændre individets værdiprioritering. Dermed er virksomheder også med 

til at præge værdiudviklingen. 

 

Ligeledes har vi set, at forbrugere i højere grad er med til at skabe mening med brands 

i individets eget univers og hos andre forbrugere.  

 

Forbrugere er ikke passive modtagere af virksomheders brandkommunikation, men 

derimod aktive forbrugere, der ud for deres egen forståelse af verden skaber mening 
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med brandet. Susan Fournier tager skridtet videre og menneskeliggør brands, så de 

udgør relationer, hvis styrke kan variere. 

 

3.4. Sammenhængen mellem samfundsudviklingen, forbrugere og brands 

 
Den teoretiske sammenhæng mellem forbrugere, brands og samfundsudviklingen 

forstås ved, at når samfund udvikler sig i en postmoderne retning medfører det en 

tilsvarende postmoderne forbrugeradfærd, der implicerer, at virksomheder i højere 

grad skal agere i overensstemmelse med postmoderne værdier for at give mening for 

postmoderne forbrugere. Imidlertid indgår de tre størrelser i et dialektisk sammenspil, 

hvor virksomheder også kan bidrage til værdiforskydninger i samfundet og hos 

forbrugeren gennem markedsføring.  
 
Transitionen fra moderne til postmoderne samfund sker ved intergenerationelle 

værdiskifte, hvor nye generationer socialiseret under forbedret socioøkonomiske 

vilkår i forhold til tidligere generationer forårsager en værdiforskydning i samfundet. 

Dette forklares ved, at individer prioriterer det, de oplever knaphed af under 

socialiseringsprocessen og i samfund med høj økonomisk sikkerhed opleves der ikke 

længere knaphed på materielle behov, men derimod på postmaterielle behov, hvilket 

afspejler sig i individets værdiprioritering.  

 

Postmoderne individers forbrugsvaner afspejler derfor postmoderne værdier. Dette 

indebærer, at brands skal indlejre systemer af mening, der repræsenterer postmoderne 

værdier for at give mening til den postmoderne forbruger. Brands er nemlig en af de 

vigtigste kilder til refleksivt at konstruere individets selvidentitet, idet forbrugeren kan 

lade sine værdier komme til udtryk gennem forbrugsvalg og fravalg. Den 

postmoderne forbruger tager afstand til den moderne tid, hvor økonomisk 

akkumulering blev prioriteret over individets livskvalitet og velvære. Denne 

afstandstagen til det moderne samfund kommer bl.a. til udtryk gennem revitalisering 

af traditionelle værdier i nye kontekster, hvor det lokale og det naturlige igen bliver 

prioriteret over det globale og kunstige som det moderne samfund er repræsentant for. 

 

Det er dette udsnit af den socialt konstruerede virkelighed, som det teoretiske kapitel 

har frembragt, og som nu vil blive anvendt som optik i den forestående analyse. 

Således at den indsamlede empiri bliver analyseret med de analytiske briller som 

teorien har udstyret os med. Ved at analysere den indsamlede empiri gennem en 

postmoderne brille ønskes at give et billede på, hvordan den postmoderne forbruger 

opfatter McD’s brand. Det er netop den postmoderne forbrugers mening, der er 

interessant for McD’s i og med nutidens og i endnu højere grad fremtidens forbruger 

karakteriseres som værende postmoderne. Brands er derfor nødt til at være 

postmoderne for at kunne anvendes som meningsgivende identitetsreferencer i det 

postmoderne individs refleksive projekt. 
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Del 2 
 
 
 
Kapitel 4 - Analyse af den mening 
McDonald’s, samfundets institutioner 
og forbrugerne indlejrer i brandet 
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4.1. Indledning analyse 

 
I forrige kapitel så vi, hvordan tidligt udviklede industrisamfund har taget skridtet 

videre og nu bedre kan karakteriseres som postmoderne samfund. I disse samfund 

skal virksomheder tilpasse sig postmoderne værdier i bestræbelserne på at give 

mening for postmoderne forbrugere. Det er denne forståelsesramme, optik eller 

konstruktion af et udsnit af den sociale virkelighed, som anlægges til at analysere 

McD’s på et postmoderne marked. Hensigten er at afklare, hvorvidt McD’s bør ændre 

brandingstrategi for at skabe et bedre brandimage og på denne måde øge 

omsætningen.  

 

Analysen anlægges således en postmoderne optik med henblik på at undersøge, 

hvordan de postmoderne forbrugere opfatter brandet. Denne optik vælges fordi de 

postmoderne forbrugere udgør en større og større del af markedet og hvis McD’s skal 

øge omsætningen skal de appellere til dette forbruger-segment. Det er derfor vigtigt at 

undersøge meningsrelationen mellem den postmoderne forbruger og McD’s. Ved at 

afdække meningsrelationen mellem forbruger og brand vil hypotesen efterfølgende 

kunne be- eller afkræftes. 

 

Opgavens hypotese antager, at McD’s med fordel kan integrere postmoderne værdier i 

deres brandingstrategi med henblik på at skabe et brand, der i højere grad appellerer 

til danske postmoderne forbrugere og på denne måde øge omsætningen. For at be- 

eller afkræfte denne hypotese anlægges et postmoderne perspektiv på en række 

varierede kilder bestående af kvalitative og kvantitative interviews samt procesdata. 

Sidstnævnte er diverse debatforum, en film om McD’s, McD’s hjemmeside, artikler 

og andre online tilgængelige data. I og med det er meningsrelationen mellem 

postmoderne forbrugere og McD’s, der ønskes undersøgt, vil analysen udelukkende 

fokusere på de kilder, som udtrykker postmoderne værdier. Derfor er kilderne valgt 

ud fra, at de skal repræsentere den postmoderne forbrugers værdier. Ved denne 

fremgangsmåde ønskes at fremanalysere den meningsrelation, der eksisterer mellem 

forbrugerne, McD’s og til dels samfundets institutioner. Ved at fremanalysere 

relationen mellem forbruger og brand skulle det være muligt at få indblik i, om dette 

forhold kan styrkes og mere specifikt, om det kan styrkes gennem inkorporering af 

postmoderne værdier. Forneden illustreres den metodiske fremgangsmåde:  
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Indledningsvist vil målinger af McD’s brandimage præsenteres for at give et indblik i, 

hvordan danske forbrugere opfatter McD’s. Derefter vil McCracken’s model blive 

anvendt til at analysere den kulturelle betydning forbrugere, McD’s selv og andre 

institutioner har indlejret i McD’s-brandet i kraft af deres funktion som 

meningsoverførende værktøjer. Startende med McD’s foretages en værdianalyse af 

brandet, ved at se på deres marketingsmix. Efterfølgende analyseres den kulturelle 

mening som nogle af samfundets institutioner er med til at indlejre i brandet, og sidst 

analyseres forbrugerens rolle i alt dette. Gennemgående i analysen vil Ingleharts 

begreber om postmodernisme og modernisme blive anvendt til at forstå hvilke 

værdier, der ligger bag handlinger, meninger og andre former for kommunikation. 

Denne metodiske fremgangsmåde skal lede frem til et billede af den meningsrelation, 

der eksisterer mellem postmoderne forbrugere og McD’s. 

 

4.2. McDonald’s brandimage blandt danske forbrugere 
 

I en for nylig fortaget brandundersøgelse af YouGov Zapera, blev McD’s målt til at 

være det tiende svageste brand blandt de 307 målte brands på det danske marked 

(Hadet til(..), 2012, 23. apr.). Denne placering til trods, var McD’s faktisk avanceret 

tre pladser i forhold til målingen året forinden (se nedenstående skema). I 2009 blev 

McD’s målt til at være det næst dårligste brand i undersøgelsen (De stærkeste brand 

2009, 7. juli), hvorfor McD’s gennem de seneste år har formået at forbedre deres 

brandimage med 9 pladser. 

 

 
(Hadet til(..), 2012, 23. apr.) 

 

Målingen bygger på interviews med 4.500 personer, der har svaret på spørgsmål om 

kvalitet, indtryk, value for money, lysten til at anbefale varemærket, omdømme samt 

kundetilfredshed (Hadet til(..), 2012, 23. apr.). 

 

Målingerne indikerer, at forbrugernes opfattelse af McD’s i nogen grad er negativ, 

men samtidigt, at kædens image over de seneste år er forbedret.  

 

Ud fra den teoretiske forståelsesramme kan McD’s placering i brandindexet forklares 

ved, at kæden ikke har formået at tilpasse sig den postmoderne samfundsudvikling. 

Postmoderne forbrugere finder derfor ikke mening i brandet, hvorfor brandet får en 

hård medfart i sin bedømmelse. 
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Et postmoderne perspektiv skal bidrage til at få indsigt i, hvilken kulturel mening 

postmoderne forbrugere tillægger brandet. Hvilke værdier og meninger tilknytter den 

postmoderne forbruger McD’s brand, der gør at McD’s placerer sig nederst i YouGov 

Zaperas brandindex. 

 

 

4.3. Målgruppe 
 

En virksomheds marketingmix udarbejdes i forhold til målgruppen. For at forstå 

McD’s sammensætning af marketingsmixets parametre er det derfor vigtigt at vide 

hvilken målgruppe de har fastsat. 

 

McDonald’s helt overordnede primære målgrupper er: 

 
 

McD’s benytter sig af en differentieret markedsføring, hvor forskellige marketingsmix 

henvender sig til de tre ovenstående segmenter. Der vil her komme eksempler på, 

hvordan forskellige marketingsmix henvender sig til de tre målgrupper. Eksemplerne 

vil senere blive inddraget i en mere omfattende analyse, hvorfor de nu kun skal 

illustrere, hvordan McD’s henvender sig til sine forskellige målgrupper. 

 

Teens and young adults 15-24: 

McDonald’s seneste kampagne, My Burger- kampagnen, henvender sig til teens and 

young adults 15-24. Konceptet består i at sammensætte en McD’s burger, navngive 

den og derefter opnå så mange stemmer som overhovedet muligt gennem de sociale 

medier. De ti burgere, der opnår flest stemmer vil efterfølgende blive afprøvet for en 

jury, hvor de tre bedste vil komme på menukortet i samtlige McD’s-restauranter i to 

uger i november måned 2012. Den endelige vinder kåres ud fra den af de tre brugere 

der har generet det største salg. I bestræbelserne på at opnå de mange stemmer kræves 

en hård markedsføringsindsats af designeren bag burgeren. Markedsføringsindsatsen 

består i at opfordre venner og familie til at stemme på ens burger, et koncept der 

primært henvender sig til teens and young adults 15-24, fordi de har tid og indgående 

kendskab til de sociale medier. Young adults 25-39 segmentet vil ofte ikke have tid i 

en presset hverdag til at lege burgerkok, og de færreste vil identificere sig med at 

skulle reklamere for McD’s-kæden, hvilket kræves i bestræbelserne på at opnå 

stemmer.  

 

Young adults 25-39: 

For at nå ud til young adults 25-39 iværksatte man en ny revitaliseret Coinoffer -

kampagne, som gik ud på at indsamle virtuelle McD’s coins. Coinoffers er produkter, 

som kan købes for mønt-penge, dvs. ikke over en 20-krone. Kampagnen krævede, at 

man downloadede en applikation til formålet, som var i stand til at scanne QR-koder 
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på tv, nettet, aviser m.fl., som så efterfølgende kunne indløses til gulerødder, 

hamburgere eller andre coinoffers. Kampagnens grafik som det ses forneden, forsøger 

at genskabe 80’ernes grovkornede grafik som vi kender den fra Commodore64’eren 

og Amiga’en.  

 

 
Kilde: (Vigild, T., 2011) 

 

Denne retro-stil havde til formål at involvere de young-adults, som nostalgisk ville 

genkende grafikken fra deres egen Commodore64, Amiga eller en tredje spilstation 

som de ejede, da de var yngre. Til trods for, at kampagnen primært var målrettet 

denne målgruppe kan vi ikke komme uden om, at coinoffer-konceptet oprindeligt 

udgør en del af det marketingsmix, der er målrettet teenagere uden så mange penge. 

Af samme grund har kæden været bevidste om, at den også ville få stor succes blandt 

teens og young adults 15-24. 

 

Børnefamilier: 

Happymeal og McD’s legeunivers udgør en del af det marketingsmix, der henvender 

sig til børnefamilier.  

 

4.4. McDonald’s reelle målgruppe 

 
Postmoderne marketingsteoretikere hævder, at den klassiske demografiske 

segmentering, som McD’s anvender, ikke længere er brugbar, idet individet er en 

fragmenteret størrelse, som man ikke kan segmentere i homogene grupper (Firat m.fl. 

1997: 183-207). Imidlertid synes McD’s segmentering at være udtryk for at bekende 

sig til et stort potentielt marked, hvor man undgår at begrænse sig til et snævert 

marked gennem valg af en smal veldefineret målgruppe. Men spørgsmålet er om 

McD’s udnytter potentialet i ovenstående segmenter, idet deres markedsføring i høj 

grad synes at være baseret på en tankegang etableret i moderne værdier. De 
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postmoderne forbrugere, som udgør en større og større del af markedet finder ikke 

mening i at forbruge moderne brands.  

 

Såfremt McD’s kan karakteriseres som et moderne brand ville man kunne 

argumentere for, at McD’s på det danske marked undergår en transition, hvor de nu, 

modsat tidligere henvender sig til et ”nichemarked” bestående af moderne forbrugere 

samt situider, der i konkrete fællesskaber udviser moderne værdier ved at forbruge 

McD’s. Dette marked bestående af et kundesegment, der udtrykker moderne værdier 

indeholder ikke et vækstpotentiale, da den moderne forbrugerskare bliver mindre i 

takt med intergenerationelle værdiskifte og øget velfærd. McD’s faktiske målgruppe 

er således uattraktiv i og med den ikke indeholder et vækstpotentiale. 

Denne fremskrevet analyse vil blive behandlet løbende i dette kapitel og er essentiel i 

forhold til at argumentere for, hvorvidt McD’s skal ændre marketingsstrategi for 

bedre at udnytte den reelle værdi i de segmenter deres målgruppe udgør.  

 

4.5. Marketingmix analyseret i en postmoderne optik 

 
Vi skal i dette afsnit analysere på sammensætningen af McD’s marketingsmix og 

tolke på, hvordan de enkelte parametre bliver opfattet af den postmoderne forbruger. 

Det er derfor den postmoderne forbrugers mening, der belyses. 

 

Virksomheder udvikler deres marketingsmix med udgangspunkt i den målgruppe de 

forsøger at nå. Ud fra denne forståelse er marketingsmixet et relevant værktøj at 

benytte til at forstå hvilket brandimage McD’s ønsker at skabe. 

”Det er marketingsmixet, der skaber virksomhedens image (brand). Det kan være 

kombinationen af produkter, emballagen, prisen og reklameindsatsen, der giver 

virksomheden et bestemt image.” (Jenrich, L. m.fl. 2010 s: 47). 

 

Ved at analysere McD’s marketingsmix vil vi kunne afdække de værdier og kulturelle 

meninger som virksomheden bevidst og ubevidst indlejrer i brandet igennem deres 

kommunikation. Til dette anvendes Zeithaml og Beitners udvidet marketingsmix 

bestående af syv P’er (Zeithaml m.fl. 2003). Udover de traditionelle price, place, 

promotion og product parametre inddrages også people, process og physical evidence, 

hvor de tre sidste er særligt relevant for service. Analysen vil fokusere på, hvordan 

den postmoderne forbruger reagerer og tolker på den kulturelle mening McD’s 

indlejrer gennem deres kommunikation. 

 

Som vi så i forrige kapitel er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den 

kulturelle mening virksomheden ønsker indlejret i brandet og så den mening 

forbrugerne tillægger produktet. Mcd’s synes at være forankret i en moderne 

tankegang, hvilket skaber problemer i et postmoderne forbrugerunivers. Netop dette 

fænomen ønskes skildret igennem analysen. 

  

4.5.1. Pris 
 

McDonald’s kommunikationsdirektør giver udtryk for, at pris er en vigtig parameter i 

deres strategi (Interview, 7. juni, 2012). Deres målgruppe er prisfølsom, hvorfor 

omkostningsprisen pr. produceret enhed holdes så lav som muligt, for at kunne tilbyde 

produkter til lave priser. Det er især young teens and adults 15-24, der er 
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prisfølsomme. Coinoffers fungerer derfor som et vigtigt redskab til at imødekomme 

denne prisfølsomme målgruppe. 

 

I den kulturelt konstitueret verden finder vi en sammenhæng mellem pris og kvalitet. 

Høje priser er ensbetydende med eksklusivitet og kvalitet, mens lave priser forbindes 

med en middelmådig og til tider ringe kvalitet. Postmoderne individer vil have 

kvalitet og sunde produkter, fordi det bidrager til akkumulering af livskvalitet og 

velvære. Mens moderne individer i højere grad prioriterer økonomisk akkumulering, 

fordi det skaber fysisk og psykisk tryghed. På denne måde giver kædens prisstrategi 

mening for de moderne forbrugere, mens de postmoderne forbrugere tillægger 

prisstrategien negativ kulturel mening, idet lave priser ofte er lig med lav kvalitet.  

 

Her er der naturligvis tale om en generalisering. Den kulturelle betydning 

postmoderne forbrugere forbinder med lave priser, afhænger af helhedsindtrykket af 

produktbrandet. Vi ville godt kunne finde tilfælde, hvor lav pris ikke bliver associeret 

med lav kvalitet.  

 

I dette helhedsindtryk spiller den postmoderne forbrugers opfattelse af McD’s som 

forretning ind. McD’s synes at blive opfattet som en kapitalistisk virksomhed, der er 

dybt forankret i moderne værdier, hvor en høj fortjeneste prioriteres højere end det 

etiske ansvar for at sælge ansvarlige produkter. David (interview 7. maj, 2012) 

udtrykker sin foragt over for McD’s på følgende måde: 

”Man skal i hvert fald ikke tjene penge på, hvad som helst, noget som går ud over 

dyr og mennesker fordi man selv er pengegrisk, er usmageligt” 

 

David reagerer på ovenstående måde, da en anden interviewdeltager fortalte, hvordan 

McD’s slagtede kyllinger og kreaturer ved at mase dem. Pengegrisk er her et andet 

udtryk for økonomiske akkumulering og repræsenterer derfor moderne værdier. Ved 

at gå på kompromis med dyr og menneskers velvære for at tjene penge kommunikerer 

virksomheden igen moderne værdier. I en postmoderne optik vil sådanne 

virksomheder karakteriseres kapitalistiske, idet de prioriterer moderne værdier højere 

en postmoderne værdier.  

 

Tor udtaler sig således i en artikel til Information i forbindelse med åbningen af en 

vegetariansk McD’s: 

”Det ændrer intet på, at McDonald’s stadig er et etisk uforsvarligt foretagende. 

Både hvad angår deres behandling af dyr og mennesker.” (Nyhedsblokken, 

2012). 

 

Når en kapitalistisk moderne virksomhed agerer med lave priser medfører det 

kulturelle meninger som dem David og Tor fremfører. 

 

På denne baggrund er der også opstået en masse myter, rygter og historier omkring 

brandet, fordi forbrugere tillægger brandet en negativ kulturel forståelse, som 

prisstrategien dels er med til at skabe. 

 

At McD’s putter rottekød i deres burgere eller deres McNugget’s udelukkende er lavet 

af skind og ben er nogle af de historier, der opstår, fordi den kulturelle verden er 

indrettet på en måde, der gør, at sådanne associationer opstår, når en virksomhed som 

McD’s arbejder med en lav prisstrategi. 
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Da McD’s d. 4. juli på deres facebookhjemmeside (fremover FBH) spurgte: ”hvad det 

bedste er ved McD’s”, lød et af svarene sådan: 

“Dennis Rützou Sørensen: Fordi rottekød smager næsten ligesom oksekød bare 

man smider en skive syntetisk ost ovenpå” 

 

På et andet forum skrives følgende: 

”McDonald’s må slet ikke kalde deres bøffer for kød. Det har de vist nok dom for. 

Der er for høj procent af fedt, soja og mel osv. til at det må markedsføres som 

kød.” (Vidste i det, d. 2. feb., 2002). 

 

På samme forum skrives dette: 

”Jeg spiser nu aldrig McNuggets i Dinosaur form, for det er for ulækkert, det er 

affaldsprodukter” (Mad som (..), d. 9. okt. 2007). 

 

McD’s kæmper med disse rygter og virksomhedens prisstrategi, er en del af årsagen 

til problemet. For når produktionsomkostninger skal holdes nede for at opnå en høj 

fortjenestesmargin skaber det skepsis hos forbrugerne. Denne skepsis resulterer i 

imageskabende negative forståelser af de produkter virksomheden fører. 

 

Der gøres opmærksom på, at deres prisstrategi ikke udelukkende er årsagen til den 

kulturelle mening indlejret i McD’s brandet men, at den sammen med produktet og de 

andre parametre er med til at skabe kulturel mening, der indebærer en opfattelse af lav 

kvalitet.  

 

I kædens tilgang til at tilfredsstille et prisfølsomt segment repræsenterer McD’s 

moderne værdier. Vi skal nu se på, hvordan produktet indgår i denne sammenhæng. 

 

4.5.2. Produkt 
 

McD’s produktportefølje består primært af usunde og fedtholdige produkter, men 

over de seneste år har en sortimentsudvidelse fundet sted, som byder på sundere 

alternativer. Det er bare ikke de sunde produkter, der sælger siger 

kommunikationsdirektør hos McD’s, Sara Helweg-Larsen (interview 7. juni):  

”De sundere alternativer står for en meget lille andel af den samlede 

omsætningen. ” 

 

McD’s har qua deres markedsundersøgelser muligvis vidst, at de sunde produkter ikke 

ville vise sig at være stjerner eller cash cows
21

. Dagsordenen synes i stedet at være et 

forsøg på at forbedre sit image. For ved at tilbyde sunde produkter forsøger McD’s at 

indlejre kulturel mening, der er i overensstemmelse med postmoderne værdier. Ved at 

introducere gulerødder, mælk, salater og grovboller forsøger kæden at tilpasse sig nye 

postmoderne forbrugertendenser. Mange postmoderne forbrugere er yderst positive 

overfor de nye sunde alternativer, mens andre stadig er skeptiske (Interview d. 7. maj 

2012). Årsagen til denne skepsis skyldes, at flere forbrugere sår tvivl ved, om de gør 

det helhjertet. Er produkterne blevet introduceret for at sælge eller for at skabe et 

                                                 
21

 Boston-Matricen typologiserer produkter i henhold til markedsandel og markedsvækst. Cash cows og 

stjerner er produkter med en høj markedsandel. 

http://www.facebook.com/dsorensen3
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bedre brandimage på en billig baggrund? Det er igen helhedsindtrykket, der afgør, 

hvordan forbrugeren i sidste ende opfatter brandet. 

 

For mange forbrugere kan det være svært at tro på, at McD’s oprigtigt er interesseret i 

at sælge sunde produkter. Dette skyldes de kulturelle betydninger vi tillægger brandet, 

som er skabt gennem egne oplevelser og den viden vores omgivelser konstant 

udstyrer os med. Forbrugere har et indtryk af McD’s som en stærkt drevet 

kapitalistisk organisation, som prioriterer økonomisk akkumulering frem for 

hensyntagen til miljøet og folks ve og vel. Denne opfattelse kan være svær at forene 

med, at virksomheden samtidigt ønsker at sælge sunde produkter. 

 

Flere studier påpeger, at vores kroppe ikke kan genkende store dele af indholdet i fast 

food som mad (Public Health Nutrition, 2011). Dette fænomen beskriver Maibritt på 

27 år (Interview 7. maj 2012) således: 

”Jeg får det dårligt efter at spise på mcdonalds. Jeg bliver utilpas. (..) Det er så 

gennemarbejdet maden fra McD’s, at jeg har en fornemmelse af, det er dårligt for 

min krop.” 

 

Forbrugere kan have svært ved at tro på, at McD’s sælger sund mad ud fra et 

altruistisk perspektiv og med et reelt ønske, om at ville deres kunder det bedste, når de 

samtidig sælger mad, der intet godt gør for kroppen og faktisk gør kroppen syg. Den 

bevidste postmoderne forbruger demaskerer derfor intentionen som værende af 

kapitalistisk karakter.  

 

Det er denne følelse og tvivl om koncernens hensigter som mange forbrugere har til 

McD’s. Camilla 25 år (Interview 7. maj 2012) siger afslutningsvist i interviewet: 

”Jeg forstår ikke, hvad der holder McDonald’s tilbage, de burde kunne sælge 

bedre og sundere produkter, de tjener jo styrtende og har et stærkt brand. (…) Jeg 

begriber ikke, hvordan penge kan være så vigtige, at man vil sælge folk hvad som 

helst” 

 

Camilla giver klart udtryk for postmoderne værdier ved at tage afstand til McD’s 

kapitalistiske forretningskoncept. Hun opfordrer til, at McD’s produkter i højere grad 

er helbredsmæssige forsvarlige, selvom det påvirker bundlinien. Det er denne 

kulturelle mening, der ligger i McD’s produkter, når man anskuer dem fra en 

postmoderne forbrugers optik. Så selvom McD’s faktisk forsøger at indlejre ny 

kulturel mening i deres brand gennem introduktion af nye produkter, der i et 

postmoderne perspektiv er meningsgivende, så er forbrugerne stadig skeptiske pga. 

deres samlede billede af virksomheden. 

 

4.5.3. Promotion (markedskommunikation) 
 

Når McD’s samarbejder med Disney og udarbejder fælles marketing og promotions 

aktiviteter, så er det fordi man ønsker at trække nogle af Disneys symbolske 

betydninger over i det univers McD’s forsøger at skabe til børn. Disney er fantasi, 

eventyr og leg og gennem co-brandring bliver McD’s associeret med disse kulturelle 

betydninger. McD’s forsøger at skabe et drømmeunivers til børn, hvor oplevelsen er 

lige så vigtig, hvis ikke vigtigere end det generiske produkt. McD’s sælger ikke bare 

mad, men de sælger en oplevelse (Interview: Helweg-Larsen, S., 2012). Camilla 

(Interview 7. maj) udtrykker hendes forhold til McD’s på denne måde: 



 55 

”Det var noget helt specielt at komme på McD’s, når man var lille. Det var noget 

af det bedste jeg vidste.”   

 

Det må antages at forældrene ikke kun tager deres børn med på McD’s pga. det 

generiske produkt. De kommer derimod fordi de ved, at det er noget særligt for deres 

børn. Men også som Sara Helweg-Larsen (interview) siger, at der er et miljø og en 

stemning på McD’s, som giver plads til at lege og larme lidt. McD’s fokus på at skabe 

et sted for familien er meningsgivende for den postmoderne forbruger. 

 

McD’s sælger derfor oplevelser til børnefamilierne. Her er markedskommunikationen 

et vigtigt instrument til at kommunikere disse oplevelser. McD’s har derfor gennem 

tiderne udarbejdet adskillige fjernsynsreklamer omhandlende drømmeuniverset på 

McD’s. Det seneste skud på stammen er en reklame, der blev offentliggjort d. 11. juni 

(Do the mess around, 2012), hvor man ser børn lege - med maden fra happymeal - og 

afslutningsvis i reklamen er der en kvindelig stemme, der siger: ”hos McD’s kan børn 

være børn”. Reklamens indhold er først og fremmest målrettet forældrene, idet den 

spiller på, at børn godt må larme og spilde mad hos os (Læs: McD’s). Reklamen har 

til hensigt at skabe et familieunivers, hvor børn kan lege og ”være børn”, mens 

forældrene kan få et break fra en travl hverdag. 

 

Gennem McD’s seneste to kampagner forsøger kæden at trække på nogle af de 

samme kulturelle betydninger, når de kommunikerer med de to ældre målgrupper. Det 

er leg, teknologi og sjove oplevelser, der er i fokus. 

 

Både coinoffer og myburger-kampagnen er eksempler på markedskommunikation, 

hvor McD’s har ønsket at få forbrugeren til at engagere og involvere sig i deres brand. 

Begge kampagner har haft stor succes ifølge McD’s marketingsanvarlige Joachim 

Knudsen. Mere end 16.000 har designet sin egen burger og mere end 200.000 

downloadede coinoffer applikationen og over en million coins blev skannede. På blot 

tre dage var applikationen den mest downloadede til Iphone og Android. (Graversen, 

F., d. 20. februar 2012).  
 

Når forbrugerne engagerer og involverer sig i brandet, åbner det op for nye 

fortolkningsmuligheder af den kulturelle mening forbrugerne forbinder med brandet. 

Forbrugerne har gennem leg samlet coins, som de senere kunne indløse til mad. Dette 

har for mange forbrugere været med til at skabe et positivt billede af McD’s-brandet, 

man kan snakke om, at forbruger-brand relationen er blevet styrket, hvilket ofte fører 

til øget salg. Det har i hvert fald været muligt at konstatere øget salg på kort sigt. 

Joachim Knudsen udtaler sig således i et interview omhandlende effekten af 

coinoffer-kampagnen: 

 

"Vi kan ikke offentliggøre salgsresultater, men jeg kan sige så meget, at de er 

rigtigt gode. For ud over at indløse de scannede mønter, blev der også brugt 

gode, gammeldags danske kroner under McDonalds besøget". Siger Joachim 

Knudsen (Graversen, F., 20. feb. 2012). 

 

Det øget salg viser, at kampagnerne har virket og man må antage, at nye forbruger-

brand relationer er blevet etableret, mens gamle er blevet styrket. McD’s 

spidskompetence er måske netop markedskommunikation. McD’s møder nemlig 

forbrugerne der, hvor de er; nemlig i den digitale verden.  
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Deres danske facebook hjemmeside med over 185.000 fans er et godt eksempel på, at 

McDonald’s har en god kontaktflade til deres forbrugere gennem de sociale medier. 

På nedenstående graf ses, hvordan McD’s over de sidste seks måneder har øget antal 

fans med ca. 50.000. (McDonald’s Danmark (..), 2012)  

 

 

 
 

FBH bruges til at kommunikere med fans og pleje forbruger-brand relationen. 

Kommunikationen er dog ikke altid lige lødig, da mange fans bruger forummet til at 

give afløb for deres galde over for McD’s.  

 

McD’s stillede d. 20. juli 2012 følgende spørgsmål på deres FBH: ”Hvor mange 

gange tror du, at du har besøgt McDonald's i år? :)”. På dette spørgsmål lød nogle af 

de mange svar sådan: 

Jonas Karlsen ”0 gange for jeres mad er bare klam” 

Patrick Lohmann Pedersen ”Ikke nok.. Trækker stadig vejret!” 

Thomas Westerberg ”Ingen, for det er virkelig elendigt mad, adr badr..” 

Louise Rueholm Grunø ”0 og jeg kommer heller ikke til det! det er ren **** de 

har der inde!” 

Michelle Sulaima Stengaard Jepsen ”1 gang og 1 gang for meget, fy for helvede 

det smager a muggen bølgepap” 

Ida Kløverfeldt ”nul det har ikke noget med mad at gøre” 

 

McD’s modtog omkring 700 svar på spørgsmålet, hvor lidt over halvdelen var af 

negativ karakter. Der var flere gengangere iblandt, idet mange gav udtryk for, at de 

havde været der flere gange end de burde, ligesom, at langt over 100 svarede nul 

gange: 

Andreas Rasmussen ”alt alt alt for mange gange :(” 

Thomas Bertelsen ”0 jeg vil aldrig spise hos mac” 

Magnus Christensen ”0 og sådan vil det altid være” 

http://www.facebook.com/jonas.karlsen.756
http://www.facebook.com/plpedersen
http://www.facebook.com/thomas.westerberg.9
http://www.facebook.com/louisegruno
http://www.facebook.com/MichelleSJepsen
http://www.facebook.com/profile.php?id=1453358957
http://www.facebook.com/andreas.rasmussen.39
http://www.facebook.com/thomas.bertelsen.792
http://www.facebook.com/magnus.christensen.585
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Det er således tydeligt, at McD’s markedskommunikation ikke har den ønskede 

effekt. Lige netop blandt McD’s facebookfans burde man forvente mindre modstand 

til brandet end hvad, der faktisk er tilfældet. Vi oplever stærke had-relationer til 

brandet. 

Agnes Bjørn Jensen ”nul gange jeg hader mcdonald” 

 

Modstanden til brandet opstår fordi mange forbrugere tillægger brandet kulturelle 

værdier, som de personligt ikke kan forlige sig med.  

Anna Marie Serapia Matthiesen ”1 gang og det var i januar er rigtigt stolt af mig 

selv heheehe” 

 

Anna udtrykker hun er stolt over kun at have været på McD’s en gang det sidste halve 

år. Hun indikerer, at hun forsøger at tage afstand fra McD’s. Fournier ville 

typologisere det som en stærk relation, som individet ønsker at komme ud af, fordi 

relationen ikke er god for individet. Anna er ikke den eneste, der ønsker at komme 

mindre på McD’s. Survey-undersøgelsen viste, at en stor del af respondenterne 

fremover forventede at komme mindre på McD’s 

 

9 Forventer du fremover at gå mindre, ligesom nu eller mere på McDonald's?
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Grafen udtrykker en form for slid i forbruger-brand relationen, som kan være udløst 

pga. forbrugeren ikke længere finder mening i brandet. De kulturelle betydninger 

indlejret i brandet om usund mad og et uetisk forretningskoncept kan være nogle af 

årsagerne til, at folk fremover vil bruge brandet mindre.  

 

4.5.4. Place 
 

McD’s placerer sine restauranter strategisk i forhold til, hvor der er stor trafik af 

mennesker. Rent logistisk er det afgørende at have mange butikker på det enkelte 

http://www.facebook.com/agnes.b.jensen
http://www.facebook.com/anna.m.matthiesen
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marked for at holde omkostningerne. McD’s har 83 restauranter i Danmark og er i 

færd med at åbne nr. 84 på Kongens Nytorv (Espersen, I,.2012) 

 

Postmodernismen værner om det lokale og unikke, mens modernismen i sit 

kapitalistiske øjemed har fokus på massedistribution. McD’s massive 

markedsrepæsentation er derfor med til at skubbe til en forestilling om en virksomhed 

forankret i moderne værdier. De postmoderne forbrugere er skeptiske overfor McD’s 

foretagende, da de mener den ensretter kulturen og anser i denne sammenhæng 

kædens ekspansion som en form for kulturimperialisme. Journalist Espersen 

udtrykker det således: 

”Nogle danskere vil dog slet ikke efterlade deres fodaftryk hos McDonald's - 

gulerødder eller ej. For dem er virksomheden et symbol på en imperialistisk og 

ensrettet kultur.” (Espersen, I., 2012) 

 

McD’s imperialistiske kultur identificeres typisk med amerikanske kapitalistiske og 

moderne værdier. Af samme grund rettes anti-amerikanske protester ofte mod McD’s. 

Tidsskriftsartiklen ”Cultural paradoxes reflected in brand meaning” fra 2002 

(Houston, M., 2002) indeholder en undersøgelse, der konkluderer, at McDonald's ses 

som et symbol på USA og amerikanske værdier. McD’s kommer til at stå for 

amerikansk globalisering og kapitalisme. 

 

McD’s distributionsstrategi giver bagslag i en postmoderne optik, fordi den 

repræsenterer kapitalistiske moderne værdier. Folk foretrækker det lokale og unikke 

frem for det globale og masseproducerede. 

Ditte Regitse Højklint Vilsgaard ”Jeg er stolt over at være en del af det eneste 

samfund i den vestlige verden, hvor man ser små specialforhandlere skyde frem 

og butikker som 7-eleven og Mac D lukke.” (Fanme Nej(..), 27. aug. 2012). 

 

Ditte fremhæver de lokale og unikke forretninger frem for de ensrettede og globale. 

 

Det er også heri vi skal finde forklaringen på den massive modstand McD’s har mødt 

i forbindelse med åbningen af en ny restaurant på Kongens Nytorv.  

 

Forbrugere mener ikke de værdier McD’s repræsenterer hører til på Kongens Nytorv. 

Og det er altså ikke et spørgsmål om, at Kongens Nytorv skal holdes fri for 

forretninger generelt, nej det er kun McD’s, der ikke hører til på pladsen. Således blev 

der oprettet en facebookgruppe med navnet ”Fanme Nej Til Mc Donalds På Kgs. 

Nytorv”. Gruppen fik 6250 medlemmer på de første 24 timer og har pr. 20. august 

2012 over 13.000 medlemmer. Gruppen har karakter af en hadegruppe, hvor 

forbrugere kan dele deres meninger og holdninger, i forbindelse med åbningen af en 

McD’s på Kongens Nytorv.  

 

McD’s strategiske massive placering af kædens restauranter møder modstand i et 

postmoderne samfund. De postmoderne forbrugere prioriterer det lokale og unikke, 

hvorfor McD’s koncept ikke er meningsgivende. Dette er til trods for, at McD’s 

forsøger at tilpasse sig lokalt gennem deres GloCal-strategy, hvor de agerer globalt 

men tænker lokalt. Imidlertid synes de postmoderne forbrugere ikke, at McD’s er 

tilstrækkeligt lokale i deres adfærd. 

 

 

http://www.facebook.com/ditteregitse
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4.5.5. People 
Stordriftsfordele og standardisering er kædens middel til at holde omkostninger nede 

og dermed tilfredsstille et prisbevidst segment. Gennem rationalisering, 

effektivisering og standardisering holdes omkostningerne lave på bedste LEAN facon. 

(Ritzer, G., 2000) Dette medfører standardiserede og rutineprægede arbejdsgaver hos 

de ansatte, hvilket i et postmoderne samfund ikke bidrager til det enkelte individs 

velvære, fordi arbejdet ikke kan karakteriseres som kreativt og meningsfyldt. 

 

Yougov Zapera udarbejdede en undersøgelse med 15.000 danskere for at finde ud af i 

hvilke virksomheder danskerne ville være henholdsvis flove og stolte over at arbejde. 

McD’s fik en næstsidste plads i undersøgelsen, hvilket betyder, at danskerne synes det 

er flovt at arbejde i McD’s. 

 

 
 

Det monotone arbejde og de billige lavkvalitets produkter er nogle af de kulturelle 

meninger, der hos den postmoderne forbruger gør McD’s til en uattraktiv 

arbejdsplads.  

 

At McD’s placerer sig så lavt i en imageundersøgelse er iøjnefaldende i forhold til 

virksomheden blev kåret til Danmarks bedste store arbejdsplads i 2011. McD’s blev 
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kåret til Danmarks bedste virksomhed i kategorien med mere end 500 ansatte
22

. 

(Shillington, S., 2012). 

 

Analyseinstituttet, som har kåret McD’s til Danmarks bedste store arbejdsplads 

fungerer her som et kulturelt meningsoverførende værktøj, der indlejrer ny kulturel 

mening i brandet.  

 

Hvorfor er det så McD’s alligevel placerer sig så lavt på imageundersøgelsen 

udarbejdet af Zapera Yougov? Der spiller selvfølgelig mange faktorer ind, såsom 

forbrugernes kendskabsgrad til kåringen, hvordan og hvornår målingerne er foretaget 

osv. Men vigtigst er den forforståelse folk har af brandet, der medvirker til at 

utroværdiggøre undersøgelsen.  

 

Søren Bo Andersen ”det skulle vel ikke være McDonalds der havde givet jer den 

formidable pris?(McD’s FBH, d. 11. okt. 2012). 

 

En anden ”fan” svarer på Søren Bo Andersens spørgsmål: 

Sebastian Stendal ”det kan diskuteres.. man skulle betale 30.000 kr for at være 

med i denne kåring.. så reelt er de bare den bedste arbejdsplads blandt de 

arbejdspladser der gider at betale 30.000 for en åndssvag konkurrence” (McD’s 

FBH, d. 11. okt. 2012). 

 

Igen opleves det, hvordan noget positivt bliver vendt til noget negativt blandt 

forbrugerne. 

 

Derudover forbinder folk kåringen med, at McD’s er dygtige til integration gennem 

en mangfoldig arbejdsstyrke. Dette bliver vendt til noget negativt på grund af de 

kulturelle konnotationer brandet tillægges. Opfattelsen bliver, at McD’s ansætter folk 

med anden etnisk baggrund fordi der ikke er andre der gider arbejde der. Så deres 

rekrutteringsstrategi bliver ikke opfattet som en csr-strategi, men derimod som, et 

udtryk for de ikke kan ansætte andre. Jeanette (interview 7. maj 2012) forholder sig 

sådan her til spørgsmålet om, hvorfor McD’s er kåret til Danmarks bedste 

arbejdsplads: 

”Det er noget med de er dygtige til og integrere og det er rigtig godt..(..) Jeg 

synes bare det er fup og fidus, man kan ikke alene være Danmarks bedste 

arbejdsplads fordi man har mange med en anden etnisk baggrund ansat. Jeg ville 

ikke personligt arbejde der, fordi arbejdsvilkårene er dårlige.” 

 

Det fremgår, at hun tolker kåringen med, at de har mange med anden etnisk baggrund 

ansat. Men dette anser hun ikke som et gyldigt kriterium, hvorfor hun ikke mener 

kåringen er fortjent. Jeanette finder andre kriterier relevante, når Danmarks bedste 

arbejdsplads skal kåres. Når hun siger at arbejdsvilkårene er dårlige, fremgår det 

implicit, at gode arbejdsvilkår er et afgørende kriterium for at være Danmarks bedste 

arbejdsplads. 

 

De dårlige arbejdsvilkår i form af standardiserede og rutineprægede arbejdsopgaver er 

udslagsgivende for den kulturelle betydning brandet tillægges. Det er denne betydning 

Yougov Zaperas undersøgelse underbygger ved at vise, at danskerne ikke vil arbejde i 

                                                 
22

 Det er Great Place to Work Denmark Instituttet, der har udarbejdet undersøgelsen. 

http://www.facebook.com/daddeldrengen
http://www.facebook.com/sebastian.stendal


 61 

McD’s. Virksomheden repræsenterer værdier som danskerne ikke kan identificere sig 

med.  

 

4.6.6. Physical Evidence 
Den ensrettede indretning og ens medarbejderuniformer kommunikerer 

standardisering og stordriftsfordele, med andre ord moderne værdier.  

 

Men McD’s er også begyndt at signalere postmoderne værdier. De har over længere 

tid været i færd med at ændre deres branddesign fra de traditionelle gule/gyldne og 

røde farver til mere dæmpede grønne og hvide farver. På denne måde ønsker man at 

trække på de associationer forbrugere har til farverne grøn og hvid og indlejre dem i 

McD’s brandet. Grøn skal fx symbolisere sundhed og hensyntagen til miljøet. Vi ser 

her McD’s i Frederikshavn (Ulbrichsen, J., 12. mar. 2012):  

 

 
 

 

Den nye farvesammensætning skal symbolisere nye fysiske produktegenskaber, dvs. 

sundere og mere miljørigtige produkter. McD’s er derfor opmærksom på nye 

forbrugertendenser og imødekommer disse ved at indlejre kulturel mening om bl.a. et 

sundere brand.  

 

I en postmoderne optik repræsenterer McDrive, som vi ser på billedet, moderne 

værdier. Den postmoderne forbruger prioriterer frihed og dette udtrykkes bl.a. 

gennem en adfærd, der viser, at individet har overskud til fx selv at lave mad. 

McDrive-konceptet henvender sig til forbrugere, der har en travl hverdag og pga. 

manglende tid og overskud benytter sig af McDrive. Her er tid en kulturel kategori, 

hvor den postmoderne forbrugeres kulturelle principper medfører, at McDrive er et 

symbol for en tid, hvor individet ikke havde frihed og overskud.  

 

Dette er naturligvis den mening, der indlejres i produktet, når Ingleharts teoriapparat 

om den postmoderne forbruger anlægges. Ud fra en postmoderne optik er det derfor 

de forbrugere, som ikke har frihed og dermed kontrol over tiden, som benytter sig af 

McDrive.  
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4.5.7. Process 

 
Arbejdsopgaverne på McD’s karakteriseres af Ritzer (2000) som præget af høj grad af 

kontrol, effektivitet, kalkulerbarhed og forudsigelighed. Processen bevirker til at 

skabe et ensartet produkt for kunden, uanset i hvilken restaurant processen udføres. 

McD’s arbejdsproceseffektivitet forsøges efterlignet af en lang række virksomheder, 

ligesom den også kendes fra bureaukratiet. Disse processer har iflg. Ingleharts teori 

ført til øget velstand og et værdiskifte fra moderne til postmoderne værdier. Alligevel 

synes denne arbejdsproces bestående af standardiserede og rutineprægede 

arbejdsopgaver at skabe en opfattelse af et arbejde, der ikke betragtes som 

meningsfuldt for det postmoderne individ.  

 

Tillige indebærer denne form for McDonaldization (måden hvorpå Ritzer beskriver 

McD’s form for arbejdsgang), at kommunikationen mellem McD’s medarbejdere og 

forbrugere bliver efterligninger af virkeligheden. McD’s-medarbejderen er bundet til 

et manuskript og interaktionen bliver derfor kunstig. Det er dette fænomen 

Baudrillard kalder for hyperrealitet (Ritzer 2000: s. 115). En efterligning af 

virkeligheden.  

 

Postmoderne forbrugere søger ægthed og nærhed i deres interaktion, hvorfor den 

manuskriptagtige kommunikation ikke kan siges at styrke brandet. I et moderne 

perspektiv giver processen dog mening, idet medarbejderens manuskript er med til at 

nedsætte ekspeditionstiden. Forbrugeren sparer tid og i en moderne tankegang er tid 

lig med penge.  

 

Omvendt anser den postmoderne forbruger tid som frihed og kræver retten over sin 

egen tid. Tiden bliver et symbol på livskvalitet, hvor unge kvinder begynder at strikke 

og der bliver brugt længere tid i køkkenet (Inglehart, 1997). Ved at have og bruge tid 

på madlavning udtrykker postmoderne individer, ikke kun, at man råder over sin egen 

tid, men også typisk de familiemæssige værdier, der er forbundet med at stå i 

køkkenet. 

 

I forlængelse af præsentationen af begrebet hyperrealitet gives nu flere eksempler på 

selv samme. Ligeledes forklares en mulig sammenhæng mellem hyperrealitet og 

McD’s nyeste kommunikationsstrategi. 

 

4.5.8. Hyperreelle produkter fører til en ny kommunikationsstrategi  
 

Maden på McD’s er et andet eksempel på en efterligning af virkeligheden. En 

hamburger fra McD’s kan være en nok så god efterligning af det, maden stammer fra, 

men den har stadig meget lidt til fælles med den oprindelige hjemmelavede burger. 

Derudover er der også den helt igennem kunstige mad, hvis oprindelighed ikke 

eksisterer. McNuggets og ketchup er eksempler på efterligninger af mad, hvor 

originalen ikke eksisterer (Ritzer, G., 2004). 

 

Det er dette fænomen af hyperrealitet, der får forbrugere til at kategoriserer McD’s 

produkter som kunstige og dels som papmad. En forbruger skriver således på et 

forum: 

”Der er en grund til at Burger King udvider så aggressivt med nye restauranter, 

de ved da godt at folk er træt af at købe "mad" der ikke engang smager af mad” 
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Forbrugeren forbinder Burger Kings produkter med højere kvalitet og kategoriserer i 

samme ombæring McD’s mad som en art mad, der ikke smager af mad. Med andre 

ord efterligninger af mad, hvor det ikke er lykkedes at opnå den ægte smag af mad. 

 

Postmoderne forbrugere vil ikke have hyperreale produkter, fordi de er kunstige og 

uægte, de vil derimod have naturlige og sunde genkendelige produkter. 

 

Af samme grund forsøger McD’s gennem en ensrettet kommunikation at få et sundere 

budskab ud omkring kvaliteten af deres produkter. Kommunikationen har dels til 

formål at aflive myter og historier om McD’s produkter og dels skal den skabe en 

forestilling om, at McD’s produkter er lavet af gode og friske råvarer (McDonald’s 

hjemmeside, 2012). McD’s forsøger således at indlejre kulturel mening i brandet. Det 

skal nu være et brand, der ikke sælger hyperreale produkter, men i stedet et brand, 

som bruger friske råvarer uden tilsætningsstoffer. Altså groft sagt et brand, der sælger 

ægte mad. 

 

Til dette formål har de ansat en diætist og udarbejdet en kogebog (McD’s hjemmeside 

2012). De har lagt videoer op på deres hjemmeside, hvor man følger slagtningen af de 

køer de anvender i deres burgerkød og de kan nu med rette sige, at deres oksekød er 

100 % oksekød. Ligeledes har de fokus på ernæring og er begyndt at informere om 

ernæringsværdien i de enkelte måltider.   

 

Gennem en åben og ærlig kommunikation forsøger virksomheden, at skabe et brand 

turnaround (interview Helweg-Larsen, S., 2012). Dette er en erkendelse af, at 

virksomheden er nødt til i højere grad at tilpasse sig et postmoderne samfund.  

 

McD’s opererer med et GloCal-koncept, hvor de tænker globalt, men agerer lokalt. 

Noget tyder på, at de i højere grad skal tænke lokalt frem for globalt i de samfund der 

karakteriseres som postmoderne. Spørgsmålet er bare om den globale strategi 

begrænser virksomhedens ageren på det lokale marked i et omfang, der gør det svært 

at tilpasse sig markedsvilkårene.  

 

4.6. Den brandmening forskellige institutioner indlejrer i McDonald’s-

brandet 
 

I McCracken’s meaningtransfer model så vi, hvordan modebranchen som institution 

indlejrer kulturel mening i en virksomheds brand. I dette afsnit vil vi fokusere på 

hvilken indflydelse forskellige institutioner har haft og fortsat har på McD’s 

brandmening. 

 

4.6.1. Dokumentarfilm Super Size Me  
 

”Super Size Me” er en kritisk amerikansk dokumentarfilm om en mand, som kun må 

spise McD’s mad i en måned. Allerede efter en uge indtræder der 

vejrtrækningsproblemer stikken i brystet og der har sat sig alvorlige mængder fedt på 

hans lever. Lægerne beder ham stoppe forsøget, fordi hans helbred er i fare (Spurlock, 

M., 2004). Filmen indlejrede ny kulturel betydning i brandet hos mange forbrugere 

ved at vise den manglende kvalitet i kædens produkter. 
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Maibritts (Interview 7. maj 2012) relation til McD’s ændrede fuldstændig karakter 

efter hun så dokumentarfilmen. Filmen indvirkede stress, som medførte, at relationen 

måtte ophøre. 

”Efter jeg så Super Size Me, kunne jeg ikke få mig selv til at spise på McD’s.” 

 

McD’s introduktion af gulerødder skete som en modreaktion på den vrede  

Super Size Me-filmen provokerede hos forbrugerne (Nielsen, L., d. 20. mar. 2005). 

Modstanden mod brandet var efter filmens premiere så massiv, at kæden blev nødt til 

at ændre deres image. Derfor blev Super Size Me-konceptet afskaffet, således at 

kunder ikke længere blev tilbudt at købe en større menu, end den de i første omgang 

havde bestilt. Dette skyldes selvfølgelig også, at forbrugere efter dokumentarfilmen 

tillagde ”Super Size Me” nye negative helbredsmæssige konnotationer, som McD’s 

ikke ønskede at blive associeret med (Nielsen, L., d. 20. mar. 2005). 

 

Super Size blev oprindeligt indført for at øge salget pr. kunde. En strategi McD’s i 

øvrigt stadig benytter sig af, men i ændret form, idet der i stedet for en større menu, 

tilbydes billige tilbehør, når man køber en menu. Fx en ekstra burger eller chili cheese 

tops osv. Man kan argumentere for, at ”Super Size Me” fænomenet lever i bedste 

velgående blot i en ny maskeret udgave. 

 

Konklusionen er, at dokumentarfilmen ”Super Size Me” sammen med andre 

kulturelle meningsoverførende instrumenter har medvirket til en forståelse af McD’s 

som en stærkt kapitalistisk drevet virksomhed uden hensynstagen til forbrugernes ve 

og vel. Virksomheden går på kompromis med kundernes helbred for at opnå den 

højest mulige omsætning.  

 

4.6.2. Den offentlige sundhedsdiskurs 
 

Sundhedskursen opstår på baggrund af en ny værdiprioritering i samfundet. Diskursen 

er med til at forstærke og udbrede den postmoderne opfattelse af sundhed, idet flere 

melder sig ind i diskursen og ønsker at tage del i disse værdier. 

”Ifølge livsstilsekspert Henrik Byager er sundhed og helbred kommet ind på top 

tre-listen sammen med job og familie over de ting, som dansker går mest op i.” 

(Sunde mobber(..), 11. maj 2012). 

 

Sundhedsdiskursen skyldes, at individet er blevet optaget af fysisk og psykisk 

velvære, som kan opnås gennem en sund livsstil. Dette er udtryk for postmoderne 

tendenser, hvor individet stræber efter at akkumulere velvære og livskvalitet. En sund 

livsstil bliver midlet til at udleve postmoderne værdier byggende på livskvalitet og 

velvære. 

 

Den offentlige diskurs om sundhed underminerer McD’s image, fordi negative 

kulturelle betydninger bliver påhæftet brandet. Et eksempel på dette, er når en 

troværdig kilde, som hjerteforeningen, udgiver en artikel med følgende budskab: 

”De konkluderer i en ny undersøgelse, at hvis du dagligt spiser en Quarter 

Pounder og drikker en milkshake fra McDonald’s. Så kan en enkelt pille mod 

forhøjet kolesterol om dagen ophæve risikoen for at få hjertekarsygdom.” 

(Stougård, M., 20. okt. 2010). 
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McD’s produkter bliver linket sammen med udviklingen af livstruende 

hjertekarsygdomme, som i høj grad nedsætter livskvaliteten og individets velvære.  

Videnskaben formidlet gennem forskellige medier er på denne måde med til at skabe 

en ny forståelse af verden, såkaldte nye kulturelle principper, hvor vi forbinder 

fastfood med en usund livsstil, der mindsker livskvaliteten og velvære. Eller sagt på 

en anden måde, modarbejder postmoderne værdier.  

Risikoen for at udvikle depression øges med 51 procent, hvis man spiser meget 

fastfood (Andreasen, S., 3. apr. 2012).  

 

Ovenstående citat er fra en undersøgelse publiceret i det anerkendte journal Public 

Health Nutrition (2011), hvor en lang række danske medier efterfølgende genoptog og 

udgav artiklens budskab. Dette er endnu et eksempel på, hvordan medierne og 

videnskaben er med til, at overføre kulturel mening til brands eller en hel industri som 

fastfoodindustrien.    

 

McD’s bliver i ovenstående eksempel som en del af fastfoodindustrien forbundet med 

moderne værdier, hvor virksomheder i et kapitalistisk øjemed går på kompromis med 

sundheden i de produkter, der sælges.  

Sundhedsdiskursen har skabt en ny dagsorden. I postmoderne samfund prioriteres 

lokal og hjemmelavet mad, det skal være lokale og gode råvarer, både fordi lokalt er 

ensbetydende med sundhed, men også fordi lokalt er bedre for miljøet, da det ikke er 

blevet fragtet fra den anden ende af jorden. De rendyrkede postmodernister vil 

foretrække egendyrket råvarer. De tager afstand fra multinationale fastfoodkæder, 

som repræsenterer det forarbejdede, masseproducerede og globale. McDonald’s 

repræsenterer stærkt den madkultur, som postmodernismen gør oprør mod. 

Nedenfor ses plakaten for dette års (2012) Copenhagen Cooking Festival, som med 

sine op mod 100.000 besøgende og i dansk målestok store medieeksponering, er 

medbestemmende for at definere dansk madkultur, og måske endnu vigtigere, 

definere hvad der ikke regnes for dansk madkultur. 

  

Kilde: (Copenhagen Cooking(..), 2012). 

 



 66 

Plakaten symboliserer postmodernismens ideal for råvarer; friske, uforarbejdede og 

lokale. Postmodernismen karakteriseres ved at revitalisere traditionelle værdier. 

Denne plakat kommunikerer revitalisering af værdier fra jæger- og samlersamfundet, 

hvor man selv indsamlede og jagede sine råvarer. Disse rene, uforarbejde og naturlige 

råvarer tillægger vi kulturel mening, der står for sundhed og hensyn til miljøet. De 

udtrykker postmoderne værdier.  

 

Vi ser også i spørgeskemaundersøgelsen, at mange forbrugere ville besøge McD’s 

oftere, hvis de inkorporerede postmoderne værdier. 

 

14 Hvilke af følgende muligheder ville få dig til at komme mere på 

McDonald's? (OBS! Du kan vælge mere end 1 mulighed)
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Spørgeskemaundersøgelsen viser, at over 34 % af de adspurgte, tilkendegiver at de 

ville komme oftere på McD’s, hvis maden var mere økologisk og over 75 %, hvis 

maden var sundere. En af respondenterne (Bilag 1 sidst) fortæller, hvad McD’s skulle 

gøre bedre: 

”Bedre råvarer, rigtig kød og ikke kød fyldt med tilsætningsstoffer som ikke er 

naturlige”  

 

Denne forbruger tillægger brandet en kulturel mening, hvor kædens råvarer ikke lever 

op til hans krav. Denne kulturelle mening er et produkt af den postmoderne 

sundhedsdiskurs, dvs. hvordan vi opfatter og taler om sundhed.  

 

I undersøgelsen opfatter 90 % af respondenterne McD’s produkter som overvejende 

usunde. Næppe positivt, i et samfund, hvor en sund livsstil bliver stadigt højere 

prioriteret. 
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12 Hvilke af følgende udsagn er du enig i?

85

3 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

De fleste af McDonald's produkter

er usunde

De fleste af McDonald's produkter

er sunde

McDonald's produkter er hverken

sunde eller usunde

Abs.

 
 

Samfundets institutioner, herunder medier og videnskaben er med til at skabe ny 

mening i McD’s brand. Brandet bliver generelt set associeret med usunde produkter.   

4.7. Brandrelationer imellem McD’s og postmoderne forbrugere 

 

Dette afsnit medtages, fordi forbrugere sagtens, kan have veludbyggede meningsfulde 

relationer med en restaurantkæde som McDonald’s. Dette har vi allerede set gentagne 

eksempler på med bl.a. hadforhold til kæden. Her ser vi omvendt, hvad Fournier ville 

typologisere som et kærlighedsforhold: 

”Jeg er en... McDonald's freak! Jeg elsker McDonald's jeg kunne spise det dag & 

nat Mm... Her kommer det jeg normalt bestiller så i lige kan få et indblik på hvor 

meget jeg elsker McDonald's!!” (Fredags bekendelser, 11. apr. 2012). 

 

Forbrugere som Sabrina på 14 år, med stærke positive meningsrelationer til McD’s 

kan man finde hobevis af. Dette forklarer ligeledes en årsomsætning på 344 millioner 

DKK i år 2011 (Årsrapport McDonald’s, 2012).  

 

Hvorfor er det så, at McD’s opnår en bundplacering i YouGov Zaperas brandmåling? 

 

Cecilie på 17 år (interview, 7. maj 2012) fortæller, hvordan fravalg af McD’s-brandet 

bliver udtryk for en selvforståelse, der ikke deler kædens værdier. Hende og hendes 

veninder boykotter brandet på grund af de ikke kan identificere sig med de værdier 

McDonald’s handling repræsentere, når de uetisk slagter kyllinger og andre kreaturer. 

”Vi boykotter Mcdonald’s fordi de presser producenter i pris så meget, at 

leverandørerne maser kyllinger og andre dyr. Mig og mine veninder har ikke spist der 

siden, og vi har ikke tænkt os at spise der igen” 

Cecilie og hendes veninder opbygger eller forstærker en selvforståelse, der prioriterer 

dyrevelfærd. Hun fortæller, at før spiste hun jævnligt på McD’s, men efter hun fandt 

ud af, hvor uhumane McD’s er, når de slagter deres dyr, så har hun ikke spist der 

siden. Brandet giver ikke længere mening for hende. McD’s handling repræsenterer 

moderne værdier ved at prioritere det økonomiske frem for dyrevelfærden. 
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Når kædens markedsføring og handlinger repræsenterer moderne værdier provokerer 

det slid i forbruger-brand relationen. I Cecilie og hendes veninders tilfælde kan vi 

typologisere relationen som et venskab, der ophører og bliver til et uvenskab. 

 

Noget tyder på, at McD’s ikke er den populæreste i klassen. Tværtimod, da de 

færreste har lyst til at være venner med McD’s. Det underbygges også af 

brandundersøgelsen foretaget af YouGov Zapera. Forklaringen skal findes i det 

helhedsindtryk som den danske forbruger har af brandet. Til trods for, at kæden i 

nogen grad forsøger at ændre dens brandimage synes det ikke at være tilstrækkeligt i 

forhold til at overbevise den kritiske postmoderne forbruger. De positive tiltag bliver 

drejet til noget negativt pga. den forforståelse forbrugerne har til brandet.  

 

En af de måske nok væsentligste forklaringer på, at McD’s placerer sig så lavt på 

YouGovs brandindex skyldes sundhedsdiskursen og den øget fokus på sundhed.  

 

4.7.1. Postmoderne forbrugeres øget fokus på sundhed 
 

Professor Bente Klarlund Pedersen udleder af sin forskning, at de veluddannede lever 

og dyrker den sunde livsstil. Samtidigt påpeger hun, at manglende uddannelse, ringe 

sociale forhold og etnisk baggrund er hovedårsagerne til, at nogle individer ikke har 

ressourcerne og overskud til at praktisere den sunde livsstil (Sunde mobber(..), 11. 

maj 2012). 

 

Socialøkonomiske vilkår bliver altså udslagsgivende for, hvorvidt det enkelte individ i 

det danske samfund praktiserer og dyrker en sund livsstil. Det er med andre ord de 

ringe stillede, som står for skud og derfor også er mest udsatte i forhold til at pådrage 

sig livsstilssygdomme. Bente Pedersen påpeger, at der er en statistisk sammenhæng 

mellem livsstil og sygdom, hvor dem, der lever usundt har højere risiko for at blive 

syge (Sunde mobber(..), 11. maj 2012). 

 

Ingleharts knaphedshypotese siger, at dem, der oplever materiel velfærd under 

socialiseringen udvikler postmoderne værdier, herunder fokus på livskvalitet og en 

sund livsstil. Mens individer, der socialiseres under ringe socioøkonomiske vilkår 

udvikler moderne værdier, hvor livskvalitet og sundhed nedprioriteres. 

 

De postmoderne individer, der praktiserer den sunde livsstil fravælger i noget omfang 

McD’s, fordi kædens produktsortiment overordnet set ikke er ernæringsmæssigt 

foreneligt med sundhed. McD’s står derfor tilbage med de moderne forbrugere, hvis 

værdier er forankret i en moderne tankegang og materielle værdier. Ud fra denne 

tankegang er sundhedsaspektet underordnet, mens pris og tid er afgørende for 

konsumentadfærden.  

 

McD’s appellerer ud fra et sundhedsmæssigt og postmoderne perspektiv ikke til de 

postmoderne forbrugere. Sammenhængen mellem en usund livsstil og 

uddannelsesniveauet viser at de veluddannede i højere grad fravælger McD’s brandet. 

Denne påstand underbygges i følgende graf, hvor vi ser korrelation mellem 

uddannelsesniveau og antal besøg på McD’s:  
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Hvilken uddannelse har du eller er du i gang med? Krydset med Hvor ofte går du på McDonald's? 

                Total 

I hvert 
fald et 

par gange 
om ugen 

En 
gang 
om 

ugen 

Minimum 
et par 

gange om 
måneden 

En gang 
om 

måneden 

2-5 
gange 
på et 

halvt år 

En 
gang 
hvert 
halve 

år 

En 
gang 
om 
året Aldrig Andet 

Jeg har ingen 
uddannelse 2 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Folkeskole 2 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

Gymnasiel uddannelse 
(HF, HTX , HHX, STX 
osv.) 33 12% 3% 30% 21% 21% 3% 0% 6% 3% 

Faglig uddannelse 
(f.eks. tømrer, murer 
osv.) 5 0% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 0% 0% 

Professionsbachelor 13 0% 0% 0% 8% 77% 15% 0% 0% 0% 

Universitetsuddannelse 33 3% 0% 9% 21% 30% 24% 12% 0% 0% 

Andet (f.eks. 
alternative 
uddannelser eller 
andre mellemlange 
uddannelser) 10 0% 0% 0% 10% 30% 40% 20% 0% 0% 

 

Skemaet viser, at individer med videregående uddannelser (markeret med grøn) går 

mindre på McD’s end individer med fx en gymnasiel uddannelse. Undersøgelsen viser 

nogle tendenser, men er i sig selv ikke tilstrækkelig repræsentativ til endeligt at 

konkludere på, hvorvidt individer med længerevarende uddannelser forbruger McD’s 

mindre end individer med kortere uddannelser. Ligeledes tager undersøgelsen heller 

ikke højde for den sammenhæng, der kan være mellem, at folk med lavere 

uddannelser typisk er yngre og, at dette kan være årsagen til de oftere besøger McD’s. 

Så til trods for undersøgelsen underbygger Bente klarlund Pedersens forskning, der 

viser en korrelation mellem sundhed og uddannelser kan sammenhængen ikke 

endegyldigt fastslås i forhold til McD’s. Undersøgelsen viser dog nogle tendenser, 

hvor uddannelse har nogen indflydelse på forbrugsfrekvensen af McD’s brandet. 

 

4.7.2. Specifikke værdifællesskaber 
 

Fra et forbrugerperspektiv forstås det, at McD’s-brandet bliver uattraktivt, når de 

indlejrede kulturelle værdier i brandet ikke længere giver mening for individets 

identitetskonstruktion, underforstået at et moderne brand ikke appellerer til en 

postmoderne forbruger. Alligevel ses det, at forbrugere, der anses for at være 

postmoderne alligevel godt kan forbruge et moderne brand som McD’s i specifikke 

kontekster. 

 

Dette forklares ved, at individet kan karakteriseres som et situid eller en fragmenteret 

størrelse. Det fænomen, at individer både kan besidde moderne og postmoderne 

værdier på samme tider underbygger argumentet om, at individet er fragmenteret. 

Individet tilpasser sine værdier afhængigt af den specifikke kontekst.  

Et eksempel på dette ser vi her: 

”Jeg tager kun på McDonalds, når jeg er "tvunget" til det, fx i tilfælde hvor vi går 

i byen en stor flok og alle er "hooked” på Mc Donalds burgere.” 



 70 

 

Det fremgår implicit, at personen ikke selv ville gå på McD’s, men i specifikke 

værdifællesskaber går han på kompromis med sine værdier og foretager en form for 

værditilpasning.  

 
 
7 Hvorfor spiser du på McDonald's? (OBS! 
Du kan vælge mere end 1 mulighed) 
(bilag 1) Svar Pct. 

Fordi mine venner godt kan lide at spise 
der 18 18% 

Fordi jeg har tømmermænd 40 41% 

Fordi det er det eneste sted der har åbent 
når jeg går hjem fra byen 29 30% 

 

Disse værdifællesskaber og situationer synes ofte at være forbundet med fest og 

tømmermænd. Flere af respondenterne tilkendegiver, at de besøger McD’s, fordi de 

har tømmermænd eller er på vej hjem fra byen. Der tages dog forbehold for 

manglende repræsentativitet i undersøgelsen, hvorfor undersøgelsen blot indikerer, at 

der eksisterer disse meningsrelationer forankret til specifikke kontekster, men 

hvorvidt de er så udbredte som ovenstående skema udtrykker, kan ikke bestemmes. 

Camilla (interview, d. 7., maj 2012) udtaler, at:  

”McD’s er nemt dagen efter bytur, hvor man intet orker” 

 

Brandet bliver af mange forbrugere associeret med tømmermændsmad, hvoraf det 

forstås, at det er nemt, billigt og hurtigt (interview, d. 7., maj 2012). Moderne værdier 

bliver i denne sammenhæng indlejret i brandet, fordi forbrugerne i denne 

forbrugskontekst prioriterer det nemme og billige, frem for sundhed og livskvaliteten. 

 

Resultaterne af det analytiske kapitel vil blive metodekritisk diskuteret i næste kapitel 

med henblik på at vurdere deres gyldighed. Efterfølgende vil disse betragtninger blive 

inddraget i konklusionen og ud fra denne vil der udarbejdes en brandstrategisk 

anbefaling til McD’s fortsatte ageren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Opsummering kapitel 4 
 

Ud fra en postmoderne optik og en forståelse af, at danske forbrugere bliver stadigt 

mere postmoderne i deres forbrugsadfærd er forbruger-brand relationen til McD’s 

blevet analyseret. Analysen har frembragt et billede af, at den kulturelle mening 

indlejret i McD’s brand ikke giver mening for den rendyrkede postmoderne forbruger, 

idet McD’s repræsenterer stærke moderne værdier, hvilke postmoderne individer 

tager afstand fra. Analysen har dog vist indikationer på, at McD’s er i færd med at 

tilpasse sig postmoderne værdier gennem en ny brandingstrategi, der bl.a. afføder et 

sundere produktsortiment og et nyt hvidt og grønt visuelt brandimage, der skal 

kommunikere hensyn til naturen og sundhed.  

 

Dette vidner om, at McD’s i nogen grad er ved at implementere postmoderne værdier 

med henblik på at gøre sig relevante for en større målgruppe. Dette giver mening i 

forhold til, at den største del af de danske forbrugere er både materialister og 

postmaterialister (dog overvejende postmaterialister), hvorfor de prioriterer både 

moderne og postmoderne værdier på en og samme tid. Spørgsmålet er bare, om disse 

tiltag er tilstrækkelige til at overbevise en stigende postmoderne forbrugerskare. 

Brandmålinger viser, at McD’s brandimage er blandt de dårligste i Danmark.  

 

Ud fra en postmoderne optik forstås det, at virksomheden gennem sin kommunikation 

og herunder adfærd først og fremmest repræsenterer moderne værdier. Virksomheden 

lander derfor langt nede på en brandmåling, fordi forbrugerne i højere grad 

efterspørger postmoderne brands, mens McD’s i overvejende grad repræsenterer 

moderne værdier. 

 

Konklusionen er derfor, at McD’s kunder hovedsagligt består af moderne forbrugere. 

Denne kundegruppe er aftagende i størrelse, hvorfor McD’s vil miste
23

 kunder med 

mindre de i højere grad begynder at tilpasse sig postmoderne værdier. McD’s kan 

derfor med fordel integrere postmoderne værdier i deres brandingstrategi for at 

appellere til en stigende postmoderne forbrugerskare og på denne måde øge 

omsætningen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 I teorien kunne de øge markedspenetrationen i et moderne segment, hvorved de ville kunne fastholde 

eller øge antallet af restaurantbesøgende. I denne situation ville deres potentielle marked dog stadig 

være aftagende. 
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Den anvendte metodiske fremgangsmåde har frembragt et øjebliksbillede af et udsnit 

af den socialt konstruerede virkelighed. Dette øjebliksbillede viser, hvilke 

meningsrelationer postmoderne forbrugere har til McD’s som brand. Ud fra dette 

billede kan det konkluderes, at medmindre McD’s tilpasser sig et voksende 

postmoderne kundesegment, så vil deres potentielle målgruppe være faldende. McD’s 

vil dermed miste restaurantbesøgende, med mindre de formår at øge deres 

penetreringsgrad i det aftagende moderne kundesegment.  

 

Ud fra en socialkonstruktivistisk position, har den metodiske fremgangsmåde virket, 

idet den på videnskabelig vis har evnet at vise, om end ikke kvantitativt, så kvalitativt, 

hvilke kulturelle meninger postmoderne forbrugere tillægger et brand som McD’s. 

 

Men sandheden er også, at undersøgelsens resultat netop er et produkt af en bestemt 

måde at anskue et udsnit af verden på. En anden optik, ville formentligt tegne et andet 

billede, hvor man ud fra dette, ligeledes ville have en tilgang til at kunne forbedre 

McD’s brandstrategi. Så man kan spørge, hvorfor netop denne optik?  

 

I bund og grund fordi nutidens, og i særdeleshed fremtidens danske forbrugere er 

postmoderne eller overvejende postmoderne, mens McD’s pga. sin glocal
24

 strategi 

må siges at være forankret i moderne værdier. Der opstår derfor en konflikt, som ikke 

gavner McD’s indtjeningsgrundlag på sigt. Gennem den anvendte optik samt 

metodiske fremgangsmåde, har det været muligt at påvise denne konflikt mellem de 

postmoderne forbrugere og McD’s brandet, og det har givet et indblik i, hvor 

virksomheden kan sætte ind for at imødekomme en ny forbrugerkultur. 

 

5..1 Diskussion og metode del 1 

 
Opgavens del 1, skulle redegøre for den teoretiske sammenhæng mellem forbruger, 

brand og samfundsudviklingen. Her kunne det observeres, at virksomheder først og 

fremmest bør tilpasse sig forbrugerens værdier, men i enkelte tilfælde kan 

virksomheden også præge individets værdier. Dette var nu argumentet for, at McD’s, 

som enhver anden virksomhed, skulle tilpasse sig samfundsudviklingen. I begrebet 

samfundsudvikling, ligger en forståelse af udviklingen fra moderne til postmoderne 

værdier. Hvorvidt virksomheder behøver at tilpasse sig denne udvikling kan 

diskuteres. Virksomheder kan sagtens have succes med at appellere til moderne 

forbrugere - det kan vi se, at McD’s har. Men i og med, at de postmoderne forbrugere 

udgør et større og større segment, mens de moderne forbrugere bliver færre, så bør 

virksomheder udvikle postmoderne værdier ud fra den antagelse, at postmoderne 

individer kun finder mening i postmoderne brands. McD’s kan altså sagtens have 

succes med en tankegang etableret i moderne værdier, men potentialet for vækst og 

øget omsætning er større, hvis de integrerer postmoderne værdier i deres strategi. 

 

Et problem har været, at værdier er svært målelige og det derfor er vanskeligt at 

bestemme, hvor stor en del af de danske forbrugere, som er henholdsvis moderne og 

postmoderne. Vi så i kritikken af Ingleharts teori, at hans måleinstrumenter med stor 

sandsynlighed ikke måler den nøjagtige virkelighed. Dette kan forklares ved, at den 

socialt konstruerede verden kan være svær at kvantificere, idet den ikke kan opdeles i 

årsags-effekt skemaer (Esmark, 2005). Men vi kommer ikke uden om, at det 
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 En teori der tager udgangspunkt i at ”Think global act local” med henblik på at tilpasse sig kulturelt. 
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afstedkommer nogle problemer i forhold til efterfølgende at skulle konkludere på, 

hvorvidt McD’s kan øge omsætningen ved at indtænke postmoderne værdier i deres 

strategi, når man ikke nøjagtigt kan udsige antallet af postmoderne forbrugere. 

Undersøgelsesmetoden er derfor ikke brugbar til at udsige med nøjagtighed - faktisk 

ikke engang tæt på -, hvor meget omsætningen vil øges. 

 

Dette hænger naturligvis også sammen med, at Inglehart kategoriserer forbrugerne, 

som enten postmoderne eller moderne, dette indebærer, at han ikke tager højde for, at 

individer som regel både besidder moderne og postmoderne værdier. Dette problem 

har jeg forsøgt at tage højde for, ved at operere med begrebet værdifællesskaber, hvor 

ellers tilsyneladende postmoderne individer, undtagelsesvist kan udtrykke moderne 

værdier i specifikke situationer. Ligesom en kategori af individer, der både er 

postmaterialister og materialister, er blevet inddraget. Men dette ændrer ikke ved, at 

undersøgelsen, et langt stykke af vejen, opererer med et udsnit af den socialt 

konstruerede virkelighed, hvor individer enten er moderne eller postmoderne, hvilket 

ikke er optimalt i et socialt konstruktivistisk perspektiv, hvor individets 

mangfoldighed ønskes iscenesat for at skabe et nuanceret og ægte billede af 

virkeligheden. Det billede den metodiske fremgangsmåde afstedkommer, bliver derfor 

forsimplet. Individers holdninger bliver kvantificeret og gennem kommunikation 

aflæses deres værdier i henhold til specifikke kontekster. Resultatet giver ikke et 

nuanceret billede af, hvem forbrugeren er.  

 

Dette problem betyder, at den postmoderne optik, der anlægges på empirien, bliver 

postmodernismen i sin ekstreme grad. Dvs. at det er den ekstreme postmoderne 

forbruger, der analyseres. Billedet bliver dermed stereotypt fordi de færreste 

forbrugere er 100 % postmoderne, uanset, hvad Inglehart’s værdiundersøgelser siger. 

Det billede analysen frembringer viser i overvejende grad den ekstreme postmoderne 

forbrugeradfærd, mens de færreste forbrugere, i hvert fald i år 2012, er 100 % 

postmoderne. 

 

5.1. Diskussion og metode del 2 
 

Opgavens del 2 har haft til formål at analysere hvilken kulturel mening McD’s 

tillægges fra et postmoderne perspektiv, altså, hvordan den postmoderne forbruger 

opfatter McD’s brand. Ved at gøre dette, har hensigten været, at skabe et billede af 

den postmoderne forbrugers relation til McD’s og ud fra styrken i denne, vurdere, 

hvorvidt kæden vil kunne øge omsætningen ved at inkorporere postmoderne værdier. 

Opgaven har vist, at postmoderne forbrugere ikke finder mening i McD’s brand, 

hvorfor McD’s står tilbage med de moderne forbrugere. Og i og med, det 

postmoderne segment vil vokse fremover, vil omsætningen falde, fordi det moderne 

segment tilsvarende vil aftage. McD’s potentielle målgruppe vil derfor være mindre. 

McD’s kan dog fastholde eller øge markedsandele ved at opnå en højere 

penetreringsgrad i det aftagende moderne segment. 

 

Det er dette resultat vi kommer frem til, når forbruger-brand relationen til McD’s 

anskues fra en postmoderne optik. Resultatet er dermed betinget af netop dette 

synspunkt 

 

Denne optik afføder, at McD’s faktiske nuværende målgruppe kan karakteriseres, som 

de moderne forbrugere og forbrugere, der i specifikke værdifællesskaber og 
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situationer udviser postmoderne værdier. Disse forbrugere kan også karakteriseres 

som forbrugere, der er både moderne og postmoderne. Disse definerer jeg 

efterfølgende ud fra generelle teorier. Her er det vigtigt at påpege, at når McD’s 

forbrugere karakteriseres som henholdsvis de socialt ringe stillede og individer, der i 

specifikke værdifællesskaber forbruger jf. moderne værdier, så er det bare en måde at 

anskue det teoretisk på. Dette betyder, at til trods for, at man teoretisk kan 

argumentere for denne mulige sammenhæng, så er det ikke ensbetydende med, at det 

er denne sammenhæng, der reelt tager sig ud. Det er altså ikke nødvendigvis de socialt 

dårligt stillede, der forbruger McD’s. Dette afføder også kritik af den metodiske 

fremgangsmåde, idet den ikke er brugbar i forhold til nøjagtigt at identificere de 

forbrugere, der bruger McD’s. Eller for den sags skyld de forbrugere, der ikke er 

brugere af McD’s. Teorien viser kun nogle generelle antagelser eller en statistisk 

sammenhæng. I den socialt konstruerede virkelighed, er individet ikke låst fast til 

bestemte strukturer, hvorfor individet undviger og ændrer de strukturer, som 

statistiske og generelle antagelser bygger på. Pointen er, at forbrugere ikke kan 

kategoriseres ud fra generelle teorier, hvorfor antagelsen om, at McD’s kundegruppe 

udgøres af moderne forbrugere kun er delvis gyldig. 

 

Som tidligere nævnt i kapitel 2 kan det metodiske kritiseres i indsamlingen af primær 

kvantitativ empiri. Udvælgelsesmetoden har på ingen måde stræbt efter at 

tilvejebringe et repræsentativt udsnit af samfundet, da empirien oprindeligt blot skulle 

fungere som vejviser til den efterfølgende udarbejdning af kvalitativ empiri. Dette har 

medført, at den primære kvantitative empiri, der efterfølgende har været anvendt til at 

underbygge den kvalitative empiri, ikke med sikkerhed kan siges at være 

repræsentativ. Dette problem er i nogle tilfælde løst ved at inddrage mere omfattende 

statistiske undersøgelser udarbejdet af analyseinstituttet YouGov Zapera, netop for at 

underbygge den indsamlede primære kvantitative data. Sidstnævnte har dog været i 

stand til at vise nogle tendenser, til trods for, at omfanget af disse ikke kan bestemmes 

med sikkerhed. 

 

Elementer fra denne diskussion og metodekritik vil komme til udtryk i 

sammenfatningen af opgavens konklusion 
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6. Konklusion 
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Første del af specialet har haft til opgave at besvare følgende problemstilling:  

Hvordan kan man teoretisk forstå sammenhængen mellem forbruger, brand og 

den postmoderne samfundsudvikling?  

 

På baggrund af specialets første del kan en kompleks og i nogen grad dialektisk 

teoretisk sammenhæng mellem den postmoderne samfundsudvikling, forbrugere og 

brands konkluderes. Samfundet og forbrugere indgår i et reciprokt forhold, hvor 

individet samtidigt skaber og skabes af samfundet. Individet og dennes 

værdiprioritering er først og fremmest et produkt af samfundets socialiseringsproces, 

men samtidigt er individet i kraft af sine refleksive og autonome egenskaber i stand til 

at ændre samfundets strukturer. Brands og organisationer bag brands, indgår i dette 

dialektiske sammenspil ved at tilpasse sig forbrugerens værdimæssige behov, men 

samtidigt kan brands status som ontologisk eksisterende i det postmoderne samfund 

også i mindre omfang selv bidrage til værdiforskydninger i samfundet.  

 

Sammenhængen er derfor kun i nogen grad dialektisk, idet påvirkningen er stærkest 

fra samfund til forbruger mens brands i højere grad tilpasser sig forbrugeren end 

omvendt. Brands og organisationer bag brands, skal derfor tilpasse sig den 

postmoderne samfundsudvikling for at tilfredsstille postmoderne forbrugeres behov. 

 

Brands skal tilpasse sig postmoderne værdier for at være meningsgivende for den 

postmoderne forbruger. Denne anvender de abstrakte symbolske systemer af mening 

indlejret i brands til refleksivt at konstruere sin selvforståelse gennem valg og fravalg. 

Forbrug og ikke forbrug af specifikke brands bliver et redskab til at udleve og 

markere sine værdier og samtidigt udtrykke sin identitetsforståelse - og differentiere 

sig fra andres. 

 

Den postmoderne forbruger prioriterer livskvalitet, hensyn til miljøet og socialt 

ansvar, hvilket kommer til udtryk gennem en egalitær og altruistisk forbrugeradfærd. 

Brands skal for at være meningsgivende for den postmoderne forbruger repræsentere 

postmoderne værdier. Imidlertid er forbrugere sjældent rendyrket postmoderne eller 

moderne, man kan sige de er fragmenterede og udviser i specifikke kontekster og 

værdifællesskaber postmoderne værdier for i andre at udvise moderne værdier. 

Virksomheder og brands kan derfor godt opleve succes i et postmoderne samfund, 

selvom de afspejler moderne værdier. Virksomheder skal dog være opmærksomme 

på, at andelen af overvejende postmoderne forbrugere er stadigt voksende og allerede 

nu markant større end andelen af moderne forbrugere, hvorfor den potentielt største 

kundegruppe nås ved at integrere postmoderne værdier i brandingstrategien.   

 

Denne sammenhæng afbilledet ovenfor afprøves efterfølgende på et studie af 

McDonald’s, der undersøger, hvorvidt virksomheden med fordel kunne tilpasse sig 

postmoderne værdier med det formål at øge omsætningen. Til dette formål blev der 

udarbejdet følgende hypotese: 

Hvis McDonald’s, i højere grad end hidtil, kommunikativt tilpasser sit brand, så 

det afspejler den postmoderne samfundsudvikling vil de kunne øge omsætningen. 

 

Analysen havde til hensigt at afkode den kulturelle mening postmoderne forbrugere 

tillægger McDonald’s brand på baggrund af, dels den mening virksomheden selv 

indlejrer i brandet gennem deres kommunikation, og dels den mening samfundets 

forskellige institutioner indlejrer i brandet. Ved denne metodiske fremgangsmåde ville 
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det efterfølgende kunne aflæses, i hvilket omfang postmoderne forbrugere fandt 

mening i McDonald’s og ud fra dette vurdere, hvorvidt denne stigende forbrugerskare 

i højere grad ville finde mening i brandet, hvis kæden indlejrede postmoderne 

værdier. 

 

Det analytiske perspektiv, der blev anlagt til dette formål blev en anskuelse fra en 

postmoderne forbrugers synsvinkel.  

 

Gennem analyse af McDonald’s marketingsmix stod det klart, at virksomheden i stort 

set alle sine aktiviteter repræsenterer moderne værdier. Postmoderne forbrugere tager 

derfor afstand til brandet, fordi det udviser en uetisk og kapitalistisk adfærd uden 

hensyntagen til miljøet eller socialt ansvar overfor den mad de sælger. Videnskaben 

og sundhedsdiskursen er nogle af de institutioner, som forstærker og underbygger 

denne kulturelle mening indlejret i brandet ved gennem diverse medier at sprede og 

forplante deres budskaber. Resultatet bliver, at den postmoderne forbruger ikke finder 

mening i brandet og koncernen står derfor tilbage med en aftagende moderne 

målgruppe. Denne kan i noget omfang karakteriseres som de socialt ringe stillede i 

samfundet og individer, der i specifikke værdifællesskaber og situationer finder 

forbrug af McDonald’s meningsgivende. 

 

Noget tyder dog på, at McDonald’s er i færd med et såkaldt brand turnaround. Nye 

sundere alternativer er over de seneste år blevet introduceret i deres produktsortiment, 

ligesom kæden er i færd med at indkode nye kulturelle betydninger ved at ændre deres 

visuelle brand. Kæden er således ikke længere rendyrket moderne, men kan nu bedre 

karakteriseres som overvejende moderne.  

 

Denne nye brandstrategi er et skridt i den rigtige retning i forhold til at indlejre 

postmoderne værdier som danske forbrugere efterspørger. Alligevel synes deres tiltag 

ikke tilstrækkelige, idet diverse brandmålinger har vist, at danske forbrugere stadig 

har en negativ opfattelse af kæden. Denne opfattelse understøttes af, at forbrugerne i 

analysen udtrykte, at de ville forbruge brandet mere, hvis de var mere økologiske, 

sundere og i højere grad tog mere hensyn til dyrevelfærd.  

 

Derfor kan McDonald’s med fordel i endnu højere grad agere postmoderne. Et par 

postmoderne tiltag hist og her, synes ikke tilstrækkelige i forhold til at overbevise den 

kritiske postmoderne forbruger om, at McDonald’s helhjertet ønsker at tage socialt 

ansvar og udvise hensyn til miljøet.  

 

Der vil derfor nu præsenteres en anbefaling til, hvordan McDonald’s brandstrategisk 

kan integrere postmoderne værdier og på denne måde appellere til et voksende 

postmoderne segment. 
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7. Anbefaling til McDonald’s nye 
brandstrategi 
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7 
En ny brandingstrategi med fokus på at integrere postmoderne værdier vil kunne 

styrke virksomhedens markedsposition. En ny positionering vil opbygge merværdi i 

brandet, der er meningsgivende for både eksisterende og nye kunder. Dels kan McD’s 

skabe merværdi til den eksisterende kundegruppe ved at inkorporere postmoderne 

værdier uden at gå på kompromis med konceptet i forhold til pris og tid. Og dels vil 

en ny værdiposition åbne op for nye segmenter.  I figuren forneden illustreres, 

hvordan den nye brandstrategi åbner op for en større målgruppe. 

 

 
 

Den nye brandstrategi begynder der, hvor brandet jf. analysen møder størst kritik. 

Forbrugerne forsøger at fortælle McD’s noget gennem kritikken og det er her brandet 

skal lytte. Dette gøres konkret ved at kommunikere følgende værdier; sundhed, 

økologi, det lokale og nære, ægthed og ærlighed og sidst ikke kapitalisme. Det er her 

kæden møder modstand og ved at signalere en ny værdiprioritering vil postmoderne 

forbrugere i højere grad finde mening i brandet. I det følgende operationaliseres 

strategien gennem uddybende forklaring og specifikke eksempler. 

 

 Sundhed  

Virksomheden kan med fordel udvikle et menukort, der indeholder et sundere udvalg. 

Både ved at introducere nye produkter og relancere eksisterende produkter i en ny 

sund udgave. Dette kan medføre stigende produktionsomkostninger, men dette til 

trods, skal prisstrategien fastholdes. Koncernen må derfor nøjes med en mindre 

avance pr. solgt enhed, men velvidende at strategien vil afføde en øget omsætning på 

sigt. I denne sammenhæng er det vigtigt at markedskommunikere de sunde produkter 

for at indlejre den nye kulturelle mening hurtigere.  
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 Økologi 

Ved at indføre økologiske produkter vil virksomheden kunne sende et stærkt budskab 

om, hvordan den ønsker at værdipositionere sig. Forbrugere vil få et indtryk af, at De 

mener det alvorligt. De økologiske produkter kan være delelementer i en 

produktsammensætning. Det kan fx være økologisk salat eller økologiske tomater. 

Prisen på økologiske produkter er ved at være så lav, at det stadig ville være rentabelt 

for McD’s, selvom de fastholder prisniveauet. Især med in mente, at strategien på sigt 

vil genere en større omsætning. 

 

 Det lokale og nære  

Kæden får ofte kritik for en ensrettet og globaliserende kultur, hvorfor kæden med 

fordel kunne ændre dette billede. McD’s i Danmark vil ikke kunne sige sig fri fra at 

være en del af et globalt corporate brand, men dette er ikke ensbetydende med, at de 

ikke kan agere mere lokalt end de gør. Alene ved at integrere postmoderne værdier i 

et omfang, der ikke ses i andre lande, vil McD’s Danmark allerede fremstå nationalt 

lokale, hvis man ser det i et globalt perspektiv. Men for også, at gøre hver enkelt 

restaurant unik og lokal kunne man give McD’s franchisere mere selvstændighed i 

forhold til produktsortimentet, indretningen og evt. give mulighed for en form for 

lokal navngivning ud fra nærmere angivede retningslinier. Ligeledes kunne de give 

franchisere mulighed for at åbne restauranter, der tilbyder et anderledes 

produktsortiment fx en McDonald’s, der udelukkende førte vegetarprodukter. På 

denne måde kommer man væk fra et globaliserende og ensrettende image. 

 

 Ægthed og ærlighed 

Brandet har brug for at fremstå mere ægte og ærligt for at aflive rygter, historier og 

forestillinger om, hvordan de driver forretning. Tilliden og troværdigheden til brandet 

synes ekstremt lav.  Virksomheden skal derfor være mere gennemsigtig, ærlig og 

autentisk i sin kommunikation med forbrugere og samfundets institutioner. Noget 

tyder dog på, at McD’s allerede anvender en mere åben kommunikationsstrategi, idet 

de giver forbrugerne mulighed for at følge fremstillingen af diverse produkter. 

Dialogen bliver dog modtaget med skepsis pga. manglende troværdighed og tillid, der 

afføder en form for delegitimering i alt, hvad De gør – selv de gode initiativer. Derfor 

er en konsekvent gennemsigtig og autentisk kommunikation netop vigtig. 

 

 Ikke kapitalisme 

Brandet skal gennem deres kommunikation og herunder adfærd vise, at profit ikke 

prioriteres på bekostning af naturen og menneskers velfærd. Dette sætter krav til alle 

led i værdikæden – helt ned i leverandørleddene. Brandet kan bl.a. anvende 

bæredygtig emballage eller fx give kunden mulighed for at få sin menu serveret uden 

emballageindpakning. Derudover kunne virksomheden med fordel afsætte et større 

budget til CSR – helst så stort, at forbrugeren får et indtryk af, at kæden virkelig vil 

det her.   

 

Til at implementere brandets nye værdiposition kan virksomheden med fordel 

anvende alternative former for markedskommunikation. Et eksempel kunne være, at 

lancere en kampagne, hvor de fortæller, at de vil bruge 25 % af kædens overskud på 

velgørende formål. Dette vil skabe en enorm værdi til brandet i forhold til en ny 

positionering, hvor de faktisk rammer flere af de ovennævnte værdiprioriteringer. En 

sådan kampagne ville skabe værdi i form af word of mouth og den medfølgende 

mediedækning, der ville komme ud af det. De penge en sådan brandimage investering 
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ville beløbe sig op i, kunne kompenseres ved tilsvarende at nedsætte budgettet til den 

traditionelle marketing (på denne måde ville McD’s interessenter kunne overbevises 

om idéen). 

  

McD’s kan med fordel anvende co-branding, hvor brands, som repræsenterer 

ovennævnte værdier benyttes til at skabe kædens nye positionering. Det kan også 

være den kulturelle mening forbundet med produkter fra specifikke lokaliteter. Fx 

kunne man anvende kartofler fra Samsø og på denne måde trække på de værdier 

associeret med kartofler derfra. Produkter fra Bornholm, Læsø eller andre danske øer 

ville ligeledes kunne bruges. I samme genre ville Raw Food kunne anvendes. Fx en 

dessert uden tilsætningsstoffer. Kæden kunne også lave en menu bestående af Nordisk 

Mad. De kunne udvikle en menu i fællesskab med restauranten NOMA, hvor danske 

råvarer blev anvendt.  

 

Løgismoses eller Anthon Berg kunne anvendes til at indlejre en opfattelse af kvalitet i 

brandet. Eller brug af økologisk mel i brødet. 

 

McD’s brand vil gennem en integreret og konsistent kommunikation af ovenstående 

værdier skabe et bedre brandimage, ligesom brandet vil give mening i flere 

forbrugeres identitetsforståelse. Den nye strategi handler ikke om, at skabe et 

rendyrket postmoderne brand, men snarere om at gøre sig relevant i forhold til et 

overvejende postmoderne segment. Ved at udtrykke en overvejende postmoderne 

værdiprioritering vil brandet gøre sig til en relevant relationspartner i forhold til de 

overvejende postmoderne forbrugere. 

 

Denne brandingstrategi kunne efterfølgende implementeres på andre postmoderne 

markeder.  
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Bilag 1 – Spørgeskemaundersøgelse  

 

Defgo.net er anvendt til at foretage undersøgelsen, som begyndte d. 10. apr. 2012. 

Undersøgelsen er baseret på 98 besvarelser. 

  

1 Hvor gammel er du? Abs. Pct. 

13 år eller mindre 0 0% 

Mellem 14-17 år 16 16% 

Mellem 18-21 år 15 15% 

Mellem 22-30 år 52 53% 

31 år eller mere 15 15% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 98 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

2 Hvad er dit køn? Abs. Pct. 

Dreng/mand 45 46% 

Pige/kvinde 53 54% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 98 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

3 Hvor bor du henne? Abs. Pct. 

København 38 39% 

Forstad til København 22 22% 

Sjælland 10 10% 

Fyn 2 2% 

Jylland 18 18% 

Andet sted 7 7% 

 

Ubesvaret 1 1% 

Basis 98 
 

Lodret procentberegning 
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Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

4 Hvilken uddannelse har du eller er du i gang med? Abs. Pct. 

Folkeskole 2 2% 

Gymnasiel uddannelse (HF, HTX , HHX, STX osv.) 33 34% 

Faglig uddannelse (f.eks. tømrer, murer osv.) 5 5% 

Professionsbachelor 13 13% 

Universitetsuddannelse 33 34% 

Andet (f.eks. alternative uddannelser eller andre mellemlange uddannelser) 10 10% 

Jeg har ingen uddannelse 2 2% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 98 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

5 Hvor ofte går du på McDonald's? Abs. Pct. 

I hvert fald et par gange om ugen 5 5% 

En gang om ugen 3 3% 

Minimum et par gange om måneden 14 14% 

En gang om måneden 17 17% 

2-5 gange på et halvt år 32 33% 

En gang hvert halve år 17 17% 

En gang om året 7 7% 

Aldrig 2 2% 

Andet 1 1% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 98 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

6 Føler du at du spiser oftere på McDonald's end du burde? Abs. Pct. 

Ja 26 27% 

Nej 67 68% 

Det ved jeg ikke 4 4% 
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Ubesvaret 1 1% 

Basis 98 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

7 Hvorfor spiser du på McDonald's? (OBS! Du kan vælge mere end 1 

mulighed) 
Abs. Pct. 

Det gør jeg ikke. Jeg prøver at undgå at spise på McDonald's. 27 28% 

Jeg spiser der fordi der ikke rigtig er andre muligheder. 8 8% 

Fordi det er billigt 19 19% 

Fordi deres mad smager godt 31 32% 

Fordi mine venner godt kan lide at spise der 18 18% 

Fordi det er hyggeligt at være på deres restauranter 6 6% 

Fordi der er hurtig servering 31 32% 

Der kommer mange unge mennesker 0 0% 

Det er et godt sted at være sammen med vennerne 10 10% 

Fordi der ligger en McDonald's tæt på hvor jeg befinder mig i hverdagen 20 20% 

Fordi jeg har tømmermænd 40 41% 

Fordi det er det eneste sted der har åbent når jeg går hjem fra byen 29 30% 

Fordi det er spændende at se hvad de har fået af nye ting på menuen 3 3% 

 

Ubesvaret 1 1% 

Basis 98 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Gerne flere svar 
 

  

8 Hvad er dit helhedsindtryk af McDonald's? Abs. Pct. 

meget godt 2 2% 

godt 21 22% 

middel 46 47% 

under middel 14 14% 

dårligt 14 14% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 97 
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Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

9 Forventer du fremover at gå mindre, ligesom nu eller mere på 

McDonald's? 
Abs. Pct. 

Mindre 31 32% 

Ligesom nu 58 60% 

Mere 3 3% 

Det er svært at sige 5 5% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 97 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

10 Ville du tage dine børn med på McDonald's? Abs. Pct. 

Ja, det ville jeg til hver en tid gøre 6 6% 

Ja, men kun en meget sjælden gang i mellem 58 62% 

Ja, for ellers holder de ikke op med at plage 4 4% 

Nej, det ville jeg ikke 25 27% 

 

Ubesvaret 1 1% 

Basis 94 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

11 Er din opfattelse af McDonald's blevet mere positiv eller negativ i takt 

med at du er blevet ældre? 
Abs. Pct. 

Den bliver hver gang mere postiv 8 9% 

Den bliver hver gang mere negativ 39 41% 

Den er den samme 47 50% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 94 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
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12 Hvilke af følgende udsagn er du enig i? Abs. Pct. 

De fleste af McDonald's produkter er usunde 85 90% 

De fleste af McDonald's produkter er sunde 3 3% 

McDonald's produkter er hverken sunde eller usunde 5 5% 

 

Ubesvaret 1 1% 

Basis 94 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

  

13 Hvad bryder du dig ikke om ved McDonald's? (OBS! Du kan vælge 

mere end 1 mulighed) 
Abs. Pct. 

De behandler deres ansatte dårligt 10 11% 

At deres mad er usund 66 70% 

Smagen af deres mad 7 7% 

Kvaliteten af deres mad 43 46% 

Jeg bryder mig ikke om deres måde at drive forretning 23 24% 

Der er ikke sammenhæng mellem pris og kvalitet 22 23% 

At de kun tænker på at tjene penge 23 24% 

At de ikke tænker på naturen og miljøet 23 24% 

Hvis der ikke er noget dårligt ved McDonald's så tryk her. 8 9% 

 

Ubesvaret 1 1% 

Basis 94 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Gerne flere svar 
 

  

14 Hvilke af følgende muligheder ville få dig til at komme mere på 

McDonald's? (OBS! Du kan vælge mere end 1 mulighed) 
Abs. Pct. 

Hvis maden var mere økologisk 34 37% 

Hvis McDonald's gik mere op i dyrevelfærd 32 34% 

Hvis maden var sundere 75 81% 

Hvis McDonald's havde et bedre image 20 22% 

 

Ubesvaret 5 5% 

Basis 93 
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Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Gerne flere svar 
 

  

15 Hvis du har kommentarer at tilføje til nogle af spørgsmålene eller andet du gerne 

vil uddybe. 

Svar 

Man er træt af at se mcdonalds (papbære-papirsposer) flyde ud over det hele på vejen hvor 

man end køre. Det er for dyrt i forhold til hvor mæt kan kan blive af en menu 

Bedre råvarer, Rigtig kød og ikke kød der er fyldt med tilsætningsstoffer som ikke er 

naturlige. Til den standard de kører deres mad under vil jeg mene at maden burde koste min. 

det halve. Priserne er fine hvis de smider ordentlige råvare i burgerne og evt laver/køber 

ordentlige boller. 

Nej det har jeg ikke lige i pt! 

at det ikke skulle være denne bevægelse der skulle have del i overskuddet 

De oplyser om deres mads næringsværdi, og dyrevelfærd o.s.v., hvilket er meget positivt. 

Men at oplyse er ikke det samme som at sørge for at det bliver bedre. 

Jeg synes ikke deres mad smager godt, og kvaliteten er ringe. Den eneste grund til at jeg 

ville tage min børn med til MC Donalds, skulle være pga. deres legeland, hvilket jeg selv 

husker var sjovt som barn. 

De burde vise hensyn til muslimske borgere. og lave isen uden svine gelatine !!!!!! 

Vi ville Halal kyllinger wallah !!! 

Jeg tager kun på McDonalds, når jeg er "tvunget" til det, fx i tilfælde hvor vi går i byen en 

stor flok og alle er "hooked på" Mc Donalds burgere :) 

Jeg spiser ikke på MacDonals, jeg drikker kun kaffe der fordi den er billig og smager fint 

De burde sælge alt halal, og det skal være sådan spå at vi kan se at det virkelig er halal! 

Spiser der normalt kun for at gläde börnene. Bryder mig ikke om indretningen - ikke 

hyggeligt. Bedre med en café eller bar. 

McDonald's = En formidabel god forretning der bare skovler klejner ind til deres lykkelige 

aktionære:-)  

  

Bilag 2 Interviews 
 

Note til intervieweren: Formålet med interviewet er at afdække de interviewedes holdning til 

McDonald’s. Hvad er deres perception af McDonald’s og hvilke værdier repræsenterer 

brandet. 

 

Spørgeguide: 

 

1) Hvornår var sidste gang I var på McDonald’s? (Hvorhenne) 

 

2) Kan I huske hvad I bestilte?  

 

3) Hvem var I sammen med? (hvad var årsagen til, at I var derhenne) 
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4) Hvordan vil I beskrive jeres sidste besøg på McDonald’s? (god, dårlig eller neutral 

oplevelse) 

 

5) Har jeres forhold til McDonald’s forandret sig? (Uddyb med hvorfor/ hvad er jeres 

holdning til McDonald’s) 

 

6) Har I været til eller selv holdt børnefødselsdag på McDonald’s? (Hvordan husker I det?) 

 

7) Hvis I selv får børn vil det så være (Eller: For jeres børn er det så) en mulighed at holde 

børnefødselsdag på McDonald’s?  

7.1) Hvorfor ikke?  

7.2) Hvad hvis de bliver inviteret? 

 

8.) Hvad er det bedste ved McDonald’s? 

8.1) Hvad er det dårligste ved McDonald’s? 

8.3) nævne 3 gode og 3 dårlige ting, udover dem i allerede har nævnt. 

 

10) Hvem henvender McDonald’s sig til?  

Alternativ og uddybende spørgemåde: Hvis I skulle beskrive de personer, I tror, der spiser på 

McDonald’s, hvordan ville beskrivelsen så lyde? 

 

11) Tror Ider er færre, der vil spise i McDonald’s fremover? (Hvorfor) 

 

12) Hvor ofte går i på McDonald’s? ( 

 

13) Vil i fremover gå mere eller mindre på McDonald’s? 

 

Supplerende spørgsmål, hvis vi ikke allerede har været inde på det: 

A)Hvad syntes I om deres mad?  

B) Hvad er det der gør at I godt eller ikke kan lide deres mad? 

 

 

Bilag 3 - Transskribering af centrale elementer i Interview med Sara 

Helweg-Larsen 

 
De har ikke den legitimitet det kræver for at gå ud og sige, at nu gør de noget godt. 

Det bliver vendt til noget negativt. Derfor går de ikke ud og kommunikere de gode 

ting de gør (diversitet i arbejdsstyrken, de bruger deres friture til biobrændsel m.m.) 

De indgik i et statsstyret projekt, hvor Q8 også deltog, hvor de ville undersøge, 

hvordan folk reagerer på varedeklarationer hvor de bliver informeret om indholdet af 

kalorier. Det mundede ud i en artikel der gik på at McDonald’s fik statsstøtte fordi 

staten havde øremærket 4,3 millioner til et projekt hvor DSB, McDonald’s og Q8 

havde indvilliget i at deltage, pengene var destineret til DTU. Udlagt at McDonald’s 

får penge fra starten til et projekt. 

 

Forbrugeradfærd folk siger de køber mere økologisk end de gør – folk har nogle 

værdier, men lige så snart der indtræder penge sker der noget med folk. (Jeg udleder 
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at de alligevel ikke vil købe et økologisk produkt fordi de fleste alligevel prioriterer 

økonomi frem for økologi). 

 

Det er interessant med denne dualitet at McDonald’s har en god og voksende 

kundegruppe, de har en god indtjening, men samtidig er opfattelsen af McDonald’s 

også enorm dårlig.  

 

Der er mange myter og negative historier om McDonald’s og de er svære at komme 

ud af, det tager tid, men det er det vi er i gang med. Det er en proces der tager år. 

 

En af de ting McD gør, er at være åbne overfor enhver form for debat, de er meget 

åbne omkring deres mad, hvilke råvarer de bruger, deres ernæring i maden og stort set 

alt hvad de laver. Der skal være gennemsigtighed. 

 

Hvilken målgruppe har? 

Vores kundegruppe er på tværs af alle indkomster, det er særligt familier og unge, 

men også familier fra de højere sociale lag fx med vores butikker i Hørsholm, 

Gentofte og en mere. Men jo det er ikke så meget de ældre og det unge kærestepar, de 

vil hellere have oplevelsen med. Men familierne kommer pga. det miljø den stemning 

der er på McD’s, man kan få lov til at lege, og man må gerne larme lidt. 

 

Er det børnene der trækker forældrene med? Det er både og, det er også forældrene 

der tager børnene med. (Jeg tror den er svær, fordi børn plager, det kan være de har 

sagt ti gange før at de vil på McD’s, og så får de endelige lov). 

 

De er ved at lave et turnaround fordi de vil skabe et bedre image, netop for at skabe et 

bedre brand. 

 

De ser sig selv i kategorien – hurtig mad på farten. De sælger til 150.000 danskere om 

dagen og 55.000.000 om året dvs. en dansker køber gennemsnitligt på McD’s 10 

gange om året. 

 

15-16 procent har anden etnisk baggrund, de tager socialt ansvar ved at ansætte svagt 

stillede i samfundet, og de har rigeligt at vælge fordi der er næsten 15 procent 

arbejdsløse blandt de unge. En medarbejder arbejder gennemsnitligt 2 år hos 

McDonald’s fordi det er ved siden af deres studier. De 15-16 procent med anden 

etnisk baggrund afspejler sig også i ledelsesstillinger, og det er netop for at afspejle 

det samfund de er i, men også for at ham bag disken kan kommunikere med de kunder 

der kommer, nogle gange kan de (læs kunderne) simpelthen ikke snakke dansk, og 

derfor er det en fordel at have en med andre sprogkompetencer bag disken. 

 

Begrænser den overordnede strategi jer? 

Vi er en del af McDonald’s og det kan vi ikke ændre på. Vi skal ikke til kun at sælge 

salater. (Jeg syntes ikke at man kan bruge hendes svar til noget, fordi hun ved hvad 

hun har at arbejde med og i forhold til spørgsmålet har hun formentligt skyklapper på, 

fordi hun ikke kan forestille sig en anden scene, hun har det her koncept at arbejde ud 

fra) Derfor er de også begyndt at lave wraps, salater, grovboller osv. Men det sælger 

faktisk ikke så godt. 
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De bruger også mindre papir på deres sugerør fx Det er en win win - mindre paipr er 

bedre for miljøet men også for omsætningen. 

 

Hun syntes, den problemstilling jeg forelagde for hende var interessant, fordi det er 

netop den situation de oplever lige nu. 

 

 

Bilag 4 – Susan Fourniers typologisering af brand-forbruger relationer 

 


