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Abstract 

An Analysis of Carlsberg’s Repositioning - A qualitative Analysis of 

how Carlsberg’s Repositioning corresponds to the Symbolic 

Meaning that the End Consumers attach to Carlsberg’s Brand in 

relation to the Company’s Reinforcement of the new Positioning 

through the Sponsorship of UEFA EURO 2012  

 

This qualitative analysis seeks to identify the perception of Carlsberg among its Danish 

consumers to clarify how the new positioning corresponds with the consumers’ symbolic 

meaning in relation to the UEFA EURO 2012 sponsorship. The purpose is to identify whether 

Carlsberg’s new positioning is consistent with the consumers’ image of the product in 

relation to gaining a unique position in the minds of consumers. The thesis finds this focus 

area relevant due to Carlsberg’s “inside-out” approach as this indicates a focus on the 

company’s essence as opposed to initially identifying the symbolic meaning of Carlsberg 

among the consumers.    

 

On the basis of this focus area the thesis has identified the problem statement “How is 

Carlsberg’s new positioning consistent with the symbolic meaning that the consumers attach 

to Carlsberg brand in relation to the reinforcement of the new positioning through the 

sponsorship of UEFA EURO 2012?”. As a result, the thesis revolves around four sub questions 

that first of all strive to clarify Carlsberg’s new positioning strategy and communication. 

Afterwards, the thesis strives to identify the perception among the consumers in order to 

make comparisons. Finally, the thesis focuses on implications based on the findings.  

 

This thesis focuses on Carlsberg’s new brand positioning. It reflects a change in focusing on 

the product, exemplified by the old positioning statement “Probably the Best Beer in the 

World” to emphasising a connection with consumers as shown in the new positioning 

statement “That calls for a Carlsberg”.  
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Carlsberg has based the new positioning strategy on an “inside-out” approach which centres 

on the company’s heritage and values. Afterwards, Carlsberg has sought to connect with a 

target group of adventurous beer drinkers by seeking to inspire them to “follow their 

dreams” and reward their extraordinary effort with a Carlsberg. The company used the 

sponsorship of the UEFA EURO 2012 to reinforce the message of the new brand positioning.  

 

In relation to neurological research consumer perception is mainly based on an unconscious 

decision making process. Furthermore, it is indicated that consumers share common 

characteristics as part of a subculture. Therefore, this thesis seeks to identify the 

unconscious perception among consumers towards Carlsberg as part of subculture with 

shared mental models. This is based on the approach that the identity of individuals is both 

shaped individually and socially. On the basis of these approaches the thesis focuses on 

theory from “Consumer research” and “Consumption studies” which takes consumers’ 

irrational behaviour into account. In relation to irrational behaviour branding approaches 

strive to get a deeper understanding of consumers through qualitative research methods.  

 

Therefore, this thesis focuses on qualitative method triangulation by combining 

nethnography, participant observation and in-depth interviews to get a deeper 

understanding of consumers’ shared mental models.   

 

As a result of an iterative process of interviewing, transcribing and analysing consumers’ 

narrative links this thesis found different reoccurring constructs in relation to Carlsberg’s 

new positioning. Firstly, the construct of community is highly represented among the 

respondents. Secondly, the construct “accomplishment” is connected to the construct “state 

of relaxation”. This was found to have a primary role among the respondents as opposed to 

Carlsberg’s construct of “follow your dreams” in connection with “rewarding the 

extraordinary effort”.   
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Therefore, this thesis suggests that Carlsberg should incorporate the construct of 

“community” and “state of relaxation” in the company’s new brand positioning. This could 

increase Carlsberg’s role as part of consumers’ lives.  

 

In conclusion, Carlsberg’s new brand positioning is identified as corresponding with the 

symbolic meaning by the consumers in some areas. The corresponding areas are 

represented through accomplishment whereas the construct of “state of relaxation” and 

“community” could be incorporated into the new brand positioning.  
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1. Indledning 

Denne afhandling tager udgangspunkt i at undersøge, om der er sammenhæng mellem 

Carlsbergs nye brand positionering og den opfattelse, som forbrugerne har af Carlsberg i 

forbindelse med udbredelsen af positioneringen gennem sponsoratet af UEFA EURO 2012.  

 

I takt med en stigende konkurrence på konsumentmarkedet søger virksomheder nye måder 

til at skille sig ud fra konkurrenterne for at opnå konkurrencemæssige fordele. En af disse 

fremgangsmåder udgør de symbolske værdier, som forbrugerne tillægger virksomheders 

brands.  

 

”Consumers flock to brands that embody the ideals they admire, brands that help express 

who they want to be” (Holt, 2004: 4).  

 

I 2011 lancerede Carlsberg en ny positionering. Den nye positionering er udviklet på 

baggrund af, at virksomheden ikke mener, at salgstallene står mål med det kendskab, der er 

til brandet. Den nye positionering kommer til udtryk gennem en række forskellige tiltag i 

forhold til strategisk brand management og herunder deres nye slogan ”That calls for a 

Carlsberg”. Dette nye slogan markerer i forhold til Carlsbergs tidligere slogan et skifte fra at 

fokusere på produktet til at fokusere på forbrugeren.  

 

Med hensigt på at udbrede den nye positionering sponserede Carlsberg i sommer ”UEFA 

EURO 2012”. Dette er en af Carlsbergs hidtidige største kampagner, og omkostningen udgør 

omkring 70 % af årets brandbudget (A: Engholm, 2012).    

 

Afhandlingen fokuserer derfor på en case omkring Carlsbergs UEFA EURO 2012-kampagne i 

forhold til at undersøge, om Carlsbergs nye positionering stemmer overens med den 

symbolske betydning, som forbrugerne tillægger brandet. Ved at fokusere på denne 

kampagne søger afhandlingen at tage højde for resonans i forhold til udbredelsen af den nye 

positionering. Selve casen bliver uddybet nærmere i kapitel 1.8. På baggrund af udviklingen 
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inden for forbrugeradfærd og strategisk brand management er afhandlingen baseret på 

kvalitative tilgange, der søger at afdække både bevidste og ubevidste meninger, tanker og 

følelser i forbrugernes ”mind-set”.  

1.1 Problemstilling 
På baggrund af deres nye positionering findes Carlsberg interessant, idet positioneringen 

markerer et skifte fra at fokusere på produktet til at fokusere på forbrugeren. Samtidig 

bruger Carlsberg størstedelen af deres årlige markedsføringsbudget på at udbrede den nye 

positionering, hvorfor det forventes at give en vis genklang hos slutforbrugerne. Derudover 

finder jeg emnet interessant, idet Carlsbergs nye positionering ligger sig op af fagene 

strategisk brand management og forbrugeradfærd, som har vakt min interesse under mit 

studieforløb på CBS. 

  

Efter valget af Carlsberg som fokusområde tog undersøgelsen udgangspunkt i en 

dybdegående informationssøgning i forhold til den nye positionering.  

I første omgang var der fokus på en orienteringssøgning for at afdække mulige 

problemstillinger og fremskaffeligheden af litteratur. Denne informationssøgning 

involverede en gennemgang af Carlsbergs onlinekommunikation, avisartikler og 

pressemateriale omkring den nye positionering. Dette blev udført gennem en systematisk 

søgeproces på Infomedia, Markedsføring.dk, Marketcommunity, Markedsføring.dk, 

Carlsbergs hjemme- og facebookside omhandlende Carlsbergs nye positionering. 

Udgangspunktet for søgeprocessen var perioden 2011 og 2012, hvor Carlsberg lancerede sin 

nye positionering (F: Carlsberg, 2011: 4). Herefter blev der udført en systematisk søgning 

gennem CBS’ fjernadgang på videnskabelige artikler på Emerald og Ebscohost med videre i 

forhold til positionering. Den systematiske søgning blev opfuldt af en kædesøgning, hvor der 

med udgangspunkt i de videnskabelige artikler blev søgt på referencer indenfor områderne 

branding og forbrugeradfærd (Rienecker & Jørgensen, 2011: 207-211). 

Informationssøgningen førte til indsigt i Carlsbergs strategiske og praktiske fremgangsmåde i 

forhold til den nye positionering. Det afledte samtidig en række spørgsmål angående 

Carlsbergs fremgangsmåde i forhold til strategisk brand management og den konstante 

udvikling, som fagområdet gennemgår. Disse spørgsmål relaterer til, at forbrugerne er blevet 
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en integreret del af brand management som medejere af brandet i forbindelse med 

Fourniers (1998) brand management tilgang ”The relational approach” (Heding & Knudtzen 

& Bjerre 2009: 26). På baggrund af dette fokus skaber metoder og teorier indenfor 

forbrugeradfærd i stigende grad rammerne for tilgange til, hvordan virksomheder som 

Carlsberg kan skabe en unik position i forbrugernes ”mind-set”. Carlsberg erklærer, at de har 

valgt en mere utraditionel tilgang til at udvikle deres nye positionering, der tager 

udgangspunkt i essensen af Carlsberg brandet, og ifølge Sven Langeneckert, Vice President 

for Carlsberg Brand ”… er ideen at indfange essensen af Carlsberg-brandet for på den måde 

at flytte Carlsberg fremad til næste niveau. Det krævede en "inside-out-tilgang” (Bondesen & 

O’conner, 2011), hvilket uddybes nærmere i hovedafsnit 2. Derfor findes det relevant at 

undersøge, om der er sammenhæng mellem Carlsbergs nye positionering og forbrugernes 

opfattelse af Carlsberg. Dette har ført frem til efterfølgende problemformulering.  
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1.2 Problemformulering 
I forbindelse med problemstillingen er der udarbejdet nedenstående problemspørgsmål.  

 

Hvordan stemmer den symbolske betydning som slutforbrugerne tillægger Carlsbergs 

brand, overens med Carlsberg nye positionering i forbindelse med udbredelsen af 

positioneringen gennem sponsoratet af UEFA EURO 2012?   

 

I forhold til at kunne besvare dette spørgsmål findes det nødvendigt at påtage en praktisk 

indgangsvinkel ved først at redegøre for Carlsbergs fremgangsmåde gennem nedenstående 

underspørgsmål.  

  

 Hvad er Carlsbergs nye positionering? 

 Hvordan bliver Carlsbergs nye positionering kommunikeret med udgangspunkt i 

deres UEFA EURO 2012-kampagne centreret omkring facebook? 

 

Herefter tager undersøgelsen udgangspunkt i slutforbrugernes synsvinkel gennem følgende 

underspørgsmål.  

   

 Hvad er den symbolske betydning som Carlsbergs slutforbrugere tillægger Carlsbergs 

brand i forbindelse med virksomhedens nye positionering? 

 

Slutteligt sammenstilles analyserne og der gives anbefalinger.  

 

 Hvordan kan Carlsberg bygge videre på undersøgelsesresultaterne? 

1.2.1 Formål  
Ved at svare på ovenstående problemspørgsmål skabes der indsigt i baggrunden for, 

hvordan slutforbrugerne opfatter Carlsbergs brand i forbindelse med udbredelsen af den nye 

positionering gennem sponsoratet af UEFA EURO 2012. Dette har betydning for Carlsbergs 

videre branding proces, hvormed de kan indarbejde forbrugernes opfattelse af deres brand i 
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forhold til at skabe en unik position i forbrugernes ”mind-set”. Derigennem kan Carlsberg 

forbedre deres salgstal.  

1.2.2 Afgrænsning 
Denne afhandling tager udgangspunkt i Carlsbergs danske slutforbrugere, på trods af at 

positioneringen udgør en global strategi. Baggrunden for dette fokus er at kunne gå i dybden 

med, hvordan Carlsberg passer ind i slutforbrugernes hverdag. Carlsberg sælger deres 

produkter gennem supermarkeder, restauranter og barer med videre, men disse inddrages 

ikke for at kunne gå i dybden med slutforbrugeren som endelig aftager af produktet. 

Derudover gør den ”kreative strategi” bag Carlsbergs nye positionering brug af en lang 

række medier både online og offline. Det er i forbindelse med denne afhandling blevet valgt 

at afgrænse fokus af Carlsbergs kommunikation til Carlsbergs ”Fan Challenge” på facebook, 

idet Carlsberg melder ud, at deres forbrugere gør brug af dette medie (F: Carlsberg, 2011: 9). 

Samtidig agerer denne konkurrence centrum for udbredelsen af den nye positionering under 

UEFA EURO 2012 (Pedersen, 2012). Afhandlingens fremgangsmåde er baseret på kvalitative 

tilgange, som skal afdække slutforbrugernes opfattelse af Carlsberg, hvorfor det får 

førsteprioritet frem for dybdegående medieanalyser. Udgangspunktet er en case omkring 

UEFA EURO 2012 baseret på analyse, diskussion og implikationer og udgør derfor ikke en 

hypotese om, hvilken strategisk brand management tilgang der egner sig bedst til Carlsbergs 

situation. Dette ses ud fra at virksomheder ofte bruger en sammensætning af flere 

forskellige fremgangsmåder i forhold til branding (Holt, 2004: 5).  

 

1.2.3 Kildekritik 
I forhold til at redegøre for Carlsbergs fremgangsmåde tager undersøgelsen udgangspunkt i 

artikler, pressemeddelelser, årsrapporter, digitale dokumenter med videre. Disse er skrevet 

af journalister og skribenter, som kan have skjulte dagsordener. Der er derfor taget 

udgangspunkt i dokumenter, som er udgivet af Carlsberg, idet de til trods for deres ukritiske 

tilgang inddrager information, der bunder i et dybere kendskab til den nye positionering. I 

forhold til avisartikler og digitale dokumenter er artikler udvalgt efter at være baseret på 

interviews med Carlsbergs personale. Derigennem udgør de inddragede kilder i 



 13 -218 

undersøgelsen hovedsageligt ”citater” fra Carlsbergs personale, hvilket fremtvinger en hvis 

troværdighed overfor virksomheden. Det kan ikke afvises, at der kan forekomme fejlcitater i 

de enkelte artikler, hvorfor undersøgelsen benytter sig af flere forskellige typer af 

sekundære data til at analysere Carlsbergs tilgang og fremgangsmåde. Disse udgør artikler 

fra magasiner, danske aviser og materiale udsendt af Carlsberg. I forhold til teoretiske 

artikler er der fokus på at bruge ”Peer Reviewed” materiale fra videnskabelige databaser. 

Dette betyder dog ikke, at de ikke er påvirket af subjektive meninger fra dem, som 

gennemgår dem (Hildebrandt, 2011). I den forbindelse søges der gennem afhandlingen at 

være opmærksom på disse forhold for at mindske fejlmarginen.  

 

Næste kapitel går i dybden med den videnskabsteoretiske tilgang.  
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1.4 Videnskabsteoretisk ståsted  
Dette afsnit fastlægger den videnskabsteoretiske tilgang, der danner baggrund for 

afhandlingens opbygning, dataindsamling og teoretiske tilgange.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i den induktive tilgang. Denne tilgang fokuserer først på 

dataindsamling, hvorefter der inddrages teori. Dette udgør en klassisk tilgang til kvalitative 

undersøgelser, der følger en iterativ proces, hvor undersøgeren går frem og tilbage mellem 

data og teori for at opnå pålidelighed (Bryman & Bell, 2011: 13+27). Den iterative proces er 

normalt en del af Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998: X), og i denne afhandling er 

hensigten at fremme pålideligheden ved at bruge denne fremgangsmåde i kombination med 

en kvalitativ metodetriangulering. Ifølge Strauss et al., (1998: X) udgør Grounded Theory en 

fremgangsmåde til at skabe teori ud fra en kvalitativ analyse af data. Den iterative 

fremgangsmåde skaber pålidelighed ved løbende at sammenholde nye koder i slutbrugernes 

narrativer med tidligere koder for derigennem at mindske fejlmargenen i meningen bag en 

gruppe af koder navngivet under samme konstruktion.  

 

Undersøgelsen tager afsæt i interpretivisme. Denne tilgang adskiller sig fra positivisme, som 

benytter naturvidenskabelige tilgange til at undersøge social adfærd. Interpretivisme 

fokuserer modsat positivismen på at forstå individers subjektive meninger i forbindelse med 

den sociale verden (Bryman et al., 2011: 16-17). Ifølge Bryman et al. (2011: 16-17) er 

forskellen at positivisme stræber efter at ”forklare” menneskelig adfærd, mens 

interpretivisme stræber efter at ”forstå” menneskelig adfærd (Bryman et al., 2011: 15-17). 

 

I forhold til epistemologi og hvad som er accepteret viden, skaber det nogle afvigelser 

mellem kvalitative og kvantitative data, som gør at kvalitative data skabes på baggrund af et 

mindre antal af individer. Dette skyldes, at der i kvalitative data er mulighed for at stille 

opfølgende og uddybende spørgsmål, hvormed der kan skabes et sammenligningsgrundlag 

på baggrund af narrativer. I kvantitative undersøgelser stilles der ofte færre spørgsmål, 

hvormed individers forståelsesverden ikke kan sammenlignes på samme grundlag som i 

kvalitative undersøgelser idet at ”Only a reduced number of informants are typically needed 
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since mental models are not private affairs (Gergen, 1994a), but represent culturally held 

beliefs and values” (Ringberg & Gupta, 2003: 610).  

 

Fænomenologi er en af grundstenene i en stræben efter at klarlægge individers 

forståelsesverden. Derudfra er denne afhandlings ontologiske fokus at skabe indsigt i 

forbrugernes forståelsesverden i forhold til Carlsbergs brand i forbindelse med udbredelsen 

af den nye positionering gennem UEFA EURO 2012-kampagnen. Individer tillægger mening 

til den sociale virkelighed, hvor der opstår meningsfuldhed i forbindelse med menneskelige 

handlinger. Individer handler ud fra den meningsdannelse, som de tillægger både egne og 

andres handlinger. Indenfor interpretivisme handler det derfor om skabe indblik i individers 

tankevirksomhed. Dette indblik skal fortolkes ud fra individers personlige forståelsesverden 

samt deres handlinger. Derudover trækker interpretivisme på sociologiske traditioner 

indenfor symbolsk interaktionisme (Bryman et al., 2011: 17-18). Dette tager udgangspunkt i 

individers evne til at kommunikere gennem symboler, der kommer til udtryk gennem ord. 

Gennem interaktion udveksler individer symboler, hvormed de søger at forstå andre og 

tilpasse deres egen adfærd derefter (Giddens et al., 2011: 18). Interpretivisme er forbundet 

med kvalitativ analyse, idet der indenfor dette forskningsfelt søges at forstå og fortolke 

individers subjektive forståelsesverden. Ifølge Bryman et al. (2011: 27) omhandler kvalitative 

studier analysen af ord i modsætning til kvantitative studier, som omhandler dataindsamling 

baseret på tal.  

 

Undersøgelsens ontologiske fokus kombinerer den interpretivistiske tilgang med 

konstruktionisme, som står i kontrast til objektivisme, som hævder at ”social phenomena 

and their meanings have an existence that is independent of social actors” (Bryman et al., 

2011: 21). I konstruktionisme er det de sociale individer, som skaber og genskaber sociale 

fænomeners mening. Samtidigt inddrager undersøgeren sine egne betragtninger af et udsnit 

af forbrugernes forståelsesverden, som derfor ikke repræsenterer én endegyldig sandhed 

(Bryman et al., 2011: 22).  
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Som tidligere nævnt fokuserer denne undersøgelse på et interpretivistisk ståsted ved først at 

indsamle data inden brug af teori. Under dataindsamlingsprocessen viste der sig at være 

flere empiriske kilder, som påpegede, at Carlsberg har udarbejdet deres nye positionering i 

forhold til en ”inside-out” tilgang (Bondesen et al., 2011). Denne tilgang tager afsæt i 

positivistiske branding tilgange (Heding et al., 2009: 246), hvorfor det vurderes som værende 

nødvendigt at inddrage teorier fra dette paradigme. Dette ses dog ikke som skadeligt for 

afhandlingen, idet det skaber indsigt i Carlsbergs fremgangsmåde.   
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1.5 Struktur  
Undersøgelsens fremgangsmåde følger den induktive tilgang, hvorigennem der først er 

indsamlet data og derefter inddraget teori (Bryman et al., 2011: 13). Afhandlingens struktur 

er bygget op efter nedenstående konceptuelle model.   

 

 

 

 

Indledningsvist tager afhandlingen i hovedafsnit 1 udgangspunkt i at inddrage de teorier, 

metoder og overvejelser, der er gjort for at udspecificere casens fokusområde og skabe 

forståelse for læseren. I forhold til metodeovervejelser udgør denne en overordnet 
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 Figur 1; Denne Illustrerer afhandlingens struktur (Efter egen 

udarbejdelse) 
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opsummering som en del af at skabe forståelse, hvorefter metoderne uddybes under de 

senere kapitler i hovedafsnit 2 og 3.   

 

I hovedafsnit 2 tages der udgangspunkt i Carlsbergs nye positionering, og hvordan Carlsberg 

kommunikerer den nye positionering under sponsoratet af UEFA EURO 2012. Dette skal først 

og fremmest svare på afhandlingens første underspørgsmål ”Hvad er Carlsbergs nye 

positionering?”. Efterfølgende fokuserer afhandlingen på Carlsbergs kommunikation af den 

nye positionering i forhold til Carlsbergs ”Fan Challenge”, der som tidligere nævnt i kapitel 

1.2.2 agerer centrum for Carlsberg kommunikation af den nye positionering. Dette skal svare 

på ”Hvordan bliver Carlsbergs nye positionering kommunikeret med udgangspunkt i deres 

UEFA EURO 2012-kampagne centreret omkring facebook?”.  

 

Efterfølgende hovedafsnit 3 fokuserer på Carlsbergs slutforbrugere. Formålet er at svare på 

underspørgsmålet ”Hvad er den symbolske betydning af Carlsberg hos deres danske 

målgruppe?”. Herigennem tager dette afsnit udgangspunkt i forbrugernes opfattelse af 

Carlsbergs brand i forbindelse med sponsoratet af UEFA EURO 2012, som skal udbrede 

Carlsbergs nye positionering.   

 

Efterfølgende fokuserer afhandlingen i hovedafsnit 4 på en afrunding, hvor analyserne af 

Carlsberg nye positionering sidestilles med den symbolske betydning, som forbrugernes 

tillægger Carlsbergs brand. I kapitel 4.1 skal dette svare på hovedspørgsmålet ”Hvordan 

stemmer den symbolske betydning som slutforbrugerne tillægger Carlsbergs brand, overens 

med Carlsberg nye positionering i forbindelsen med udbredelsen af positioneringen gennem 

sponsoratet af UEFA EURO 2012?”.  Efterfølgende bliver der konkluderet på afhandlingens 

problemformulering. Herefter tages der udgangspunkt i en perspektivering i forhold til 

fokusområder, der kan arbejdes videre med ud fra afhandlingens undersøgelsesresultater. 

Dette opfølges af kapitlet om implikationer ud fra hvordan undersøgelsens resultater kan 

implementeres i Carlsbergs nye positionering. Dette svarer på casens afsluttende 

underspørgsmål ”Hvordan kan Carlsberg bygge videre på undersøgelsesresultaterne?”.  
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1.6 Teoretisk referenceramme  
Med udgangspunkt i undersøgelsens struktur redegør dette afsnit for den overordnede 

teori, som løbende sidestilles med data i afhandlingen. Formålet er at give læseren indsigt i 

casens teoretiske udgangspunkt for derigennem at fremme læserens forståelse for 

afhandlingens indgangsvinkel.  

 

1.6.1 Forbrugeradfærd  
Inden for forbrugeradfærd er der forskellige teoretiske tilgange, som er med til at danne 

rammen omkring virksomheders fremgangsmåde til branding. Denne afhandling tager 

udgangspunkt i de nyere tilgange ”Consumer research” og ”Consumption studies”, som 

stræber efter at forstå forbrugerens adfærd frem for at forklare forbrugerens adfærd 

(Østergaard & Jantzen i Beckmann & Elliot, 2001: 11-12). Disse tilgange lægger sig op af den 

interpretivistiske indgangsvinkel, der danner baggrund for undersøgelsens 

videnskabsteoretiske ståsted. I forhold til tidligere tilgange som ”Buyer behaviour” og 

”Consumer behaviour” er ”Consumer research” og ”Consumption studies” baseret på, at 

forbrugeren også vælger produkter ud fra irrationelle beslutninger (Østergaard et al. i 

Beckmann et al., 2001: 21).  

 

Forbrugernes købsbeslutninger og præferencer er baseret på informationer både fra 

underbevidstheden og bevidstheden: ”Like the tip of a very large iceberg, the rational 

reasons consumers give for their buying decisions and preferences are highly influenced by 

the mass of information below the surface of consciousness” (Carbone, 2003: 24-25). Inden 

for “Consumer research” og “Consumption studies” fokuserer undersøgeren på at tage 

højde for irrationelle beslutninger ved at benytte kvalitative tilgange for at gå i dybden med 

de bagvedliggende grunde for forbrugernes valg. Derfor tager undersøgelsen udgangspunkt i 

kvalitative undersøgelser for at gå i dybden med de irrationelle bevæggrunde, som 

forbrugere har i forhold til at vælge produkter. ”Consumer research” er baseret på, at 

forbrugerne konstant søger nye oplevelser for at skabe mening i livet. Dette område er dog 

begrænset til kun at tage højde for det enkelte individ, hvorfor ”Consumption studies” også 

inddrages, idet forbrugeren ikke kun vælger produkter på baggrund af ”sense of self”. 
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Forbrugere vælger samtidig produkter i forhold til, hvad produkterne kommunikerer til deres 

omverden ”… people consume goods not only for what they mean to the individual him or 

herself, but also for what they communicate to others: to groups of consumers, and to the 

consumer’s own group” (Østergaard et al. i Beckmann et al., 2001: 21). Derigennem 

inddrager “Consumption studies” den sociale kontekst, hvormed forbrugeren ikke blot ses 

som et individ, men også som en del af en tribe. Inden for denne tribe skaber produktets 

symbolisme et univers frem for kun at begrænse sig til forbrugerens personlige følelser 

(Østergaard et al. i Beckmann et al., 2001: 18-19).  

 

På baggrund af ”Consumer research” og ”Consumption studies” fokuserer undersøgelsen på, 

om forbrugeren konsumerer Carlsberg som del af et individuelt grundlag eller som et led i en 

social kontekst. Ifølge Giddens et al. (2011: 76) besidder individer både fri vilje og 

selvstændighed, samtidig med at de tilhører en specifik kultur, som er med til at skabe deres 

adfærd. Derfor er udgangspunktet for undersøgelsen både at foretage dybdeinterviews og 

observationer, som udgør metoder inden for de nyere tilgange til forbrugeradfærd 

(Østergaard et al. i Beckmann et al., 2001: 19). 

 

1.6.2 Symbolisme  
Ifølge Giddens et al. (2011: 54-55) udgør symboler repræsentationer af virkeligheden, hvor 

disse repræsentationer gør sig mere gældende i menneskelig adfærd end den egentlige 

virkelighed. Disse symboler afhænger af individers kultur, idet individer vælger på baggrund 

af deres kultur, hvilket symbol de tillægger en repræsentation af virkeligheden (Giddens et 

al., 2011: 54-55). Set ud fra vestlige kulturer kan det betyde, at øl er socialt accepteret i 

modsætning til i andre kulturer (Giddens et al., 2011: 54+55+6). I forhold til de tidligere 

nævnte paradigmer ”Consumer research” og ”Consumption studies” er et af 

fokusområderne herunder produkters symbolisme. Ifølge Levy (1959: 119) fokuserer 

forbrugeren ikke kun på de funktionelle egenskaber ved produktet, men samtidig også den 

betydning som produktet bibringer ”People buy things not only for what they can do, but 

also for what they mean” (Levy, 1959: 119). Gennem produkters symbolisme forsøger 

forbrugeren at skabe en bestemt identitet ved at vælge produkter ud fra ”hvem man er” og 
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”hvem man gerne vil være”. Denne opfattelse har affødt en række nyere branding tilgange, 

som fokuserer på forbrugernes identitet, sociale kontekst og kultur frem for produkters 

funktionelle egenskaber. Baggrunden ligger i den intensiverede konkurrence, som eksisterer 

på globalt plan, hvor virksomheder kæmper om at skabe en unik position hos forbrugerne 

for at skabe en konkurrencemæssig fordel (Heding et al., 2009: 14). Ifølge Giddens et al. 

(2011: 6-7) besidder det at samles omkring konsumering en symbolsk værdi, idet det finder 

sted under sociale omstændigheder, hvilke kan have større betydning end selve 

konsumeringen af produktet. I forhold til denne afhandling forudsættes det, at konsumering 

af alkohol udgør et fænomen, som ofte finder sted under sociale omstændigheder, hvorfor 

der er fokus på sociale aspekter. Set derudfra søger afhandlingen at afdække den symbolske 

betydning, som slutforbrugerne tillægger Carlsberg ud fra de bagvedliggende grunde, der 

ligger i at konsumerer produktet. I forhold til inddragelsen af tribes i ”Consumption studies” 

og de sociale omstændigheder, der gør sig gældende indenfor konsumering af øl, tager 

næste kapitel afsæt i sociale perspektiver i forbindelse med marketing.  

 

1.6.3 Tribes 
Som tidligere nævnt i kapitel 1.6.1 inddrager ”Consumption Studies” den sociale kontekst 

gennem tribes i modsætning til tidligere forbrugeradfærdstilgange såsom ”Buyer 

behaviour”, ”Consumer behaviour” og ”Consumer research”. I forhold til tribes og brand 

communities udgør forskellen ifølge Cova & Cova (2002: 603), at individer ikke nødvendigvis 

samles omkring brandet, men i stedet for omkring en fællesinteresse. Derudover er det 

samtidigt muligt for en tribe at være samlet omkring et brand. Derfor er der i forhold til 

tribal marketing fokus på at understøtte brandet frem for det kommercielle aspekt.  

 

Inden for tribes fokuserer forbrugerne på de sociale links, som et produkt skaber. 

Derigennem udgør tribes en sammensætning af individer opdelt i ”mikro-sociale 

fællesskaber” (Cova et al., 2002: 601). En tribe kan defineres som ”a network of 

heterogeneous persons – in terms of age, sex, income, etc. – who are linked by a shared 

passion or emotion; a tribe is capable of collective action, its members are not simple 

consumers, they are also advocates;…” (Cova et al., 2002: 600-602). Derigennem samles 
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individer i forskellige tribes baseret på interesse, hvori de skaber mening om brands. 

Fællesnævneren for medlemmerne af en postmoderne tribe skal findes i en sammensætning 

af følelser og engagement, som bliver forstærket gennem de oplevelser, som medlemmerne 

inden for en tribe deler (Cova, et al., 598). Ifølge Cova et al. (2002: 595) udgør medlemskabet 

af disse tribes en større betydning for individer end objektet. Herigennem fokuserer 

forbrugere mere på den ”linking value”, som produktet skaber til andre individer end selve 

produktet.   

 

Tribal marketing fokuserer på det niveau, der ligger mellem kun at fokusere på individet 

inden for ”Consumer research” og det makrosociale niveau, hvor traditionel marketing 

segmentering befinder sig. Tribal marketing kan derfor betegnes som en form for 

adfærdssegmentering, hvor der dog ikke overordnet kan generaliseres grundet de mange 

forskellige tribes, som individer tilhører (Cova et al., 2002; 603). Derfor danner dette niveau 

baggrund for at skabe indsigt i et udsnit af forbrugernes forståelsesverden, idet det enkelte 

individ er medlem af mange forskellige tribes. Der er dog samtidig fokus på elementer fra 

”Consumer research”, idet individer som tidligere nævnt skaber deres identitet individuelt, 

men samtidig også socialt som del af kultur.  

 

Det at være del af en kultur betyder samtidigt, at en gruppe af individer kan betegnes som et 

”thought community” (Zerubavel, 1997: 9). Disse ”thought communities” kan sidestilles 

med, at der inden for en gruppe individer opstår lignende tankemønstrer i forhold til en 

tribes omhandlingspunkt. Derigennem er det muligt at undersøge de ligheder, der opstår 

mellem individer i forhold til tankemønstre. Ifølge Zerubavel (1997: 26) står denne 

fremgangsmåde i modsætning til kognitiv universalisme, hvor der generaliseres på tværs af 

alle individer og kognitiv individualisme, hvor alle individer er unikke. Derfor udgør 

undersøgelsens fokusområde kognitiv sociologi, hvor individer besidder lignende 

tankemønstre som del af et bestemt socialt miljø. Derigennem er det muligt at gå i dybden 

med de områder, hvorpå individer samles inden for tribes og subkulturer i forhold til 

interesser. Det mikro-sociale niveau udgør tribes og subkulturer som illustreret i figur 2.  
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Set ud fra denne undersøgelse tager den kvalitative analyse udgangspunkt i at undersøge de 

fællesnævnere, der opstår i forhold til Carlsberg. Derigennem er det muligt at drage 

paralleller i forhold til deres følelser, tanker og meninger om Carlsberg. Det mikro-sociale 

niveau bliver i denne afhandling undersøgt ved at observere de sociale omstændigheder, 

hvori Carlsbergs slutbrugere konsumerer Carlsberg.   

 

1.6.4 Positionering og image  
Ifølge Heding et al. (2009: 14) udgør brand positionering et udtryk for den omfattende 

mængde af reklame, som forbrugere dagligt bliver udsat for, hvormed kun et begrænset 

antal trænger igennem til forbrugerne. Derfor er det nødvendigt for virksomheder at skabe 

et kongruent og ensartet budskab i forhold til at positionere virksomheden overfor 

forbrugerne ”The idea of brand positioning is based on the assumption that consumers have 

limited space for commercial messages and that the most successful brands hence are the 

ones able to position themselves in the minds of consumers by adapting the congruent and 

consistent message” (Heding et al., 2009: 14). Set ud fra denne definition udgør 

positionering et markedsføringsredskab til at skabe en unik position hos forbrugerne, 

hvormed de samtidigt skiller sig ud fra konkurrenterne. Derudfra søger et stigende antal 

 Figur 2; Denne Illustrerer forskellige niveauer i forhold til at 

forstå forbrugere inden for marketing (Cova et al., 2002: 601). 
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virksomheder at positionere sig ud fra den symbolske betydning af deres produkter hos 

forbrugerne. Dette udgør en af fremgangsmåderne til at opnå en unik position i 

forbrugernes “mind-set” i en overkommunikeret verden.  

 

Brand image udgør de perceptioner, som forbrugere tillægger et brand på kort sigt (Heding 

et al., 2009: 13). Ifølge Percy & Elliot (2011: 4) eksisterer der et funktionelt perspektiv samt 

et emotionelt og symbolsk perspektiv i forbindelse med forbrugernes perceptioner, som kan 

bruges til at skabe en unik position i forbrugernes ”mind-set”. Det funktionelle fokuserer på, 

hvad ”hvad brandet gør”, hvorimod det emotionelle og symbolske er koncentreret omkring, 

”hvad produktet betyder”. Det funktionelle perspektiv udgør en form for problemløsning, 

som udgør et ”let” valg. Set i forhold til det ”lette valg” er denne positioneringsstrategi 

forbundet med en vis risiko i forhold til forbrugertyper, som ikke per definition vælger det 

samme produkt. Derigennem skal det emotionelle perspektiv mindske denne risiko ved at 

opfylde alle forbrugerens behov og dermed optræde som ”det sikre valg”. Fra 

virksomhedens side handler det funktionelle perspektiv om, at produktet skal overholde de 

løfter, som virksomheden lover forbrugeren og derigennem mindske forbrugerens 

usikkerhed. I det emotionelle perspektiv er der fokus på den symbolske betydning, som 

brandet udgør for forbrugerne, både individuelt (Percy et al., 2011: 4-5), socialt og kulturelt 

(Østergaard et al. i Beckmann et al., 2001: 21).     

 

I denne afhandling er der fokus på den symbolske betydning, som Carlsbergs forbrugere 

tillægger Carlsbergs brand i forbindelse med udbredelsen af den nye positionering gennem 

UEFA EURO 2012-kampagnen. Dette fokus skyldes som tidligere nævnt i kapitel 1, at 

Carlsbergs nye positionering er baseret på den symbolske betydning frem for det tidligere 

funktionelle fokus. Derfor sidestilles Carlsbergs nye positionering og den symbolske 

betydning med brand management teori for at skabe indsigt i Carlsberg fremgangsmåde 

samt at udarbejde implikationer ud fra teori.   

1.6.5 Strategisk brand management 
Strategisk brand management er under konstant udvikling i forhold til fremgangsmåder, som 

er med til at påvirke udfaldet af branding: ”Managers and researchers confront the challenge 
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of coherently describing and managing brands among a multitude of discourses, concepts 

and methods. Both face the paradox of balancing the richness of diverse perspectives with 

the congruence of action” (Louro & Cunha, 2001: 850). Dette betyder, at virksomheders valg 

af fremgangsmåde ikke er uden betydning i forhold til udfaldet af branding. Et af de 

områder, hvor fremgangsmåden adskiller sig, er i forbindelse med, hvilket paradigme der 

bliver brugt til at forstå brands samt at udføre branding processen. Dette har betydning for, 

hvordan virksomheder søger at opnå en favorabel position hos forbrugerne ”An 

organization's dominant paradigm determines its understanding of brands, the process and 

content of brand strategy and, consequently, their potential contribution to competitive 

advantage” (Louro et al., 2001: 849).  

 

Et af de mest opsigtvækkende skift indenfor strategisk brand management er overgangen fra 

tilgange baseret på det positivistiske paradigme til det konstruktivistiske paradigme. Ifølge 

Heding et al. (2009: 26) tager tilgange som ”The economic approach” ”The identity 

approach”, ”The consumer-based approach” og ”The personality approach” udgangspunkt i 

det positivistiske paradigme. Disse står i modsætning til ”The relational approach”, ”The 

community approach” og ”The cultural approach” der har baggrund i det konstruktivistiske 

paradigme (Heding et al., 2009: 26). Denne overgang betyder en ændring i forhold til at 

fokusere på kvalitative metoder frem for kvantitative metoder. Dette er sket i takt med at 

forbrugeren gradvist er inddraget mere i branding processen (ibid.), hvilket medfører et 

større fokus på at ”forstå” forbrugeren.  

  

Ifølge Heding et al. (2009: 152-153) står ”The personality approach” og ”The relational 

approach” i tæt relation til hinanden på trods af at stamme fra forskellige baggrunde inden 

for de positivistiske og konstruktivistiske paradigmer. ”The personality approach” fokuserer 

på, hvordan forbrugere benytter brands til at skabe deres identitet (Heding et al., 2009: 

117). ”The relational approach” fokuserer derudover på, hvordan forbrugere tillægger 

menneskelige værdier til brands, hvormed relationen kommer i centrum: ”consumers’ 

acceptance of advertisers’ attempts to humanize brands and their tendencies to animate 

products of their own accord suggest a willingness to entertain brands as vital members of 



 26 -218 

the relationship dyad” (Fournier, 1998: 345). Grunden til, at de to tilgange samtidig har en 

tæt relation, bunder i, at både ”The personality approach” og ”The relational approach” 

udgør tilgange, der fokuserer på at ”brand value” skabes mellem virksomheden og 

forbrugeren (Heding et al., 2009: 247).  

 

Dette udgør derfor et fokus på individet og forholdet til brandet , hvorimod tribal marketing 

er baseret på forholdet forbrugerne imellem: ”whereas the individualistic approach focuses 

on the customer/company relationship, the tribal approach focuses on the 

customer/customers relationship” (Cova et al., 2002: 604). Derfor inddrages der branding 

teori fra ”The community approach” og ”The cultural approach” for at tage højde for den 

sociale og kulturelle kontekst.  Set ud fra ”The community approach” indgår interaktionen 

forbrugerne imellem i forhold til at skabe brand value, hvor der i ”The cultural approach” 

skabes en kollektiv identitet gennem kulturen (Heding et al., 209+247).  

 

Ifølge Cova et al. (2002: 602) kan den sociale kontekst ikke begrænses til en række 

personlighedstræk som psykografiske segmenter, idet individers tilhørsforhold til forskellige 

tribes ændrer sig jævnligt. Ifølge Heding et al., (2009: 129) inddrager ”The personality 

approach” en række personlighedstræk, som kan stilles i forhold til brands ud fra 

forbrugernes associationer.  

 

Set ud fra Carlsbergs valg af brandstrategi i forhold til virksomhedens forretning er formålet 

med den nye positionering at skabe et globalt brand. Tidligere har virksomheden søgt at 

køre nye datterselskaber videre under samme navn. I forhold til Carlsbergs nye positionering 

søger virksomheden på deres hovedmarkeder at indføre Carlsberg navnet med henblik på at 

udnytte fordelene ved et fælles brand: ”Og man har søgt at øge værdien af såvel 

internationale som lokale brands” (Kistrup, 2011: 20).  

1.6.6 Begrebsliste 

Dette kapitel omhandler de begreber, som løbende bliver brugt i afhandling. Dette skaber et 

indblik i de gennemgående anvendte termer.  
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 Symbolisme: Dette begreb indikerer at individer vælger produkter ud fra deres 

mening frem for kun at fokusere på produktets nytteværdi (Levy, 1959: 119).  

 Brand essensen: Essensen af brandet udgør stammen af brandets identitet (Heding et 

al., 2009: 11). Ifølge Heding et al. (2009: 12) udgør brand identiteten de 

associationer, som en virksomhed kontinuerligt stræber efter at tillægge brandet.    

 Brand image: Dette udgør forbrugernes opfattelse af brandet på kort sigt i 

modsætning til omdømme, som er forbrugernes og stakeholdernes langsigtede 

opfattelse af brandet (Heding et al., 2009: 13+53).  

 Carlsberg bliver gennemgående i afhandlingen benævnt ”Carlsberg” som en samlet 

enhed og ikke uddybet i forhold til Carlsberg Group eller Carlsberg Danmark.   

 Deltagerobservation: Dette begreb er valgt frem for etnografi som henviser til et 

langtidsstudie, hvor deltagerobservationen i denne afhandling har en mere 

begrænset tidsramme (Agafonoff, 2006: 115-116).   

 Forbruger: Begrebet henviser i denne afhandling til slutforbruger i forhold til 

afhandlings fokusområde (Jf. kapitel 1.2.2).   

 Identitetsværdi: Begrebet udgør ifølge Holt (2004: 11) hvordan brands giver mulighed 

for at forbrugere kan udtrykke deres egen identitet gennem forbrug af et brand.  

 ”Inside-out” tilgang: Denne tilgang er baseret på at virksomheden brander sig 

gennem interne faktorer som vision, værdier, ressourcer og karakteristika med videre 

(Bjerre i Helder & Kragh, 2002: 17).   

 Konstruktion: Denne henviser til en abstraktion/udvinding som skabes af researcher 

til at opfange almindelige ideer, koncepter og temaer, som udtrykkes af kunder 

(Keller, 2012: 462).  

 Konstruktivisme og konstruktionisme: Disse indgår i denne opgave som begreber 

med samme betydning (Bryman et al., 2011: 22).  
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1.7 Metodeovervejelser 
 

Set ud fra at afhandlingen som tidligere nævnt i kapitel 1.4 tager udgangspunkt i den 

interpretivistiske tilgang, er der fokus på kvalitative tilgange frem for kvantitative tilgange. 

Dette skal ses ud fra at det perspektiv at mentale modeller er baseret på kulturelle værdier 

og opfattelser, som kan udledes gennem opfølgende spørgsmål. Dette står i modsætning til 

et begrænset antal svarmuligheder i kvantitative undersøgelser.  

 

Set i forhold til afhandlingens struktur, epistemologi og problemformulering er 

metodologien opbygget efter nedenstående fremgangsmåde.   

 

 

Første del af afhandlingen udgør baggrunden for undersøgelsen 

og danner rammen omkring afhandlingen. Dataindsamlingen er 

foretaget gennem systematisk online indsamling af artikler og 

virksomhedsdokumenter. Derudfra er afhandlingens 

problemformulering udarbejdet for efterfølgende at udføre en 

systematisk indsamling af videnskabelige artikler online. Disse er indsamlet for at kunne 

besvare afhandlingens problemformulering. Hovedafsnittet tager afslutningsvis 

udgangspunkt i en introduktion til casen, hvor der redegøres for Carlsbergs nye positionering 

gennem en systematisk online indsamling af artikler og virksomhedsdokumenter. Dette 

danner baggrunden for at kunne svare på afhandlingens problemformulering.  

 

I afhandlingens hovedafsnit 2 fokuseres der på en analyse af 

Carlsbergs nye positionering. I dette afsnit indgår der teori fra 

den interpretivistiske tilgang på baggrund af Carlsbergs 

”inside-out” tilgang og afhandlingens videnskabsteoretiske 

ståsted (Jf. kapitel 1.4). Først redegør afhandlingen for 

Carlsbergs nye positionering for at svare på underspørgsmålet ”Hvad er Carlsbergs nye 

positionering?”. Dette foretages ved at sidestille Carlsbergs nye og tidligere positionering i 
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en positioneringsakse for at spore ændringer (Christensen, 2010: 134-136). Efterfølgende 

sidestilles den nye og forrige positionering med brandets sociale psykologi (Percy & Elliot, 

2011: 4) i forhold til om Carlsbergs nye positionering er baseret på produktets funktionalitet 

eller den symbolske betydning, som forbrugerne tillægger brandet. Herefter bruges 

positioneringsaksen til at sidestille Carlsbergs positionering med konkurrenternes i forhold til 

at opnå en unik position i forbrugernes ”mind-set”.   

 

Efterfølgende fokuserer afhandlingen på at svare på underspørgsmålet ”Hvordan bliver 

Carlsbergs nye positionering kommunikeret med udgangspunkt i deres UEFA EURO 2012-

kampagne centreret omkring facebook?”. Først redegøres der for Carlsbergs online branding 

med afsæt i at skabe indsigt i hvordan den nye positionering kommunikeres. Herefter 

inddrages Scoralis (2008: 171-173) semiotiske tilgang i forhold til Carlsbergs ”Fan Challenge”, 

idet tilgangen fokuserer på forbrugerens interaktive opfattelse. Denne analyse underbygges 

af Arnould, Price & Zinkhan (2005: 122+137) semiotiske trekant i forhold til at afdække 

bagvedliggende kulturelle meninger, samt sproglige metaforer til at klarlægge retoriske 

virkemidler. Herigennem redegøres der for Carlsbergs meningsdannelse i forhold til den nye 

positionering.    

 

Dataindsamling i dette afsnit bygger på en desk research gennem en systematisk indsamling 

af online artikler og virksomhedsdokumenter, samt facebookopslag (Rienecker et al., 2011: 

209). Fra et metodekritisk synspunkt kan det diskuteres, hvorvidt den indsamlede data er 

tæt nok på hovedkilden for at undgå fejlciteringer og skjulte dagsordener. Derfor søger 

afhandlingen at mindske disse problemstillinger ved at holde kilderne op mod hinanden og 

samtidigt inddrage teori fra forbrugeradfærd og brand management til at underbygge 

empirien. Derudover kunne interviews med Carlsbergs personale give afklarende og 

uddybende svar i forhold til mangler og misforståelser i empirien og den nye positionering, 

hvilket dog omvendt kunne have medført ”bias”, idet interviewer ikke kan fordele 

dataindsamlingen ud på medskribenter.     
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Afhandlingens hovedafsnit 3 fokuserer på Carlsbergs 

forbrugere med afsæt i at forstå forbrugeren (Jf. kapitel 

1.4). Gennem en kvalitativ undersøgelse vil dette svare på 

underspørgsmålet ”Hvad er den symbolske betydning som 

Carlsbergs slutforbrugere tillægger Carlsbergs brand i 

forbindelse med virksomhedens nye positionering?”. Først 

foretages en kvalitativ analyse af kommentarer lavet af facebookmedlemmerne på 

Carlsbergs facebookside i forbindelse med sponsoratet af UEFA EURO 2012-kampagnen. Ud 

fra disse kommentarer foretages en narrativ dataanalyse for at identificere gennemgående 

konstruktioner i forhold til Carlsbergs online kommunikation i forbindelse med den nye 

positionering (Kozinets, 2010: 61).  

 

Herefter fokuseres der på den symbolske betydning, som forbrugerne tillægger Carlsbergs 

brand gennem en ”face-to-face” kvalitativ undersøgelse ved brug af deltagerobservation 

(Suri & Gibbs, 2006: 247), og dybdeinterviews (Zaltman & Coulter, 1994: 503). Disse 

analyseres gennem ”open coding” fra Grounded Theory, hvorigennem der identificeres 

gennemgående fællesnævnere i forbrugernes narrative transskriberinger (Strauss et al., 

1998: 101).   

 

Dataindsamlingen er baseret på en online og offline field research i forhold til at skabe 

metodetriangulering. Set ud fra at den online dataindsamling er baseret på kommentarer til 

tre facebookopslag fra Carlsbergs, kan denne kritiseres for at begrænse bredden af følelser 

og tanker om Carlsberg. Dette valg er dog truffet for at undgå, at kommentarerne relaterer 

direkte til opslag fra Carlsberg om den nye positionering, idet det kan skabe ”bias” (Kozinets, 

2002: 67). I forhold til epistemologi fokuserer den kvalitative undersøgelse på et mindre 

antal deltagere end i kvantitative undersøgelser. Dette skal ses ud fra, at det er muligt at 

stille opfølgende spørgsmål i kvalitative undersøgelser, hvilket skaber et bredere 

sammenligningsgrundlag ud fra deltagernes mentale modeller (Jf. kapitel 1.4). Derudover 

kan afhandlingens deltagerobservation, dybdeinterviews og narrative analyse kritiseres for 
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den praktiske udførsel. I den forbindelse er der gennemført en række pilotinterviews med 

analyse, hvormed det er forsøgt at mindske fejl på baggrund af manglende erfaring.     

 

I afhandlingens hovedafsnit 4 fokuseres der først og 

fremmest på en diskussion af Carlsbergs fremgangsmåde sat 

op mod den symbolske betydning, som forbrugernes 

tillægger Carlsbergs brand. Kapitlerne bygger på indsigterne 

fra de forudgående hovedafsnit, hvorfor det udgør 

afhandlingens afsluttende del. Dette skal svare på 

afhandlingens hovedspørgsmål ”Hvordan stemmer den 

symbolske betydning som slutforbrugerne tillægger Carlsbergs brand, overens med Carlsberg 

nye positionering i forbindelse med udbredelsen af positioneringen gennem sponsoratet af 

UEFA EURO 2012?”. Dette sidestilles med teori indenfor branding og forbrugeradfærd for at 

identificere, hvordan forbrugernes konstruktioner stemmer overens med Carlsbergs nye 

positionering. Efter at have svaret på hovedspørgsmålet i diskussionskapitlet konkluderes 

der på afhandlingens hovedspørgsmål. Herefter udarbejdes en perspektivering, hvorefter 

kapitlet implikation fokuserer på at besvare afhandlingens afsluttende underspørgsmål 

”Hvordan kan Carlsberg bygge videre på undersøgelsesresultaterne?”. Derigennem gives der 

anbefalinger på baggrund af afhandlingens analyser, hvormed Carlsberg kan arbejde videre 

med at skabe en unik position i forbrugernes ”mind-set”.  

 

Næste kapitel giver en introduktion til casen, som skaber den praktiske baggrundsviden for 

afhandlings fokusområde.  

 

1.8 Introduktion til casen  
Dette kapitel tager udgangspunkt i en introduktion til Carlsberg som virksomhed samt deres 

nye positionering.  

 

Carlsberg er grundlagt 1847 og er i dag verdens fjerde største bryggerikoncern efter 

Anheuser-Busch InBev, SABMiller og Heineken (Lassen, 2009). Virksomheden er aktiv 
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repræsenteret på markederne i Nord- og Vesteuropa, samt Østeuropa og Asien og gennem 

licens- og eksportaftaler i Afrika, USA og Australien med videre. Virksomheden har over 500 

forskellige brands, hvori ”premium mærker” som Carlsberg og Tuborg indgår  

(A: Carlsberg Group, 2012). Virksomheden opererer på et konkurrencepræget 

konsumentmarked (Kistrup, 2011), hvor salget af Carlsbergs produkter er bygget op omkring 

salg til detailhandler, restauranter, festivaler, værtshuse, pubber med videre. På den måde 

sælger Carlsberg ikke direkte til slutforbrugeren, men udfører internt marketingsaktiviteter 

og branding med henblik på at nå ud til slutforbrugerne. Formålet med Carlsbergs 

virksomhed beskrives gennem deres mission som værende ”at skabe værdifulde oplevelser 

for kunder og forbrugere” (B: Carlsberg Danmark, 2012), og deres overordnede mål 

fastlægges gennem visionen om ”at være kommercielle i det vi gør!” (Ibid.).  

 

Et af virksomhedens fokusområder i forhold til at opnå synlighed og opmærksomhed 

omkring deres mærker er gennem sponsorater. Carlsberg har over en periode på 20 år 

sponsoreret forskellige fodboldhold som Liverpool, FC København og UEFA Cup’en samt flere 

internationale turneringer som UEFA EURO og FIFA WORLD CUP (C: Carlsberg Group, 2012). 

Udover det har Carlsberg også tidligere sponsoreret sportsgrene som blandt andet Golf, 

hvilket dog i 2006 blev skåret fra for at virksomheden kunne fokusere på fodbolden med 

begrundelsen ”at fodbold henvender sig til et større publikum, vækker genklang hos den 

brede befolkning og, hvad der er endnu vigtigere, når ud til Carlsbergs målgruppe” (D: 

Carlsberg, 2012). Grunden til at Carlsberg fokuserer på fodbold er sportens store popularitet 

på de tidligere nævnte markeder, hvor virksomheden er repræsenteret (Ibid.). Carlsberg 

Danmark erklærer, at formålet med deres sponsorater af både sport og musik er for at skabe 

opmærksomhed og synlighed omkring deres mærker (E: Carlsberg Danmark, 2012). 

Sponsoraterne er fordelt på den måde, at Carlsberg koncentrerer sig om sporten, mens 

Tuborg koncentrerer sig om musikken. Derudover er det essentielt for Carlsberg, at deres 

sponsorater både i forhold til musik og sport stemmer overens med Carlsbergs ånd om at ”… 

bidrage til hyggeligt samvær og sociale relationer” (E: Carlsberg Danmark, 2012).  
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Den 5. april 2011 introducerede Carlsberg deres nye positionering for Carlsberg-mærket 

under slogan’et ”That Calls for a Carlsberg”, der erstatter det gamle slogan ”Probably the 

best beer in the world” (Kistrup, 2011 & F: Carlsberg, 2011: 4). Begrundelsen for den nye 

positionering er som tidligere nævnt, at kendskabet til Carlsbergs brand ikke afspejler sig i 

salgstallene. Formålet med den nye positionering er derfor at skabe bedre salgstal, mens 

målsætningen er at fordoble indtjeningen på brandet i 2015, samtidig med at de stræber 

efter at blive verdens hurtigst voksende bryggeri (F: Carlsberg, 2011: 4). 

  

Den nye positionering er forbundet med ølmærket Carlsberg, der udgør Carlsbergs mest 

sælgende mærke. Positioneringen tager udgangspunkt i Carlsbergs arv og værdier 

kombineret med en målgruppe, der klarlægges som ”nutidens aktive unge og 

oplevelsessøgende forbrugere”. Som et led i at sprede budskabet om Carlsbergs nye 

kampagne er der inddraget tv-reklamer, plakater, tryksager og digitale medier. Herunder 

udgør facebook et centralt medie, som Carlsberg erklærer, er et af de steder, hvor deres 

målgruppe befinder sig (F: Carlsberg, 2011: 3-9). Ydermere har Carlsberg i forbindelse med 

at udbrede deres nye positionering brugt 70 % af marketingsbudget for 2012 på UEFA-EURO 

2012 sponsorat (A: Engholm, 2012). Carlsbergs Kommunikationschef, Jens Bekke, påpeger at 

”… EM-sponsoratet fungerer samtidig som en løftestang for bryggeriets relativt nye 

brandunivers “That calls for a Carlsberg” (Pedersen, 2012). Carlsberg har tidligere opkøbt 

datterselskaber som er kørt videre under samme navn. Med den nye strategi vil Carlsberg 

indarbejde virksomhedens brand på tværs af de forskellige datterselskaber under en ”glocal 

strategi”. Formålet er at opnå konkurrencemæssige fordele på et globalt plan og samtidig 

respektere de lokale forhold (Kistrup, 2012).    
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2. Analyse af Carlsbergs positionering  

I dette hovedafsnit fokuserer undersøgelsen på at analysere Carlsbergs nye positionering set 

fra virksomhedens side.  

2.1 Carlsbergs positionering  
Udgangspunktet for denne analyse er at redegøre for Carlsbergs nye positionering og 

kommunikation med hensigt på at kunne sidestille det med teori. Denne fremgangsmåde 

fungerer som baggrund for afslutningsvis at kunne sidestille Carlsbergs brand med 

forbrugernes opfattelse for derigennem at kunne omsætte undersøgelsens fremkomster til 

understøttede implikationer.  

2.2 Empiriens validitet og reliabilitet  

Til casens hovedafsnit 2 er informationssøgningen foretaget gennem en ”desk research” af 

online digitale medier. Empirien fra denne desk research udgør sekundære kilder indsamlet 

fra Infomedia, markedsføringshjemmesider og online virksomhedsmateriale fra Carlsberg. 

Fremgangsmåden til indsamling af sekundære kilder udgør en systematisk gennemgang af 

ovennævnte online portaler ud fra casens specifikke emne ”Hvordan stemmer den 

symbolske betydning som slutforbrugerne tillægger Carlsbergs brand, overens med Carlsberg 

nye positionering i forbindelse med udbredelsen af positioneringen gennem sponsoratet af 

UEFA EURO 2012?” (Rienecker et al., 2011: 209). Formålet med denne dataindsamling er at 

skabe en indsigt i Carlsbergs fremgangsmåde for efterfølgende at kunne sidestille det med 

den symbolske betydning, som forbrugerne tillægger Carlsbergs brand. Derfor tager 

afhandlingen udgangspunkt i en desk research af Carlsbergs interne fremgangsmåde som 

baggrund for at kunne sidestille det med en efterfølgende field research af forbrugerne. 

Denne fremgangsmåde er valgt for at undgå ”bias” i forhold til at foretage interne interviews 

med virksomheden. Empirien er fundet gennem søgeordene ”That Calls for a Carlsberg”, 

Carlsbergs positionering og Carlsbergs UEFA EURO 2012-kampagne i perioden den 5. april 

2011 (F: Carlsberg, 2011: 4) til den 1. november 2012 i henhold til aflevering af afhandlingen.     
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Set ud fra dataindsamlingen i afhandlingens hovedafsnit 2 eksisterer der her mulighed for 

fejlkilder. Det anerkendes først og fremmest, at de indsamlede artikler og 

virksomhedsdokumenter kan lede til tvetydige udsagn, idet at kilderne er refereret af andre. 

Derudover kan journalister og personale være påvirket af en skjult dagsorden. Derfor er der i 

forhold til den indsamlede data lagt vægt på både dato, kilde samt indholdet af citater fra 

personale med ledende stillinger hos Carlsberg. Datoerne er valgt i henhold til tidligere 

nævnte periode, hvori lanceringen og udbredelsen af Carlsbergs nye positionering har 

fundet sted. Kilderne er baseret på landsdækkende aviser som Børsen og fagspecifikke 

elektroniske medier med fokus på nyheder til fagligt interesserede som markedføring.dk, 

bureaubiz.dk, videnskab.dk, marketcommunity.dk, business.dk, 

kommunikationsforeningen.dk og dst.dk med videre. Derudover er der inddraget online 

virksomhedsdokumenter, samt digital kommunikation fra Carlsberg omkring den nye 

positionering, hvilket udgør empiri tættest på hovedkilden.  

 

Ud fra de indsamlede data er det muligt at inddrage fakta omkring den nye positionering i 

forhold til baggrunden, brand management tilgangen, målsætningen og kommunikationen. I 

forhold til at forbedre afhandlingens validitet og reliabilitet kan det diskuteres, hvorvidt det 

er muligt i forbindelse med at interviewe Carlsbergs personale. Der er data som kan gå tabt 

ved, at det ikke er hovedkilden, som citerer selve emnet. Dette kunne fremme afhandlingens 

validitet og reliabilitet ved at mindske eventuelle fejlciteringer og skjulte dagsordener. I 

Denne afhandling er dette forsøgt mindsket ved at holde kilderne op mod hinanden for at 

undgå diskrepans i informationerne. Samtidigt er de empiriske data sat op mod teori 

omhandlende brand management tilgange og forbrugeradfærd for derigennem at udføre 

dybdegående redegørelse for Carlsbergs nye positionering.  

 

2.3 ”That calls for a Carlsberg”  

Dette kapitel fokuserer på at redegøre for Carlsbergs nye positionering i forhold til, hvordan 

Carlsberg søger at opnå en unik position hos forbrugerne.  
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2.3.1 Metode 
Dette kapitel vil redegøre for den strategiske fremgangsmåde samt udgangspunktet for den 

nye positionering. Dette skal svarer på afhandlingens første underspørgsmål ”Hvad er 

Carlsbergs nye positionering?”. Til at svare på dette underspørgsmål fokuserer dette kapitel 

på at analysere Carlsbergs nye positionering ud fra den indsamlede empiri. Først og 

fremmest tager kapitlet udgangspunkt i baggrunden for Carlsbergs positionering gennem en 

analyse af Carlsbergs tidligere positionering set i forhold til den nye positionering. Derfor 

inddrages positioneringsaksen til at redegøre for Carlsbergs positionering. Herefter uddybes 

den værdi, som Carlsbergs stræber efter at skabe gennem den nye positionering, og hvordan 

denne adskiller sig fra deres hidtidige positionering. Dette sættes i forhold til, hvordan 

virksomheden positionerer sig i forhold til deres konkurrenter på det danske marked 

illustreret gennem en positioneringsakse. Afslutningsvis klarlægges, hvordan Carlsbergs 

brandstrategi hænger sammen med deres UEFA EURO 2012-kampagne sat op overfor 

virksomhedens konkurrenter. Herigennem søger afhandlingen at redegøre for, hvordan 

Carlsberg stræber efter at skabe en unik position i forbrugernes ”mind-set”.  
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2.3.2 Analyse af Carlsbergs nye positionering 
Carlsberg stræber som tidligere nævnt efter at opnå salgstal, som afspejler deres 

brandkendskab gennem en ny positionering. Det kommer blandt andet til udtryk gennem 

deres vision om at ”være kommercielle i det vi gør” (B: Carlsberg Danmark, 2012).  

 

Den nye positionering af Carlsberg brandet er en overgang fra Carlsbergs gamle slogan 

”Probably the best beer in the world” til det nye slogan ”That calls for a Carlsberg” 

(Bondesen et al., 2011). Figur 3 viser, hvordan Carlsberg har ændret fokus i deres 

positionering.   

 

 
 

 

 

 

Set ud fra figur 3 kunne Carlsberg have valgt at fremhæve deres medarbejders kompetencer, 

såsom Danske Bank tidligere har gjort gennem ”Gør det, du er bedst til  - det gør vi” 

Kompetencer Produkter og 
ydelser 

Opbygning og 
omfang 

Værdier og 
drømme 

Vision og 
mission 

Håndgribelig Uhåndgribelig 

Hvor store vi er Hvad vi laver Hvad vi kan Hvem vi er Vores vision 

 

 Figur 3; Denne positioneringsakse Illustrerer virksomheders 

positionering i forhold til graden af håndgribelighed (Christensen, 

2010: 134-136 & & Carlsbergs facebookside & Beer Advise, 2012 

& egen udarbejdelse).   
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(Breinstrup, 2012). Modsat kunne Carlsberg have valgt at fokusere på opbygning og omfang 

såsom Maersk (Maersk, 2012) eller vision og mission som Disney (Disney, 2012). I forhold til 

positioneringsaksen fokuserer Carlsbergs nye positionering på forbrugernes værdier og 

drømme, hvilket gør det mere uhåndgribeligt i forhold til at fokusere på produktet som 

deres tidligere positionering. Derigennem er den nye positionering ”That calls for a 

Carlsberg” baseret på at skabe et uhåndgribeligt image, som skal influere forbrugerens 

perceptioner. Dette gør virksomheden ved at basere den nye positionering på 

virksomhedens ejere, hvor de stræber efter at skabe en tiltalende historie om brandet 

(Shostack i Percy & Elliot 2007: 207-208). Dette henleder til at forbrugernes skal lade sig 

inspirere af Carlsbergs grundlæggere og følge i deres fodspor. Som vist i figur 3 står det i 

kontrast til Carlsbergs forhenværende positionering ”Probably the best beer in the world” 

som henviser til selve produktet og kan sidestilles med en funktionel positionering, hvor 

fokus er på produktet. Ifølge Percy et al. (2011: 4) gør dette produktet til det ”lette valg”. 

Carlsbergs nye positionering repræsenterer derfor et større fokus på forbrugeren gennem 

”That calls for a Carlsberg”. Denne tilgang er baseret på, at forbrugerne ”skal stå frem og 

gøre det rigtige” og derefter ”belønne sig selv” med en Carlsberg (F: Carlsberg, 2011: 4). 

Ifølge Vice President for Carlsberg Brand, Sven Langeneckert, (Bondesen et al., 2011) og 

Senior Vice President, Khalil Younes, udgør det at ”gøre det rigtige” at ”forfølge sine 

drømme” (F: Carlsberg, 2011: 4). Dette står i forbindelse med identitetsværdi, hvor Carlsberg 

stræber efter at tillægge brandet en dybereliggende værdi, der tilfører forbrugerne noget 

identitetsskabende ”Acting as vessels of self-expression, the brands are imbued with stories 

that consumers find valuable in constructing their identities” (Holt, 2002: 3). Ifølge Holt 

(2002: 4) tiltrækker denne type brands individer, hvorigennem de kan udtrykke ”hvem de er” 

og dermed opnå de idealer, som de stræber efter.  
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Dermed går brandet fra at være det ”lette valg” til at være det ”sikre valg” i forhold til figur 

4.  

 

 
 

 

 

 

Figur 4 viser, hvordan virksomheder kan vælge at basere deres positionering på funktionelle 

faktorer som produktet, hvormed virksomheder skal leve op til deres løfter for at blive 

forbrugernes ”lette valg”. Modsat kan virksomheder basere positioneringen på emotionelle 

faktorer, som forbrugere tillægger brands, hvormed de opnå dybereliggende værdier.  

Derigennem søger Carlsberg at tillægge deres brand en symbolsk værdi udover det 

funktionelle i forhold til ”People buy things not only for what they can do, but also for what 

they mean” (Levy, 1959: 117-118). Derigennem inddrager den nye positionering elementer, 

der henvender sig til forbrugernes symbolske værdier, idet disse udover produktets 

nyttebestemte egenskaber giver forbrugerne mulighed for at skabe deres egen identitet, 

hvorefter de kan belønne sig selv med en Carlsberg. Grunden til at Carlsberg fokuserer på 

den symbolske mening er at virksomheden søger at inddrage forbrugerne med hensigt på at 

skabe højere salgstal. 

Figur 4; Figuren illustrerer ”brandets sociale psykologi” (Percy 

& Elliot, 2011: 4 & Carlsbergs facebookside, 2012 & Beer 

Advise, 2012). 
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Set ud fra Maslows behovspyramide (Arnould et al., 2005: 270) relaterer Carlsbergs 

positionering til at gøre det rigtige ved at forfølge sine drømme til trin 5 på Maslows behovs 

pyramide.   

 

 
 

 

 

Det øverste trin nummer 5 udgør, hvordan forbrugeren har gennemgået de forskellige trin 

og herefter stræber efter at realiserer sig selv. Dette svarer til Carlsbergs målgruppe som 

fokuserer på den oplevelsessøgende forbruger.  

 

Ifølge Giddens et al. (2011: 76) er det en del af den nutidige samfundsstruktur, at individer 

skaber identitet ud fra ”hvem vi er” og ”hvordan vi skal leve” gennem de mange indtryk, de 

får fra den sociale verden. Dette giver virksomheder som Carlsberg muligheden for at 

tillægge identitetsværdi til produkter, som forbrugerne herefter kan bruge til at skabe deres 

egen identitet. Indenfor forbrugeradfærd udgør ”Sense of self” det centrale element i 

”Consumer research”, hvor individet står for at skabe sin egen identitet.  

Figur 5; Denne illustrerer hvordan individers behov skal 

opfyldes i en bestemt rækkefølge, hvorefter de kan forsætte til 

næste trin (Arnould et al., 2005: 270).  
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Carlsbergs fokus på en bestemt type af individer, som søger en specifik identitet, kommer til 

udtryk gennem efterfølgende målgruppebeskrivelse, der ses i figur 6.   

 

 
 

Her fokuserer Carlsberg på en bestemt række karakteristika, som udgør bestemte dele af 

individers identitet. Først og fremmest fokuserer Carlsberg på ”søger meningsfulde 

oplevelser”, hvilket henleder til ”Consumer research”, hvor forbrugeren sidestilles med en 

turist, der er på konstant udkig efter nye oplevelser gennem forbrug (Østergaard et al. i 

Beckmann et al., 2001: 17). Derudover kommer relationen til ”Consumer research” til udtryk 

ud fra målgruppebeskrivelsen i forhold til, hvad individer ”stræber efter” (The desired self) 

og hvilke værdier, som de ”ønsker at udtrykke” (The ideal self) (Heding et al., 2009: 125). 

Carlsbergs målsætning i forhold til forbrugerne er ifølge Khalil Younes, Senior Vice President, 

(2011) at ”Carlsberg-mærket med sin nye positionering gerne vil inspirere mennesker over 

hele verden til ‘at gøre det rigtige’, ligesom Carlsbergs grundlæggere gjorde det,…” (F: 

Carlsberg, 2011: 6). Som tidligere nævnt udgør det sociale aspekt samtidig en integreret del 

af individers identitet, hvilket ikke fremgår direkte af Carlsbergs positionering eller 

målgruppebeskrivelse. Positioneringen er udviklet ud fra princippet om først og fremmest at 

Figur 6; Carlsbergs målgruppe (F: Carlsberg: 6) 
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fokuserer på det interne, som er Carlsbergs arv og værdier, hvilket udgør essensen af 

brandet. Dette udgør en central del af Carlsbergs identitet (Heding et al., 2009: 11). Dette 

repræsenterer en ”inside-out” tilgang, hvor virksomheden baserer deres branding på interne 

faktorer som vision, værdier, ressourcer og karakteristika med videre (Bjerre i Helder & 

Kragh, 2002: 17).   

 

Herefter er forbrugerne og medarbejdernes position blevet inddraget gennem research og 

dialog. Baggrunden for fremgangsmåden er ifølge Sven Langeneckert, at forbrugerne 

stræber efter brands, der udtrykker ”… autenticitet, de er ikke interesserede i brands, som 

fortæller dem, hvad de forventer...” og de vil ”... have noget, der er ægte og fuld af værdi, 

historie og arv, ..." (Bondesen et al., 2011). Dette kendetegner ”backward-looking” branding, 

som tager udgangspunkt i at brande Carlsberg i forbindelse med deres oprindelse. Indenfor 

denne tilgang påpeges nødvendigheden af, at der tages udgangspunkt i autenticitet, idet 

forbrugerne er på vagt overfor sandfærdigheden bagved historien ”Consumers will view 

brands as valuable resources for identity construction when brand meanings are perceived to 

be authentic—original and disinterested” (Holt, 2002: 84-85). Ifølge Holt (2002: 86) bliver 

forbrugere i stigende grad mere skeptiske overfor autentiske brands i takt med, at de opnår 

større kendskab til branding. Ifølge Heding et al., (2009: 73) kan der opstå en diskrepans 

imellem en virksomheds image og vision i det tilfælde, at forbrugernes image ikke stemmer 

overens med det virksomhedens ønsker. Derfor udgør det et centralt element for 

virksomheden at sikre, at forbrugernes image stemmer overens med virksomhedens 

identitet.  

Set ud fra baggrunden for Carlsbergs nye positionering tager analysen efterfølgende 

udgangspunkt i Carlsbergs positionering i forhold til konkurrenternes positionering. Ifølge 

Landbrug & Fødevarer (2011: 2) sidder de danske producenter af øl samlet på 95 % af det 

samlede ølmarked i år 2010. Herudaf udgør Carlsberg og Royal Unibrew de to største aktører 

på det danske ølmarked med 71 % af markedsandelene. Royal Unibrew står samtidig for 

distributionen af Heineken på det danske marked (Royal Unibrew, 2012). De sidste 29 % 

udgør en række mindre aktører (Landbrug & Fødevarer, 2011: 2).  
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Derfor illustrerer figur 7, hvordan Carlsberg positionerer sig i forhold til deres største 

konkurrenter på det danske marked. Disse udgør Royal Unibrews, Royal Beer samt Heineken, 

idet de i forhold til afhandlingens fokusområde aktivt bruger facebook til at henvende sig til 

de danske slutforbruger.  

 

 
 
 

 
Ud fra figur 7 ses det at både Royal Beer, Heineken og Carlsberg stræber efter at positionere 

sig gennem værdier og drømme. Royal Beer fokuserer indirekte på at skabe et image, 

hvormed forbrugerne associerer produktet med rockmusik ved at donere et beløb til 

nyopkomne musikgrupper hver gang, forbrugerne køber en Royal øl (Royal Unibrew, 2012). I 

forhold til Heineken stræber de efter at forbinde sig emotionelt med forbrugeren gennem 

positioneringen ”Open your world”, der henvender sig til forbrugerens behov for at blive set 

Kompetencer Produkter og 
ydelser 

Opbygning og 
omfang 

Værdier og 
drømme 

Vision og 
mission 

Håndgribelig Uhåndgribelig 

Hvor store vi er Hvad vi laver Hvad vi kan Hvem vi er Vores vision 

 

 
 

 

 Figur 7; Denne positioneringsakse Illustrerer virksomheders positionering i 

forhold til graden af håndgribelighed (Christensen, 2010: 134-136 & Print 

Screen fra Carlsbergs facebookside, 2012 & Tak Rock, 2012 & Heineken, 

2012 & egen udarbejdelse).   
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(St. Andrew, 2011). Herigennem fokuserer Royal Unibrew og Heineken på forbrugerne 

gennem deres positionering. Set i forhold til Carlsbergs brandstrategi søger de gennem deres 

positionering at skabe en værdi for slutforbrugerne, hvor de ved at forfølger deres drømme 

opnår retten til at belønne deres egen ekstraordinære indsats. Belønningen er afledt af 

Carlsbergs nye positionering ”That calls for a Carlsberg”, som fremhæver, at det udgør en 

Carlsberg øl. Som tidligere nævnt i kapitel 1.8 er målsætningen for Carlsberg at fordoble 

indtjeningen på Carlsberg brandet inden år 2015. I forbindelse med sponsoratet af UEFA 

EURO 2012 fungerer den sideløbne kampagne som løftestang for det nye brandunivers, der 

omgiver ”That calls for a Carlsberg”. Dette skal udbrede den nye positionering på Carlsbergs 

kernemarkeder gennem en sammensætning af kommunikative indsatser, hvor facebook 

agerer omdrejningspunkt i forhold til at skabe kongruens mellem den nye positionering og 

det kommunikative budskab. Carlsbergs sponsorater udgør som tidligere nævnt i kapitel 1.8 

en måde hvorpå, virksomheden skaber synlighed og opmærksomhed omkring deres 

produkter. Denne fremgangsmåde udføres ligeledes af deres konkurrenter, hvor Heineken 

sponsorerer Champions League fodbold, mens Royal Beer sponsorerer rockmusik (Royal 

Unibrew, 2012 & Heineken, 2012). Set derudfra er der ikke stor forskel i virksomhedernes 

positionering, idet de fokuserer på forbrugerne og bruger sponsorater til at skabe 

opmærksomhed omkring deres brands.        

2.3.3 Sammenfatning  
Carlsbergs nye positionering, ”That calls for a Carlsberg”, fokuserer på at hylde 

virksomhedens arv og værdier. Herigennem søger Carlsberg at inspirere forbrugerne til at 

forfølge deres drømme og derefter belønne den ekstraordinære indsats med en Carlsberg. 

Carlsberg bruger sponsoratet af UEFA EURO 2012 til at sprede budskabet om den nye 

positionering med henblik på at opfylde virksomhedens målsætning om en fordoblet 

indtjening i år 2015. Carlsbergs nye positionering markerer et skift fra tidligere at fokusere 

på produktet gennem ”Probably the best beer in the world” til at fokusere på forbrugerens 

drømme og værdier gennem ”That calls for a Carlsberg”. Forbrugeren betegnes som et 

oplevelsessøgende individ, hvormed Carlsberg stræber efter at skabe en identitetsværdi, 

som deres målgruppe kan opnå ved at drikke en Carlsberg. Baggrunden for Carlsbergs nye 

positionering udgør ifølge Carlsberg essensen af brandet, som virksomheden har fundet 
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gennem en ”inside-out” tilgang modsat først at inddrage forbrugerne (Bjerre i Helder & 

Kragh, 2002: 17). Set i forhold til Carlsbergs største konkurrenter på det danske marked 

udgør disse Royal Unibrew og Heineken, der også fokuserer på forbrugerne i deres 

positionering samtidigt med, at de bruger sponsorater til at skabe opmærksomhed omkring 

deres brand.  

 

I dette kapitel er det identificeret, at Carlsberg sætter fokus på forbrugerne, hvorfor næste 

kapitel går i dybden med virksomhedens kommunikation og den nye positionering i forhold 

til, hvordan der skabes kongruens i forbindelse med Carlsbergs ”Fan Challenge” på facebook. 

Derudover indgår den sociale kontekst ikke direkte i Carlsbergs nye positionering, hvorfor 

afhandlingen samtidig søger at afdække, om det indgår i Carlsbergs facebookkommunikation 

i forbindelse med UEFA EURO 2012-kampagne.  

 

2.4 Carlsbergs kommunikation i forbindelse med UEFA EURO 2012 

Dette kapitel tager udgangspunkt i Carlsbergs kommunikation i forbindelse med deres nye 

positionering. Omdrejningspunktet for analysen er Carlsbergs kommunikation på facebook 

under sponsoratet af UEFA EURO 2012, idet facebook, som tidligere nævnt, primært 

fungerer som et talerør til Carlsbergs målgruppe og herunder den danske målgruppe.  

 

2.4.1 Metode 
Dette afsnit tager udgangspunkt i at redegøre for Carlsbergs kommunikation af den nye 

positionering i forbindelse med deres sponsorat af UEFA EURO 2012. Som tidligere nævnt er 

omdrejningspunktet for UEFA EURO 2012-kampagnen Carlsbergs ”Fan Challenge” på 

facebook, hvorfor hovedvægten lægger på at analysere denne konkurrence. Formålet med 

analysen er at svare på underspørgsmålet ”hvordan bliver Carlsbergs nye positionering 

kommunikeret med udgangspunkt i deres UEFA EURO 2012-kampagne centreret omkring 

facebook?”. Først og fremmest tager analysen afsæt i at redegøre for Carlsbergs online 

branding for at skabe indblik i Carlsbergs praktiske fremgangsmåde som baggrund for 

kommunikationen af den nye positionering. Gennem en sidestilling af empiriske data med 
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Carlsbergs medievalg klarlægges det, hvordan facebook passer ind i forhold til den tidligere 

nævnte målgruppe. Herefter analyseres Carlsbergs fremgangsmåde ud fra brand 

management tilgange med henblik på at redegøre for de kommunikative virkemidler, som 

Carlsberg bruger til at udbrede den nye positionering. Efterfølgende går analysen i dybden 

med en analyse af Carlsbergs kommunikation gennem Scolaris (2008: 169-173) online 

semiotiske analyse. Den semiotiske analyse fokuserer på Carlsbergs ”Fan Challenge”, som 

agerer omdrejningspunkt for UEFA EURO 2012-kampagnen. Ifølge Scoralis (2008: 171-173) 

semiotiske tilgang skabes mening på tre forskellige niveauer. Disse udgør ”Deep level”, 

”Semio-narrative level” og ”Discursive level”. Herigennem går afhandlingen i dybden med de 

egentlige kommunikative elementer, som Carlsberg bruger til at kommunikere den nye 

positionering. Dette underbygges med en semiotisk analyse af to facebook opslag fra 

Carlsberg. Disse analyseres ud fra den semiotiske trekant, som består af et tegn, et objekt og 

en eller flere interpretanter (Arnould et al., 2005: 122). Herigennem søger afhandlingen at 

afdække de kulturelle meninger, som Carlsberg kommunikerer til forbrugerne. Derudover 

inddrages sproglige metaforer med henblik på at afdække billedsprog (Arnould et al., 2005: 

137). Formålet er at skabe indsigt i, hvordan Carlsberg stræber efter at tillægge mening til 

deres nye positionering gennem billeder og tekst.  

   

2.4.3 Carlsbergs online branding  
Carlsberg klarlægger som tidligere nævnt hvordan deres målgruppe befinder sig på 

facebook, hvorfor dette digitale medie udgør et centralt element i at udbrede deres nye 

kommunikation i forbindelse med UEFA EURO 2012-kampagnen. Carlsbergs valg af facebook 

som talerør til deres målgruppe understøttes af Danmarks statistik (2011: 2) der erklærer at 

54 % af den danske befolkning benytter online sociale netværk. Herudaf udgør de to største 

aldersgrupper indenfor brug af sociale netværkstjenester i befolkningen de 16-24 årige med 

92 % samt de 25-34 årige med 84 %. Online sociale netværk og herunder facebook tilbyder 

forbrugere en helt ny form for kontakt til omverdenen. Udviklingen af sociale netværk 

betyder, at individer kan skabe kontakt til andre udenom sociale faktorer, der normalt kan 

virke skadende ved at mødes i det offentlige rum. Det giver individer muligheden for at 

samles efter interesse frem for andre faktorer (Giddens et al., 2011: 127). 
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I forhold til Carlsbergs fremgangsmåde på facebook er der fokus på at: ”Engineer the 

community, and the brand will be strong” frem for “Build the brand, and the community will 

follow” (Fournier et al., 2009: 107). Set ud fra Carlsbergs fremgangsmåde er der stor fokus 

på fodbold, som udgør måden, hvorpå virksomheden udbreder kendskabet til deres brand. 

Dette skinner samtidigt igennem på facebooksiden og specielt under UEFA EURO 2012-

kampagnen, som omhandler fodbold. Carlsberg erklærer, at baggrunden for deres 

sponsorater både i forhold til musik og sport stemmer overens med Carlsbergs ånd om at ”… 

bidrage til hyggeligt samvær og sociale relationer” (C: Carlsberg Danmark, 2012). Ifølge 

Kotler (2005: 428) udgør sponsorater en af fremgangsmåderne til, at virksomheder kan skille 

sig ud fra konkurrenterne i forhold til at skabe en unik position hos forbrugerne ”A company 

can also create an image through the types of events it sponsors” (Kotler et al., 2005: 428). 

Dette kommer også til udtryk i Carlsbergs online strategi, hvor kommunikationschef Jens 

Bekke erklærer ”… at aktiveringen af EM-sponsoratet udgør 70 procent af Carlsbergs 

samlede marketingbudget, og EM-sponsoratet fungerer samtidig som en løftestang for 

bryggeriets relativt nye brandunivers “That calls for a Carlsberg” (Pedersen, 2012). I forhold 

til UEFA EURO 2012 er det samtidig syvende gang, at Carlsberg sponsorerer dette event (C: 

Carlsberg Group, 2008), hvilket henleder til, hvordan Carlsberg bruger sponsorater til at 

skabe opmærksomhed om deres brand.   

 

I forbindelse med udbredelsen af Carlsbergs nye positionering er der fokus på brugen af 

online medier. Ifølge Ben Morten, kommunikationschef for Carlsberg i Vesteuropa, forklarer 

han at Carlsberg ”vil bruge de digitale kanaler som aldrig før. Det er dér, vores målgruppe 

kommunikerer - hvad enten det er Twitter, Facebook eller lignende. Og netop Facebook vil 

være rygraden i vores UEFA EURO 2012-kampagne” (B: Engholm, 2011). Kampagnen er 

derigennem en sammensætning af forskellige online medier, hvilket har til formål at sprede 

budskabet omkring Carlsbergs nye positionering. I forhold til de digitale medier har disse til 

formål at lede videre til Carlsbergs facebookside, hvor virksomheden fokuserer på at 

udbrede det nye budskab. Dette involverer deres hjemmeside, Twitter, Youtube, en 

Mobilapp, samt UEFA EUROs hjemmeside, hvorfra der ledes videre til Carlsbergs 

facebookside (Jf. bilag 1).  
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Carlsbergs facebookside udgør derfor en ”centrifugal”, som forbrugerne bliver ledt videre til 

gennem andre internetsider (Scolari, 2008: 73). På den måde stræber Carlsberg efter at nå 

en bred repræsenteret målgruppe for at sprede budskabet i forhold til deres nye 

positionering.  

 

Budskabet i positioneringen er todelt idet, at det ”hylder Carlsbergs historie og værdier og 

samtidig forbinder dem med ”nutidens aktive og oplevelsessøgende forbrugere” (F: 

Carlsberg, 2011: 6). På samme tid er opfordringen til forbrugerne, at de skal ”gøre noget 

godt”, hvorefter belønningen er en Carlsberg øl, der underbygges af deres slogan ”That calls 

for a Carlsberg”. Dette har til formål at kommunikere budskabet ud til forbrugerne om, 

hvordan Carlsberg som tidligere nævnt søger at inspirere til at følge i fodsporene på 

Carlsbergs grundlæggere og ”gøre det rigtige” (F: Carlsberg, 2011: 4-6).  

 

Ifølge Kotler et al. (2005: 429) udgør den række af aktiviteter, hvormed en virksomhed 

fokuserer på at positionerer sig i forhold til at skille sig ud fra konkurrenterne, et ”value 

proposition” (Kotler et al., 2005: 429). Set ud fra Carlsbergs nye positionering er 

fokusområdet at opbygge identitetsværdi. Denne fremgangsmåde fokuserer som tidligere 

nævnt på at skabe et image i forbrugernes ”mind-set”, som breder sig ud over de 

funktionelle fordele, som forbrugere tillægger et produkt (Holt, 2004: 13-14). 
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I forhold til Carlsbergs UEFA EURO 2012-kampagne har de benyttet sig af adskillige 

elementer i et forsøg på at skabe et specifikt image hos forbrugerne. Herunder inddrager 

Carlsberg som et led i deres positioneringsstrategi under UEFA EURO 2012-kampagnen en 

kendt personlighed som den tidligere fodboldspiller Peter Schmeichel til at skabe 

opmærksomhed. Han udgør en central del i at skabe opmærksomhed omkring Carlsbergs 

”Fan Challenge” gennem virtuelle præsentationer.  

 

 
 

 

I filmklippet fra Youtube introducerer Peter Schmeichel Carlsbergs ”Fan Challenge”, som 

henviser de interesserede til Carlsbergs facebookside, hvor de kan deltage i konkurrencen og 

vinde præmier. Præmierne udgør både fodboldbilletter og den overordnede præmie, hvor 

vinderen får muligheden for at præsentere Carlsbergs ”Man of the Match Award”. Ifølge 

Cova et al., (2002: 609) kan kendte individer styrke ritualerne indenfor en tribe, som 

individers tilhørsforhold og delte opfattelser, hvormed forholdet mellem medlemmerne 

intensiveres.   

 

Print Screen; Fan Challenge Audition (Youtube, 2012) 
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I forhold til branding repræsenterer Carlsbergs fremgangsmåde virksomhedens stræben 

efter at skabe identitetsværdi ved at skabe et omdrejningspunkt for virksomhedens nye 

positionering: ”A brand emerges as various ”authers” tell stories that involve the brand. Four 

primary types of authers are involved: companies, the cultural industries (such as critics and 

retail sales people) and customers (particularly when they form communities) (Holt, 2004: 3)   

 

Igennem disse forskellige tilgange kombinerer Carlsberg en række forskellige online tiltag 

med hensigt på at skabe en unik position i forbrugernes ”mind-set”.   

Dette skaber en ramme for fællesskabet, hvor Carlsberg søger at udbrede den nye 

positionering ved at stile efter mange forskellige online medier som leder videre til 

Carlsbergs facebookside. Derigennem oplevede Carlsberg i perioden den 6. april 2012 til den 

22. oktober 2012 en stigning i medlemmer på facebook fra 466.846 til 899.349. 

 

 

  

Denne stigning i antal medlemmer indikerer Carlsbergs fremgang i forbindelse med de 

kommunikative virkemidler, som virksomheder bruger til at udbrede den nye positionering.  

Print Screen; A: Carlsbergs facebookside (Carlsbergs 

facebookside, 2012) 
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I forhold til Carlsbergs facebookside er den primært baseret på underholdning som 

konkurrencer, sports- og produktinformation. Dette kommer til udtryk gennem Carlsbergs 

”Fan Challenge”, som er afviklet i forbindelse med UEFA-EURO 2012-kampagnen. Derudover 

inkluderer Carlsbergs opslag hovedsageligt billeder, hvor den medfølgende tekst udgør korte 

spørgsmål og opfordringer til facebookmedlemmerne. Nedenstående billede illustrerer 

hvordan Carlsberg opfordrer deres facebookmedlemmer til at støtte op omkring deltagerne i 

Carlsbergs Fan Challenge.  

 
 

 

Kommunikationen i opslaget viser Carlsbergs involvering af facebookmedlemmerne, og 

hvordan de skaber opmærksomhed omkring Carlsbergs ”Fan Challenge”, som analyseres i 

dybden i kapitel 2.4.6. I opslaget indgår Carlsbergs nye positionering ”That calls for a 

Carlsberg”, som relaterer til at yde en ekstraordinær indsats, hvorigennem belønningen 

udgør en Carlsberg.   

 

Print Screen; B: Carlsbergs facebookside (Carlsbergs 

facebookside, 2012) 
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Ifølge Heding et al. (2009: 197-199) eksisterer der to forskellige tilgange til virksomheders 

online kommunikation. I den første tilgang faciliterer virksomheden kommunikationen og 

involverer forbrugerne, mens virksomheden i den anden tilgang observerer og lader 

forbrugerne kommunikere uden virksomhedens indblanding (Ibid.). På baggrund af 

Carlsbergs opslag af billeder og tekst gennem hovedsageligt billeder, opfordringer, 

spørgsmål ligger deres fokus på at facilitere interaktionen mellem forbrugerne på facebook.  

 

 

 

 

Opslaget illustrerer Carlsbergs opfordring til at støtte op omkring tiltag under UEFA EURO 

2012. Derudover har Carlsberg markeret at virksomheden ”synes godt om” en af 

Print Screen; C: Carlsbergs facebookside (Carlsbergs 

facebookside, 2012) 
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facebookmedlemmernes kommentarer til Carlsbergs oplag. Dette viser Carlsbergs aktive 

rolle i kommunikationen mellem facebookmedlemmerne. 

 

Herefter går analysen i dybden med Carlsbergs en semiotisk analyse af Carlsbergs opslag 

under UEFA EURO 2012 i forhold til, hvordan Carlsberg kommunikerer deres nye 

positionering gennem facebook.  

2.4.6 Carlsbergs facebookside  
Semiotik omhandler studiet af symboler i forhold til de bagvedliggende meninger. Tekster, 

tale, materielle objekter og adfærd udgør nogle af de elementer, som er med til at skabe 

kulturelle meninger (Giddens et al., 2011: 55). Set ud fra Carlsbergs kommunikation søger de 

at overføre symboler fra deres brand til forbrugeren for at opnå en unik position. Derfor 

tager dette kapitel udgangspunkt i at analysere de dybereliggende symboler, som Carlsberg 

søger at kommunikere. På baggrund af at Carlsberg sætter ind på facebook i forhold til deres 

nye positionering er det relevant at undersøge semiotikken, idet den interaktive oplevelse er 

i fokus gennem ”Fan Challenge” (Scolari, 2008: 169). Derfor vælges Scolaris (2008) analyse 

idet den fremsætter den digitale interaktion som et vigtigt element i 

kommunikationsprocessen.  

 

Ifølge Scolari (2008: 67) fokuserer virksomheder ikke længere på ”persuasive advertising”, 

men derimod på at skabe et brandunivers. Dette står i relation til Carlsbergs nye 

brandunivers ”That calls for a Carlsberg” (Pedersen, 2012). Det tidligere nævnte fokus på 

forbrugernes interaktive oplevelse er med til at danne baggrund for Carlsbergs nye 

brandunivers. Gennem Carlsbergs brand univers stræber virksomheden efter at involvere 

slutforbrugerne på facebook gennem konkurrencer, spørgsmål, opfordringer og billeder.  

Set ud fra Carlsbergs UEFA EURO 2012-kampagne repræsenterer efterfølgende billedopslag 

fra Carlsberg en af måderne hvorpå virksomheden faciliterer kommunikationen omkring 

deres sponsorat 
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Ovenstående opslag fra Carlsberg illustrerer, hvordan Carlsberg ligger billeder ud på 

facebook fra de offline arrangementer, som virksomheden arrangerer for slutforbrugerne. 

Derudover laver virksomheden samtidigt reklame for en ny konkurrence frem for at lave 

reklamer for selve produktet. Derigennem stræber Carlsberg efter at skabe et univers for 

forbrugerne frem for at lave reklame for Carlsberg øl på deres facebookside. Ifølge Scolari 

(2008: 169-170) køber folk ikke længere et produkt, men en del af den verden som 

virksomheder konstruerer. Ifølge Scolari (2008: 171-172) udgør brands en sammensætning 

af værdier, meninger og kontrakter mellem forbrugerne og virksomheden. Herunder kan 

nævnes, at det derigennem er op til forbrugerne, om de ønsker at tage brandet til sig eller 

ikke.  

 

I forbindelse med at Carlsbergs facebookside udgør en ”centrifugal” bliver forbrugerne ledt 

videre til siden gennem søgemaskiner, venners anbefalinger, eller ved selv at søge gennem 

siden på facebooks søgefunktion. Herfra bliver forbrugerne ledt frem til Carlsbergs 

Print Screen; D: Carlsbergs facebookside (Carlsbergs 

facebookside, 2012) 
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facebookside, hvor de skal ”synes godt om” siden for at få komme ind og deltage på selve 

siden.  

 

Set ud fra et interaktivt semiotisk perspektiv udgør Carlsbergs ”Fan challenge” centrum for 

UEFA EURO 2012-kampagnen. I forhold til semiotik eksisterer der ifølge Scolari (2008: 171-

173) tre forskellige niveauer at skabe mening på. Den første af disse udgør ”Deep level” med 

abstrakte elementer, hvilket ofte ikke er tydelige, men agerer et gennemgående tema over 

tid. I forbindelse med Carlsbergs facebookside og konkurrencen ”Carlsberg Fan Challenge” 

udgør den et semiotisk perspektiv af ”Deep level” med temaerne underholdning, indsats, 

fællesskab, vindermentalitet og belønning.  

 
 

 

Ifølge Scolari (2008: 172) skaber disse gennemgående temaer specifikke associationer hos 

målgruppen, som distancerer brandet fra andre narrative verdener. Ud fra dette ”Deep 

level” niveau skabes et ”Semio-narrative level”, hvor individerne skal gennemgå en række 

handlinger (Ibid.). På dette niveau udgør deltagerne centrum i konkurrence (The tale’s 

`Hero´), som gennem deres viden, kreativitet og engagement (A magic sword) skal vinde 

trofæer. Derigennem opnår deltageren en status som et ”competent subject” for derpå at gå 

videre i konkurrence ved at overkomme de tidligere nævnte handlinger (Kill the dragon). 

Print Screen; Carlsbergs Fan Challenge (Carlsbergs 

facebookside, 2012) 
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Dette kvalificerer deltageren til næste runde med henblik på at vinde konkurrencen og 

præsentere ”Man of the Match Award” trofæet (Rescue the princess and make her his wife). 

Det sidste niveau indenfor meningskonstruktionen udgør det ”Discursive level”. På dette 

niveau findes Carlsbergs nye slogan ”That calls for a Carlsberg” (Scolari, 2008: 171-173+183). 

Dette slogan udtrykker selve belønningen for at have udført noget ekstraordinært.  

 

2.4.7 Tekst- og billedanalyse 
I perioden fra den 9. juni til den 1. juli er der i forbindelse med Carlsbergs UEFA EURO 2012-

kampagne registreret 52 opslag på facebook, hvoraf størstedelen repræsenterer 

billedopdatering og opslag med få danske kommentarer (Carlsbergs facebookside, 2012). 

Derfor tager denne tekst og billedanalyse udgangspunkt i Carlsbergs overordnede 

coverbillede, samt et af de få opslag fra Carlsberg, der henvender sig direkte til de danske 

facebookmedlemmer.  

  

Ifølge Arnould et al. (2005: 120) tillægger forbrugere mening til produkter, servicer og 

oplevelser, hvilket kan forstås gennem semiotik. Semiotikken består af tegn, som optræder 

gennem den måde, hvorpå en virksomhed kommunikerer til forbrugerne og udgør ”A sign is 

anything that stands for something else” (Arnould et al., 2005: 120) (Giddens et al., 2011: 

76). Indenfor semiotisk analyse stræber undersøgeren efter at afdække de systemer af 

kulturel mening, som ligger til baggrund for det budskab, som kommunikeres (Bryman et al., 

2011: 561). Set i forhold til dette speciales undersøgelse udgør Carlsbergs brand et symbol 

og derigennem et tegn, som står for noget andet. Ud fra Carlsbergs kommunikation søger 

dette afsnit at afdække de uhåndgribelige overbevisninger og følelser, som ligger bag 

Carlsbergs brand for derigennem at skabe indsigt i, hvordan dette stemmer overens med 

forbrugernes fremkaldelser i næste hovedafsnit.  

 

Carlsbergs brand afspejler et system af kulturelle meninger, som virksomheden stræber 

efter at kommunikere ud til forbrugerne i forbindelse med den nye positionering. Derfor 

fokuserer dette afsnit på at gå i dybden med de meninger, som Carlsberg stræber efter at 

tillægge deres brand ved brug af den semiotiske trekant. Ifølge Arnould et al., (2005: 122) 
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består den semiotiske trekant af et tegn, et objekt og en eller flere interpretanter. Som 

tidligere nævnt udgør tegnet, noget som står for noget andet, hvor objektet udgør det 

tegnet henviser til, og interpretanten udgør effekten hos modtageren (Ibid.).  

 

Set i forhold til Carlsbergs kommunikation på facebook under UEFA EURO 2012 kampagnen 

opdaterede virksomheden som et led i udbredelsen af den nye positionering deres 

facebookside med dette coverbillede.  

 

 

 

 

Med udgangspunkt i den semiotiske trekant udgør tegnet fodboldfans iklædt deres nationale 

dragter. Herigennem søger Carlsberg at skabe forbindelsen mellem fodboldfans og deres nye 

positionering ved at inddrage udklædte fodboldfans som tegnet på deres brand. Samtidig 

inddrager Carlsbergs deres nye positionering som objekt gennem logoet ”That calls for a 

Carlsberg” sammensat med UEFA EURO 2012 logoet. Derudover indgår teksten ”Wearing 

your passion, with passion”, som henleder til den lidenskab, der ligger bag det at heppe på 

det nationale fodboldhold samt at iklæde sig de nationale farver.   

 

Print Screen; Coverbillede (Carlsbergs facebookside, 2012) 
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Set ud fra coverbilledet er det ikke selve produktet Carlsberg-øl, som indgår, men deres logo 

og en gruppe af fodboldfans. Igennem sammensætning af den nye positionering ”That Calls 

for a Carlsberg” med UEFA EURO 2012 logoet og en gruppe fodboldfans søger Carlsberg at 

skabe en association mellem fodbolden og de indblandede følelser til Carlsbergs nye 

positionering. Herunder udgør gruppen af fodboldfans og UEFA EURO 2012 en interpretant, 

hvormed Carlsberg søger at skabe mening ”Interpretant […] is the meaning derived from the 

image” (Arnould et al., 2005: 122). Interpretanten henleder til højtidelighed i forhold til at 

klæde sig ud, entusiasme på baggrund af at heppe på sit hold og nationalfølelse med 

udgangspunkt i at iklæde sig sit lands nationale farver. Gennem denne meningsskabelse 

søger Carlsberg at kommunikere uhåndgribelige elementer, som står i relation til deres 

brand. Som tidligere nævnt skaber disse semiotiske elementer mening og historier omkring 

brandet (Holt: 2004: 3). Denne semiotiske trekant eksisterer derfor indenfor en kulturel 

kontekst, hvorigennem Carlsberg forventer at forbrugerne er i stand til at skabe en 

association mellem objektet ”Carlsbergs nye positionering” og det at være ”fodboldfan” og 

de tidligere nævnte dertilhørende interpretanter.  

 

I forhold til teksten ”Wearing your passion, with passion” gør Carlsberg brug metaforer, 

hvorigennem Carlsberg henleder til at forbrugerne er iklædt deres passion gennem 

billedsprog (Arnould et al., 2005: 137). Dette gør virksomheden ved at henvise til 

lidenskaben ved at målgruppen iklæder sig deres nationale farver og det at gøre noget 

højtideligt ud af det.   

 

Set ud fra ovenstående coverbillede indgår billedet i en international kontekst med henblik 

på at kommunikere til bestemte markedssegmenter, hvori fodbold udgør en integreret del af 

kulturen. Dette er en central del for, at målgruppen forstår baggrunden for 

kommunikationen og derigennem linket mellem objektet og interpretanten (Arnould et al., 

2005: 122-123). Derudover kommunikerer Carlsberg under UEFA EURO 2012-kampagnen 

specifikt til danskerne gennem efterfølgende facebookopslag fra Carlsberg.  
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Dette opslag stammer fra en af Danmarks kampe i forbindelse med UEFA EURO 2012. 

Tegnene på dette billede er græs, flag, fodboldstøvler, træsko og en fodbold. Derigennem 

bliver dette tegnet på Carlsberg. Carlsberg logoet indgår igen som et objekt med den nye 

positionering ”That calls for a Carlsberg” i sammensætning med UEFA EURO 2012 logoet. I 

forhold til interpretanterne indgår der symboler i forbindelse med flag, som henleder til 

nationalfølelse og træskoene, som inddrager humor. Træskoene optræder som et 

humoristisk indslag og et symbol på modstandernes hold, hvilket i dette tilfælde udgør 

Holland. Derigennem skaber Carlsberg en nationalfølelse gennem det danske flag samtidig 

med, at de bruger et symbol, som tydeligt indikerer, at træskoene repræsenterer 

modstanderen. Set ud fra den kulturelle kontekst udgør dette et symbol på Hollands 

produktion af træsko, som danskerne skal være kendt med for at forstå sammenhængen.  

  

I forhold til teksten ”kan vi snøre” og ”de har tunge ben” så udgør de metaforer, som 

henleder til gængse udtryk brugt i forbindelse med fodbold. Carlsbergs brug af metaforer er 

ifølge Cova et al. (2002: 609) med til at styrke ritualerne indenfor en tribe, hvilket i dette 

tilfælde udgør Carlsbergs facebookmedlemmer, idet de er samlet omkring en 

fællesinteresse.   

Print Screen; E: Carlsbergs facebookside (Carlsbergs 

facebookside, 2012) 
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2.4.8 Sammenfatning 
Carlsbergs nye positionering bliver i forbindelse med UEFA EURO 2012-kampagnen 

kommunikeret gennem tekst, billeder og interaktive elementer på facebook med henblik på 

at skabe et brandunivers. Omdrejningspunktet udgør konkurrencen ”Fan Challenge”, som 

afspejler den nye positionering i forhold til, at Carlsbergs facebookmedlemmer skal 

gennemgå en række tests for at opnå en præmie, hvilket relaterer til Carlsbergs 

positionering om at belønne den ekstraordinære indsats. Carlsberg stræber i deres 

kommunikation af den nye positionering efter at faciliterer forholdet mellem forbrugerne 

frem for at reklamere for deres produkt, hvormed virksomheden skaber rammen for 

fællesskabet så brandet kan følge efter. Carlsberg skaber et brandunivers, som forbrugerne 

kan tage del i og kommunikere med andre facebookmedlemmer med interesse for fodbold, 

konkurrencer og Carlsberg. Derudover inddrager Carlsberg i deres nye positionering den 

tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel med hensigt på at skabe opmærksomhed 

omkring deres brand. Ydermere inddrager virksomheden metaforer i forhold til at skabe 

nationalfølelse, hvilket afspejler en social kontekst. Inddragelsen af en kendt personlighed og 

brugen af kommunikative metaforer er med til at styrke ritualerne indenfor triben, der 

støtter op omkring deres respektive fodboldlandshold. Carlsbergs kommunikation i 

forbindelse med UEFA EURO 2012-kampagnen er med til at danne rammen for, at 

facebookmedlemmerne kan skabe historier omkring deres brand og sprede disse historier til 

deres facebookvenner gennem word of mouth. Gennem disse kommunikative tiltag forsøger 

Carlsberg at udbrede deres nye positionering med henblik på at skabe en unik position for 

deres produkt hos forbrugerne.  

 

2.5 Sammenfatning af hovedafsnit 2  
Carlsbergs nye positionering i forbindelse med UEFA EURO 2012-kampagnen repræsenterer 

en positionering, der fokuserer på forbrugernes drømme og værdier frem for deres tidligere 

positionering, som fokuserede på produktet. Gennem den nye positionering stræber 

Carlsberg efter at inspirere forbrugerne til at ”gøre det rigtige” og forfølge deres drømme, 

hvorefter det kan belønnes med en Carlsberg øl udledt gennem sloganet ”That calls for a 

Carlsberg”. Dette repræsenterer en form for selvrealisering, hvor Carlsberg udgør 
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belønningen for den ekstraordinære indsats. Herigennem stræber virksomheden efter at 

skabe en symbolsk værdi for forbrugeren, som forbrugeren kan bruge til at konstruere 

identitetsværdi i forhold til hvordan vedkommende ønsker at se sig selv, og hvad 

vedkommende ønsker at opnå.  Formålet med den nye positionering er at skabe højere 

salgstal, hvormed Carlsberg søger at fordoble indtjeningen i år 2015. I forhold til at udbrede 

den nye positionering bruger Carlsberg sponsoratet af UEFA EURO 2012, som løftestang for 

den nye positionering.  

 

Baggrunden for den nye positionering udgør essensen af Carlsbergs brand, som 

virksomheden har fundet gennem en inside-out tilgang. Herigennem er positioneringen 

baseret på virksomhedens grundlæggere med henblik på at skabe et troværdigt budskab. 

Dette står i modsætning til nyere brand management tilgange, hvor forbrugeren inddrages 

tidligere i processen. Set ud fra Carlsbergs største konkurrenter på det danske marked udgør 

disse Royal Unibrew og Heineken. Disse konkurrenter positionerer sig ligesom Carlsberg på 

værdier og drømme, samtidig med at de bruger sponsorater til at skabe opmærksomhed 

omkring deres produkter.    

 

Kommunikationen af Carlsbergs nye positionering i forbindelse med virksomhedens UEFA 

EURO 2012-kampagne tager udgangspunkt i facebook og herunder Carlsbergs ”Fan 

Challenge”. Herigennem bliver Carlsbergs nye positionering udbredt til 

facebookmedlemmerne gennem konkurrencer, tekst og interaktive elementer, hvormed 

Carlsberg stræber efter at skabe et brandunivers for forbrugerne. I forhold til online 

branding faciliterer Carlsberg derigennem kommunikationen mellem forbrugerne frem for at 

lave reklame for deres produkter og brand.  

 

Carlsbergs ”Fan Challenge” udgør centrum for kommunikationen af den nye positionering på 

facebook. Konkurrencen underbygger den nye positionering ved at deltagerne skal gøre en 

ekstraordinær indsats med henblik på at opnå en selvbelønning, som både udgør mindre 

præmier og muligheden for at overrække Carlsbergs ”Man of the Match Award”. Carlsberg 

bruger kendte personer og metaforer i deres kommunikation på facebook, hvilket i forhold 
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til branding udgør en måde til at styrke forholdet mellem facebookmedlemmerne. Dette 

støtter op omkring det sociale link, som danner rammen for forbrugernes indbyrdes forhold 

til hinanden, der udgør en central del af et online socialt netværk som facebook. Set ud fra et 

branding perspektiv skaber Carlsberg gennem deres facebookkommunikation et 

brandunivers, hvor facebookmedlemmer tillægger Carlsbergs nye positionering historier. 

Dette spredes gennem word of mouth til facebookmedlemmernes facebookvenner, 

hvormed Carlsberg kan udbrede deres nye positionering.  

 

Efter at have analyseret Carlsberg fremgangsmåde i forhold til den nye positionering vil 

afhandlingen i efterfølgende hovedafsnit fokusere på forbrugerne.  
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3. Analyse af forbrugernes opfattelse af Carlsberg 
I hovedafsnit 3 skifter afhandlingen fra at fokusere på Carlsbergs fremgangsmåde til at 

analysere den symbolske betydning som forbrugerne tillægger Carlsbergs brand i forbindelse 

med udbredelsen af den nye positionering gennem UEFA EURO 2012. Denne analyse er 

baseret på kvalitative tilgange for at udlede et udsnit af forbrugernes forståelsesverden. 

 

3.1 Kvalitativ undersøgelse 

På baggrund af afhandlingens metodologiske tilgang, vælger dette hovedafsnit 

indledningsvis at argumentere for fravalget af kvantitative analyser. Ifølge Bryman et al. 

(2011: 408-409) udgør kvalitative undersøgelser normalt et mindre antal deltagere, hvorfor 

det ikke er muligt at generalisere til hele befolkningen som i kvantitative undersøgelser. I de 

kvalitative tilgange er der fokus på at forstå forbrugerne ud fra en holistisk tilgang til 

forbrugerens daglige forbrug af produktet, hvor spørgeskemaer begrænser indsigten til 

enkelte dele af deres opfattelse (Reynolds & Gutman, 1988: 11). Baggrunden for dette skal 

findes i at individer sjældent er i stand til udtrykke underbevidste tanker og følelser: “By 

relying on consumers to accurately report why they act the way they do, popular research 

methods like focus groups and surveys very often force customers to develop ”intellectual 

alibis”- to make sense out of things that they aren’t able to articulate due to their 

subconscious origins” (Carbone, 2003: 24). Til denne analyse vælges kvalitative analyser 

baseret på den interpretivistiske tilgang. Udgangspunktet er at kombinere flere kvalitative 

tilgange for at skabe metodetriangulering på tværs af metoder, datakilder og perspektiver 

(Bryman et al., 2011: 397). Brugen af forskellige metoder skaber et mere nuanceret billede 

af Carlsbergs brand samtidig med, at det mindsker risikoen for ”bias” ved kun at bruge en 

bestemt fremgangsmåde. Ud fra dette perspektiv tager undersøgelsen udgangspunkt i at 

bruge observationer og dybdeinterviews. 
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3.2 Forbrugernes fortolkning af Carlsbergs brand 
I forhold til tilgangen i dette hovedafsnit fokuseres der på kvalitative analyser. Disse 

repræsenterer ikke en endegyldig sandhed, men går i dybden med et udsnit af ligheder i 

individers ”mind-set” (Zerubavel, 1997: 6 & Cova et al., 2002: 601.). Dette kan som tidligere 

nævnt i kapitel 1.6.1 identificere forbrugernes ubevidste købsbeslutninger og præferencer i 

forhold til at vælge Carlsberg, som kan stilles i forhold til virksomhedens nye positionering. 

Derfor tager denne kvalitative analyse udgangspunkt i at undersøge disse underliggende 

præferencer og incitamenter for købsbeslutninger.  

 

3.3 Validitet og reliabilitet    

Dette hovedafsnit tager udgangspunkt i en field research med henblik på at svare på 

problemformulerings underspørgsmål ”Hvad er den symbolske betydning som Carlsbergs 

slutforbrugere tillægger Carlsbergs brand i forbindelse med virksomhedens nye 

positionering?”. Fremgangsmåden field research er valgt ud fra at kunne gå i dybden med 

den symbolske betydning som slutforbrugerne tillægger Carlsbergs brand. I forhold til brand 

management er nyere tilgange baseret på det konstruktivistiske paradigme, der 

hovedsageligt tager udgangspunkt i kvalitative tilgange. Derfor fokuserer dette afsnit på en 

kvalitativ dataindsamling gennem metodetriangulering.  

  

I forhold til metodetriangulering fokuserer dette hovedafsnit på den symbolske betydning 

som slutforbrugernes tillægger Carlsbergs brand både offline og online. Ifølge Bryman et al. 

(2011: 395-396) skaber metodetriangulering troværdighed, og derigennem validitet i forhold 

til undersøgelsen, idet undersøgelsesresultaterne underbygger hinanden. Dataene er 

indsamlet i forhold til ”purposive sampling” ud fra afhandlingens problemformulering 

omkring Carlsbergs brand: ”Because findings are to be interpreted in terms of a particular 

sample, it is not necessary for the sample to be representative of other populations” 

(Kozinets, 2002: 67). I forhold til reliabilitet er metoderne udspecificeret med hensigt på, at 

det er muligt at gentage denne undersøgelse på baggrund af samme fremgangsmåde og 

sociale rolle for at nå et lignende udfald (Ibid.). 
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Først og fremmest fokuserer analysen på en online dataindsamling af facebookkommentarer 

blandt Carlsbergs facebookmedlemmer. Herigennem er der udvalgt tre opslag fra Carlsberg 

med i alt 186 kommentarer fra de danske facebookmedlemmer. Set ud fra den indsamlede 

data kan der optræde fejlkilder idet det ikke muligt at identificere personen bag de skrevne 

kommentarer på facebook. Derfor er det valgt at fokuserer på 186 kommentarer for at 

mindske risikoen for fejlkilder. På baggrund af disse kommentarer forudsætter afhandlingen 

at det er muligt at fortolke på gennemgående konstruktioner som forbrugerne fremhæver i 

forhold til det givne opslag fra Carlsberg. 

 

Efterfølgende tager afhandlingen udgangspunkt i en dataindsamling gennem face-to-face 

kvalitative metoder. Herunder er udvalgt deltagerobservation og dybdeinterviews. I 

deltagerobservationer tages der udgangspunkt i to respondenter og seks respondenter i 

dybdeinterviewene der er udvalgt på baggrund af deres medlemskab af Carlsbergs 

facebookside. Gennem disse ”face-to-face” interview er der større baggrund for at mindske 

fejlkilderne, idet interviewer og respondent er samme sted og der er mulighed for at stille 

opfølgende spørgsmål. Der er dog mulighed for at respondenterne giver udtryk for 

kontroversielle holdning, hvilket ikke mindskes ved at sammenligne på tværs af 

transskriberinger. Det forudsættes at de kvalitative undersøgelser kunne være opfuldt af et 

spørgeskema for at generalisere til et samfundsfænomen. Set i lyset af at denne case er 

baseret på et udsnit af respondenternes ”mind-set” i forhold til Carlsbergs rolle i hverdagen, 

forudsættes det at den kvalitative dataindsamling skaber narrative fællesnævnere der kan 

bruges til at konkludere på afhandlingens problemformulering.   

3.4 Kvalitativ analyse ”online” 
Den første kvalitative metode indenfor afhandlingens metodetriangulering er netnografi. 

Netnografi svarer til etnografi og er en metode til at observere online kommunikation, der 

kan bruges i sammenhæng med andre kvalitative fremgangsmåder (Kozinets, 2010: 60). 

Ifølge Kozinets (2002: 62) afdækker kvalitative interviews de behov, meninger, valg og 

ønsker, som repræsenterer forbrugernes symbolske verden. Denne tilgang kan give indsigt i 

positioneringsstrategier (Kozinets, 2002: 66). Som tidligere nævnt fastlægger Carlsberg, at 
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deres målgruppe befinder sig på facebook, hvorfor denne undersøgelse vælger at inddrage 

netnografi i forbindelse med metodetriangulering ”The use of the term nethnography in that 

case would represent the importance of computer mediated communications in the lives of 

culture members, to include in their data collection strategies the triangulation between 

various online and offline sources of cultural understanding…” (Kozinets, 2010: 60). 

Netnografianalysen inddrages for at redegøre for, hvordan forbrugerne på facebook 

udtrykker sig om Carlsberg i forhold til branding. Med udgangspunkt i kommentarer fra 

medlemmer af Carlsbergs facebookside under UEFA EURO 2012-kampagnen skaber analysen 

et billede af den symbolske betydning, som online forbrugere tillægger Carlsbergs brand.  
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3.4.1 Metode  
Netnografi benyttes hyppigt til at studere fællesskaber i forhold til den strategiske brand 

management tilgang ”The community approach” (Heding et al., 2009: 195). Den 

netnografiske proces med udgangspunkt i forbrugernes kommentarer på Carlsbergs 

facebookside følger trinene i nedenstående figur 8.  

 
 

 

 

Formålet med analysen er at identificere tanker og følelser ud fra kommentarer på 

Carlsbergs facebookside. Kommunikationen på disse sider er forsinket i tid, idet individer kan 

kommenterer eller skrive opslag, som de senere følger op på. Dette repræsenterer en anden 

måde at kommunikere på, som Kozinets (2010: 69) definerer som ”computer mediated 

communication” (CMC), hvilket med tiden bliver til en del af individers kultur. Derudover 

påpeger Kozinets (2010: 70), hvordan individer ofte tilegner sig en frigjort opførsel, hvor 

individer blive mere åbne omkring, hvem de virkelig er på grund af den anonymitet, som det 

digitale medie tilbyder dem. Dette står i modsætning til Castells (2001: 63), som påpeger, at 

individers online kommunikation afspejler deres identitet mindre end i den virkelige verden. 

Derfor forsøger opgaven at tage udgangspunkt i flere forskellige kommentarer med den 

Figur 8; Dette illustrerer den netnografiske fremgangsmåde 

(Kozinets, 2010: 61).   
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hensigt, at kontroversielle holdninger bliver mindsket: ”The range of conversational 

participation was important to avoid the research being misled or unduly influenced by a 

minority of unrepresentative and vocal extremists” (Kozinets, 2002: 67). Selve 

observationsforløbet har fundet sted fra den 9. juni 2012 til den 2. juli 2012.  Herunder er 

der udvalgt danske kommentarer, som ikke relaterer direkte til Carlsbergs positionering for 

at mindske, hvad der i ”face-to-face” kvalitative undersøgelser kaldes ledende spørgsmål: 

”However, there is the potential for anonymous self-promotion by manufacturers and 

retailers” som derfor udelades ”where excluded from the data set” (Kozinets, 2002: 67). De 

udvalgte kommentarer fra facebooksiden er baseret på de danske forbrugeres udtrykte 

tanker og følelser, hvilket som tidligere nævnt svarer til ”purposive sampling”. Denne 

undersøgelse tager udgangspunkt i de danske kommentarer på Carlsbergs facebookside ud 

fra et etisk perspektiv (ibid.), hvor alle individernes personlige oplysninger tilsløres. Det 

etiske perspektiv er inddraget for at sikre folks anonymitet. Carlsbergs facebookside 

repræsenterer et åbent online medie, som individer igennem ”synes godt om” - funktionen 

kan få adgang til, hvorfor hver enkelt forbruger ikke er blevet kontaktet.   

 

Ifølge Bryman et al., (2011: 587) er en kodningsproces op til undersøgeren. I denne 

undersøgelse tager analysen udgangspunkt i Kozinets’ (2010: 119) proces i forhold til de 

udvalgte kommentarer fra Carlsbergs facebookside. Den følger en kronologisk 

fremgangsmåde, hvor der først og fremmest gives koder til specifikke fænomener i 

kommentarerne. Set ud fra at der under UEFA EURO 2012-kampagnen optræder en mindre 

række danske facebookopslag på Carlsbergs facebookside, er der udvalgt tre opslag fra 

Carlsbergs facebookside, som samtidigt ikke direkte fastsætter Carlsbergs positionering. Som 

tidligere nævnt vil et eksplicit opslag af Carlsbergs nye positionering skabe begrænset indsigt 

i forbrugernes dybereliggende meninger.  Disse kommentarer er kodet med henblik på at 

finde lignende indhold i henhold til andre opslag “The materials are sorted and sifted to 

identify similar phrases, shared sequences, relationships and differences; this abstracting 

process builds the categorized codes into higher-order, or more general, conceptual 

constructs, patterns or processes; comparing looks at the similarities and differences across 

data incidents” (Kozinets, 2010: 119). Processen følger herfra en iterativ abstraktionsproces, 
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hvor koder sættes op i forhold til hinanden (ibid.), hvormed der skabes konstruktioner, som 

slutteligt sættes i forhold til teori. Analysen tager udgangspunkt i en tæt relation mellem 

konstruktioner og abstraktionsprocessen for på den måde at skabe en dybere indsigt i 

forhold til det begrænsede udvalg af danske opslag, som ikke relaterer direkte til Carlsbergs 

produkt og positionering (Jf. bilag 2).  

 

Udvælgelsen af kommentarer foregår gennem ”purposive sampling” i forhold til Carlsberg, 

som indikerer tanker og følelser. For at fremme overskueligheden af fremgangsmåden er 

processen med at tilskrive noter til hvert fænomen udeladt i analysen. Dette vurderes ikke at 

begrænse analysens værdi, idet disse overvejelser løbende er tilpasset gennem abstraktion 

og udgør de endelige temaer, som er repræsenterede.    

  

3.4.3 Analyse og indsigter  
Under UEFA EURO 2012-kampagnen har Carlsberg oprettet en omfattende mængde opslag 

på facebook med tilhørende billeder. Størstedelen heraf relaterer til Carlsbergs produkt og 

er tæt forbundet med en direkte kommunikation af positioneringen. Derfor tager denne 

netnografi udgangspunkt i opslag, der som tidligere nævnt ikke relaterer direkte til Carlsberg 

for at skabe indsigt i forbrugernes forståelsesverden. Ifølge Kozinets (2002: 67) forekommer 

der mange kommentarer med overflødig information. Derfor tager analysen udgangspunkt i 

udvalgte kommentarer.  

 

I forbindelse med at Danmark under UEFA-EURO 2012 spillede landskamp mod tre andre 

nationers fodboldlandshold, oprettede Carlsberg en række opslag på dansk på deres 

facebookside. Disse tre lande udgjorde Holland, Tyskland og Portugal. På baggrund af disse 

opslag er der oprettet et stort antal af kommentarer, hvori der er identificeret 

gennemgående konstruktioner (Jf. bilag 2).  

  

Gennemgående bruger danskerne ”vi” i forhold til at stå sammen som et fællesskab, hvilket 

kan ses i nedenstående kommentar.  
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Dette symboliserer et tilhørsforhold til landet, hvor danskerne er fælles om sammen at vinde 

over den anden nations landshold. Derigennem skaber det en fælles identitet som danskere 

(Giddens et al., 2011: 76). Ifølge Zaltman & Zaltman (2008: 140) søger individer et fællesskab 

på samfundsniveau. Set ud fra hvordan facebookmedlemmerne i forhold til det at være 

dansker skaber et ”vi”, repræsenterer dette en ”in-group”, hvormed de opnår et fællesskab, 

som gør, at de er en del af triben, der støtter op omkring det danske fodboldlandshold (Cova 

et al., 2002: 607).  

 

Derudover er der gennemgående inddraget en række metaforer, som ”vi” som fællesskab er 

oppe imod. Disse metaforer repræsenterer forskellige symboler, som tillægges den nation, 

som danskerne spiller fodbold imod. Metaforerne repræsenterer symboler som ”la l’orange” 

og ”tulipanen”, hvilket er illustreret i nedenstående kommentar.  

 

 

 

 

Derigennem skaber danskerne en national identitet på en socialnetværks side, som en 

virksomhed faciliterer (Giddens et al.,2011: 76). 

 

Samtidig er facebook kommentarerne identificeret gennem konstruktioner som ”de”, der 

repræsenterer det andet landshold. ”De” repræsenterer derfor ikke en del af fællesskabet 

og er ”out-group” (Cova et al., 2002: 607). Her gøres der igen brug af metaforer i forhold til 

det andet landshold, hvor de sidestilles med metaforer, som repræsenterer produkter og 

Print Screen; A: Facebookkommentar (Carlsbergs 

facebookside, 2012) 

Print Screen; B: Facebookkommentar (Carlsbergs facebookside, 

2012) 
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stereotyper ”de andre”. Dette sker gennem metaforer som ”blomsteravler, tulipaner, 

knækpølser og pomadedrengen”. Dette er illustreret i nedenstående eksempel.  

 

 
 

 

Derudover er der handlingsmetaforer som ”de skvatter, de knækkes, vi slagter dem og vi slår 

dem”, hvilket er illustreret i efterfølgende kommentar.  

 

 
 

Disse repræsenterer et specifikt ordbrug, som danner rammen for en tribes ritualer: ”Rituals 

are a tribe’s expression of shared beliefs and social belonging” (Cova et al., 2002: 609).  

 

I forhold til Carlsbergs opslag angående fodboldkampene giver kommentarerne udtryk for et 

”dem” og ”os”. Dette fænomen blandt andet også i forbindelse med et studie indenfor 

militæret: ”Consequently, cadets developed an “them” and “us” approach towards the 

academy hierarchy, and worked out ingenious ways to protect each other against reprisal” 

(Agafonoff, 2006: 116). I forhold til Carlsberg har fænomenet ikke samme negative 

baggrund, men de samme konstruktioner i relation til ”os” og ”dem” er gennemgående i 

analysen. Derudover er der identificeret kommentarer, hvor individerne udtrykker, hvordan 

at både landsholdsspillere og træneren er deres helte. Dette er illustreret i efterfølgende 

kommentar.  

 

Print Screen; D: Facebookkommentar (Carlsbergs facebookside, 

2012) 

Print Screen; C: Facebookkommentar (Carlsbergs facebookside, 

2012) 
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Den udbredte brug af metaforer og henvisning til landsholdspillerne som helte er med til at 

forstærke ritualerne og derigennem det social forhold facebookmedlemmerne imellem 

(Cova et al., 2002: 609).  

3.5 Kvalitativ analyse ”face-to-face” 

Da Carlsbergs produkter ikke bliver konsumeret på facebook, forudsætter undersøgelsen, at 

dette medievalg udgør en måde, hvorpå Carlsberg kan nå ud til forbrugerne. Derfor 

inddrager undersøgelsen samtidig ”face-to-face” kvalitative tilgange i og med, at facebook 

ikke udgør det egentlige omdrejningspunkt for konsumeringen af Carlsbergs produkter: 

”Alternatively, where the focal construct extends beyond the online community context into 

the lager social world, it would be wrong to assume that we could gain a complete picture 

through a pure netnography” (Kozinets, 2010: 65). I modsætning til analysen af posteringer 

på Carlsbergs facebookside er der i forhold til ”face-to-face” kvalitative interviews udvalgt en 

mere specifik målgruppe. Disse respondenter er baseret på Carlsbergs 

målgruppebeskrivelse, der henvender sig til de ”unge voksne” forbrugere baseret på 

tidligere nævnte ”purposive samling” tilgang.  

3.6 Deltagerobservation 

Den kvalitative analyse inddrager deltagerobservation for at opnå et indblik i hvordan øl 

passer ind i forbrugernes hverdag. 

3.6.1 Metode 
I forhold til at forstå den symbolske betydning af Carlsberg inddrager analysen 

deltagerobservation som et led i metodetrianguleringen indenfor det interpretivistiske 

forskningsfelt. Ifølge Suri et al. (2006: 247) er en af styrkerne ved deltagerobservation, at 

Print Screen; E: Facebookkommentar (Carlsbergs facebookside, 

2012) 



 73 -218 

den kan belyse forbrugeradfærd i forbindelse som mening, livsstil, mening og identitet. 

Ifølge Carbone (2003: 25) er deltagerobservation en af de gængse metoder til at afdække 

underbevidste faktorer hos forbrugerne. Et af fundamenterne i deltagerobservation er at 

observere forbrugere i deres naturlige omgivelser. Det giver en dybere forståelse af 

forbrugerne i forhold til den kontekst, hvor de konsumerer Carlsbergs produkter ”Instead of 

being based on personal emotions, the consuming individual is a member of a tribe, where 

the product symbolism creates a universe for the tribe” (Østergaard & Jantzen i Cova & Cova, 

2002: 601). Set ud fra den symbolske betydning af Carlsberg giver det muligheden for at 

forstå, hvordan øl passer ind i en social kontekst. Dette tilføjer et nyt element til 

metodetrianguleringen, da netnografi og dybdeinterviews finder sted under andre 

omstændigheder. Den sociale kontekst vurderes som værende et vigtigt element i forhold til 

at undersøge den symbolske betydning, idet at individers identitet også skabes socialt ” As 

symbolic interactionists tell us, even sovereign identities require the interpretive support of 

others to give them ballast” (Holt, 2002: 83). Derfor vælger undersøgelsen at inkludere 

denne tilgang for at afdække forbrugernes sociale behov.   

 

3.6.1.1 Respondenter   
Fremgangsmåden fokuserer på at observere en kvinde og en mand for at afdække 

kønsbestemte karakteristika. Valget af observationsdeltagere er baseret på Carlsbergs 

målgruppe om den ”unge-voksne” forbruger, der har en profil på facebook. Nedenstående 

figur 9 viser respondenternes karakteristika.   

   

Navn Alder Beskæftigelse Bosted På facebook 

Arne T. 25 Studerende  Hovedstaden Dagligt 

Else D.  28 Pædagog  Hovedstaden Dagligt 

    

 

 

Forbrugernes navne er synonymer for at fremme åbne svarmuligheder (Jf. bilag 3).  

Figur 9; Figuren illustrerer observationsdeltagernes 
karakteristika (Ringberget al., 2003: 610).  
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Ifølge Giddens et al. (2011: 27) kan et mindre antal af deltagere vise sig at begrænse 

undersøgelsesresultaterne. Dette står i modsætning til Suri et al. (2006: 248), som påpeger 

at antallet af observationsdeltagere i forbindelse med virksomhedsaktiviteter generelt udgør 

et mindre antal. Derudover er observationsundersøgelsen en del af en 

trianguleringsmetode, hvor der sammenlignes på tværs af metoder. I forhold til medlemmer 

af Carlsbergs facebookside var det ikke muligt at skabe kontakt til et tilstrækkeligt antal 

deltagere gennem dette online medie i henhold til ”purposive sampling”. Derfor er der brugt 

”snowball sampling” i forhold til at finde frem til kvinden i ovenstående tabel 1. Denne 

samplingsmetode af deltagerudvælgelse bygger på Bryman et al. (2011) fremgangsmåde 

som ”… asked women managers to suggest other potential interviewees” (491). Efter selve 

observationerne foretages der interviews, hvor der ”probes” ved hjælp af Reynolds et al., 

(1988: 12) ”laddering teknik”, som et led i at observationsdeltagerne skaber selvrefleksion i 

forhold til undersøgerens observationer (Agafonoff, 2006: 120). Dette skaber links mellem 

meningsenheder til ”end values” (Reynolds et al., 1988: 12) 

 

3.6.1.2 Observationsforløb  
Deltagerobservationerne fandt sted i forskellige omgivelser, hvor forbrugerne normalt 

konsumerede Carlsberg. Kvinden havde inviteret hendes omgangskreds ud til en dag på 

Bakken, hvor jeg blev inviteret med som gæst. Under deltagerobservationen af manden, blev 

jeg ringet op, idet der var opstået en spontan fest på hans kollegium. I begge tilfælde deltog 

jeg som ”participant as observer”, idet deltagerne på dagen inviterede mig til at deltage 

aktivt (Jf. figur 10).    
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Set ud fra figur 10 skaber ”Participant as Observer” en indgangsvinkel til at studere 

forbrugernes identitet, den sociale kontekst samt forbrugerkulturen. Med udgangspunkt i 

deltagerobservationerne havde deltagerne andre forpligtelser senere på dagen, hvorfor vi 

aftalte at udføre interviews dagen derpå. Dette er ifølge Bryman et al. (2011: 392) en af 

styrkerne ved kvalitative fremgangsmåder, idet de giver undersøgeren mulighed for at 

henvende sig til respondenterne igen. Interviewets fremgangsmåde tog udgangspunkt i 

observationerne fra dagen før, hvor der gennem ”laddering-teknikker” stilles ikke-ledende 

spørgsmål ”Laddering involves a tailored interviewing format using primarily a series of 

directed probes, typified by the "Why is that important to you?" (Reynolds et al., 1988: 12).  

  

3.6.1.3 Analyse - ”Open Coding” 
De symbolske værdier hos Carlsbergs forbrugere analyseres gennem Strauss et al. (1998: 

101) ”open coding”, som er en del af Grounded Theory. Kodningsprocessen tager 

udgangspunkt i forbrugernes narrativer, som er transskriberet med koder (Jf. bilag 4+5) 

”Grounded Theory […] has become by far the most widely used framework for analysing 

qualitative data” (Bryman et al., 2011: 577). ”Open coding” repræsenterer en udbredt 

fremgangsmåde til analyse af kvalitativt data og er tidligere brugt i forbindelse med ZMET, 

som anvendes i kapitel 3.7. (Ringberg et al., 2003: 611) samt deltagerobservation (Bryman et 

al., 2011: 579).  

Figur 10; Figuren illustrerer forskellige dimensioner af 

involvering indenfor observation (Agafonoff, 2006: 118) 
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Fremgangsmåden består i at opdele dataene og herunder narrativer i handlinger, events, 

ideer og hændelser og tilføre dem passende koder. Disse labels tillægges en sætning eller et 

afsnit med en bestemt mening, som kan være baseret på tidligere afsnit, der indeholder 

samme mening (Strauss et al., 1998: 103-105). Gennem den kontante sammenligning af 

koder i hvert enkelt forbrugers narrativ, samt på tværs af narrativerne opstår der 

gennemgående koder, som repræsenterer koncepter. Disse koncepter klassificerer Bryman 

et al., (2011) som ”labels given to discrete phenomena” (578). Ifølge Strauss et al. (1998: 

103) repræsenterer disse fænomener begivenheder, objekter, handlinger eller interaktioner, 

som undersøgeren kan gruppere under samme koncept. I forhold til interviewdeltagernes 

narrativer er det undersøgeren, som finder relevante fænomener kaldet koncepter sat i 

relation til både data og undersøgelsens fokus (Strauss et al., 1998: 103). Sagt på en anden 

måde dannes gennemgående koncepter ved at trække specifikke koder op på et højere 

abstraktniveau under betegnelsen koncepter, hvormed det kan stilles i forhold til lignende 

gennemgående koncepter og koder. Ifølge Bryman et al. (2011: 578) kan denne proces 

forsætte ved at sammenlægge lignende koncepter i forhold til at udføre ”konstant 

sammenligning”, hvormed de når et nyt abstraktionsniveau kaldet kategorier. På dette 

område kritiserer Bryman et al. (2011: 579) Grounded Theory for ikke tydeligt at 

udspecificere, hvad forskellen er på analysen af koncepter og kategorier. Derfor tager 

analysen udgangspunkt i Ringberg et al. (2003: 611-612) tilgang til ”open coding”, hvor 

konstruktionerne, som er fundet i dataene, udgør koncepter baseret på forbrugernes ideer, 

tanker, værdier og meninger. Disse sammensættes først i et ”mind-map” for de enkelte 

interviewdeltagere, som identificerer sammenhængene i forbrugernes forståelsesverden i 

forhold til Carlsberg.  

 

Herefter udarbejdes et konsensus kort til at identificere forbrugernes samlede 

forståelsesverden ud fra områder, hvor de overlapper hinanden. Dette står i relation til, at 

individer både tænker individuelt samtidig med at være påvirket af socialisering: ”In the 

course of socialization each of us develops a sense of identity and the capacity for 

independent thought and action” (Giddens et al., 2011 76). Derudfra er dybereliggende 
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temaer kulturelt betinget og skabt gennem social interaktion ”Juxtaposing these maps 

reveals cognitive overlaps among the informants and identifies deeper lying socio-cultural 

themes at play” (Ringberg et al., 2003: 612). Ifølge Strauss et al. (1998: 120) kan 

kodningsprocessen starte på forskellige niveauer, nærmere bestemt linje-for-linje, sætning-

for-sætning eller afsnit-for-afsnit alt efter, hvor dyb undersøgelsen skal være. Derudover er 

der ved brug af ”laddering” fremgangsmåden fra Reynolds et al. (1998: 11) skabt 

gennemgående links fra tanker og følelser til dybereliggende værdier. Derfor tager analysen 

udgangspunkt i gennemgående konstruktioner i forbrugernes narrativer (Ringberg et al., 

2003: 611-612) ud fra afsnit-for-afsnit (Strauss et al., 1998: 120), hvorefter de sammenlignes 

på tværs af de to interviews med henblik på at afdække ”thought communities” (Jf. kapitel 

1.6). Denne fremgangsmåde er valgt for at afdække konstruktioner, der afspejler Carlsbergs 

rolle i forbrugernes hverdag.      

 

I analysen af observationerne er der lavet to ”mind maps”, ét for hver af de to deltagere (Jf. 

bilag 6+7) baseret på ”open coding” (Strauss et al., 1998: 101). Kodningsprocessen følger 

fremgangsmåden i figur 11.  

 

 
 

 

Figur 11; Denne illustrerer kodningsprocessen af 

respondenternes narrativer (Efter egen udarbejdelse).  
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3.6.5 Analyse og Indsigter 
Dette afsnit tager udgangspunkt i en narrativ analyse af transskriberinger baseret på 

deltagerobservationerne. Fremgangsmåden for analysen bygger på at afdække de links, som 

forbrugerne fremkalder fra attributter til fordele og videre til slutværdier. Denne 

fremgangsmåde repræsenterer en sammenlægning af Reynolds et al. (1988) ”Means-End 

Chains” og Strauss et al. (1998: 101) ”open coding”. De to narrativer er baseret på 

Agafonoffs (2006: 120) ”Self-reflective”, hvor der stilles uddybende spørgsmål til det 

observerede, som herefter uddybes i forhold til ”Probing” (Reynolds et al., 1988: 12).  Dette 

muliggør skabelsen af et konsensuskort i forhold til de to observationsdeltagere, som 

efterfølgende sidestilles med indsigterne fra de andre kvalitative undersøgelser.  

 

Konsensuskortet i figur 12 repræsenterer de identificerede symbolske værdier, som 

forbrugerne forbinder med Carlsberg. Konsensuskortet skal læses fra toppen med de 

identificerede attributter (Carlsberg) til fordele (Samlingspunkt med bekendte, møde nye 

mennesker, pligter, afbræk, transformation, fællesskab, øl forstærker situationen) til 

slutværdien (sjov).  
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Carlsberg 

afbræk 

Transformation 

Sjov 

Møde nye 
mennesker 

Øl forstærker 
situationen 

Samlingspunkt 
med bekendte 

Fællesskab 

Pligter 

Figur 12; Denne figur viser respondenternes samlede narrative 

links fra observationsinterviewene i et konsensus kort 

(Ringberg et al., 2003: 612 & egen udarbejdelse).   
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De første konstruktioner i konsensus kortet udgør ”samlingspunkt med bekendte”, ”møde 

nye mennesker” og ”fællesskab”. Disse indikerer vigtigheden af det sociale aspekt i 

forbindelse med konsumeringen af Carlsberg (Belk i Combe, Crowther & Greenland et al., 

2003: 3).  

 

Disse konstruktioner linker først og fremmest videre til ”øl forstærker situationen”, som 

indikerer, hvordan det at drikke øl i en fællesskabskontekst fremtvinger en anden adfærd 

end normalt.  

 

”Det havde vi jo nok ikke gjort, hvis ikke øllene havde været involveret, så var man jo bare 

taget hjem” (Else D.).     

 

”Jeg tror, at jo flere der er sammen, specielt venner, så ender det meget hurtigt ud med, at 

man skal i byen, så jeg tror, at festen tager fart hurtigere” (Arne T.). 

 

I forhold til tribes indikerer dette, at øl udgør et biprodukt i forhold til fællesskabet, hvormed 

det sociale link til andre individer går forud for produktet (Cova et al., 2002: 595).  

 

Slutværdien i konsensuskortet udgør ”sjov” og indikerer en hedonistisk adfærd ved 

derigennem at fremme følelsen af at have det sjovt (Arnould et al., 2005: 131). ”Sjov” er 

direkte forbundet både med det at være et fællesskab, men samtidig også det at øl 

forstærker situationen og dermed gør det sjovt.   

 

”Det er på grund af, at når man er fem, så er det bare sjovere at vælte byen, end når man er 

to” (Arne T.). 

 

”Det gjorde jo bare, at aftenen blev lidt sjovere, da man lige sluttede af inde i byen” (Else D.)  

 

Disse gennemgående konstruktioner indikerer det sociale aspekt i at drikke øl. Her er 

individer samlet om at drikke øl i grupper. Derudover er der identificeret individuelle årsager 
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til at drikke øl. Disse konstruktioner går ikke direkte i forbindelse med sociale fremkaldelser i 

konsensus kortet.  

 

Slutkonstruktionen i forhold til respondenternes individuelle konstruktioner er 

”Transformation”. Denne konstruktion dækker ifølge Olsen et al. (2002: 487) over, at 

individer søger en ændring i den emotionelle eller kognitive tilstand.  

 

I dette første citat leder respondenten op til transformationen gennem konstruktionerne 

”pligter” og ”afbræk”:   

 

”Som studerende så er min hverdag specielt her i sommerferien meget, at jeg arbejder en 

tre til fire gange om ugen i et hamrende kedeligt arbejde” […] ”Den der med at man så 

kommer hjem og ser der er en fest, hvor folk er glade oppe og køre og løsslupne, der sker 

bare et break fra hverdagen af. Det gør egentligt bare, at man skal ud og glemme det her 

kedelige arbejde, som man skal stå op til i morgen igen klokken otte til 120 kr. i timen, som 

skal bruges i forbindelse med ens studieforløb” (Arne T.). 

 

I det næste citat leder respondentens narrativ frem til transformation gennem ”afbræk” og 

”pligter”:   

 

”Det er lige sådan et break fra det virkelig liv eller et legalt break, og det har alle mennesker 

brug for, nogen mere end andre” […] ”Det tror jeg måske også hænger rigtig meget sammen 

med, at jeg er rigtig engageret i mit arbejde, og det er faktisk slidende altså…” […]. ”De der 

bekymringer man som for mig godt kan være tankestrømme eller sådan og det at få det 

brudt” […] ”Det hjælper det til at have sådan en aften og få brudt alle de fucking 

bekymringer, man går og har og måske også ikke få så mange bekymringer…” (Else D.).  

 

Gennemgående i denne analyse er der identificeret konstruktioner, hvor respondenterne 

fokuserer på sociale konstruktioner og derigennem opnår slutværdien at have det ”sjov”. I 

forhold til konstruktionen ”sjov” optræder den i ovennævnte eksempel i forbindelse med 
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arbejde. Dette kan kobles til Carlsbergs nye positionering om at yde en ekstraordinær 

indsats, som her er arbejde, hvilket står i kontrast til at have det sjovt. Derigennem opnår 

respondenterne belønning at have det sjovt, efter at have været på arbejde. Set ud fra 

konstruktionen fællesskab skyldes det ifølge Zaltman et al. (2008: 127), at mennesker er 

sociale individer, som har brug for fællesskab og det at høre til. Derudover identificerede 

analysen, hvordan respondenterne søger transformation og derigennem en ændring i deres 

kognitive og emotionelle tilstand.  

 

Det næste kapitel fokuserer på dybdeinterviews som et led i metodetrianguleringen og det 

at fremkalde symbolske værdier, der forbindes med Carlsberg.    

 

3.7 Dybdeinterviews 
Dybdeinterviews udgør en face-to-face kvalitativ metode, hvormed undersøgeren kan stille 

uddybende spørgsmål til respondenterne alt efter hvilken type interviewguide, der følges.  

 

3.7.1 Metode 
Set ud fra den symbolske betydning af Carlsberg inddrager undersøgelsen narrative 

dybdeinterviews som et led i metodetrianguleringen. Indenfor de kvalitative 

dybdeinterviews eksisterer der forskellige tilgange til at skabe indsigt i forbrugernes 

forståelsesverden. Denne analyse vælger at tage udgangspunkt i Zaltman Metaphor 

Elicitation Technique (ZMET) (Zaltman et al., 1994: 503). Denne afhandling bruger første 

halvdel af ZMET til at udføre et semi-struktureret interview af forbrugerne (Ringberg et al., 

2003: 610). Den første halvdel af interviewguiden følger spørgeguiden i figur 13.   

 

 Figur 13; Figuren illustrerer de første 5 trin i Zaltman’s 
Metaphor Elidtation Technique (Zaltman et al., 1994: 503).  
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Formålet med at inkorporere det semi-strukturerede interview er at fremkalde forbrugernes 

dybereliggende værdier og holdninger i forhold til Carlsberg (Ringberg et al., 2003: 611). Til 

at fremkalde disse værdier og holdninger er ZMET baseret på at deltagerne medbringer 

billeder til interviewet som baggrund for spørgeguiden. Dette fremtvinger forbrugernes egen 

viden, opfattelse og forventninger og opfordrer samtidig til at fremkalde uopdagede 

konstruktioner (Zaltman et al., 1994: 503). Denne interviewtilgang er valgt på baggrund af, at 

individer tænker i billeder og ikke i ord ”Neuroscience has revealed that humans think more 

in images than in words” (Carbone, 2003: 25). Derfor bruges ZMET idet, at “the image that a 

person has about a brand consists of both verbal and nonverbal representations” (Zaltman 

et al., 1994: 503). De billeder, som individerne medbringer til interviewet, er baseret på 

deres egne tanker og følelser, hvorpå intervieweren kan spørge indtil disse billeder i løbet af 

interviewet. Dette står i modsætning til Bryman et al. (2011: 477), hvor interviewer selv 

udvikler spørgeguiden fra bunden. Derfor vælger denne undersøgelse at bruge ZMET for at 

gå i dybden med forbrugernes underliggende tanker og følelser omkring Carlsberg. En af 

svaghederne ved ZMET er ifølge Zaltman et al. (1994: 507), at metoden er svær at bruge for 

nybegyndere. Med henblik på at mindske dette problem er der udført en række 

pilotinterviews for at blive mere bekendt med metoden, inden respondenterne blev 

interviewet.  

 

Kombinationen af ZMET med det semi-strukturerede interview giver mulighed for at gå i 

dybden med temaer, som opstår i interviewsituationen ”Questions that are not included in 

the guide may be asked as the interviewer picks up on things said by interviewees” (Bryman 

et al., 2011: 467). Disse temaer uddybes nærmere gennem laddering-interview ”The ZMET 

process can provide a deeper and richer understanding of the important personal constructs 

elicited through traditional laddering probes” (Olsen et al., 2002: 480). Dette skal facilitere 

fremkaldelsen af underliggende værdier (Reynolds et al., 1988, 11), som relaterer til 

Carlsbergs positionering. Det er derfor en metode til at nå frem til dybereliggende værdier 

uden på forhånd at sætte en ramme for, hvad mulige underliggende værdier kan være for 

forbrugeren ”Understanding the respondent involves putting aside all internal references and 
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biases while putting oneself in the respondent's place” (Reynolds et al., 1998: 14). Dette står i 

relation til det interpretivistiske forskningsfelt, hvor fokus som tidligere nævnt i kapitel 1.4 er 

at forstå forbrugerne i forhold til deres subjektive verdenssyn. Derfor bruges der ”laddering 

teknikken” til at fremkalde konstruktioner ud fra forbrugerens forståelsesverden. På det 

grundlag er den sidste halvdel ZMET interviewet udeladt til fordel for at få uddybet alle 

konstruktioner allerede fra første trin i processen. Reynolds et al. (1988: 14) påpeger 

nødvendigheden af at intervieweren har kendskab til, hvad der kendetegner attributter, 

konsekvenser og værdier, hvilket er forsøgt afdækket gennem ”laddering theory” (Reynolds 

et al., 1988) samt i praksis gennem pilotinterviewene.  

 

3.7.1.1 Respondenter  
Forbrugerne i ZMET-interviewene er bosiddende forskellige steder. To af deltagerne i Jylland 

og de resterende fire i København. Deltagerne er primært valgt på baggrund af ”purposive 

sampling”, dog er en af deltagerne fundet gennem ”snowball sampling” (Jf. kapitel 3.6). Der 

er valgt to piger ud af de i alt seks deltagere til dybdeinterviews i forhold til den typiske 

dansker, hvor mænd ifølge Holm (2012) på årsbasis indtager 13 liter ren alkohol, mens 

kvinder indtager otte liter. Den demografiske opdeling i forhold til køn og alder er valgt for at 

opnå en bred målgruppe med fokus på at skabe en blanding af både heterogene og 

homogene undersøgelsesresultater for at opnå validitet og samtidig fremkalde flest mulige 

symbolske værdier blandt målgruppen.  

 

 

Figur 14 viser de karakteristika, som kendetegner forbrugerne for denne undersøgelse, hvor 

synonymer erstatter interviewdeltagernes navne. 

Navn Alder Beskæftigelse Bosted På facebook 

Christian M. 20 Studerende Hovedstaden Dagligt 

Niels K. 27 Revisor Jylland Dagligt 

Katrine C. 25 Marketing Jylland Dagligt 
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Anne M. 29 Studerende Hovedstaden Dagligt 

Anders D. 25 Studerende Hovedstaden Dagligt 

Lars M. 31 Håndværker Hovedstaden Ugentligt 

  

 

Ifølge Zaltman (1997: 432) udgør 4-5 interviewdeltagere et repræsentativt antal personer i 

forhold til at fremkalde konstruktioner til det endelige konsensus kort. Dette skyldes det 

sociokulturelle perspektiv, hvor individer bliver påvirket af sine omgivelser “The mind is not 

the possession of the individual, it grows from interpersonal associations and other 

interactions within a socio-cultural world” (Zaltman, 1997: 432). I sammenhæng med denne 

undersøgelse bruges ZMET til at identificere disse overensstemmelser for at klarlægge 

dybereliggende holdninger og værdier blandt Carlsbergs forbrugere.  

I forhold til selve interviewet fik alle interviewdeltagere omkring en uge før interviewet en 

besked via facebook med praktiske informationer omkring interviewet:  

 

Omdrejningspunktet for interviewet udgør det ”generiske” spørgsmål ”hvad er dine tanker 

og følelser om Carlsberg?” samt at finde 5-6 billeder, som repræsenterer disse tanker og 

følelser (Ringberg et al., 2003: 610-611). Det generiske spørgsmål er udvalgt på baggrund af 

det kendskab, som danskerne har til Carlsberg, samtidig med at virksomheden optræder 

som en integreret del af den danske kultur (Vi er mest stolte af øl og smør, 2011). Derudover 

er det ifølge Zaltman et al. (1994: 503) muligt at benytte brandnavne i forbindelse med 

Figur 14; Figuren illustrerer interviewdeltagernes 
karakteristika (Ringberg et al., 2003: 610).  



 86 -218 

ZMET interviews. Derfor er Carlsberg valgt som omdrejningspunkt frem for tanker og følelser 

om at ”drikke øl”, idet at danskerne oplever en form for følelsesmæssig tilknytning til 

brandet. Denne strategiske overvejelse er baseret på at kunne gå i dybden med symbolske 

værdier omhandlende Carlsberg i forbindelse med den nye positionering.  

3.7.1.2 Analyse ”Open coding” 
Analysen af de seks interviewdeltagere er baseret på ”open coding”, som tidligere er 

udspecificeret i kapitel 3.6. Analysens fremgangsmåde er foretaget gennem abstraktioner af 

konstruktioner fundet i dataene, der er baseret på koncepter omhandlende forbrugernes 

ideer, værdier, meninger og tanker. Denne proces er foretaget i de transskriberede 

narrativer i forhold til de respektive interviews med hver respondent (Jf. bilag 8-13). 

Efterfølgende er der udviklet seks individuelle ”mind-maps” for hver af forbrugerne (Jf. bilag 

14-19). Herefter er der lavet et konsensus kort ved iterativt at sammenligne 

konstruktionerne i de individuelle ”mind-maps” (Olsen et al., 2002: 477), som slutteligt 

illustrerer de gennemgående tankemønstre (Jf. kapitel 1.6.3). Konsensus kortet identificerer 

gennemgående konstruktioner, som repræsenterer subkulturelle værdier. Grænsen er at en 

fjerdedel af deltagerne skal have samme narrative links, for at det udgør gennemgående 

tankemønstre (Olsen et al., 2002: 487). Derigennem udelades nogen af de mellemliggende 

produktfordele for at nå frem til disse links (Olsen et al., 2002: 487). Disse narrative links kan 

aflæses i efterfølgende konsensus kort fra top mod bund i forhold til attributter, fordele og 

slutværdier.  
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Figur 15; Denne figur viser respondenternes samlede narrative 

links fra dybdeinterviewene i et konsensus kort (Ringberg et 

al., 2003: 612 & egen udarbejdelse).   

 



 88 -218 

På baggrund af det samlede konsensus kort vil undersøgelsen herfra gå i dybden med at 

identificere de bagvedliggende grunde for de forskellige gennemgående temaer.  

3.7.4 Analyse og Indsigter 
Med udgangspunkt i interviewdeltagernes samlede konsensus kort fokuserer dette afsnit på 

at redegøre for forbrugernes samlede mentale konstruktioner, der er identificeret i forhold 

til analysen (Ringberg et al., 2003: 612). Som tidligere nævnt i kapitel 1.6 repræsenterer 

disse konstruktioner et udsnit af følelser, tanker og meninger fra et ”thought community”. I 

denne undersøgelse udgør dette ”thought community” Carlsbergs forbrugere og den 

symbolske betydning, som de tillægger Carlsberg. Konsensus kortet udgør en 

sammensætning af de enkelte forbrugeres ”mind-maps” (Jf. bilag 13-19). Set ud fra 

respondenternes demografiske opdeling er der ikke fundet konstruktioner, der specifikt er 

fremkaldt i forhold til alder, køn og bosted. Derfor tager analysen udgangspunkt i det 

overordnede konsensus kort.    

 

Konsensus kortet er opbygget i forhold til ”means-end chains” (Reynolds et al., 1988: 11), 

der øverst repræsenterer attributter, som forbindes med Carlsberg (Dansk succes, fredagsøl, 

fodbold) til personlige fordele (Samlingspunkt med bekendte, afbræk, kobler af, frihed med 

videre) til slutværdier (Fællesskab, sjov, stolthed, selvrealisering) (Ringberg et al., 2003: 612). 

Formålet i denne opbygning er at opnå en dybere forståelse af forbrugernes symbolske 

betydning i forhold til Carlsbergs positioneringsstrategi ”This more indepth profiling of the 

consumer and his or her relationship to products offers potential not only for understanding 

the "cognitive" positionings of current products but also permits the development of 

positioning strategies  for new products” (Reynolds et al., 1988, 11). Ifølge Olsen et al. (2002: 

484) skal antallet af links udgøre minimum en fjerdedel af forbrugernes konstruktioner. På 

baggrund af de seks respondenter svarer det i denne undersøgelse til to forbrugere.  

  

Ifølge Ringberg et al. (2002: 612) skal konsensus kortet ses ud fra et holistisk perspektiv, hvor 

der tages udgangspunkt i de konstruktioner, som genererer flest links. Disse links er med til 

at skabe indsigt i, hvordan produktet er en del af forbrugernes dagligdag (Reynolds et al., 
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1988: 11). Derfor tager følgende analyse først udgangspunkt i disse narrative links på 

baggrund af citater fra forbrugernes narrativer.  

 

Den første konstruktion, der genererer flere links til de omkringliggende konstruktioner, er 

”Samlingspunkt med bekendtskaber”. Denne konstruktion repræsenterer en 

gennemgående tendens i de enkelte narrativer, hvor Carlsberg indgår i en social kontekst. 

Dette illustreres gennem nedenstående citater:   

 

”Jamen inden der sad vi oppe ved en veninde. Jeg tror vi sad seks piger eller sådan noget, og 

vi havde hygget os og fået noget at drikke, og der var lidt at spise, og det var gode veninder, 

som man ser meget, men ikke nok i forhold til, hvad man burde” (Katrine C.).  

  

”… Øh det symboliserer egentligt ikke så meget det med festival, men mere det, øh den 

samling af mennesker, hvad enten det så er festival eller sammen med kammeraterne eller 

sådan nogle ting, så Carlsberg det bringer jo nogle tanker frem omkring, øh fest og sådan 

nogle ting, fordi øl det tit og ofte er noget, som indgår” (Niels K.).  

 

Forbrugerne lægger i forhold til attributter generelt vægt på de sociale sammenhænge, og 

hvordan Carlsberg indgår i diverse arrangementer, hvor de er samlet med venner og 

bekendte. I de ovenstående to tilfælde udgør disse arrangementer Roskilde Festivalen og et 

opvarmningsarrangement til Grøn Koncert. Udgangspunktet for begge citater er 

forbrugernes narrativer fremkaldt gennem deres medbragte billeder, som henleder til to af 

Carlsbergs sponsorater i forhold til deres ”premium mærke” Tuborg  

(A: Carlsberg Group, 2012). Ifølge Belk i Combe et al. (2003) udgør det en social aktivitet at 

drikke øl. Individer drikker normalt øl i forbindelse med sociale arrangementer. Herigennem 

opstår der en gruppeidentitet omkring det at dele øl, hvormed det udgør et symbol “The 

consumption of alcoholic drink has historically been a social event occurring in public houses, 

bars, restaurants and clubs, thus reinforcing group identity. Sharing food and drink becomes 

a symbolic way of sharing group identity” (3).  
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Et af de andre områder som genererer flest links er frihed. Den går blandt i forbindelse med 

pligter, som repræsenterer forskellige pligter fra hverdagen som illustreret i følgende citater.  

 

”Det er lidt en anden måde at se ens kollegaer på, synes jeg, hvor man ligesom lige kan sidde 

og snakke om alt muligt andet end lige arbejde” (Lars M.).   

 

”Der vinder øllene altså. Så jo det der med at man går fra det ene til det andet, det er vel 

egentligt bare det, som gør sig gældende, og så er der bare alle mulige situationer på det, om 

det så er, at du kommer fra arbejde, og du vil bare have en fredags øl eller måske ud og feste 

helt vildt, eller du skal til et eller andet arrangement, eller du er færdig med at spille en 

fodboldkamp. Det er sådan en eller anden manifestation af frihed, tror jeg” (Katrine C.).  

 

Disse citater indikerer, hvordan forbrugerne ser frem til og har brug for deres frihed væk fra 

hverdagens pligter. Et af hovedformålene med at få den frihed er ifølge forbrugerne at opnå 

en sindstilstand, hvor de ”kobler af” fra hverdagens forskellige pligter, som vist herunder.    

 

”Øh ja, det er bare øl, man tænker på, at for eksempel fredagsøl  når man selvfølgelig har fri, 

og jeg ser det bare som sådan, at så puster man ud, og så åbner man en øl. Altså sådan i 

overført betydning at nu kobler man af, og nu har man fri, og nu nyder man det, og det gør 

man med en øl” (Katrine C.).  

 

”Altså få en stille øl og så er det weekend bagefter” (Lars M.).  

 

Disse konstruktioner kan betegnes som en måde, hvorpå forbrugerne søger en 

transformation. Ifølge Olsen et al. (2002: 490-491) udgør en transformation en ændring i den 

emotionelle og kognitive tilstand. Ifølge Zaltman et al. (2008: 67) er transformation hos 

forbrugere en vidt udbredt metafor. Transformation finder sted i mange livssituationer og 

samtidig indenfor forbruget af produkter ”Nearly all goods and services are intended to 

facilitate or retard passage from one state to another” (Zaltman et al., 2008: 67).    
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Ifølge Olsen et al. (2002: 485) udgør et centralt punkt i analysen at afdække ”Overall 

Goal/End State”. Disse svarer til Reynolds et al. (1998: 12) ”Means End Values”, som 

repræsenterer dybereliggende værdier i forbrugernes ”mind-set”. I denne undersøgelse 

udgør disse ”fællesskab” og ”sjov”.  

 

”Fællesskab” er den slutværdi, som de fleste links leder op til. Dette illustrerer individer som 

sociale væsner, der har brug for at være blandt andre mennesker (Zaltman et al., 2008: 127). 

I forhold til Maslows behovs pyramide (Arnould et al., 2005: 270) er dette en del af det at få 

opfyldt sociale behov, idet individer har brug for venskab og familiære forhold, samt det at 

have et tilhørsforhold til forskellige grupper. Derigennem opnår individer at opfylde behovet 

for at have positive relationer til andre individer. Flere af interviewdeltagerne fremhæver 

samtidig i interviewene, hvordan denne slutværdi repræsenterer den vigtigste konstruktion.  

 

”Man har en fælles interesse ikk’. Der er vores idoler, og vi skal ind og hylde dem og skrige 

som små teenagere igen ikk” (Anne M.). 

 

”Det er, at man har det der fællesskab om det. Det er ikke kun fodbolden, der driver” (Anders 

D.). 

 

I dette tilfælde kan fællesskabet sidestilles med en tribe, idet at fællesskabet har større 

betydning end konsumeringen af en Carlsberg (Cova et al. 2002: 595).  

 

I forhold til slutværdien ”sjov” repræsenterer den en hedonistisk tilgang (Olsen et al., 2002: 

487) i forhold til at samles med venner og drikke øl, som fører til sjov. Herefter tager 

analysen udgangspunkt i de konstruktioner, som genererer færre links i konsensus kortet.  

 

”Stolthed” er ydermere en slutværdi, som tillægges Carlsberg. Stolthed går i forbindelse med 

koncernen, og hvordan virksomheden udgør en ”dansk succes” med ”international 

tilstedeværelse”, som forbrugerne derfor er stolte af.  
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”Danskhed, jamen så er vi mere ude i det der stolt af at være dansk, og over at vi har en stor 

dansk koncern som Carlsberg” (Anne M.).   

 

”Jamen man er vel dansker, og man vil selvfølgelig Danmark det så godt som muligt, og er 

der nogen, som klarer sig godt, så øh bliver man glad både på deres vegne, men også stolt 

fordi man selv er dansker” (Niels K.).  

 

I forhold til konstruktionen internationale tilstedeværelse kan det blandt andet skyldes at ” - 

Når man tager ud at rejse, så vækker det stolthed, når man ser, at de lokale kender og bruger 

danske produkter slutter Torsten Ringberg” (Vi er mest stolte af smør og øl, 2011). 

Derudover skabes identitet gennem nationalitet, hvorigennem individer definerer ”hvem de 

er” og ”hvad som har betydning for dem” ”Some of the main sources of identity include 

gender, sexual orientation, nationality or er ethnicity, and social class” (Giddens et al., 2011: 

76).   
 

 

”Selvrealisering” repræsenterer en slutværdi med færre links. Respondenterne indikerer, 

hvordan de linker Carlsberg til at udføre pligter og kobler af efter at have realiseret denne 

pligt.  

 

”Ja det er der faktisk. Det giver sådan en ro i kroppen, tror jeg. Jeg bliver afslappet. Man får 

lige gearet ned, eller hvad man skal sige.  […] Jamen det kan godt have noget at gøre med, at 

jeg synes, at jeg fortjener det, hvis jeg har lavet en eller større bedrift, at det fortjener jeg at 

drikke en øl til” (Anders D.).   

 

”Jamen det er egentligt sådan lidt at yes, nu er det det oversået. Jeg vil ikke synes, at det var 

afsluttet, hvis ikke jeg går ud og drikker en øl med nogle venner, eller nogle forældre eller et 

eller andet. Så er det ikke afsluttet for mig. Det skal til” (Anne M.). 

 

Derudover er slutværdien ”Realisering” repræsenteret sammen med det at arbejde for 

virksomheden.  
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”Ja så blandet sammen med nationalfølelse og stolthed så er det jo bare meget interessant 

at læse om Carlsberg, og det kunne være en spændende virksomhed at skulle arbejde for 

engang altså” (Niels K.).  

 

”Øh at man godt kan nå langt, og at man godt kan få succes andre steder end i Danmark” 

(Anne M.). 

 

Disse citater repræsenterer (The desired self), hvor deltagerne stræber efter at realisere 

deres egne karrieremål. Dette er samtidigt undersøgt tidligere, hvor Carlsbergs udbredte 

markedsposition i Danmark og i udlandet gør, at forbrugerne ser virksomheden som et 

forbillede, de er stolte af ”… Carlsberg og Anthon Berg er brands, der gør os stolte og 

påvirker os emotionelt, blandt andet fordi det er brands, som vi har kendt i generationer, og 

som derfor er velforankrede i den danske kultur.” og det er med til ”… at skabe en særlig 

identitets- og nationalfølelse hos forbrugerne,…” (Vi er mest stolte af smør og øl, 2011).  

 

Carlsbergs sponsorater kommer også direkte til udtryk i forhold til fodbold, hvilket ses 

herunder. 

  

Ja det kan jo ikke være så svært at se, det er jo fodbold. Lige det billede her det er en fra en 

landskamp. Det forbinder jeg med øl, fordi det hører sig til, når du er inde og se fodbold”  

(Lars M.).  

 

Ja, men det var bare det her med, at man går ud på en eller anden måde, så derfor har jeg 

taget fodboldkampen med også. Der synes jeg bestemt også, at Carlsberg hører til”  

(Anne M.).  

 

Samtidig giver de også udtryk for, hvordan øl er en naturlig bestanddel af det at gå til 

fodbold, hvilket indikerer at fodbolden er i centrum frem for produktet som indenfor tribes 

(Cova et al., 2002: 595).  
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I forhold til den sociale kontekst under fodbold lægges der vægt på, hvordan forbrugerne 

deler en fællesinteresse med de andre, der er til stede til fodboldkampen. Herunder specielt 

deres eget hold.  

 

”Jamen det er der, hvis du holder med et hold, så vil man jo gerne, at det går bedst for det 

hold, og det vil alle de andre også, som også sidder der […] Og alle folk er glade” (Lars M.).    

 

”Man deler samme interesse. Så alle er glade, og man er som regel i samme ”mood”, eller 

hvad man skal sige, når man er til de her. (Anne M.). 

 

Herigennem er fællesinteresse i centrum frem for produktet, hvilket udgør en essentiel del 

af at være en del af en tribe (Cova et al. 2002: 603). Derudover er en del af det at være til 

fodbold at dele oplevelsen med hinanden. Forbrugerne ser ikke sig selv som værende alene 

omkring fodbolden, men som del af et fællesskab. Dette betegner Olsen et. al (2002: 487) ud 

fra, at det at dele oplevelse gør den mere indholdsrig.   

 

”Som regel ser man dem kun på hjemmebane, eller gjorde man. Så er det jo meget godt at 

gå og diskutere kampen lidt og blive enig om, om det var det bedste hold, der vandt 

eventuelt eller tabte for den sags skyld […] Det er jo de gutter, man er af sted sammen med, 

venner eller bekendte” (Lars M.).  

 

”Jamen det er rart, at man deler sine interesser med andre, det kan jeg godt lide.  Ikke kun 

dem man er af sted med, men at man kan se det på alle dem omkring en også, og at de er 

der for det samme” (Anne M.).   

 

Set ud fra ovenstående citater og tribes går ”linking value” til andre individer forud for en 

det at drikke en Carlsberg (Cova et al. 2002: 595).  
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I forhold til Carlsberg fremhæver forbrugerne, hvordan konstruktionen ”øl forstærker 

situationen” forstærker den pågældende situation, som forbrugerne befinder sig i. 

Konstruktionen leder videre fra at møde nye mennesker. Herfra leder det igen videre til 

fællesskab og sjov. I de to efterfølgende citater er essensen, at øl forstærker situationen, 

idet det bliver sjovere, mens forbrugerne samtidig har individuelle præferencer for, hvad det 

er, øl er med til at forstærke.    

 

”Det vil selvfølgelig stadig være sjovt, men der er bare et eller andet, når man fået øl, så 

åbner man sig mere op og snakker med flere og lærer folk at kende” (Christian M.). 

 

”Altså i forhold til fællesskab så har det selvfølgelig sin vigtighed, men omvendt er det heller 

ikke afhængig af det. Men det gør bare tit tingene lidt sjovere og folk, og at der er lidt højere 

stemning, og folk er ikke så tilbageholdende og sådan nogle ting” (Niels K.). 

 

I de to ovenstående citater leder det at ”øl forstærker situationen” videre til ”sjov”. Dette 

henleder til ”hedonic meaning”, hvor forbrugerne søger at opfylde en bestemt følelse 

(Arnould et al., 2005: 487), hvilket i dette tilfælde udgør at have det sjovt.  

Derudover er det værd at bemærke, hvordan den ene forbruger drikker øl for at blive en del 

af gruppen og derigennem ikke føle sig udenfor.  

 

Derudover udgør en af konstruktionerne den specifikke ”forbindelse” som det at samles 

omkring at drikke øl giver dem. Derigennem opnår forbrugerne mulighed for at pleje deres 

venskaber, hvilket udgør en vigtig del af deres frihed.  

 

”Ja jeg tror, at det var hele setup’et var jo bare rigtigt, setup’et med at du er sammen med 

dine venner og setup’et med, at du ikke skal noget dagen efter, og du skal ud og høre noget 

musik, du gerne vil høre, og du skal ud og se en masse mennesker, du ikke så tit for set” 

(Katrine C.).   
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”Jamen det giver en frihed ikk’. Nu skal man ikke tænke på at stå op næste dag og skal op på 

arbejde og sådan noget der. Og så hører hvad de har gået tumlet med den sidste tid” (Lars 

M.).    

 

Ifølge Zaltman et al. (2008: 123) er disse forbindelser med til at etablere og forny de 

bekendtskaber, som individer allerede indgår i. Forbrugernes ”linking value” til venner og 

bekendte går derigennem forud for det at drikke en Carlsberg (Cova, et al., 598).  

 

Derudover indikerer forbrugerne, hvordan Carlsberg repræsenterer et afbræk fra hverdagen, 

hvorigennem de kan blive en del af fællesskabet.  

 

”Jamen det er det jo af sociale årsager og et afbræk i hverdagen, 

og det giver nogle gode oplevelser” (Niels K.).   

 

”Så jo det der med at man går fra det ene til det andet , det er vel egentligt bare det, som gør 

sig gældende, og så er der bare alle mulige situationer på det, om det så er, at du kommer 

fra arbejde, og du vil bare have en fredagsøl eller måske ud og feste helt vildt, eller du skal til 

et eller andet arrangement, eller du er færdig med at spille en fodboldkamp” (Katrine C.).  

 

Derigennem indikerer respondenterne, at de søger et afbræk og derudfra en form for 

afveksling.  

 

Ifølge Olsen et al., (2002: 487) er et af fokusområderne i forhold til et konsensus kort at se 

efter udeladte konstruktioner, som undersøgeren havde regnet med at finde. I dette 

tilfælde var det på baggrund af Carlsbergs omfattende UEFA EURO 2012-kampagne på 

facebook forventet at finde flere konstruktioner, der omhandler UEFA EURO 2012. Dette kan 

bunde i de åbne spørgsmål, og at interviewene tager udgangspunkt i forbrugernes 

forståelsesverden. I forhold til interviewene er der indledningsvis i samplingsprocessen 

spurgt indtil medlemskabet af Carlsbergs facebookside, hvor forbrugernes fokus var på 

konkurrencer, word of mouth, eller bevæggrunde de ikke erindrede. Udover manglende 
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erfaringer med dybdeinterviews kan dette samtidig relatere til, at forbrugerne som tidligere 

nævnt på daglig basis bliver udsat for flere produktindtryk, end de kan nå at lagre i 

hukommelsen (Heding et al., 2009: 14).  

Set i forhold til de tidligere observationer med efterfølgende interviews er der flere 

konstruktioner, som går igen. Respondenterne i begge face-to-face undersøgelser indikerer, 

at fællesskabet udgør en vigtig konstruktion i forbindelse med Carlsberg. Her samles de både 

med venner og bekendte, hvor øl er med til at forstærker situationen, som de befinder sig i. 

Samtidigt er det med til at fremme det at møde nye mennesker. Set ud fra begge konsensus 

kort indikerede de, hvordan Carlsberg repræsenterer et afbræk. I forhold til 

observationsdeltagerne fokuserer de på, hvordan det udgør en transformation. Modsat 

fokuserer interviewrespondenterne på hvordan det leder til fællesskab. Derudfra indikerer 

de fremkaldte konstruktioner, hvordan forbrugerne forbinder en transformation og 

herunder kognitiv og emotionel sindsændring på forskellig vis. Dette fortolkes som værende 

et af de områder, hvor forbrugerne er opdelt i undergrupper i forhold til fænomenet 

transformation. Set ud fra netnografianalysen er der herigennem samtidigt identificeret et 

behov for fællesskab. Dette opstår herunder i forbindelse med, at det danske 

fodboldlandshold spiller kampe.  

 

I det efterfølgende afsnit diskuteres de forskellige gennemgående konstruktioner i dybden. 

De bliver sat op mod hinanden på tværs af de kvalitative metoder netnografi, observation og 

dybdeinterviews samt i forhold til Carlsbergs nye positionering.  

 

3.8 Undersøgelsesresultater fra hovedafsnit 3 
Dette kapitel tager udgangspunkt i de undersøgelsesresultater, som er fremkaldt gennem de 

kvalitative metoder. Kapitlet fokuserer på en ekstern analyse i forbindelse med de symbolske 

værdier, som respondenterne tillægger Carlsberg.    

 

De symbolske værdier, som er identificeret i forhold til Carlsberg, repræsenterer de 

gennemgående sociale værdier som ”fællesskab”. Derudover er der samtidigt repræsenteret 

individuelle værdier som transformation, der står i relation til Carlsbergs positionering.   
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I forhold til at indtage alkohol i sociale sammenhænge udgør det ifølge Belk i Combe et al. 

(2003: 3) en social aktivitet at drikke øl. Undersøgelsen af forbrugernes symbolske værdi 

identificerede flere konstruktioner, som peger i retning af det at deltage i sociale 

arrangementer sammen med venner og bekendte. Herunder at ”pleje venskaber” og 

hvordan det at ”møde nye mennesker” skaber en fællesskabsfølelse. I denne sociale 

sammenhæng er øl med til at forstærke den situation, som respondenterne befinder sig i. 

Den sociale adfærd afspejler, hvordan forbrugere knytter sig til et produkt, der kan fremme 

et socialt tilhørsforhold (Zaltman et al., 2008: 139-140). Gennem analyserne er der 

identificeret gennemgående temaer som repræsenterer, hvordan respondenterne tillægger 

en række af symbolske værdier til Carlsberg. Disse symbolske værdier henleder som oftest til 

fællesskabet, hvad enten det er gennem et arrangement eller under mere private forhold.   

Dette indikerer, hvordan respondenterne bruger Carlsberg til at opnå og understøtte social 

adfærd mere, end det er produktet, der er centrum for konsumeringen ”The citizen of 2002 

is less interested in the objects of consumption than in the social links and identities that 

come with them” (Cova et al., 2002: 595). Dette kan specielt identificeres i den måde, hvorpå 

respondenterne fremhæver, at øl er en naturlig del af arrangementer som fodbold.  

 

Derudover indikerer respondenterne, hvordan de gennem at dele oplevelser opnår en 

fællesskabsfølelse med andre. Dette skaber en gruppeidentitet, hvorigennem øl 

repræsenterer et symbol, idet det er noget som deles i fællesskab “The consumption of 

alcoholic drink has historically been a social event occurring in public houses, bars, 

restaurants and clubs, thus reinforcing group identity. Sharing food and drink becomes a 

symbolic way of sharing group identity” (Belk i Combe et al., 2003: 3). Dette er samtidigt 

identificeret i forhold til facebook kommunikationen ud fra Carlsbergs kommunikation om 

det danske landshold. På facebook delte forbrugerne herigennem identitet i forhold til at 

være en del af fællesskabet omkring det danske fodboldlandshold i forhold til dem, som ikke 

var det.    
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Der er samtidig identificeret konstruktioner på det individuelle plan, hvor respondenterne 

søger en transformation i forhold til en ændring af den kognitive og emotionelle tilstand 

(Olsen et al., 2002: 487). Her repræsenterer øl en tilstand, hvori forbrugerne kobler af ved at 

have fri fra pligterne, hvilket er noget de ser frem til. Disse konstruktioner leder videre til, at 

respondenterne derigennem kan indgå i et fællesskab. Derudover optræder Carlsberg som 

et afbræk for forbrugerne, hvormed de kan opnå at indgå i et fællesskab. Samtidigt sættes 

det at koble af i forbindelse med realisering, hvor respondenterne kobler af efter at have 

udført en bedrift. Den individuelle transformation blev dog ikke identificeret på facebook ud 

over et enkelt tilfælde, hvilket ikke danner nok baggrund til at identificere det som et udsnit 

blandt ”social beings”. Set ud fra at have udført en bedrift svarer det til Carlsbergs 

positionering om at udfører en ekstraordinær indsats, hvor belønningen i modsætning til 

Carlsbergs positionering om ”at fuldføre sine drømme” udgør at koble af.  

 

Respondenternes konstruktioner indikerer derudover, at Carlsberg som virksomhed 

repræsenterer en succes gennem deres internationale tilstedeværelse. Dette er med til at 

gøre respondenterne stolte over virksomheden som danskere. Derigennem står det i 

relation til den stolthedsfølelse, der forbindes med internationale danske produkter ”… 

Carlsberg og Anthon Berg er brands, der gør os stolte og påvirker os emotionelt, blandt 

andet fordi det er brands, som vi har kendt i generationer, og som derfor er velforankrede i 

den danske kultur …” og derfor er de ”… medvirkende til at skabe en særlig identitets- og 

nationalfølelse hos forbrugerne…” (Vi er mest stolte af smør og øl, 2011). Den danske succes 

giver samtidig respondenterne en nationalfølelse, hvorigennem de ser virksomheden som et 

forbillede. Dette leder frem til, at Carlsberg repræsenterer en virksomhed, hvor de gerne vil 

realisere sig selv ved at arbejde for dem en dag.  

 

Gennem opslag på Carlsbergs facebookside er der samtidig identificeret konstruktioner, som 

henleder til en fællesskabsfølelse. Dette kommer specielt til udtryk i forhold til 

kommentarerne i forbindelse med de danske fodboldkampe, der blev spillet under UEFA 

EURO 2012. Her viste facebookmedlemmerne gennemgående et tilhørsforhold til Danmark 

og det danske landshold ved at fokusere på et ”os” og ”de andre”. Herunder gør 
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facebookmedlemmerne brug af metaforer i forhold til ”de andre”, hvilket understøtter 

gruppens ritualer og skaber en in-group og en out-group (Cova et al., 2002: 607).  

Set i forhold til facebook som et online socialt netværk lægger det sig op af den 

fællesskabsfølelse som er identificeret hos respondenterne. Herigennem samles 

respondenterne omkring deres interesse, som deles af individer med samme interesse.  

4. Afrunding  

Afslutningsvis tager afhandlingen udgangspunkt i diskussion, implikation, teoretisk 

perspektiv, konklusion og perspektivering baseret på de forudgående analyser. Formålet er 

at besvare afhandlingens hovedspørgsmål ”Hvordan stemmer den symbolske betydning som 

slutforbrugerne tillægger Carlsbergs brand, overens med Carlsberg nye positionering i 

forbindelse med udbredelsen af positioneringen gennem sponsoratet af UEFA EURO 2012?”. 

Herefter vil afhandlingen fokuserer på at besvare ”Hvordan kan Carlsberg bygge videre på 

undersøgelsesresultaterne?”.  

 

4.1 Diskussion 
I den kvalitative analyse er der identificeret et udsnit af forbrugernes forståelsesverden, som 

relaterer til Carlsbergs brand. Disse udgør symbolske værdier som meninger, følelser, ideer 

og tanker i forhold til Carlsbergs rolle i forbrugernes dagligdag. Undersøgelsesresultaterne 

identificerer både overensstemmelser og nye fremkaldelser i forhold til Carlsbergs nye 

positionering ud fra de symbolske værdier, som forbrugerne forbinder med Carlsberg.   

 

I forhold til Carlsbergs nye positionering fokuserer den som tidligere nævnt i hovedafsnit 2 

på, at forbrugerne gennem en ”ekstraordinær indsats” skal belønne sig selv med en 

Carlsberg”. Set ud fra den semiotiske analyse (Jf. kapitel 5.3) indikerer Carlsberg dermed en 

form for højtidelighed omkring det at drikke en Carlsberg, hvilket underbygges af deres ”Fan 

Challenge” på facebook under sponsoratet af UEFA EURO 2012-kampagnen. Her skulle 

forbrugeren gennemgå en række forskellige tests for at opnå en belønning.  
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Carlsbergs nye positionering er udarbejdet på baggrund af at finde ”brand essensen” 

gennem en ”inside-out” tilgang, hvilket har resulteret i et fokus på at hylde Carlsbergs arv og 

værdier. Selve inspirationskilden udgør Carlsbergs grundlæggere, hvilket afspejler Carlsbergs 

søgen efter et historisk og autentisk budskab. Carlsbergs ”inside-out” tilgang i forhold til at 

identificere essensen af brandet internt henleder til, at brandet er baseret på interne 

faktorer i virksomheden. Det står i modsætning til brand management og ”The relational 

approach” (Heding et al., 2009: 26), som fremhæver forbrugernes medejerskab af brandet. 

Derfor kan der i denne forbindelse opstå diskrepans mellem virksomhedens og forbrugernes 

opfattelse af brandet. Ifølge Heding et al. (2009: 11-12) skal brand essensen forblive den 

samme hele vejen igennem virksomhedens branding proces. Dette står i modsætning til Holt 

(2004: 14), hvor branding skal tilpasses til den tidssvarende situation. Derudover 

argumenterer Holt (2002: 81) for, hvordan brands baseret på virksomhedens historie er 

under pres fra forbrugerne, som i takt med de bliver mere bevidste om virksomheders 

branding metoder, stiller spørgsmål ved den egentlige autenticitet. Set derudfra udgør 

Carlsbergs nye positionering en konsekvent tilgang i forhold til at kommunikere essensen, 

hvilket kan begrænse tilpasningen i forhold til forbrugerne og den kulturelle kontekst.   

 

I Carlsbergs målgruppebeskrivelse (Jf. kapitel 2.3.2) klarlægger de målgruppen som 

”nutidens opdagelsesrejsende”, som drives af udfordringer - søger efter meningsfulde 

oplevelser og ikke bare det at have det sjovt”. Dette kendetegner det individuelle fokus fra 

”Consumer research”, der ser forbrugeren som en ”turist”, der konstant er på udkig efter 

nye oplevelser. I denne tilgang er der ikke fokus på det sociale element som i ”Consumption 

Studies”, hvor den sociale kontekst udgør en vigtig del af at forstå forbrugerne. I forhold til 

Carlsbergs nye positionering er den sociale kontekst repræsenteret gennem deres fokus på 

det sociale netværk, facebook, samt deres sponsorater. På facebook facilitere Carlsberg et 

”community”, hvor forbrugerne interagerer med hinanden. Ifølge Muniz et al. (2001: 412) er 

forbrugerne i et brand community samlet omkring et brand. Dette står i modsætning til Cova 

et al. (2002: 598), der påpeger at det er en fællesinteresse samt de sociale links, som samler 

forbrugerne. Ifølge Fournier et al. (2009: 106-107) udgør facebook et medie hvor individer 

søger at udbygge deres forhold til andre individer. Herigennem repræsenterer Carlsbergs 
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valg af facebook som centrum for UEFA EURO 2012-kampagnen et online socialt netværk, 

hvorigennem forbrugerne først og fremmest søger et socialt link frem for at fokuserer på 

relationen til brandet. Set i forhold til Carlsbergs kommunikation af brandet tager de 

udgangspunkt i at skabe et brandunivers frem for at reklamere for produktet. Herigennem 

bruger Carlsberg facebook som medie til at underbygge de dybereliggende værdier i deres 

positionering frem for at fokuserer på funktionelle aspekter af produktet. Set ud fra denne 

analyse indikerer respondenternes fremkaldte konstruktioner, at det er de sociale links, der 

samler forbrugerne omkring Carlsbergs sponsorater. Derudover indikerede respondenterne i 

forhold til at ”synes godt om” Carlsbergs facebookside, at det er underholdningsværdier og 

”word-of-mouth”, som ligger til grund for at ”synes godt om” siden. Set derudfra er 

respondenterne påvirket af deres sociale links i forhold til at ”synes godt om” Carlsbergs 

facebookside samtidigt med et individuelt behov for underholdning. Denne underholdning 

kan sidestilles med ”Consumer research”, hvor individet søger efter oplevelser, mens 

påvirkningen fra deres sociale links kan sidestilles med ”Consumption studies”. Set derudfra 

ligger der både sociale og individuelle bevæggrunde til baggrund for at ”synes godt om” 

Carlsberg på facebook.   

 

Set ud fra forbrugernes forståelsesverden er der identificeret en række konstruktioner, som 

står i relation til Carlsbergs positionering og udbredelsen heraf. Dette udgør slutværdien 

realisering. Det henleder til Carlsbergs positionering om, at forbrugeren efter at have 

realiseret en bedrift skal belønne sig selv for sin ”ekstraordinære indsats” gennem deres 

positionering ”That calls for a Carlsberg”, som ”opfordrer forbrugerne til at “gøre det rigtige” 

– og belønne sig selv med en Carlsberg-øl” (F. Carlsberg, 2011). Som tidligere nævnt 

repræsenterer det at ”gøre det rigtige” at ”forfølge sine drømme” (F. Carlsberg, 2011 & 

Bondesen et al., 2011). Carlsbergs nye positionering henleder derfor til at ”opfylde sine 

drømme”, hvorefter forbrugeren skal belønne sig selv med en Carlsberg. Gennem den 

kvalitative analyse identificeres slutværdien realisering som en transformation i forhold til at 

”koble af” efter at have udført en handling. Set ud fra et holistisk perspektiv er der 

konstruktioner, som ikke indgår i Carlsbergs nye positionering. Ifølge Reynolds et. al (1988: 
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11) kan disse narrative links fremme forståelsen af Carlsbergs rolle i forbrugernes dagligdag 

og derigennem tilpasse markedsføringen mere specifikt til målgruppen.   

 

Derudover identificerer deltagerne gennemgående det sociale aspekt ved Carlsberg. 

Konstruktioner som ”samlingspunkt med bekendtskaber” samt ”fællesskab” genererer 

ligeledes et højt antal af narrative links i konsensus kortet. Dette indikerer, at Carlsberg 

indgår i sociale sammenhænge og herunder Carlsbergs sponserede arrangementer såsom 

Grøn Koncert, Roskilde Festival, samt FCK. Gennemgående tager forbrugerne udgangspunkt i 

en form for arrangement i forhold til Carlsberg. Dette understøtter Carlsbergs branding 

gennem sponsorater af forskellige arrangementer som gør, at forbrugerne tillægger 

Carlsberg mening gennem deres oplevelser med brandet ”Advertisements, films and sporting 

events use the brand as prop” (Holt, 2004: 3).  

 

Set ud fra dette kapitels diskussion af overensstemmelser og uafdækkede temaer mellem 

Carlsbergs nye positionering og den symbolske betydning hos forbrugerne tager næste 

kapitel udgangspunkt i, hvordan Carlsberg kan bygge videre på disse områder.  

  

4.2 Konklusion  
Afhandlingen er baseret på at besvare hovedspørgsmålet ”Hvordan stemmer den symbolske 

betydning som slutforbrugerne tillægger Carlsbergs brand, overens med Carlsberg nye 

positionering i forbindelse med udbredelsen af positioneringen gennem sponsoratet af UEFA 

EURO 2012?” 

 

For at svare på hovedspørgsmålet tager afhandlingen først og fremmest afsæt i at svare på 

underspørgsmålet ”Hvad er Carlsbergs nye positionering?”. Her fokuserer afhandlingen på at 

bruge positioneringsaksen til at afdække, hvordan Carlsberg har skiftet fra at fokusere på 

produktet til at fokusere på dybereliggende værdier og drømme (Christensen et al., 2010: 

134-136). Dette skal ses ud fra at Carlsbergs gennem den nye positionering stræber efter at 

inspirere forbrugeren til at ”forfølge deres drømme” og belønne denne ekstraordinære 

indsats med en Carlsberg gennem virksomhedens nye positioneringsslogan ”That calls for a 
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Carlsberg”. Gennem en dataindsamling af artikler og virksomhedsdokumenter viste 

baggrunden for den nye positionering at være baseret på Carlsbergs grundlæggere i forhold 

til at fokusere på en tiltalende historie om brandet. Herefter fokuserede analysen på 

brandets sociale psykologi (Percy et al., 2011: 4) til at illustrere den symbolske mening, som 

Carlsberg stræber efter at tillægge deres nye positionering. Dette sker ved, at den nye 

positionering fokuserer på at forbrugerne skal ”forfølge deres drømme”, hvilket skaber en 

værdi, som forbrugerne kan bruge til at konstruere deres identitet. Baggrunden for denne 

fremgangsmåde er Carlsbergs målsætning om at fordoble indtjeningen på Carlsberg-mærket 

inden 2015. Set ud fra Maslows behovs pyramide (Arnould et al., 2005: 270) repræsenterer 

det at ”forfølge sine drømme” et ønske fra forbrugernes side om at realisere sig selv og 

sidestilles med forbrugeradfærdstilgange ”Consumer research”, hvor individet er i centrum 

frem for det sociale aspekt. Set i forhold til positioneringsaksen (Christensen, 2010: 134-136) 

fokuserer konkurrenternes positionering ligesom Carlsberg på dybereliggende værdier og 

drømme, hvilket skal ses på baggrund af, at de stræber efter at skabe en dybereliggende 

forbindelse til forbrugerne.  

 

Efterfølgende fokuserer afhandlingen på at redegøre for, hvordan Carlsberg skaber 

kongruens i mellem den nye positionering og kommunikationen gennem underspørgsmålet 

”Hvordan bliver Carlsbergs nye positionering kommunikeret med udgangspunkt i deres UEFA 

EURO 2012-kampagne centreret omkring facebook?”. Set ud fra Carlsbergs medievalg i 

forbindelse med udbredelsen af den nye positionering er det klarlagt gennem en empirisk 

dataindsamling sidestillet med sociologisk teori, at det udgør et online socialt netværk, hvor 

individer samles efter interesse. Gennem deres facebookkommunikation gør Carlsberg brug 

af metaforer, billeder og interaktive elementer i forbindelse med udbredelsen af den nye 

positionering. Herunder agerer Carlsbergs ”Fan Challenge” centrum for UEFA EURO 2012-

kampagnen med henblik på at skabe kongruens mellem positioneringen og 

kommunikationen heraf. Gennem en semiotisk analyse (Scolari, 2008: 169-173) af den 

interaktive konkurrence Carlsbergs ”Fan Challenge” er det identificeret, at den er baseret på 

en række tests, som facebookmedlemmerne skal gennemgå for at vinde præmier. Dette 

svarer til Carlsbergs positionering om at yde en ekstraordinær indsats og dermed opnå en 
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belønning. Herefter underbygger en semiotisk analyse (Arnould et al., 2005: 122) af to 

billeder fra Carlsbergs facebookopslag, hvordan virksomheden søger at skabe mening i 

forhold til deres nye positionering. Herigennem søger Carlsberg at styrke ritualerne og 

derigennem det sociale link i triben af facebookmedlemmerne ved at bruge kommunikative 

metaforer og en kendt personlighed som Peter Schmeichel til at kommunikere deres nye 

positionering. Derigennem skaber Carlsberg et brandunivers, hvor forbrugerne kan tillægge 

historier til deres brand og sprede disse gennem word of mouth til deres facebookvenner 

med det formål at opnå en unik position hos forbrugeren.  

 

I forhold til at svare på hovedspørgsmålet skifter afhandlingen fra at fokusere på Carlsberg til 

at fokusere på forbrugerne ved at identificerer den symbolske betydning gennem 

underspørgsmålet ”Hvad er den symbolske betydning som Carlsbergs slutforbrugere 

tillægger Carlsbergs brand i forbindelse med virksomhedens nye positionering?”. Baggrunden 

for denne analyse udgør en kvalitativ undersøgelse af den symbolske betydning. Dette 

underspørgsmål er først og fremmest afdækket gennem en netnografisk analyse (Kozinets, 

2010: 61) af et udsnit facebookmedlemmernes kommentarer i forhold til Danmarks 

landsholdskampe under UEFA EURO 2012. Disse er efterfølgende analyseret i forhold til 

gennemgående konstruktioner. Herudad er det identificeret at facebookmedlemmerne 

gennemgående skaber et ”vi” som en del af en ”in-group” som dansker og et ”de” om 

modstanderne, som udgør en ”out-group”. Ydermere bruger facebookmedlemmerne 

metaforer såsom ”tulipanen” om modstanderne og henleder til de danske landsholdspillere 

som helte. Dette er ifølge Cova et al. (2002: 609) med til at forstærke ritualerne og det 

sociale link mellem facebookmedlemmerne. Hefter tager analysen af forbrugerne 

udgangspunkt i face-to-face kvalitativ undersøgelser gennem deltagerobservation (Suri et 

al., 2006: 247) med fokus på det sociale aspekt og ZMET dybdeinterviews (Zaltman et al., 

1994: 503) med fokus på at afdække irrationel adfærd. Herudfra fandt undersøgelsen, at 

”fællesskab” udgør den dybereliggende værdi, som respondenterne hyppigst forbinder med 

Carlsbergs. Derudover indgår der andre sociale aspekter som at ”pleje venskaber” og ”møde 

nye mennesker” både igennem Carlsbergs arrangementer og private arrangementer. Set ud 

fra teorien om tribes udgør de sociale links, som produktet skaber, et vigtigere element end 
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selve konsumeringen (Cova et. al., 2009: 595). Derudover fandt undersøgelsen, at 

respondenterne på et individuelt plan søger en transformation i forbindelse med at have 

realiseret en handling, hvor de kan koble af med øl. Herigennem søger de en frihed i 

modsætning til det at gå på arbejde.  

 

På baggrund af afhandlingens underspørgsmål er det i forhold til casens hovedspørgsmål 

identificeret, at Carlsbergs nye positionering i forbindelse med udbredelsen af 

positioneringen under UEFA EURO 2012-kampagnen stemmer overens med slutforbrugernes 

opfattelse af Carlsbergs brand på nogle punkter. Afhandlingen fandt, at den identificerede 

slutværdi ”realisering” stemmer overens med den identitetsværdi, som Carlsberg 

indarbejder i den nye positionering idet, at forbrugerne ved at udføre en ekstraordinær 

indsats opnår selvbelønning i den nye positionering. Carlsberg fremhæver i deres nye 

positionering, at den ekstraordinære indsats udgør at ”gøre det rigtige” og ”forfølge sine 

drømme”. Denne konstruktion fandt undersøgelsen ikke hos forbrugerne. Derimod 

identificerede undersøgelsen at respondenterne forbinder den ekstraordinære indsats med 

at udføre dagligdagens pligter, hvorigennem der opfyldes et behov for frihed, hvormed de 

kan koble af. Dette udgør en transformation, hvor forbrugerne søger en ændring i den 

emotionelle og kognitive tilstand. Set i forhold til at det sociale aspekt og at ”fællesskab” er 

identificeret som den konstruktion, der skaber flest narrative links, finder undersøgelsen, at 

denne udgør et centralt element i forhold til Carlsbergs rolle i forbrugernes hverdag. Denne 

konstruktion er identificeret som at gå forud for konsumeringen af produktet, idet de sociale 

links, som konsumeringen skaber, kommer i første række (Cova et al., 2002: 595). Denne 

konstruktion indgår i Carlsbergs sponsorater med henblik på at skabe opmærksomhed 

omkring deres brand. Derudover indgår det sociale aspekt samtidigt i Carlsbergs valg af 

facebook til at agere omdrejningspunkt for udbredelsen af den nye positionering. 

Fællesskabet indgår dog ikke direkte i Carlsbergs nye positionering, der fokuserer på 

forbrugernes individuelle identitet frem for de sociale aspekter.    

 

Set i forhold til den kvalitative undersøgelse fandt analysen gennem indsigter i forbrugernes 

forståelsesverden, at de er mere interesseret i det fællesskab, som opstår i forbindelse med 
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konsumeringen end selve produktet. Dette relaterer til tribal marketing, hvor individer er 

mere fokuseret på de sociale links end selve objektet (Cova et al., 2002: 595). Set i forhold til 

brand management peger det i retning af det paradigmatiske skift fra de positivistiske 

tilgange til de konstruktivistiske tilgange, hvor forbrugeren er blevet det primære fokus i 

brand processen, mens produktet bliver sekundært (Heding et al., 2009: 26). 

 

Herefter søger afhandlingen i næste kapitel at perspektiverer til, hvordan andre 

virksomheder har inddraget det sociale aspekt i positionering for afslutningsvis at give 

implikationer i forhold til underspørgsmålet ”Hvordan kan Carlsberg bygge videre på 

undersøgelsesresultaterne?”.  

 

4.3 Perspektivering 
Budweiser udgør en af de virksomheder, som tidligere har inddraget den sociale kontekst i 

deres markedsføring af produktet. Gennem en af Budweisers tidligere 

markedsføringskampagner inddragede virksomheden den forbindelse, som deres produkt 

skaber for forbrugerne i forhold til at vedligeholde kontakten til deres omgangskreds. 

Budweisers kampagne var baseret på en gruppe af individer, der gennem hver deres 

telefonen råber ”Whassup!” til hinanden. Modtagerne af kampagnen fortolkede denne 

kommunikation som en del af et socialt ritual, hvormed individerne holder forbindelsen til 

deres omgangskreds (Zaltman et al., 2008: 125-126). Herigennem fokuserer Budweiser på 

det sociale link mellem individerne, hvorigennem kampagnen fokuserer på dybereliggende 

værdier frem for selve produktet (Cova et al., 2002: 595). Samtidig inddrager Budweiser 

telefonen som et symbol på at skabe forbindelse til individers vennekreds. Ved at placere en 

Budweiser i denne sammenhæng, bliver produktet en del af det at holde forbindelsen til 

vennerne (Zaltman et al., 2008: 126). Ifølge Zaltman et al. (2008: 127) tager Budweiser 

derigennem ejerskab over metaforen at ”holde forbindelse til ens omgangskreds”. Set i 

forhold til Carlsberg basere virksomheden deres positionering på en individuel 

identitetsværdi, som forbrugeren opnår ved at fuldføre sine drømme gennem at yde en 

ekstraordinær indsats. Den nye positionering udbredes gennem konkurrencen Carlsbergs 

”Fan challenge” på facebook, som fokuserer på, at individet kan vinde præmier ved 
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personligt at udføre en række tests. Dette står ikke i relation til det fællesskab, som facebook 

er bygget op omkring på samme måde, som Budweisers inddragelse af telefonen. 

Derigennem inddrager Carlsberg ikke den samme virale effekt, som facebook har som et 

online socialt netværk, men fokuserer i stedet for på individets konstruktion af 

identitetsværdi. Ifølge Cova et al. (2002: 595) udgør de sociale links til andre forbrugere en 

central del af konsumeringen af produkter. Set derudfra kunne Carlsberg have inddraget 

facebook som medie i forhold til deres nye positionering. 

 

4.4 Implikationer 
Dette kapitel fokuserer på implikationer i forhold til underspørgsmålet ”Hvordan kan 

Carlsberg  bygge videre på afhandlingens undersøgelsesresultater?”. Set ud fra at Carlsbergs 

nye positionering ikke inddrager den sociale kontekst, anbefales det at bygge videre på 

samhørigheden mellem den symbolske værdi ”fællesskab” og valget af facebook til at 

kommunikere den nye positionering til deres målgruppe.  

 

Derudover anbefales det på baggrund af indsigterne i den symbolske betydning ,som 

forbrugerne tillægger Carlsbergs brand, at inddrage temaet transformation i den nye 

positionering. Dette tema henleder til et skift i forbrugernes kognitive og emotionelle 

sindstilstand, hvor Carlsberg hjælper dem til at koble af fra pligter efter at have realiseret en 

handling. Realisering indgår i Carlsbergs nye positionering i forhold til at forfølge sine 

drømme. Derigennem er det muligt at indarbejde denne transformation i Carlsbergs nye 

positionering ved samtidig at anerkende, at Carlsberg udgør et produkt, som giver 

forbrugerne mulighed for at koble af. Set ud fra at Carlsbergs nye positionering udgør en 

global strategi, er det muligt at tilpasse transformationen i forhold til det danske marked ud 

fra deres ”glocal” positioneringsstrategi. Ifølge Zaltman et al. (2008: 65) er transformation en 

metafor, som er gennemgående hos individer på et globalt plan. Denne undersøgelse er 

foretaget blandt de danske slutforbrugere, hvorfor det anbefales først at lave undersøgelser 

blandt andre kulturer i forhold til at implementere transformation på et globalt plan. Dette 

skal ses ud fra, at en tribe er under konstant forandring og derfor ikke udgør noget konstant 

(Cova et al., 2002: 598). Det gør sig samtidigt gældende hos de danske slutforbrugere, hvor 
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der kan forekomme ændringer, hvorfor det er nødvendigt løbende at identificere nye eller 

ændrede tanker, meninger og følelser.     
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Bilag nr. 2: Netnografianalyse 
 
”Carlsberg har posteret dette opslag i forbindelse med Danmark-Holland kampen under 

UEFA EURO-2012 kampen (9. juni 2012)”  

”Synes godt om”: 248 

”kommentarer”: 46 

”Delt”: 42  
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 ”Vi – fællesskab” 

 ”Vi - fællesskab / tulipanen – metafor for de andre” 

 ”De andre” 

 ”Vi – fællesskab” 
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 De ”orange” mod vores landsholdshelte  

 De andre – ”skvatter / tunge ben”  

 Vi – fællesskab - Forbinder Carlsberg med Danmark 

 Landsholdshelte 

 De - ”Blomsteravler” 
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 Vi - fællesskab 

 De - ”Træsko og tulipaner”  
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 Landsholdshelte”  

 Vi – fællesskab  

 Vi – fællesskab 
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Vi - ”Snøre la l’orange” Metafor for Holland 

 

De andre 

 

 

 

”Carlsberg har posteret dette opslag i forbindelse med Danmark-Tyskland kampen under 

UEFA EURO-2012 kampagnen (17. juni 2012)”  

”Synes godt om” - 1365 

”kommentarer” - 88 

”Delt”  279 
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 Vi – fællesskab 

 Vi – fællesskab 
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 Vi – fællesskab  

 Vi – fællesskab 

 Vi – fællesskab 

 Vi – fællesskab 

 Vi – fællesskab 
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 Vi – fællesskab 

 Vi – fællesskab 

 Vi – fællesskab 

 De andre 
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 De andre 

 Vi – fællesskab 

 De andre - knækket 
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 Vi fællesskab 

 Vi fællesskab 

 Vi fællesskab – Currywurst 
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 Vi fællesskab – knækker dem 

 Vi – knæk pølse 

 Vi fællesskab 

 De – andre – Drikker Carlsberg øl til kampen 

 

 

 

 Vi – fællesskab 

 Vi - fællesskab 

 De – andre knækkes igen 

 Landsholdshelte 

 Vi – fællesskab - landshelte 
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 Vi - fællesskab 

 Vi - fællesskab 

 Vi – fællesskab – De andre 
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 Vi – fællesskab 

 Vi – fællesskab – de andre 

 Vi – fællesskab – de andre – knækket 

 Vi – fællesskab – Kom op på hesten igen 

 Vi - fællesskab 

 Vi - fællesskab 
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 Knækpølsen 
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”Carlsberg har posteret dette opslag i forbindelse med Danmark-Portugal kampen under 

UEFA EURO-2012 kampagnen (13. juni 2012)”  

”Synes godt om” 457 

”kommentarer” 52 

”Delt”  81 

 

 

 

 
 

De andre – pomadedrenge 
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 Vi – fællesskab – slagter dem – pomade og voksdrenge 

 Vi – fællesskab – slå dem - driblere 

 

 

 
 

Vi – fællesskab 
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 De røde hvide farver 

 
 De danske skidesprællere  

facebookkommentarer (2012, 8. juni-1.juli). Hentet den 8. juni til 1. juli fra 

https://www.facebook.com/#!/Carlsberg?fref=ts 
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Bilag nr. 3: Kontaktoplysning for respondenter (Printudgave)  
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Bilag Nr. 4. ”Open coding” analyse af transskribering – observation  

Forbruger: Arne T.  

På facebook: Dagligt  

Beskæftigelse: Studerende    

Alder: 25 

Bosiddende: København 

Interviewdato: 15. juli 2012 

 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: I var nogle gutter samlet om at drikke nogle øl, 

kan du prøve at fortælle lidt om det event?  

Forbruger: Jeg er så heldig at jeg bor på kollegium, og vi har 

pige, som er flyttet ud fra gangen af, og derfor er der 

kommet en anden pige til. I anledning af det så syntes hun, at 

det var en god ide at holde sådan en køkkenaften 

[”Køkkenaften”] [in vivo code], hvor vi så lavede noget mad 

og hyggede og så videre [”Hyggeligt”] [in vivo code]. Jeg var 

desværre på arbejde, så jeg kom først til senere [”Pligter”]. 

De andre sidder så og spiser ude i køkkenet, da jeg kommer 

hjem fra arbejde af og kommer ud i køkkenet og ser der er 

lidt hygge og fest derude. Så slår jeg mig bare ned og sidder 

og hygger med videre, [”Spontan fest”] og så ender det jo 

med, at vi drikker nogle øl og har en rigtig rigtig sjov fest og 

nogen havner i byen, og nogen gør ikke [”Sjov”] [in vivo 

code].  

 

Nr. 1 

 

Køkkenaften  

Hyggeligt  

Pligter 

Spontan fest 

Sjov  

 

Interviewer: Hvad ledte op til det her event med, at du 

havde lyst til at sidde herude og holde den her aften?  

Nr. 2 
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Forbruger: Jamen jeg var på arbejde tidligere på dagen. Jeg 

arbejder på en grillbar, øh, som studiearbejde og havde 

været derinde, og det er virkeligt et kedeligt job, for det er 

noget med at stå og vende burgere i otte stive timer 

[”Pligter”]. Så kan jeg godt lide, når jeg så kommer hjem at 

sidde og hygge mig lidt og slå mig lidt løs. Jeg tror egentligt 

ikke, at der var nogen anledning til det, det var egentligt ret 

impulsivt, at jeg lige pludselig kunne se, at der var fest 

derude, og så tænker jeg, at den ”joiner” jeg bare, og den 

”crasher” jeg bare den fest der, og så chillar vi derfra 

[”Spontan fest”] [in vivo code].  

Interviewer: Hvordan kan det være, du crashed den, som du 

siger? 

Forbruger: Det var på grund af, at jeg har sommerferie nu 

her og gør egentligt bare, hvad jeg har lyst [”Frihed”]. Så øh, 

så jeg den her fest her og så tænkte jeg at, jeg kunne dælme 

godt drikke en øl i dag efter sådan en otte timers 

burgervending, så den vil jeg gerne være med til.  

Interviewer: Jeg så generelt derinde, så sad i og snakkede om 

nogle forskellige ting, og nu var det fyrer, som var der, 

hvorfor var det vigtigt for dig, at det ligesom var fyre, der var 

her?  

Forbruger: I forhold til indholdet?  

Interviewer: Ja aftenen og som du snakkede om tidligere, at 

du kom hjem fra arbejde, og jeg så at det var fyre i sad 

sammen, hvordan var det?  

Forbruger: Ja altså nu var det på kollegiet, at der var den fest 

Pligter  

Spontan fest  

Frihed 

Samlingspunkt med 

bekendte 

Fællesskab 

Løssluppenhed 

Øl forstærker situationen 

Sjov 
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her, og der kender jeg jo alle menneskerne [”Samlingspunkt 

med bekendte”]. Øh så var det bare super, at det var fyrene 

som sad herude på grund af, at de fyre, som sad herude, er 

dem som jeg har det bedst med på vores gang 

[”Fællesskab”]. Der var nogle piger der til at starte med, men 

de gik ret hurtigt, og det er flinke piger og så videre, men det 

måtte være som det var. Det er tydeligt at se, hvordan emnet 

skifter og bliver mere groft, efter pigerne er gået eller mere 

drengesnak. Det er mere damer, øl og fest. 

Det er det virkelig handler om. Hvorimod hvis jeg sad til en 

fest med nogle piger, så bliver fester meget mere tæmmet, 

meget mere dødt [”Løssluppenhed”] og meget mere sådan, 

hvad laver du til daglig, sådan lidt meningsfulde spørgsmål 

der florere rundt i lokalet. Det her er mere bare, hold kæft vi 

skal være fulde i aften, der skal være noget rødvin, vi skal 

have nogle shots og så videre. Det er lidt mere drengerøv, 

når man er sammen, specielt på kollegium, hvor alle er så 

friske, åbne og udadvendte og klar på noget fest [”Øl 

forstærker situationen”].   

Interviewer: Hvad med i forhold til at stemningen som du 

snakkede om, og du var kommet hjem fra arbejde til en fest 

som opstod spontant?  

Forbruger: Ja det hele opstod spontant. Eller nej det gjorde 

faktisk ikke. Lejligheden for at folk var samlet, var at den nye 

beboer Anja, var flyttet ind på kollegiet og havde så lavet 

denne her madklub, hvor alle folk fra vores gang af ligesom 

kunne komme ind se, hvem hun var og sige hej. Det i sig selv 

var ikke spontant, det var planlagt. Men det der 

efterfølgende skete, det var ret spontant, fordi vi besluttede 
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så, at vi syntes, det var en rigtig god ide at drikke en øl. Der 

var en eller anden idiot, som sagde, og jeg vil gerne 

annoncere, at det var mig, at vi skulle faktisk have nogle øl til 

det her. Aftenen var ikke spontant planlagt, men det var ret 

spontant, at jeg kom hjem fra arbejde, og så sagde jeg, at den 

her fest vil jeg gerne være med til på grund af, de sad og drak 

øl. Så røg jeg med derfra, og det var super fedt [”Sjov”].   

 

Interviewer: Nu snakkede du om tidligere, at kontra at du var 

kommet hjem fra arbejde og så tog du i køkkenet og drak 

nogle øl som en spontan ting. Kan du prøve at beskrive det 

der med ”kontra din hverdag”. Havde du lyst til at drikke øl?  

Forbruger: Som studerende så er min hverdag specielt her i 

sommerferien meget, at jeg arbejder en tre til fire gange om 

ugen i et hamrende kedeligt arbejde, hvor jeg står og vender 

bøffer på en grillbar i otte timer i træk, og vender bøffer og 

laver det samme nemelses arbejde, som bare er så uendeligt 

kedeligt [”Pligter”] [in vivo code]. Den der med at man så 

kommer hjem og ser, der er en fest, hvor folk er glade oppe 

og køre og løsslupne [”Løssluppenhed”] [in vivo code], der 

sker bare et break fra hverdagen af [”Afbræk”]. Det gør 

egentligt bare, at man skal ud og glemme det her kedelige 

arbejde, som man skal stå op til i morgen igen klokken otte til 

120 kr. i timen, som skal bruges i forbindelse med ens 

studieforløb [”Transformation”].  

 

 

 

Nr. 3 

Pligter  

Løssluppenhed 

Afbræk 

Transformation 

 

Interviewer: Nu var i samlet flere personer på det tidspunkt Nr. 4 



 150 -218 

her. Hvad betyder det for dig, at I er flere?  

Forbruger: For mig så betyder det rigtig meget, fordi jeg kan 

rigtig godt lide ,at der er nogle flere personer at sidde og 

snakke med, og udveksle meninger med [”Samlingspunkt 

med bekendtskaber”] [in vivo code]. Men specielt folk man 

bor på kollegium med, jeg betragter mig selv som rimelig ny, 

så jeg kender ikke folk så tæt, så gør det det mere 

spændende, at der er flere personer som jeg kan side og 

komme tættere på og lære at kende Det betyder rigtig meget 

det der med at komme til at lære flere personer at kende 

[”Møde nye mennekser”] [in vivo code]. Men jeg vil absolut 

også en dag tage ned på en bar og sidde, og det kan være 

sport, som vi snakkede om tidligere og drikke et par øl og så 

hygge over den. Så jeg tror ikke, stemningen betyder så 

meget for mig, om der var flere, det var bare hyggeligt, og så 

var det hurtigere at lære folkene på det her kollegium at 

kende [”Hyggeligt”] [in vivo code]. Det kunne være til hvilken 

som helst fest, fætter kusine, 50 års fødselsdag eller hvor end 

det nu måtte være. Det er bare godt, når der er flere 

mennesker, for så sker der lidt mere, og der er forskellige 

meninger på livet og forskellige meninger på en masse 

synspunkter, og det er jo meget sjovt en gang imellem, så kan 

man være enig eller uenige.  

Interviewer: Hvordan er det, at øl hænger sammen med det?  

Forbruger: Jeg tror, at jo flere der er sammen, specielt 

venner, så ender det meget hurtigt ud med, at man skal i 

byen. så jeg tror, at festen tager fart hurtigere [”Øl 

forstærker situationen”] [in vivo code]. Hvorimod hvis jeg 

bare sidder med en rigtig god ven, så sker det jo sjældent, at 

Samlingspunkt med 

bekendte  

Møde nye mennesker 

Hyggeligt 

Øl forstærker situationen 

Fællesskab  

Sjov 

 



 151 -218 

vi lige pludselig bestemmer os for, at vi skal videre i byen. Det 

er bare, at man følger flowet, og hvad man selv har lyst til, og 

hvad ens kammerat har lyst til. Hvis man sidder fem gutter 

sammen, så er der altid en, som har lyst til at tage i byen, og 

man vil altid gerne med [”Fællesskab”]. Det er på grund af, at 

når man er fem, så er det bare sjovere at vælte byen, end når 

man er to [”Sjov”] [in vivo code]. Så jeg tror, at jo flere 

venner man er samlet, jo flere øl ryger der også ned, og jo 

senere bliver ens aften også.  
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Bilag Nr. 5. ”Open coding” analyse af transskribering – observation  

Forbruger: Else D.  

På facebook: Dagligt  

Beskæftigelse: Pædagog    

Alder: 28 

Bosted: Hovedstaden   

Interviewdato:  

 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: Kan du prøve at beskrive det her event, hvor i er 

samlet på Bakken nogle stykker? 

Forbruger: Jamen det var egentligt noget, at jeg havde 

planlagt bare for at komme ud og lave noget andet sammen 

nogle gode mennesker, som jeg holder meget af [”Pleje 

venskab”]. Øh ja og så blev det dem det blev, og der er 

egentligt ikke nogen dybere mening med det, andet end jeg 

synes, vi trængte til at komme ud og hygge os [”Hyggeligt”] 

[in vivo code].   

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det med, at i havde 

brug for det? 

Forbruger: Nej, jeg vil ikke sige, at vi havde brug for det, men 

det er et dejligt sted at være og sådan, og så tænkte jeg, at 

det skal være nogle dejlige mennesker, man er sammen med 

og sådan [”Samlingspunkt med bekendte”].  

Interviewer: Hvad er det, hygge er for dig? 

Forbruger: Jamen det er jo mange ting, men lige i går er det 

jo bare det der med, at det fra start til slut bare var hyggeligt 

 

 Pleje venskab  

 Hyggeligt 

 Samlingspunkt med 

bekendte 

 Hyggeligt 

 Møde nye 

mennesker 

 Fællesskab 
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[”Hyggeligt”]. Vi startede ud i skoven med at spise noget, og 

det er jo også dansk hygge at spise. Og så kan man sige, at 

der var så også nogen, som lærte hinanden at kende, som 

ikke havde mødt hinanden før [”Møde nye mennesker”] [in 

vivo code]. Det er jo fedt, synes jeg, altså fordi det jo bare 

gør, at den der begrænsede vennekreds, man har, kan mødes 

og være sammen også [”Fællesskab”] [in vivo code]. Det 

synes, jeg er enormt dejligt, og så synes jeg bare, det er 

hyggeligt at gå rundt og pjatte og gå til Tombolaer og skyde i 

skydeteltet, og det giver en ekstrem meget overskud og 

positive tanker og positive følelser [”Fællesskab”] . 

Interviewer: Nu så jeg at i sad og drak øl samtidig med, 

hvordan passer det ind i sammenhængen?  

Forbruger: Jeg vil sige, at man kan godt gøre det uden også, 

og det vil være lige så hyggeligt. Jeg ved ikke, om det bare 

hører sig med. Der er jo bare nogle venner, hvor man drikker 

øl sammen, og så er der nogle venner, hvor man drikker en 

kop kaffe, og dem der var der, er nogen, jeg normalvis 

drikker øl med. Øh og så var det bare en dejlig varm 

sommerdag, og der er jo ikke noget bedre end en kold øl, 

eller ti (Griner), på en sommerdag. Det løfter bare lige 

stemningen nogen grader. Man snakker jo mere sammen og 

bliver lidt mere fri og åben. Det gør jo så også, at der bare 

kommer nogen nye bekendtskaber [”Møde nye mennesker”] 

[in vivo code], og så har man også det, selvom det lyder 

fjollet, at være fælles om [”Fællesskab”]. Så kan man altid 

skåle, og det er sådan en god isbryder. Men det er jo også det 

der med, at så havde vi gået og fået noget at drikke derude, 

og så var det jo oplagt også at tage videre. Det havde vi jo 

 

Møde nye mennesker 

Fællesskab 

Øl forstærker situationen 

Sjov 
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nok ikke gjort. hvis ikke øllene havde været involveret, så var 

man jo bare taget hjem[”Øl forstærker situationen”] [in vivo 

code]. Det gjorde jo bare at aftenen (Griner) blev lidt sjovere, 

da man lige sluttede af inde i byen [”Sjov”] [in vivo code].  

 

Interviewer: Kan du prøve at komme lidt 

nærmere ind omkring, hvorfor det er vigtigt med den her 

stemning?  

Forbruger: Jamen øh, for mig så er bare det at gå og være 

tynget i en hverdag med et hårdt arbejde og sommetider lidt 

for mange tanker og bekymringer, der kører og sådan noget. 

Og så blive revet væk og ind i sådan en stemning her, det gør 

også bare, at man ugen efter har lidt mere mod på at se lidt 

mere positivt på tingene. Altså, det gør i hvert fald noget 

godt for en, synes jeg. (Afventende) Nu er jeg helt hvad var 

det lige?   

Interviewer: Det var det med stemningen, og du snakkede 

lidt omkring, at det gjorde noget godt for dig kontra din 

hverdag ikk’.  

Forbruger: Ja jeg synes, at når man har haft en weekend 

sammen med nogle gode mennesker med god stemning og 

kolde øl, så starter man fandme ugen på en anden måde, 

synes jeg, og bekymringerne de bliver lidt mindre også, fordi 

så får man snakket nogen ting igennem i en brandert eller 

bare sidder og for en snak over en øl. Jeg synes, det giver 

noget energi og noget positivt i forhold til at få brudt de der 

tanker, en travl hverdag eller hvad det nu måtte være. Det er 
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lige sådan et break fra det virkelig liv, eller et legalt break, og 

det har alle mennesker brug for, nogen mere end andre 

[”Afbræk”] [in vivo code].   

Interviewer: Hvorfor har du brug for det?  

Forbruger: Det tror jeg måske også hænger rigtig meget 

sammen med, at jeg er rigtig engageret i mit arbejde, og det 

er faktisk slidende altså [”Pligter”]. Der er mange steder, 

hvor man lægger nogen bekymringer, og der er jo ikke rigtig 

noget, man kan gøre altså.  

De der bekymringer, som for mig godt kan være 

tankestrømme eller sådan, og det at få det brudt kan være 

rigtig svært. Det hjælper det til at have sådan en aften og få 

alle brudt for alle de fucking bekymringer, man går og har, og 

måske ikke få så mange bekymringer. Altså når der sker 

noget positivt, og man har en positiv oplevelse eller en aften 

eller sådan noget, så føler jeg faktisk, at jeg godt kan slippe fri 

for de der bekymringer.  

Interviewer: Hvad giver det dig at slippe fri for de her 

bekymringer?  

Forbruger: Ro i mit hoved. Øh jeg er også meget mere glad, 

og det tror jeg også, at det kan påvirke dem omkring mig 

[”Transformation”] [in vivo code].  
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Bilag nr. 6. ”Mind-map”: Arne T.   
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 Bilaget viser de samlede narrative links i et mind map  

(Ringberg et al., 2003: 612 & egen udarbejdelse).   

 



 157 -218 

Bilag nr. 7. ”Mind-map”: Else D. 
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Bilag nr. 8. ”Open coding” analyse af transskribering – dybdeinterview    

Forbruger: Christian M.    

På facebook: Dagligt  

Beskæftigelse: Studerende    

Alder: 20 

Bosted: Hovedstaden 

Interviewdato: 30. august 2012 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: Så har du valgt nogle forskellige billeder her, 

vil du prøve at præsentere meningen, og hvorfor det er, at 

du har valgt dem?  

Forbruger: Det første billede det er event og sport, og det 

er jo altså, når man sidder og ser fodbold, eller er inde til 

koncert eller noget [”Arrangementer”], så er det bare 

sådan blevet normalt, at man har en øl med sig på en eller 

anden måde [”Naturlig bestanddel”]. Det er formentligt 

det, de reklamerer altså.  

Interviewer: Er der nogen speciel grund til at du drikker øl, 

når du er her?  

Forbruger: Det tror jeg, at det egentligt er blevet normalt 

sådan, at det egentligt er det, folk de gør, når de står til en 

koncert, så har de lige noget fællesskab [”Fællesskab”] [in 

vivo code] og noget hygge [”Hyggeligt”] [in vivo code].  

Interviewer: Hvad er det fællesskab betyder for dig?  

Forbruger: Altså når man er til events og sådan noget, så er 

fællesskab [”Fællesskab”] [in vivo code] jo, at man er 

sammen, og man har det sjovt sammen [”Sjov”] [in vivo 
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code]. Det er jo noget med at have venner og have nogen 

at snakke med og sådan noget. Nogen at hygge sig med 

[”Fællesskab”]. Det er jo ikke det samme at stå alene et 

eller andet sted og drikker en øl.  

Interviewer: Kan du prøve at forklare det der med, hvorfor 

det er vigtigt at have venner?  

Forbruger: Det er altid rart at have nogen, man kan tage ud 

og lave ting sammen med. Jeg kan godt se noget fodbold 

alene for eksempel, men det er måske sjovere, hvis jeg 

sidder sammen med nogle venner [”Dele oplevelsen”] [in 

vivo code] og sidder og råber af fjernsynet eller sådan 

noget ikk’. Eller bare nogen at dele ting med [”Fællesskab”] 

[in vivo code].    

Interviewer: Havde du noget at tilføje til det første billede 

event og sport?  

Forbruger: Nej egentligt ikke. 

Interviewer: Skal vi gå videre til den næste?  

Forbruger: Ja.  

Interviewer: Jeg kan se at du har skrevet udenfor? 

Forbruger: Jamen altså, der tænker jeg blandt andet på den 

1. maj [”Arrangement”], der er jo dejligt vejr, og man 

sidder udenfor [”Udendørs”] [in vivo code]. Det er også 

sådan lidt, at det bidrager til hyggen ved, at man kan sidde 

udenfor under solen [”Øl forstærker situationen”], og den 

hænger også lidt sammen med at sidde sammen med 

vennerne [”Samlingspunkt med bekendte”].  
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Interviewer: Hænger det sammen med det, du også var 

inde på før med at sidde sammen med vennerne og 

hyggen, at det også for dig til at føle…?  

Forbruger: (Afbryder) Ja, så er man sammen om det. Men 

den hører selvfølgelig også under event for fodbold, det er 

jo også udenfor.  

Interviewer: Hvor vil du selv være, hvis du for eksempel var 

med på billedet her?  

Forbruger: Jeg sidder godt nok her (Peger på en gruppe 

mennesker).  

Interviewer: Nå, det er måske et billede, du selv har taget 

eller hvordan?  

Forbruger: Nej, jeg havde ikke lige nogle gode billeder 

derfra.  

Interviewer: Du sidder herover med nogle bekendte eller 

hvordan?  

Forbruger: Sammen med andre her fra KEA (Københavns 

Erhvervsakademi). Så det er sådan noget med, at man går 

rundt til de forskellige, man kender og lige drikker en øl, og 

siger hej. Jeg tog derover sammen med dem fra KEA 

[”Fællesskab”].  

Interviewer: Så der er nogle bekendtskaber?  

Forbruger: Jamen vi havde en lærer, som var sådan, jamen 

det er 1. maj (Griner).  

Interviewer: Så det var læren som måske fik jer med 
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herned?  

Forbruger: Nej, han gad ikke snakke så længe, fordi han 

godt vidste, at vi ikke gad, at sidde her.   

Interviewer: Har du mere at tilføje til det her billede med 

udenfor?  

Forbruger: Nej ikke til det med udenfor. 

Interviewer: Så var der den her fest og farver?  

Forbruger: Ja det er jo den klassiske, hvis man kan kalde 

det det [”Fest”] [in vivo code]. Det er jo bare det der med, 

at det er blevet en norm, at når man er til fest, så drikker 

man [”En naturlig bestanddel”]. For at have det sjovt for 

eksempel [”Øl forstærker situationen”] og fordi alle andre 

også gøre det [”Del af gruppen”], og så er der et eller 

andet med, at man ikke vil lukkes ude, så derfor så tager 

man også lige en øl sammen med alle de andre.  

Interviewer: Kan du prøve at beskrive det med at lukkes 

ude? Du siger, at man tager en øl for at have det sjovt, men 

også fordi man ikke vil lukkes ude?  

Forbruger: Ja, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at man bliver 

det, men det er jo bare, at hvis de andre drikker [”Vil ikke 

føle sig udenfor”], så vil jeg egentligt også gerne være med, 

så man ikke sidder der som den eneste, der ikke drikker 

noget [”Fællesskab”]  

Interviewer: Havde du noget at tilføje til billedet her?  

Forbruger: Nej. 
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Interviewer: Hvis du skulle dele billederne ind i nogle 

grupper i forhold til nogen, der hænger sammen og så 

skulle give dem et overordnet navn. For eksempel at der 

for dig er nogle meningsfulde grupper eller emner mellem 

de her?  

Forbruger: Det kunne være sådan noget med at ligge sig 

udenfor, hvordan skal man lige… (Afventende).   

Gentagelse  

Interviewer: Er der et af de billeder, som du synes, der 

repræsenterer Carlsberg bedst?  

Forbruger: For mig er det nok mest fest og farver [”Fest”] 

[in vivo code], fordi det er der, jeg drikker mest, eller hvad 

kan man sige. Det kunne også være ting som events og 

sport, fordi der hele tiden er de der reklamer for Carlsberg.  

Interviewer: Hvorfor er det, at du drikker mest, når der er 

fest og farver?  

Forbruger: Det er bare det tidspunkt, hvor man har lov til at 

slå sig ud og drikke løs. Det acceptabelt der [”Afbræk”].   

Interviewer: Hvordan vil det være, hvis der ikke var øl med 

til fest og farver?  

Forbruger: Det vil selvfølgelig stadig være sjovt, men der er 

bare et eller andet, når man fået øl, så åbner man sig mere 

op [”Øl forstærker situationen”] og snakker med flere og 

lærer folk at kende [”Møde nye mennesker”]. Man har et 

eller andet at være sammen om, når man drikke en øl, 

ligesom man ser alle rygerne, der står ude og snakker.  

Interviewer: Gør det et eller andet specielt, at man har det 
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her at være fælles om, når man har en øl, som du siger?  

Forbruger: Det gør det bare nemmere at snakke sammen 

og at være social.  

Interviewer: Betyder det noget, at det er nemmere at være 

social?  

Forbruger: Man lærer bare flere at kende. Det er lidt et, at 

man har brug for at snakke med mennesker. Ja, det bliver 

bare nemmere (Griner). Muligvis fordi man lukker mere lort 

ud (Griner), det ved jeg ikke.  

Interviewer: Er der en grund til, at man gør det, når man 

har fået en øl, er det sådan lidt…? 

Forbruger: (Afbryder) Det er jo alkoholen, der spiller ind 

der (Griner).  

Interviewer: Du var lidt inde omkring det faktisk tidligere 

hvor du sagde det der med at du er ude at feste ikk’, det 

var i forbindelse med fest og farver, men kommunikerer 

man anderledes, når man drikke en øl?  

Forbruger: Jamen det er sådan mere, at det hele kører 

mere løst [”Løssluppenhed”] [in vivo code], og man 

snakker bare om alt, hvor man måske andre gange tænker, 

at ham der, vil man ikke lige snakke med det og det om, 

men så kører det hele egentligt bare [”Øl forstærker 

situationen ”].   

Interviewer: Giver det dig et eller andet, at man kan snakke 

om alt med folk, når man har drukket en øl?  
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Forbruger: Ja, men øh, det giver noget socialt øh.  

Interviewer: Socialt som i?  

Forbruger: Nærvær eller venskabsagtigt følelse 

[”Fællesskab”]. 
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Bilag Nr. 9. ”Open coding” analyse af transskribering – dybdeinterview  

Forbruger: Katrine C.  

På facebook: Dagligt  

Beskæftigelse: Marketing og PR manager inden for tøj    

Alder: 25 

Bosted: Jylland  

Interviewdato: 23. juli 2012 

 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: Og du har fået en opgave i forhold til nogle 

billeder, og du har allerede en fremme, skal vi prøve at starte 

med den. 

Forbruger: Ja det synes jeg. Det er ude fra Grøn Koncert [”Grøn 

koncert”] [in vivo code] for nogle år siden, hvor jeg og min 

veninde [”Samlingspunkt med bekendte”] [in vivo code] står 

med en kande øl og er ved at skænke op, og der er musik i 

baggrunden og en masse mennesker, og det er sol kan man 

næsten regne ud, folk har ikke så meget tøj på. Det ser hvert 

fald sjovt ud, vi smiler og griner, og jeg mindes det også som 

værende sjovt.  

Interviewer: Er der nogen bestemt grund til at du har valgt 

dette billede?  

Forbruger: Ja, jeg synes egentligt at sådan noget øh, det er 

bare fordi, at man kan huske at den dag også at den var vild 

sjov, og så synes jeg bare, at sådan en seance og sådan en 

festivals, endagsarrangement et eller andet, er bare sådan 

meget øl altså, det ligger meget op til, at man drikker øl. Det er 

bare sådan, som sagt det der med at vejret er med en. Jeg har 
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det bare sådan, at det er lig med en masse kolde fadøl. 

   

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt med at du siger 

det er sjovt det her? 

Forbruger: Ja altså, det er sjovt, og det er hyggeligt 

[”Hyggeligt”] [in vivo], og det er så vidt, jeg husker, så der er vi 

vidst en ti piger af sted eller sådan noget, så der er selvfølgelig 

også en masse minder i, at der er folk, man ikke har set i lang 

tid, det er det jo tit til sådan noget der. Og så er det ligesom, at 

der har man selvfølgelig siddet sammen inden og derude så er 

det sådan et holdepunkt, og du ved, at man køber det der øl, 

og nu er det her en kande, så det er også sådan noget, man 

deler og så ja [”Sjov”].  

Interviewer: Hvis der nu ikke f.eks. havde været øl med, havde 

det så været anderledes?  

Forbruger: Ja, det havde det helt klart, synes jeg. Jeg havde 

svært ved at se, hvordan det så skulle have været, for jeg 

kunne slet ikke forestille mig det, men hvis det var noget af 

sådan en non-alkohol generelt, så havde der slet ikke været 

den der løssluppen stemning. Og sprut hører ikke til på samme 

måde til sådan noget her, som øl gør, for procenterne er jo ikke 

så høje så, så hvad kan man sige, man skulle gerne kunne sidde 

og hygge sig med det, end man drikker for at blive klaskestiv på 

en time. Altså så jeg synes ikke, det havde været det sammen, 

hvis der ikke havde været øl, slet, slet ikke [”Løssluppenhed”].  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt det her med den løsslupne 

stemning?  
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Forbruger: Jamen det tror jeg bare, man har brug for nogen 

gange, altså det er meget sundt og naturligt at man nogen 

gange har brug for at hænge hjernen lidt ved sådan nogle 

arrangementer her [”Kobler af”].  

 

Du ved jo, at folk har fri, når de er her, [”Frihed”], og der er 

lagt op til at fest, og folk har nok siddet hjemme inden og 

hygget sig også, og så bliver stemningen bare løssluppet, og 

det tror jeg bare, det ved jeg ikke, det er jo noget, man går og 

ser frem [”Ser frem til”] [in vivo code] til, fordi man har et 

hektisk liv [” Pligter”], og så kan bare komme derud, og så kan 

bare kommer derud og hænge hovedet lidt og bare have det 

sjovt, og tænke på alt det, man glemmer at tænke på i 

hverdagen nogen gange [”Sjov”] [in vivo code]. 

Interviewer: Kan du prøve at fortælle lidt om eventet som 

leder op til?  

Forbruger: Jamen inden der sad vi oppe ved en veninde. Jeg 

tror, vi sad seks piger eller sådan noget, hvor vi også bare 

havde mødtes om morgenen [”Opvarmning”], og vi havde 

hygget os, og fået noget at drikke, og der var lidt at spise, og 

det var gode veninder, som man ser meget, men ikke nok i 

forhold til hvad man burde. Min søster var hjemme og var med 

og, ja det ved jeg ikke, det var bare hyggeligt [”Samlingspunkt 

med bekendte”] og så tog man derud, og så hørte, man det 

musik man gerne ville høre, man havde en øl med i hånden, og 

det er bare hyggeligt [”Hyggeligt”] [in vivo code].  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe hvad du mener med 
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hyggeligt?  

Forbruger: Ja, jeg tror at det var hele setup’et var jo bare 

rigtigt, setup’et med at du er sammen med dine venner og 

setup’et med at du ikke skal noget dagen efter [”Frihed”], og 

du skal ud og høre noget musik, du gerne vil høre, og du skal 

ud og se en masse mennesker, du ikke så tit for set [”Pleje 

venskab”]. Altså på den måde så kalder jeg det bare hyggeligt, 

men det er også sjovt, og det er også skønt. Og du ved, der er 

mange tillægsord, man kan smide på det, men jeg synes bare 

sådan at hyggeligt, og sjovt, fordi det var også sjovt derude, for 

man sprang jo rundt og masser af jokes, og masser af grin,  

men det kommer det jo også lidt i etaper, kan man sige, man 

starter ud derhjemme sådan stille og roligt og får lige en øl, og 

så får man lige lidt flere [”Øl forstærker situationen”], og så er 

det klart at fem til seks timer senere så er der lidt mere fart 

over feltet [”Sjov”].    

 

Interviewer: Du snakkede lidt om det med jokes i den her 

sammenhæng, er samtalen anderledes her en den vil være 

andre steder?  

Forbruger: Jamen helt klart, det med at der er øl med, så skal 

man nok ind og kigge inde i hovedet, når man drikker, men jeg 

kunne da forestille mig, at der ryger nogen filtre ned, jamen alt 

bliver bare lidt mere løst [”Løssluppenhed”], og der er ikke så 

meget tænkning over, hvordan man sådan lige fremstår, 

hvilket man måske tænker meget over i sin hverdag, og når 

man ikke lige drikker. Jeg tror da, at når man drikker, så er der 

nogen af de barrikader, der ryger lidt, og man er måske ikke 

lige så opmærksom, på hvordan man lige fremstår og i den 
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situation, der handler det bare mere om, at har man det sjovt, 

så er det helt okay uanset hvad du gør[”Mindre behov for 

accept”], så længe det selvfølgelig er ordentligt [”Værdighed”].    

Interviewer: Det næste billede her, vil du prøve at fortælle 

meningen bagved det? 

Forbruger: Det er faktisk ret nyt, og er her i sommerferien, 

hvor at jeg havde to veninder, ja de har begge to børn, og nu 

var det deres tur til at have sommerferie, så de var kørt op i en 

lille hytte i Nordjylland [”Hyttetur”] [in vivo code] og havde 

bare lagt op til, at nu skulle de rigtig hygge sig [”Samlingspunkt 

med bekendte”]. De havde taget en masse mad med og øl, og 

rosévin, og hvad har vi. Og så skulle jeg så komme der om 

mandagen, og så tog jeg en fridag om tirsdagen, fordi jeg rigtig 

gerne ville op til dem, så jeg kørte direkte efter arbejde og 

havde faktisk (Griner) også lige købt nogle øl med derop, og så 

kom vi bare ud, og de havde gjort klar til, at jeg kom, og der var 

selvfølgelig kolde øl, og så sad vi bare [”Frihed”]. Ja, vi er tre 

rigtig gode veninder og jeg tror bare at vi havde set frem til, at 

nu skulle vi bare ud og være total piget i 24 timer (Griner). Ja 

(peger på billedet) der er jeg lige kommet og fået en øl, og de 

havde haft en masse jokes, og de havde også haft en masse 

jokes, da jeg kom, så de var selvfølgelig i hopla, men der havde 

der bare været en masse jokes med at tage en masse billeder, 

så det var vel bare en af de billeder. 

Men ja, jeg tror det er eftermiddag her, vejret er egentligt ikke 

sådan helt vildt godt. Man kan også se at jeg har sådan rimeligt 

meget tøj på. Men det var bare så hyggeligt, og vi havde bare 

glædet os rigtig meget [”Ser frem til”] [in vivo code], og så 

sidder vi vel der i nogle timer, og får flere øl, og jeg tror, vi får 
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lidt vin, og der kom vidst også en Irish-coffee ind over, og så 

skal vi til og lave noget mad og spiser lidt, og spiller lidt pool, og 

fortæller røverhistorier, og ja går i seng der hen af natten.   

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt med 

røverhistorier?  

Forbruger: Ja, det var bare, jeg tror bare det var sådan en 

masse, når det kun er piger der er samlet og der ikke er nogen 

fyre til stedet, så giver det sig selv, at så er emnerne lidt nogle 

andre. Så der var bare en masse snak, om en der lige var blevet 

single og hvad med fyre, og det ene og det andet. Ja vi 

snakkede sådan om alt muligt egentligt. Ja, så man vender 

egentligt hele verden, når man lige sidder der og specielt med 

piger, når man har fået lidt at drikke og sådan noget [”Øl 

forstærker situationen”], så er det bare så hyggeligt. Ja, og 

man kan jo så godt lide hinanden, så der bliver delt så meget 

kærlighed på sådan nogle timer der, det er helt vildt 

[”Fællesskab”]. 

Interviewer: Var der flere billeder eller?  

Forbruger: Ja, der kommer en senere. Den er egentligt ret god i 

forhold til de her to.   

Interviewer: Vi kan jo også godt prøve at tage den uden nu og 

prøve at snakke om meningen bagved billedet. Nu snakkede du 

om den var ret god i forhold til de andre to, kan du prøve at 

uddybe det?  

Forbruger: Jamen det er fordi, at det her billede, det er hvor vi 

er nogen af de samme mennesker som her, men hvor vi er 

sammen som par. Øh og det er egentligt, hvor vi skulle se 
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Mikkel Kessler kampen [”Boksekamp”] [in vivo code] sammen, 

og det er vel egentligt sådan ja, der er i hvert fald ikke nogen af 

pigerne, som gik synderligt meget op i boksning, men det var 

bare en god mulighed for at få hinanden set [”Samlingspunkt 

med bekendte”]. Der var nogen, der havde gjort rigtigt meget 

ud af at lave noget lækkert mad, og vi grillede, og vi kom i god 

tid, og det var lidt huhej at det blev stablet på benene, men vi 

kom i god tid, og der var lækkert mad, og der var øl, og det kan 

vi alle sammen godt lide. Så bliver man bare automatisk lidt 

grupperet, vi piger sad sådan sammen og sådan helt stereotyp 

så stod drengene ude ved grillen og alle de der ting. Det var 

bare hyggeligt, og det var bare i en anden [”Hyggeligt”] [in vivo 

code], 

hvor det her billede før med pigerne i hytten, det var sådan 

meget piget, hvor det her der var du sammen som par, så der 

er der lidt noget andet, men stadig er graden af sjovhed den 

samme og der er enormt meget hygge i det også [”Sjov”] [in 

vivo code]. 

Men der sidder vi hvert fald og får en masse øl, inden vi skal 

grille og får snakket sammen på kryds og tværs også, når vi 

kom ind til bordet. For igen, det er ikke nogen folk man ser så 

meget og ser måske slet ikke deres kærester ret meget, og alle 

folk oplever noget nyt og spændende ting hele tiden, og det 

sidder man sådan og deler med hinanden. Og det synes jeg 

bare er fedt, og man er en del af det der fællesskab, og 

selvfølgelig sidder man også og roser hinanden, og alle ens 

bedrifter.  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt?  

situationen  

 Fællesskab    
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Forbruger: Nej men altså, er der en der har fået et nyt arbejde, 

eller en der har startet et eller andet op, Jens der er det der 

med surfing, der kommer mange tilmeldinger, og så synes man 

jo at selvfølgelig, at det er rigtig fedt, og ja, Christinas kæreste 

havde også fået nyt arbejde og det er godt, og Christina var lige 

kommet ind på hendes studie, og Kristian var lige blevet færdig 

ude på skolen med første år, og jeg havde fået noget mere 

ansvar nede på arbejde. Jeg tror bare at alle de der ting, det 

kan vi mennesker godt lide og dele de der ting med hinanden, 

vi er trods alt, hvad kan man sige, ja vi trives godt i selskaber, 

så det klart at det er vigtigt at dele sådan nogle ting med 

hinanden. Og det falder måske lidt mere naturligt også, det er 

jo slet ikke sådan noget blærerøvs-noget, man sidder i bund og 

grund er interesseret i hinandens liv, og det snakker man 

måske også lidt mere om, når man har fået noget at drikke [”Øl 

forstærker situationen”]. Det er også fordi at tiden er til det. 

Interviewer: Tiden er til det?  

Forbruger: Nej altså du har tiden. Du har så mange timer 

sammen. Først så starter man måske med at vende et eller 

andet kortsigtet, og så bliver det måske lidt mere langsigtet. 

Det synes jeg altid det plejer at være, så bliver tingene lidt 

mere langsigtet hen af aftenen, og så med det der højdepunkt 

med at se den der boksekamp. Så det er klart, det var hyggeligt 

og maden var god, og der kom lidt musik på og lidt mere 

alkohol. Man kan sige, at meningen med at være til det den 

kunne også have været en anden. Det kunne også have været 

en fodboldkampsfinale eller noget andet sportsligt, som samler 

folk meget. Og så er det jo bare en rigtig god undskyldning for 

at holde en eller anden fest. Så havde vi aftalt, at vi alle 
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sammen skulle sove derude, og så skulle vi spise brunch dagen 

efter. Så man var ligesom, det var helt arrangeret, og det var 

ret fedt [”Fællesskab”]. 

Interviewer: Er der noget du gerne vil tilføje til det billede? 

Forbruger: Jamen jeg synes også, som det er med de to andre, 

så kan man sige at det der med Carlsberg i det, der synes jeg, 

at det er det samme, som gør sig gældende som med de andre. 

Det er et eller andet du ser frem til [”Ser frem til”] [in vivo 

code], det er noget der skal ske, og det er det jo også, nu var 

det det her med, at man skulle se de her venner [”Pleje 

venskab”], og der var det her Kessler, og man kan sige det med 

hytten, der skulle vi i hytte, og med Grøn Koncert der var det 

Grøn Koncert. Det tror jeg også sådan aldersmæssigt der, lige 

nu har du sådan tit mere en grund til det, når du sidder og 

drikker en Carlsberg, som man ikke havde, da man var yngre. 

Der var du bare, at det var fredag og lørdag, så skulle der bare 

drikkes. Sådan har man det selvfølgelig også på et eller andet 

niveau, at i hvert fald fredag er der sådan en eller anden helle-

dag, og der er sådan en eller anden forløsning i det, og det 

hænger også rigtig tit sammen, at så får en øl altså, 

 det er sådan lidt, det er sådan et statement for, at nu har jeg 

fri. Ligesom at der er fredagsøl, det er nærmest sådan ord, der 

er i ordbogen [”Fredagsøl”] [in vivo code]   

Interviewer: Kan du prøve at uddybe lidt med den fredagsøl?  

Forbruger: Øh ja, det er bare øl, man tænker på, at for 

eksempel fredagsøl , når man selvfølgelig har fri, og jeg ser det 

bare som sådan, at så puster man ud, og så åbner man en øl. 

Altså sådan i overført betydning at nu kobler man af [”Kobler 

 

 

 

 

 

 Ser frem til  

 Pleje venskab  

 Fredagsøl 

 Kobler af 

 Nydelse 

 Frihed 

 Afbræk 

 Fællesskab 
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af”] [in vivo code], og nu har man fri, og nu nyder man det, og 

det gør man med en øl[”Nydelse”] [in vivo code]. Lige så vel 

som f.eks. oldboys fodbold, så når de er færdige med at spille 

en kamp, så skal de have en øl, og så er der lige tredje halvleg 

oppe i byen eller et eller andet.  

Det er bare det med at i gåseøjne, at nu er vi færdige med de 

sure pligter, nu skal vi have det godt [”Frihed”], Altså, det er jo 

nok et eller andet sted, det der sker, 

og så er det bare sådan et samlingspunkt. Øl det samler bare 

folk på en eller anden måde. Jamen så kan vi lige gå op i byen 

og få en øl og til en frokost på en sommerdag, så skal man have 

en øl til. Altså, det er øl, du tænker tit på der. Man kan da lige 

køre forbi og købe seks øl, inden man kører ned til nogen. 

Kommer man forbi nogen sådan uanmeldt, jamen skal vi have 

en øl altså, det er øl og ikke, skal I have en drink altså. Der 

vinder øllene altså [”Fællesskab”] [in vivo code].  

___________________________________ 

Så jo det der med at man går fra det ene til det andet, det er 

vel egentligt bare det, som gør sig gældende, og så er der bare 

alle mulige situationer på det [”Afbræk”] [in vivo code], om det 

så er, at du kommer fra arbejde, og du vil bare have en 

fredagsøl eller måske ud og feste helt vildt, eller du skal til et 

eller andet arrangement, eller du er færdig med at spille en 

fodboldkamp. Det er sådan en eller anden manifestation af 

frihed, tror jeg [”Frihed”] [in vivo code].   

__________________________________ 

Interviewer: Du snakkede om manifestation af frihed hvor 
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vigtigt er det for dig?  

Forbruger: Det synes jeg er vigtigt. På en eller anden måde så 

er det jo en luksus, at man kan gøre det, og at man har 

muligheden for, sådan lidt højt flyvende, men at man bare har 

muligheden for at sige, at nu skal jeg ikke tænke på noget, og 

det er en luksus for mig, at jeg bare kan sidde her og hygge mig 

med de folk, jeg bedst kan lide, få noget at drikke, eller hvis det 

er noget med noget mad og noget at drikke, eller høre det 

musik, eller bare nyde at jeg bare kan gøre det. Det tror jeg i 

bund og grund det handler om. For det har ikke samme 

betydning, hvis du skal noget tre timer senere, det giver også 

sig selv med alkohol at ikke drikker spiritus, hvis du enten skal 

ud at køre eller til et eller andet, hvor du skal være alvorlig 

bagefter. Så det hænger jo sammen med, at nu har man fri, og 

det er bare en luksus, at nu skal man ikke noget 

[”Fællesskab”].       

Interviewer: Havde du mere til dette specifikke billede?  

Forbruger: Nej det tror jeg faktisk ikke. 

Interviewer: Hvis du skulle vælge et billede som du synes der 

repræsentere det bedst?  

Forbruger: Jamen det er den med boksning. 

 

Interviewer: Hvis du skal prøve at tænke over det vigtigste vi 

har snakket om i dag, hvad vil du så sige at det var?  

Forbruger: Fællesskabet.  

Interviewer: Det var egentligt generelt hvad jeg havde. Er der 

noget omkring tanker og følelser omkring Carlsberg som vi ikke 
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har været inde omkring?  

Forbruger: Nej det føler jeg faktisk ikke. Jeg føler vi har været 

godt omkring.  

 



 177 -218 

Bilag nr. 10. ”Open coding” analyse af transskribering – dybdeinterview    

Forbruger: Niels K.  

På facebook: Dagligt  

Beskæftigelse: Revisor   

Alder: 27 

Bosted: Jylland 

Interviewdato: 21. juli 2012 

 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: Du har fået en lille opgave i forhold til at udvælge 

nogle billeder?  

Forbruger: Ja det har jeg ja? 

Interviewer: Skal vi prøve at kigge på dem? 

 

Forbruger: Jamen vi kan vel starte fra en ende af. Du kan bare 

tage den første (overført til interviewers computer), og det er 

sådan set et billede taget ude fra Roskilde Festival [”Roskilde 

Festival”] [in vivo code].  

Øh, det symboliserer egentligt ikke så meget det med festival, 

men mere det, øh den samling af mennesker, og jeg har 

egentligt valgt at kalde det fest og fællesskab. Øh, hvad enten 

det så er festival eller sammen med kammeraterne 

[”Samlingspunkt med bekendte”] eller sådan nogle ting, så 

Carlsberg det bringer jo nogle tanker frem omkring, øh fest og 

sådan nogle ting, fordi øl det tit og ofte er noget, som indgår. 

(afventende)  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig med fest, fællesskab 

og venner, som du fremhæver?   

 Roskilde Festival 1 

 Samlingspunkt 

med bekendte 

 Øl forstærker 

situationen  

 Møde nye 

mennesker 

 Sjov 
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Forbruger: Øh, det er vel egentligt dagligdagen generelt, at 

man har et godt socialt liv, øh og det er tit i opstartsfasen, så 

alkohol [”Øl forstærker situationen”] [in vivo code] det er en 

god isbryder [”Møde nye mennesker”] [in vivo code] til at 

komme ind på folk på, men også senere hen, når man skal have 

noget sjovt sammen med vennerne, så øh er det jo ofte, at der 

øl indblandet i det [”Sjov”]. 

 

Interviewer: Nu snakkede du om, at det var i forhold til din 

hverdag?  

Forbruger: Ja?  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt?  

Forbruger: Ja altså det, det er ikke så meget hverdagen, det øh 

nok nærmere weekenden, hvis man skal sige det på den måde 

[”Weekend”] [in vivo code]. Altså hverdagen der har man jo 

arbejdet og pligterne [”Pligter”] [in vivo code] herhjemme og 

sådan nogle ting, og så øh, for at der kommer lidt afbrydelse i 

det [”Afbræk”], så skal der ske lidt sjov i weekenderne 

(afventende) [”Sjov”].     

 

 Weekend  

 Pligter 

 Afbræk  

 Sjov 

 

Interviewer: Skal vi gå til næste billede så? 

Forbruger: Det kan vi godt. Man kan sige den der (peger), hvis 

du tager den, som hedder Liverpool [”Fodbold”] [in vivo code]. 

Den hænger måske lidt sammen med den som kommer senere 

nede. Øh Ja det er jo så fordi, jeg igennem mange år har været 

stor Liverpool fan og Carlsberg har været sponsor af Liverpool. 

Og derfor så øh, Carlsberg og Liverpool det hænger sådan lidt 

sammen i min verden (entusiastisk), selvom de ikke 

 

 

 Fodbold   

 Sponsorat som 

forstærker 

 Fællesskab 
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sponsorerer dem længere, så hænger de lidt sammen for mig 

[”Sponsorat som forstærker”]. (afventende). 

Interviewer: Har det været vigtigt, at det var Carlsberg, som 

sponsorerede dem?   

Forbruger: Ja, det har det lidt, fordi det var et dansk firma og 

øh, altså at det er lidt med, at det jeg lettere kan forholde mig 

til, at man ved, hvem Carlsberg er, og Liverpool.  

Så det er ligesom to ting, man godt kan lide, som der ligesom 

er blandet lidt sammen, og derfor så giver det en stærkere 

følelse af, at man forstår det, og det er noget, man godt kan 

lide.  

Interviewer: Nu snakkede du om, at de ikke sponserede dem 

længere, hvordan påvirker det dit forhold til (afbryder)  

Forbruger: … ja lidt har det, engang var det jo altid en 

Carlsberg øl man skulle have, fordi de sponserede Liverpool 

og fordi man var så stor Liverpool fan. Men behøver det ikke 

nødvendigvis være en Carlsberg øl længere, men jeg tror da 

også, det er noget, man måske er vokset lidt fra, at man måske 

ikke var så stor en fodboldfan længere, som man var engang. 

Så på den måde så kommer det også, så det ikke nødvendigvis 

er det der sponsorat, der har noget at sige længere. 

(afventende)   

Interviewer: Så det var ikke nødvendigvis noget med Carlsberg, 

men noget du var vokset lidt fra, siger du?  

Forbruger: Ja altså i sin tid var det nok deres sponsorat, der 

gjorde, at jeg begyndte at drikke Carlsberg, at jeg hovedsageligt 
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drak det der, men det er ikke fordi Carlsberg er faldet fra, at jeg 

er faldet fra, det er bare kommet naturligt, at det ikke behøver 

være en Carlsberg øl [”Fællesskab”].  

 

Interviewer: Er der noget du gerne vil tilføje?  

Forbruger: Vi kan lige prøve at tage det næste billede, jeg 

synes de hænger lidt sammen med. Er det ikke den der. Jo, den 

som hedder sport og fodbold dernede. Billedet det er egentligt 

et privatbillede fra, at jeg var nede i Ukraine til EM, og så er 

den taget derfra. Og det er så igen, at var Carlsberg selvfølgelig 

også hovedsponsor for EM,  

men igen så er det sådan noget med sport og fællesskab [”EM 

sponsor”] [in vivo code], der hænger sammen med, at der skal 

nogle øl til, når man er af sted med drengene [”Samlingspunkt 

med venner”] [in vivo code], så skal der jo også gerne være lidt 

fest jo. Men det er også, du kan jo se folk ude på stadionet, det 

er jo også ligegyldigt hvilket stadion, man står på, så står folk jo 

også og drikker øl eller står og spiser en pølse, det hører 

ligesom med.  Det høre ligesom med derind, at det er en del af 

kulturen, at man skal have en øl, når man ser fodbold. 

Interviewer: Hvad betyder det for dig, at du kan være sammen 

med vennerne om det, som de tidligere nævnte med at tage 

ned og se fodbold? Hvorfor er det vigtigt?  

Forbruger: Jamen det er det jo af sociale årsager og et afbræk i 

hverdagen [”Afbræk”] [in vivo code], og det giver nogle gode 

oplevelser [”Deler oplevelse”] [in vivo code].  

Og også bare at det er så stor en begivenhed, og der er så 
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mange mennesker samlet, og den stemning der er, og være en 

del af det. Men hovedsageligt de oplevelser, man får ud af det. 

For man kunne jo tage ind og se hvilken som helst 

fodboldkamp, men der er bare noget helt andet, når det er 

sådan et EM [”Fællesskab”] [in vivo code]. 

Interviewer: Havde du mere til dette billede?  

Forbruger: Det tror jeg ikke. Så synes jeg, vi skal tage den, som 

hedder nationalfølelse (billede).Det er egentligt bare et billede 

af et Dannebrogsflag. Øh for lige at kæde det sammen med det 

før, så var det jo så, at når man kom der, flere hundrede 

danskere gående sammen, og man var nede og støtte det 

danske landshold. 

Det giver selvfølgelige en nationalfølelse, men ligeså meget, 

hvis man skal kæde det over på Carlsberg også, så er Carlsberg 

et stort og et dansk firma, og nu er de så også hovedsponsor 

under EM, og det giver selvfølgelig også lidt dernede, at man 

ser Carlsberg over det hele, og man bliver selvfølgelig lidt stolt 

over, at det er en dansk virksomhed, som klare sig godt 

[”Dansk succes”] [in vivo code]. Men både til EM og hvis du er 

på ferie, hvor du kommer hen, så står der Carlsberg over alt, så 

snart der er noget med øl og værtshus og sådan nogle ting 

[”Internationale tilstedeværelse”]. Men også store 

arrangementer, hvor de støtter rigtig mange ting,  så det er 

klart, at det giver en form for stolthed og (afventende).  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt med, at du 

snakkede om Carlsberg og nationalfølelse.  

Forbruger: Jamen det er jo, at Carlsberg har jo en lang historie, 

øh og der er ingen tvivl om, at samtlige danskere ved, at 
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Carlsberg det er dansk, og man forbinder, når man er i 

udlandet, og du ser Carlsberg så tænker du jo på Danmark,  

 [”International tilstedeværelse”], og du tænker på Carlsberg 

som virksomhed. Øh hvor man egentligt forbinder de to lidt. 

Og det er klart, når det er en virksomhed, som klare sig så godt, 

og også internationalt, så bliver du stolt, og det kan du også, 

hvis det er Mærsk, eller hvem det nu kan være af store danske 

virksomheder. Det giver en eller anden form for nationalfølelse 

[”Nationalfølelse”] [in vivo code].  

Interviewer: Hvorfor er nationalfølelse vigtigt for dig?  

Forbruger: Jamen man er vel dansker, og man vil selvfølgelig 

Danmark det så godt som muligt, og er der nogen, som klare 

sig godt, så øh bliver man glad både på deres vegne, men også 

stolt fordi man selv er dansker [”Stolthed”] [in vivo code]. 

Interviewer: Godt. Har du mere at sige til dette billede? 

Forbruger: Nej det synes jeg at vi er kommet fint rundt om.  

Interviewer: Havde du et billede til?  

Forbruger: Ja det er denne her. Og der kan man sige at det er 

en anden ting. Der er ikke så mange følelser bag, men der kan 

man sige at det er penge og aktiekurser, og at det er en 

forretning, der skal drives. Det er jo en kæmpe forretning, og 

det er selvfølgelig også noget, jeg synes der er lidt spændende, 

alt hvad der er i det og også det med, at hvordan de formår at 

udvikle sig og vækst og sådan nogle ting og i krise tider, det er 

også noget som man, eller hvert fald noget, som jeg tænker 

over, jeg synes, der er flot, og det er skide spændende [”Dansk 

succes”], hvordan de bruger deres ressourcer, og det er jo en 
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stor virksomhed, hvor der er oceaner af muligheder, og det er 

sådan noget, som er sjovt at følge, at der sker nogle store 

tiltag, og når de sætter sig noget for, så er det nogle store ting, 

som sker. Det er noget, som rykker noget, det er jo ikke bare 

lige nogen små ændringer, de laver, det er jo store 

investeringer i produktionsanlæg og et kæmpe sponsorat af 

EM, og det er virkelig noget, der kan mærkes (engageret).   

Interviewer: Og hvorfor er det, at det er vigtigt for dig?  

Forbruger: Det er en spændende virksomhed, som jeg har lyst 

til at følge. Det interesserer mig selvfølgelig som revisor, men 

om det så var nationalfølelse eller stolthed, så er det så noget, 

som gør det endnu mere spændende. Men bare det at det er 

så stor en forretning og se på den måde, de driver forretning 

på med opkøb og fusioner og alt muligt, det er spændende.  

Interviewer: Du snakkede lidt om, at det hængte sammen med 

din profession? 

Forbruger: Ja, nu sidder jeg jo til hverdag som revisor og ser på 

virksomheder, og hvordan de udvikler sig, men det er jo 

selvfølgelig ikke i samme størrelsesorden som Carlsberg, men 

det er jo klart, at interessen er der, for at man kan jo se, 

hvordan Carlsberg ligesom gør tingene og ligesom prøve at 

overfører det til, hvilke muligheder har man ellers altså 

[”Forbillede som virksomhed”], hvordan Carlsberg klare sig 

flot. Jamen det gør de ved at fusionere med andre for at få 

nogle store fordele. Når man så sidder og kigger på mindre 

virksomheder, er der så nogle ting som man kan videreføre til 

det, altså nogle ting at uddrage. Altså for at få nogle ideer og 

bare generelt interessant at følge sådan noget, i forhold til om 
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man kunne bruge det senere hen, men også bare fordi det 

ligger inde for ens interessefelt, Carlsberg bliver jo også tit 

brugt i den undervisning, vi har i uddannelsessystemet og 

sådan nogle ting som case-virksomhed, fordi det er så stor og 

spændende en virksomhed (engageret). 

Interviewer: Ja? 

Forbruger: Ja så blandet sammen med nationalfølelse 

[”Nationalfølelse”] [in vivo code] og stolthed så er det jo bare 

meget interessant at læse om Carlsberg, og det kunne være en 

spændende virksomhed at skulle arbejde for engang altså 

(afventende) [”Selvrealisering”] [in vivo code].   

Interviewer: Godt. Havde du noget at tilføje til dette billede?  

Forbruger: Øh nej det var sådan set det.  

Interviewer: Hvis vi skal prøve at se lidt på i forhold til billeder 

og dem du har udvalgt, er der så nogle billeder som du gerne 

ville have haft med, men ikke kunne få fat på?  

Forbruger: Altså, jeg har egentligt taget udgangspunkt i, hvad 

jeg ligesom tænker og føler, så jeg har egentligt ikke fundet 

nogen billeder, som jeg gerne ville haft med, men ikke kunne få 

fat i. Så jeg har egentligt taget udgangspunkt i mine tanker og 

følelser.   

 

Interviewer: Kan du prøve at uddybe hvordan et af disse tre 

billeder skiller sig ud fra to andre?  (Liverpool, Sport og 

stolthed)  

Forbruger: Altså det der hedder Liverpool og sport, det kunne 

have været hvilke som helst klub, men det er jo fordi, der er et 

 Forstærker 
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mennesker 
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sammenhold i det. Carlsberg er selvfølgelig i blandt, fordi man 

får nogle øl, og man er ude og se fodbold og sådan nogle ting, 

men det kunne ligeså godt have været en Heineken, eller hver 

det ellers have været. Altså, det er jo virkningen af alkohol, at 

man bliver lidt påvirket og beruset og at der er høj stemning og 

sådan nogle ting. Og så den som skiller sig lidt ud, det er den 

med stolthed, fordi det jo netop er Carlsberg og deres historie 

og sådan nogle ting med, at det jo er det der gør, at man føler 

en hvis stolthed over det.  

Interviewer: Du snakkede lidt om virkningen bagved det, hvor 

vigtigt er det, at der er øl indblandet? 

Forbruger: Altså i forhold til fællesskab så har det selvfølgelig 

sin vigtighed, men omvendt er det heller ikke afhængig af det. 

Men det gør bare tit tingene lidt sjovere, og folk åbner lidt 

mere op, og at der er lidt højere stemning [”Øl forstærker 

situationen”], og folk er ikke så tilbageholdende og sådan 

nogle ting. Så på den måde kan man godt sige, det er vigtigt, 

men omvendt, hvis man så har sine venner og kender hinanden 

og sådan nogle ting, så er det måske ikke så vigtig længere med 

alkohol, fordi så kender man hinanden i forvejen så er man ikke 

så tilbageholdende, som hvis man sidder overfor en gruppe 

med nye mennesker [”Møde nye mennesker”] [in vivo code]. 

Øh derimod set, hvis man nu skal finde et eksempel, hvis man 

er på kursus i forbindelse med arbejde og sådan nogle ting, der 

har varet over flere dage, så de første dage så sidder man pænt 

og lytter og småsnakker lidt. Så den samme aften er der som 

regel en middag med rødvin eller øl og sådan nogle ting, og 

dagen efter så kan man sige, der er en meget mere løssluppet 

stemning [”Løssluppenhed”] [in vivo code], fordi man kender 
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hinanden, der og er løsnet lidt mere op [”Fællesskab”]. 

Interviewer: Er der et af de billeder som er her, som du vil sige 

i forhold til tanker og følelser finder mest repræsentativ for 

Carlsberg?  

Forbruger: Altså, der vil jeg næsten sige at det der med den 

lille havfrue, altså der fik sådan rigtig en stolthed over 

Carlsberg, fordi at de gør så meget mere end bare at være en 

forretning, altså de tager så store hensyn til deres omgivelser. 

Selvfølgelig kan der også være nogen tanker fra Carlsberg i 

forhold til at omtale om det. Men på det tidspunkt her, det 

ligger så langt tilbage at man måske ikke tænkte i den form for 

marketing, altså her noget man laver af godhed, sådan virker 

det lidt, altså sådan fremstår det for mig, og så håber man også 

lidt, det var sådan for at (afventende), det gør en lidt stolt 

altså, at en stor virksomhed også kan tænke så meget på 

omverdenen.  

 

”Gentagelse”  
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Bilag nr. 11. ”Open coding” analyse af transskribering – dybdeinterview    

Forbruger: Anne M.  

På facebook: Dagligt  

Beskæftigelse: Studerende    

Alder: 29 

Bosiddende: København  

Interviewdato: 3. september 2012  

 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: Du har taget nogle forskellige billeder med. Skal vi 

prøve at starte med den første, og hvad meningen er bagved i 

forhold til Carlsberg? 

Forbruger: Jamen det er et billede, som jeg kalder dansk eller 

danskhed [”Danskhed”] [in vivo code], fordi at jeg er meget stor 

fan af, at en virksomhed fra lille Danmark er nået så langt, som de 

er. 

 

Interviewer: Hvad er danskhed for dig.  

Forbruger: Ja danskhed [”Danskhed”] [in vivo code]. Det er vores 

kultur og vores måde at være glade mennesker på, der godt kan 

lide at være sociale og hvert fald, som jeg ser det så janteloven for 

eksempel den er ikke så udbredt i Danmark, synes jeg. Øh det er jo 

også derfor, at man kan glæde sig over Carlsberg, at det går dem 

som godt ikke, ja (Afventende) [”Dansk succes”]. 

Interviewer: Er der nogen bestemt grund til, at det er vigtigt for 

dig med danskhed?  

Forbruger: Jeg synes, det er stort, altså sådan et land som USA det 

er jo udbredt, og alt det de laver, det når videre til alle steder. I 
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Danmark der er der mange firmaer, som ikke formår at komme 

længere end landegrænsen [”International tilstedeværelse”]. Øh, 

så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi har sådan en stor koncern 

i Danmark [”Nationalfølelse”] [in vivo code].  

Interviewer: Hvad giver denne her følelse af Danskhed dig?  

Forbruger: Hvad den giver mig? 

Interviewer: Ja. 

Forbruger: Jamen den giver noget tro på, at man godt kan klare sig 

[”Forbillede som virksomhed”]. Øh at man godt kan nå langt, og at 

man godt kan få succes andre steder end i Danmark 

[”Selvrealisering”].   

 

Interviewer: Som person og som dansker eller hvordan tænker 

du? 

Forbruger: Ja den hænger jo også sammen med mit næste billede, 

hvor jeg skriver udlandet ikk’ (Griner).  

Interviewer: (Griner)  

Forbruger: Det er et meget udbredt varemærke eller brand. 

Personligt synes jeg jo, at det er skide sjovt, hvis jeg er på ferie og 

sidder på en bar, så skal jeg da have en Carlsberg. Jeg skal da ikke 

have nogle af de andre øl. Jeg skal have den danske.  

Interviewer: Hvordan siger du, at det hænger sammen med, at du 

skal have en Carlsberg, når du er i udlandet?   

Forbruger: Fordi det er den der fornemmelse af at den store 

danske koncern, der er nået dertil, hvor jeg sidder nu [”Dansk 

 Dansk succes 

 International 

tilstedeværelse 

 Stolthed 

 



 189 -218 

succes”]. Selvom det er på den anden side af jordkloden 

[”International tilstedeværelse”], så det er vel et eller andet sted 

en form for stolthed [”Stolthed”] [in vivo code].  

Interviewer: Har du mere at tilføje i forhold til denne her? Nu 

hænger de selvfølgelig lidt sammen de billeder her.  

Forbruger: Det gør de ja. Det tror jeg ikke, at jeg har. Jeg har 

egentligt delt det lidt op i to, for det her det er om selve Carlsberg, 

eller hvad man skal sige, og det her er sådan lidt mere en 

stemningsagtigt del ikk’. Hvor det her, det er koncernen og 

virksomheden.   

(Optageren gemte ikke filen, hvorfor interviewer samler op på 

koncepterne i efterfølgende spørgsmål)   

Interviewer: Vi havde den her, og du sagde, at det var i forbindelse 

med koncerter og Carlsberg [”Koncert”] [in vivo code], og sådan 

lidt det kulturelle. Så var du inde omkring det kulturelle, og om du 

kunne prøve at uddybe det lidt?  

Forbruger: Jamen det er sådan, jeg tænker de her liveshows, eller 

hvad man skal kalde det. Øh, ja store koncerter i Vega og i Parken, 

og der forbinder jeg det med Carlsberg. Ja jeg har egentligt bare 

skrevet øllen til koncerten (Griner).  

Interviewer: (Griner) Er det vigtigt, at det er Carlsberg, som de 

serverer her?  

Forbruger: Altså nej, men personligt så er jeg selv til Tuborg, men 

jeg er bare vant til, at når jeg kommer sådan nogle steder, så er det 

automatisk Carlsberg, der bliver serveret til alle de her 

musikarrangementer lige på nær Grøn Koncert selvfølgelig. Så det 

hører egentligt bare til for mig, at så skal man have sig en kold 
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Carlsberg fad [”Naturlig bestanddel”] [in vivo code].  

Interviewer: Hvad er følelsen, når man får sig sådan en kold 

Carlsberg fad? 

Forbruger: Jamen det er bare dejligt. Jeg tror, jeg har skrevet det 

bag på denne her også, at det er med til at booste stemningen 

også. Stemningen er i forvejen god, men det giver lidt ekstra, at 

man så sidder med den her iskolde øl. Koncerten vil ikke være det 

samme uden i hvert fald [”Øl forstærker situationen”] [in vivo 

code].  

Interviewer: Når du tænker på stemning, hvad giver det dig, at der 

sådan en god stemning til sådan nogle koncerter her?  

Forbruger: Jamen det giver bare sådan en behagelig følelse af, at 

man oplever noget, og at man er sociale sammen med andre 

[”Fællesskab”]. Det er bare sådan en dejlig befriende følelse, eller 

hvad man skal kalde det, afslappende.  

 

Interviewer: Nu var det to billeder som du havde lagt frem her, var 

der et eller andet i relation til, eller hvordan tænker du?  

Forbruger: Ja, men det var bare det her med, at man går ud på en 

eller anden måde, så derfor har jeg taget fodboldkampen med 

også [”Fodbold”] [in vivo code].  

Der synes jeg bestemt også, at Carlsberg hører til. Uden at man 

smider den (Griner) [”Øl som naturlig bestanddel”]. 

Interviewer: (Griner) Hvad er det vigtige at gå ud som for 

eksempel til fodbold eller til koncert?  

 

 Fodbold  

 Øl som naturlig 

bestanddel  

 Fællesinteresse 

 Deler oplevelse  

 Fællesskab 

 



 191 -218 

Forbruger: Jamen jeg kan godt lide den der følelse af, at man kan 

mærke at man er mange mennesker om en ting. Altså, at man er 

fan af et eller andet eller, hvad man skal kalde det. Man deler 

sammen interesse [”Fællesinteresse”] [in vivo code]. Så alle er 

glade, og man er som regel i samme ”mood”, eller hvad man skal 

sige, når man er til de her. Så det er nok følelsen af, at man er en 

subkultur, eller sådan noget. Kan man kalde det det.  

Interviewer: Ja. Kan du prøve at uddybe lidt, at hvad det betyder 

for dig? 

Forbruger: Jamen det er rart, at man deler sine interesser med 

andre, det kan jeg godt lide [”Deler oplevelse”] [in vivo code]. Ikke 

kun dem man er af sted med, men at man kan se det på alle dem 

omkring en også, og at de er der for det samme [”Fællesskab”].   

Interviewer: Får du et eller andet ud af det personligt? Det kunne 

selvfølgelig være efter sådan en kamp, en eller anden følelse, som 

du sad tilbage med eller under kampen.  

Forbruger: Jamen man får en masse ting, som man kan dele med 

andre, også som ikke har deltaget eller ikke selv været til stede, så 

man breder det jo ud, eller hvad man skal sige. Man deler det, 

fordi det har været en god oplevelse.   

 

Interviewer: Føler man et eller andet i forhold til de personer som 

er med her?  

Forbruger: Ja det er jo sådan en ting, man har gjort sammen, så 

det er noget, man deler, og man husker. I hvert fald sådan noget 

som en koncert [”Koncert”] [in vivo code], det er jo ikke lige sådan 

noget, der sker hver søndag vel. Så det er sådan noget, som man 
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husker langt ud i fremtiden.   

Interviewer: Er du af sted sammen med andre til sådan en koncert 

her, som du kender eller?  

Forbruger: Ja det er jeg. Det er jeg altid. Nu er det lige Backstreet 

Boys, som jeg har været fan af siden, de kom frem, så er det jo 

altid med andre fans. Det er jo ikke kun for at gå til koncert, det er 

sammen med nogen, der er ligeså vilde med dem, som jeg er. Så 

igen så deler vi jo, og vi ter os lige så tosset ikk’ [”Deler 

oplevelse”].  

Interviewer: Du siger, man er sammen om det på en eller anden 

måde?  

Forbruger: Man har en fælles interesse ikk’ [”Fællesinteresse”] [in 

vivo code]. Der er vores idoler, og vi skal ind og hylde dem, og 

skrige, som små teenagere igen ikk’ [”Fællesskab”].  

 

 Fællesskab 

Interviewer: Har du mere og tilføje? 

Forbruger: Nej for jeg tror, at det var den her fodboldkampen 

[”Fodbold”] [in vivo code], det gør man jo nok lidt oftere, hvert 

fald hvis man har et eller andet hold, man holder med. Altså, der 

deler man det måske ikke lige så meget, hvis man er vant til at tage 

af sted. Det er nyt for mig at gå til fodbold. Øh så jeg ser det som 

en stor ting at sidde på sådan et stadion. Der synes jeg, ikke fordi 

jeg er fodboldfan, det er bare stemningen, som jeg godt kan lide 

på sådan et stadion.  

Interviewer: Har du noget specielt hold, som du støtter? 

Forbruger: Altså lige nu der ser jeg Brøndby, fordi det er min 
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svigerfars billetter. Så jeg støtter Brøndby for min svigerfars skyld 

(Griner) [”Samlingspunkt med bekendte”]. Men det er egentligt 

for, at så hygger jeg med min svigerfar [”Hyggeligt”] [in vivo code], 

og vi får et par øl… Carlsberg (Griner).  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt med stemningen, 

som du snakkede om før?  

Forbruger: Jeg synes første gang, at jeg var derinde, der var det 

meget overvældende. Jeg synes, det er fedt at der bliver sunget 

alle de her sange, og det er jo et fællesskab uden lige, de har 

derinde de Brøndby fans. Det synes jeg egentligt, at det er fedt at 

opleve [”Deler oplevelse”] [in vivo code], også selvom jeg ikke selv 

er en del af fællesskabet her, kan man sige. Men det er fedt at 

opleve, og automatisk bliver man en del af fællesskabet, når man 

sidder der [”Fællesskab”] [in vivo code].  

Interviewer: Havde du noget at tilføje til den med fodbolden?  

Forbruger: Nej det tror jeg ikke. 

 Hyggeligt 

 Deler oplevelse  
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Forbruger: Så har jeg sådan et billede her med, hvor jeg har 

skrevet fuldskab, og så har jeg egentlig skrevet til hygge, samvær 

og fester.  

Interviewer: Er der noget i forhold til, hvordan dagen er gået, som 

måske fremmer det?  

Forbruger: Jo altså tit så er det, hvis der lige er sket noget godt, så 

kan det være sådan en fejrings øl, eller hvad man skal kalde det 

[”Fejrings øl”] [in vivo code]. Men det kan også sagtens bare være 

for hyggens skyld. Nå skal vi lige have en øl.  

Interviewer: Kan du prøve at beskrive en event eller episode, hvor 
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at du har synes, at nu vil du gerne have sådan en fejrings øl?  

Forbruger: Jo det er næsten hver gang efter mine eksamener 

[”Pligter”], så skal der øl til, for så slapper kroppen af. Så det er 

afstressende for at bruge et fint ord også (Griner).  

Interviewer: (Griner) Hvor vigtigt er det med den her afstressende 

følelse, efter at man har haft eksamen, som du siger?  

Forbruger: Det er meget vigtigt, meget meget vigtigt. Øh fordi man 

kobler fuldstændig af [”Kobler af”] [in vivo code], eller det gør jeg i 

hvert fald og giver slip på alle de bekymringer, man lige har haft.  

Interviewer: Giver det dig et eller andet overordnet, at du ligesom 

kobler af og afstresser? Nu siger du, at det er efter eksamen.  

Forbruger: Jamen det er egentligt sådan lidt at, yes nu er det det 

overstået [”Frihed”]. Jeg vil ikke synes, at det var afsluttet, hvis 

ikke jeg går ud og drikker en øl med nogle venner, eller nogle 

forældre eller et eller andet. Så er det ikke afsluttet for mig. Det 

skal til [”Selvrealisering”].  

Interviewer: Hvilken følelse sidder du så med, når du sidder med 

øllen her blandt andet?  

Forbruger: En befrielse og støtte også for dem der er med ikk’. 

Interviewer: Hvis man skulle tage disse tre billeder, er der så 

forskel, hvis man tager de her to billeder, er der så noget ved den 

sidste som skiller sig ud i forhold til de her to?  

Forbruger: Ja det er der nok. Ved koncerter [”Koncert”] [in vivo 

code], nu er jeg jo blevet lidt ældre, men før i tiden der stod man 

jo og maste sig igennem. Nu er det jo nok mere bare en pauseøl 

altså, hvis vi skal relatere til Carlsberg igen, så var det nok mere 
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den der pause øl. Man havde ikke tid til at stå med en øl, hvis man 

ville være oppe foran og ikke bare sidde bagi og lytte. Hvor det her, 

der sidder du mere på din pladsagtigt og bare kan sidde med den i 

hånden. Det er der ikke ligeså stor mulighed for til koncerterne 

[”Pauseøl”] [in vivo code].  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt med den pause øl 

der?  

Forbruger: Jamen så er det, hvis man ikke lige kan holde ud og stå i 

midten der mere, og man lige skal ud og have noget luft, så skal 

man jo slukke tørsten selvfølgelig. Eller hvis der er pause i 

koncerten, at man lige køber.  

Interviewer: Og det var i forhold til ligesom, at du siger, for at man 

tog den pause øl, er der nogen bestemt følelse, at du tager den i 

pausen?  

Forbruger: Jamen så er det igen, at man lige skal samle kræfter 

[”Samle kræfter”] [in vivo code], og man skal lige stå og snakke 

tingene igennem, og hvad er det sket indtil nu, og det gør man så 

lige over en øl [”Deler oplevelse”].  

Interviewer: Hvad er det, som man lige snakker igennem, siger du?  

Forbruger: Øh hvad der er sket indtil nu med showet, og hvordan 

sangerne ser ud, og hvad de foretager sig på scenen.  

Interviewer: Hvorfor er det, at man gør det?  

Forbruger: Man deler interesse, ja man deler bare med hinanden, 

og hvad man ligesom synes, at man har fået ud af det indtil videre 

[”Fællesskab”]. 

 Fællesskab  
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Bilag nr. 12. ”Open coding” analyse af transskribering – dybdeinterview    

Forbruger: Anders D.   

På facebook: dagligt  

Arbejde: Studerende     

Alder: 25 

Bosted: Hovedstaden 

Interviewdato: 2. august 2012 

 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: Du har så valgt nogle billeder, som du synes, der 

symboliserer dine tanker og følelser om Carlsberg. Kan du prøve at 

starte med den første og fortælle meningen bagved, at du har valgt 

den?  

Forbruger: Det er et billede, hvor jeg er inde og se i Parken, 

[”Fodbold”] [in vivo code] og det symboliserer mit forbrug af 

Carlsberg. Jeg drikker øl, når jeg er i parken, da der bliver drukket øl 

der, og det er Carlsberg, som er sponsoren.  

Interviewer: Er du af sted alene eller sammen med nogen?  

Forbruger: Nej, jeg står sammen med seks gutter fast, så vi har købt 

sæsonkort sammen [”Samlingspunkt med bekendte”].  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig, at I er seks gutter, som 

tager af sted sammen.  

Forbruger: Det er en del af hyggen ved at tage ind i parken. Jeg vil 

sige, at det er en stor del af fornøjelsen ved at være i Parken. Det er, 

at man har det der fællesskab [”Fællesskab”] [in vivo code] om det. 

Det er ikke kun fodbolden, der driver [”Fodbold”] [in vivo code].   

Interviewer: Kan du prøve at beskrive hvad det betyder for dig, det 
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med fællesskabet med kammeraterne?  

Forbruger: Livsglæde tror jeg og et frirum. Umiddelbaret et frirum, 

det ved jeg ikke, (afventende) øh hvor man kan evaluere, hvad der 

er sket i weekenden, og man kan snakke om, hvad der sker i ens liv. 

Man får mulighed for at stå og råbe og skrige, som reklamerne 

engang sagde for Parken, så et frirum [”Frihed”].  

Interviewer: Hvordan er det kontra din hverdag, at du kommer 

herind i Parken og står sammen med gutterne og råber og skriger og 

får snakket ud om nogle ting. Hvad giver det dig, at du får det 

frirum, som du snakkede om?   

Forbruger: Det giver, det ved jeg ikke, det giver vel et overskud. Den 

var svær (afventende). Altså for det første så giver det nogle 

oplevelser, og nogle oplevelser er med til at give noget livsglæde på 

en eller anden måde. Det giver noget overskud i hverdagen. Jeg 

synes, at det giver mig en glæde i livet umiddelbart, og det giver mig 

en mulighed for at have nogle samtaler også med andre 

[”Fællesskab”] [in vivo code].  

Interviewer: Har du et eller andet at tilføje til det her billede?  

Forbruger: Nej altså ideen og grunden til at jeg valgte dette billede, 

det var egentligt, at det netop viste, at det var nede og se i Parken. 

Og jeg tænker, at det er et øjeblik, hvor jeg typisk vil have en øl i 

hånden ikk’, og dermed en Carlsberg i hånden. Ja og så er det noget, 

jeg sætter pris på umiddelbart [”Deler oplevelse”] [in vivo code]. 

Når der bliver spurgt om, som interviewet gik på, hvad mit forhold til 

Carlsberg er, så synes jeg egentligt, at meget af det kan bunde i FCK, 

som en ekstra spiller på markedet, eller hvad man skal sige 

[”Fællesskab”] [in vivo code]. 
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Interviewer: Kan du prøve at uddybe lidt.  

Forbruger: Det kan jeg blandt andet uddybe ved det andet billede, 

som jeg også har taget med.  

Interviewer: Skal vi gå videre til den?  

 

 

Forbruger: (Peger på computeren på annonce-billedet). Jamen den 

har jeg taget med, fordi at hvis jeg, altså den viser en Tuborg og en 

Carlsberg, og hvis jeg står i et supermarked og skal vælge mellem,      

og det er det, den skal vise for jeg er i situationen, at der er 

Carlsberg, og der er Tuborg i et supermarked, og så skal jeg vælge 

mellem de to, så vælger jeg konsekvent Carlsberg.  

Og hvorfor jeg lige vælger Carlsberg konsekvent, den er svær at 

svarer på. En del af det er, at de sponsorere FCK [”Sponsorat som 

fortærker”].  

Så er der også noget med, at jeg synes, de smager bedre og det ved 

jeg ikke om det er en vanesag, eller hvad der kan forklare, at jeg 

synes, de smager bedre.  

Den der med FCK [”Fodbold”] så tænker jeg, jamen så går der lidt 

flere kroner til FCK, det er min tankegang ikk’ [”Fællesskab”].     

Interviewer: Var der et eller andet i forhold til denne her, du tænkte 

at…  
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Forbruger: (Afbryder) Nej det var for at symbolisere den der 

situation, når jeg står nede i supermarkedet og skal vælge mellem 

øl, at så kan man komme til at stå og kigge, og så er der en bunke 

Carlsberg øl og en bunke Tuborg øl typisk. Prisen er typisk den 

samme, og så tager jeg konsekvent i Carlsberg. Så det er den 

situation, som det ligesom skal symbolisere umiddelbart.  

Interviewer: Er der noget yderligere at tilføje til den eller?  

Forbruger: Nej ikke umiddelbart.  
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Interviewer: Du snakkede lidt om, at det var i sociale situationer, 

hvor der var noget hygge, og der var nogen, som var samlet. Kunne 

du finde på at købe en Carlsberg selv og drikke den?  

Forbruger: Ja det kunne jeg godt.  

Interviewer: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det vil…? 

Forbruger: (Afbryder) Jamen altså typisk kan jeg godt tage en 

Carlsberg om aftenen, eller tage en øl om aftenen.  

Det kan være, hvis jeg har haft en hård dag, en lang arbejdsdag 

[”Pligter”] eller et eller andet til lige at. Så kunne jeg sagtens finde 

på, hvad hedder det, at tage en Carlsberg, eller tage en øl for at 

være præcis.   

Interviewer: Nu siger du en lang dag…? 

Forbruger: (Afbryder) Jamen for eksempel da jeg arbejdede i ISO 

tilbage i gymnasietiden, så hvis jeg havde en lørdagsvagt, hvor jeg 

var på arbejde fra klokken 8 om morgenen til 3 om eftermiddagen, 

så hvis jeg kom hjem, så tog jeg typisk en øl inde på værelset. Det 

kan også være, hvis jeg har læst til eksamen hele dagen på 

universitetet, så kommer man hjem, og hjernen er helt oppe at køre, 

fordi man er fuldstændig blank i hovedet, så hjælper det at tage en 

øl. Det kan også være, at man sidder og ser et sportsarrangement på 

tv, det kan være Champions League fodbold eller hvad som helst, så 

tager jeg også en øl til det. Det kan jeg godt gøre umiddelbart. En øl 

til maden, hvis nu maden gør sig godt til øl.   

Interviewer: Når du sidder der alene, og du siger du har knoklet, og 

det har været en lang dag, er der nogen speciel følelse eller et eller 

andet?  
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Forbruger: Ja, det er der faktisk. Det giver sådan en ro i kroppen tror 

jeg. Jeg bliver afslappet. Man får lige gearet ned, eller hvad man skal 

sige [”Kobler af”].   

Interviewer: Du snakkede lidt om, at det var den lange dag, som 

gjorde det. Hvad er det, som sker på sådan en lang dag?  

Forbruger: Nej, men lang eller hård dag. Det ved jeg ikke, men hvis 

man nu har været meget aktiv en dag. Det kan være, man har siddet 

og læst til eksamen en hel dag, eller man har været på arbejde en 

hel dag eller et eller andet, og man egentligt føler, at man er brugt 

energimæssigt, så kan det være godt at sidde og drikke en øl. Det 

behøver ikke nødvendigvis være en lang dag,  

det kan også være, at der lige pludselig er fodboldkamp på 

fjernsynet, og så kan det være rart at sidde og drikke en øl til, til at 

nyde til fodboldkampen [”Nydelse”] [in vivo code].  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig?  

Forbruger: Det er det med, at hvis man har haft en lang travl dag, så 

har man været oppe i et højt gear, og så er det et spørgsmål om, at 

man så kan gearer ned og slappe af. Det er med til at give noget 

afslapning klart. (Afventende) Slå benene op i en stol eller et eller 

andet i den stil, når man sidder i sofaen ikk’.   

Interviewer: Har det noget at gøre med, du har udrettet noget, eller 

kan det være en lang hård dag, hvor du har knoklet, som du siger?  

Forbruger: Jamen det kan godt have noget at gøre med, at jeg synes, 

at jeg fortjener det.   

Hvis jeg har lavet en eller større bedrift, at det fortjener jeg at drikke 

en øl til [”Selvrealisering”].  
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Interviewer: Men ikke nødvendigvis, det kan også godt bare være 

den lange dag eller hårde periode, som du siger?  

Forbruger: Ja lange dag, eller hårde periode ikk’. Jeg vil sige, efter 

man har været til eksamen, så tager man også en øl til lige at gearer 

ned og få klaret hjernen, eller hvad man skal sige. Det gør jeg i hvert 

fald. Nu kommer jeg til at lyde som en misbruger (Griner).  

 

Interviewer: Hvis du skal vælge det billede, som mest repræsenterer 

dine tanker og følelser om Carlsberg, hvilket billede ville det så 

være?  

Forbruger: Så tror jeg, at det er det første billede. Det er der, jeg 

mest bevidst vælger at drikke Carlsberg umiddelbart. Det er også 

der, jeg forbinder, at når jeg ser Carlsberg, så tænker jeg FCK. 

Omvendt når jeg ser FCK, så tænker jeg også en smule Carlsberg.   
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Bilag nr. 13. ”Open coding” analyse af transskribering – dybdeinterview    

Forbruger: Lars M.  

På facebook: Ugentligt  

Beskæftigelse: Bager      

Alder: 31 

Bosted: Hovedstaden  

Interviewdato: 3. august 2012 

 

Kodning af transskribering Konstruktioner 

Interviewer: Så har du taget nogen billeder med, og i forhold til 

billederne kan du prøve at fortælle, hvorfor du har taget disse 

billeder med?  

Forbruger: Det kan jeg godt, der er lidt forskellige her. Nummer ét 

det er et billede af festival [”Festival”] [in vivo code]. Det vil jeg 

sige, at man forbinder meget med øl. Levende musik og øl hører 

sammen som sagt. Og hygge.  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig?  

Forbruger: Med øl?  

Interviewer: ja 

Forbruger: På festival eller generelt. Det ved jeg ikke, om det er 

vigtigt, det gør man bare. Det er jo hyggeligt [”Hyggeligt”] [in vivo 

code] at få en lille skid på sammen med gutterne [”Samlingspunkt 

med bekendte”] og lege druklege, og tage til koncerter og sådan 

noget, og møde nye mennesker [”Møde nye mennesker”] [in vivo 

code].   

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig at møde nye mennesker?  
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Forbruger: Jeg vil ikke sige, det er vigtigt for mig, men når du er på 

festival så møder du jo nye mennesker, og hvis du ikke vil gøre det, 

så tager du nok ikke på festival. Så jeg ved ikke, om det er vigtigt 

for mig, men det er sjovt [”Sjov”] [in vivo code].  

Interviewer: Nu snakkede lidt om, at du drak øl, når du er på 

festival. Hvad betyder det for dig, at du ligesom kan drikke øl.  

 

Forbruger: Øl og fest det hører jo sammen, synes jeg. Du har altid 

en lille brandert på, på festival. Altså, øl smager godt [”Naturlig 

bestanddel”].  

Interviewer: Hvad giver det dig at drikke øl, mens du er på festival. 

Hvad hvis nu du for eksempel ikke drak øl.  

Forbruger: Så vil det nok være lidt kedeligt at sidde og se på alle de 

grimme mennesker, beskidte mennesker som man bor sammen 

med en hel uge ikk’ (Griner). Det gør man bare. At rende rundt i en 

salig brandert en hel uge, det er sgu sjovt nok [”Sjov”] [in vivo 

code].  

Interviewer: Du snakkede om det var sammen med gutterne, 

hvorfor er det vigtigt, at det er sammen med dem?  

Forbruger: Det er jo dem man er af sted sammen med. Det er de 

samme man er af sted sammen med som regel. Så er det også 

vigtigt, fordi mange af dem ser man ikke så tit [”Pleje venskab”], 

så er det jo bare lidt mere festligt at få en lille brandert på [”Øl 

forstærker situationen”] og fortælle lidt røverhistorier (Griner).  

Interviewer: Hvis vi tager det billede her af festival, kan du så 

prøve at beskrive det event som leder op til selve billedet?  
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Forbruger: Lige der er vi faktisk ved at spille ølkroket. Øh vi skal til 

at i gang med det, hvor man laver en bane og for hver misser, skal 

holdet drikke en øl. Man stiller tomme dåser på som forhindringer, 

og man har faktisk tag-team ølkroket. Det vil sige at man kan ”tage 

ud” på holdene, når du vil, og så får du point for øldrikning også.   

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt, at der er et arrangement 

bagved, som festival som du snakker om her?  

Forbruger: Det er jo bare hygge, så sidder man jo bare og hygger 

sig med alle mulige forskellige [”Fællesskab”].  

Interviewer: Har du noget at tilføje til dette billede?   

Forbruger: Nej det her har jeg ikke. Det her er et lidt specielt 

billede godt nok af en mand, der er ved at bunde en øl. Det 

forbinder jeg lidt med en fyraftens øl, som jeg får om fredagen. Det 

gør mange nok også [”Fredagøl”]. 

Interviewer: Hvad betyder det for dig, at du kan få sådan en 

fyraftensøl?   

Forbruger: Det er lidt en anden måde at se ens kollegaer, på synes 

jeg, hvor man ligesom lige kan sidde og snakke om alt muligt andet 

en lige arbejde [”Frihed”]. Altså få en stille øl og så er det weekend 

bagefter [”Kobler af”].  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt at snakke med dem over en øl?  

Forbruger: Det er jo ikke vigtigt at snakke med dem over en øl, 

men det er jo en skik, man bruger. Det er sgu også rart lige at 

stresse lidt af, for det er afstressende at få et par øl sådan en 

fredag inden man går på weekend. Det har man jo set frem til hele 

ugen.   
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Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt med, at du ser frem 

til det hele ugen?  

Forbruger: Ja du ser altid frem til weekenden. Når du har været på 

arbejde [”Frihed”] mandag til fredag, så er det sgu rart lige at 

komme hjem og få en øl sammen med gutterne og med 

kollegaerne der [”Ser frem til”] [in vivo code]. Og så hører på deres 

røver historier (Griner).   

Interviewer: Hvad er det for nogle historier siger du?  

Forbruger: Jamen det kan være historier fra et gammelt arbejde og 

sådan noget. Hvis man har nogle gamle kollegaer, så kan de jo 

fortælle en frygtelig masse, og det er ligesom om, at når de får lidt 

øl, så kommer alle de gode historier.  

Interviewer: Hvad betyder det for dig, at du kan sætte dig sammen 

med dine kollegaer og dine venner efter en uge, hvor du har været 

på arbejde.  

Forbruger: Jamen det betyder utroligt meget vil jeg sige.  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt?  

Forbruger: Ja, det er da hyggeligt [”Hyggeligt”] [in vivo code] at 

komme  ud og sidde sammen med glade mennesker. Få et par øl 

og snakke om alt muligt andet.  

Interviewer: Du snakkede lidt om i forhold til dit arbejde, at det er 

efter du har arbejdet, at du tager en øl.  

Forbruger: (Afbryder) Ja det vil være dumt at tage end inden 

(Griner)   

Interviewer: (Griner) Når i så sidder og snakker her og fortæller 
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historier, handler det så om det sociale?  

Forbruger: Ja det er jo det. Man er jo kollega ikk’ og ser hinanden 

hele tiden, så er det sgu også rart nok lige at finde ud af, hvad de 

er for noget uden for arbejde og se dem i noget andet tøj måske. 

Det er lidt specielt [”Fællesskab”].  

Interviewer: Du snakkede også lidt om at få en øl med gutterne, 

fordi nu var det weekend.  

Forbruger: Ja det er ikke nødvendigvis en fyraftensøl, det kan også 

være senere eller i løbet af dagen, eller i løbet af weekenden 

[”Weekend”] [in vivo code].  

Interviewer: Hvad giver det dig at du kan mødes med gutterne 

over en øl i weekenden, når du har fri for arbejde.  

Forbruger: Jamen det giver en frihed ikk’ [”Frihed”] [in vivo code]. 

Nu skal man ikke tænke på at stå op næste dag og skal op på 

arbejde og sådan noget der. Og så hører hvad de har gået tumlet 

med den sidste tid [”Pleje venskab ”].   

Interviewer: Hvis du nu ikke kunne mødes med gutterne og få den 

øl, hvor meget betyder det så for dig?  

Forbruger: Jamen det er jo egentligt ikke øllen, der betyder så 

meget. Det er lige så meget med at komme ud til gutterne, og så 

får man som regel en øl. Det er sgu ikke så meget den øl der, for du 

sidder jo ikke bare og drikker den alene, synes jeg ikke [”Naturlig 

bestanddel”].   

Interviewer: Kan du prøve at uddybe lidt hvad det betyder for dig, 

at du er sammen med dem, når det er weekend og arbejdet er 

overstået?  
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Forbruger: Så er det jo ikke længere arbejde [”Pligter”] [in vivo 

code]. Du går jo ikke på arbejde, fordi det er sjovt [”Frihed”] [in 

vivo code]. Når du er sammen med dine kammerater, så er det 

fordi, at du kan underholde dem på nogle måder og lave ting 

sammen, som interesserer hinanden [”Fællesinteresse”] [in vivo 

code].  Det kunne også være at drikke øl, men også alt muligt 

andet [”Naturlig bestanddel”]. 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig med sociale 

bekendtskaber og lave noget sammen med gutterne?  

Forbruger: Fordi det er sjovt altså. Hvis man har de samme 

interesser, så er det jo kun ekstra godt [”Sjov”] [in vivo code].  

Interviewer: Ja skal vi prøve at gå videre til det næste billede du 

har?  

Forbruger: Ja, det kan jo ikke være så svært at se, det er jo fodbold 

[”Fodbold”] [in vivo code]. Lige det billede her det er en fra en 

landskamp. Det forbinder jeg med øl fordi det hører sig til når du 

er inde og se fodbold [”Øl som naturlig bestanddel. Øl og pølser 

sådan er det, og det er jo også rigtig hyggeligt [”Hyggeligt”] [in vivo 

code].  

Interviewer: Så du siger hovedmeningen er øl?  

Forbruger: Hovedmeningen er fodbold, men når du er inde og se 

fodbold, inde i Parken eller hvor du er henne og se det på et 

stadion, så er det jo altid lidt mere hyggeligt med en øl og en pølse 

jo [”Øl forstærker situationen”].  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig, at komme ind og se 

fodbold og en øl og en pølse?  
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Forbruger: Altså fodbold det er jo fordi, at du går op i det, og fordi 

du håber at dit hold vinder. Så får man nogle øl og så kommer man 

lidt i stemning på den måde, og så lever man sig lidt mere ind i det, 

kan jeg forestille mig.  

Interviewer: Går du ofte til fodbold?  

Forbruger: Ja ind imellem når der er solskin, og hvis det er en 

lørdagskamp.   

Interviewer: Hvad betyder det for dig, at du kan tage til fodbold og 

få en øl.  

Forbruger: Hvad betyder det at tage til fodbold, det er fordi, jeg 

synes ,det er fedt at se, det er en fed sport, og så når man får en øl, 

det hører sig ligesom med synes jeg, når du er inde og se fodbold 

[”Øl som naturlig bestanddel”].  

Interviewer: Hvorfor er det et godt sted at være når man er inde 

og se fodbold?  

Forbruger: Det er jo fordi der er skide god stemning ikk’, når der er 

helt fyldt stadion, og hvis det er inde i Parken, så er der jo mange 

tusinde mennesker, som er glade, og hygger sig med bolden 

[”Hyggeligt”] [in vivo code]. Ja og hvis man vinder, så er det jo bare 

endnu bedre. (Afventende) Også at der er så mange samlet om det 

samme ikk’, ikke kun øl men også om fodbold, og folk man ikke 

kender de er lige pludselig ens bedste venner (Griner) 

[”Fællesskab”].   

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det lidt med det 

sammenhold?  

Forbruger: Jamen det er der, hvis du holder med et hold, så vil 
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 Øl forstærker 

situationen  
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 Fejrings øl  
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 Fællesskab 
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man jo gerne at det går bedst for det hold, og det vil alle de andre 

også, som også sidder der [”Fællesinteresse”] [in vivo code]. Man 

står sammen ikk’ og er måske nærmest en del af det hold der  

Interviewer: Du siger det med at stå sammen med andre og se 

fodbold, hvorfor er det vigtigt siger du?  

Forbruger: Nej det ikke det at stå sammen med andre, men det er 

da fedt, når man er inde og synger og fester nærmest og ser en 

god kamp. Det er jo også vigtigt, vil jeg sige. (Afventende) Og alle 

folk er glade.  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det med, at du siger, det er 

fedt at se fodbold?  

Forbruger: Jamen det er et godt spil. Det er jo meget simpelt, og 

dem der er rigtig gode, er jo egentligt meget spændende at kigge 

på.  

Interviewer: Kan du prøve at fortælle om et event, hvor du har 

været til fodbold? Hvad der ledede op til eventuelt.  

Forbruger: Det kan jo være en kamp, hvor man måske har været 

bagud 2-0 måske på Viborg stadion og været bagud 2-0 til FCK og 

vinder 3-2, så er det jo en god tur hjem.  

Interviewer: Hvad vil du så lave på vejen hjem?  

Forbruger: Drikke øl og fejre det med øl [”Fejringsøl”].  

Interviewer: Så du siger i forhold til fodbold, så fejre man sejren?  

Forbruger: Ja det gør man, hvis dit hold vinder, så er det jo altid 

godt, og hvis det er en svær kamp så er det jo endnu bedre.  

Interviewer: Hvad giver dig at kunne være en del af det 
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sammenhold og fejre sejren, som du snakkede om?  

Forbruger: Det er sgu meget sjovt [”Sjov”] [in vivo code] at være 

inde og se fodbold sammen med en masse andre glade mennesker 

og så juble over de gode mål.  

Interviewer: Hvad er sjovt for dig?  

Forbruger: Det er når man griner og har det sjovt, og andre også er 

glade [”Sjov”] [in vivo code].  

Interviewer: Kan du prøve at beskrive eventet hjem fra fodbold 

når I har vundet en kamp?  

Forbruger: Som regel ser man dem kun på hjemmebane, eller 

gjorde man. Så er det jo meget godt at gå og diskutere kampen lidt 

og blive enig om, om det var det bedste hold, der vandt eventuelt, 

eller tabte for den sags skyld [”Deler oplevelsen”].  

Interviewer: Hvem er det som du diskuterer kampen sammen 

med?  

Forbruger: Det er jo de gutter man er af sted sammen med, venner 

eller bekendte [”Fællesskab”].  

Interviewer: Har du noget at tilføje til billedet?  

Forbruger: Det er en landskamp, og U21 tror jeg faktisk.  

Interviewer: Var der nogle billeder som du gerne ville have haft 

med, men som du ikke kunne få fat på af den ene eller anden 

grund.  

Forbruger: Nej det tror jeg ikke. 

 

Interviewer: Hvis vi for eksempel tager de her billeder, kan du så  
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fortælle mig, hvordan festival er forskellig fra fyraftensøl?  

Forbruger: Det her måske er et sted, hvor der ingen mennesker er 

og man sidder og hygger sig med en øl. 

Interviewer: Hvis du skulle vælge det billede, som du synes 

repræsentere Carlsberg mest, hvilken en vil du så vælge?  

Forbruger: Så vil jeg nok vælge fodbolden.   

Interviewer: Kan du prøve at uddybe hvorfor?  

Forbruger: Nok fordi man som regel for Carlsberg fadøl på 

stadionet, og så er de også sponsor for en masse ting. Det ser man 

tit i forbindelse med fodbold, der synes jeg tit Carlsberg kommer 

ind over. Det gør de nok også på nogen festivaler, men det er ikke 

synligt på samme måde.  

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt, at Carlsberg er inde over 

fodbold?  

Forbruger: Jeg ved ikke om det er vigtigt, men det er de bare. For 

min skyld kunne det være alle mulig andre øl.   
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Bilag nr. 14. ”Mind-map”: Christian M. 
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Bilaget viser de narrative links i et mind map (Ringberg et al., 

2003: 612 & egen udarbejdelse).   
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Bilag nr. 15. ”Mind-map”:  Katrine C. 
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Bilaget viser de narrative links i et mind map (Ringberg et al., 

2003: 612 & egen udarbejdelse).   
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Bilag nr. 16. ”Mind-map”: Niels K.  
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Bilaget viser de narrative links i et mind map (Ringberg et al., 

2003: 612 & egen udarbejdelse).   
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Bilag nr. 17. ”Mind-map”: Anders D.  
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Bilaget viser de narrative links i et mind map (Ringberg et al., 

2003: 612 & egen udarbejdelse).   
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Bilag nr. 18. ”Mind-map”: Anne M.  
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Bilaget viser de narrative links i et mind map (Ringberg et al., 

2003: 612 & egen udarbejdelse).   
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Bilag nr. 19. ”Mind-map”: Lars M.        

 

 

Carlsberg 

weekend 

Hyggeligt 
Samlingspunkt 
med bekendte 

Møde nye 
mennesker 

Naturlig 
bestanddel  

Pleje venskab 

Sjov Fællesskab 

Øl forstærker 
situationen   

Fredagsøl     

Kobler af 

Frihed 

Ser frem til 

Fællesinteresse 

Festival 

Pligter 

Fodbold 

Fejringsøl       

Deler 
oplevelsen    

Bilaget viser de narrative links i et mind map (Ringberg et al., 

2003: 612 & egen udarbejdelse).   

 


