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1.	Abstract		
We	 live	 in	 a	 globalized	 world,	 which	 means	 that	 we	 live	 more	 international	 across	 countries	 and	

therefor	 the	 markets,	 including	 the	 retail	 industry,	 are	 becoming	 similar	 to	 each	 other.	 The	

globalization	has	had	an	impact	on	the	worldly	demand	and	consumers	are	expecting	to	find	he	same	

things	wherever	they	are,	or	at	least	the	possibility	to	get	it	regarding	the	costs.		

Illum	has	commenced	the	 inevitable	opportunity	 to	encounter	 the	consumer’s	demands	and	thereby	

follow	the	globalizations	impact.		

This	following	report	is	the	result	of	a	Masters	thesis	written	to	determine	and	explore	the	culture	of	

luxury	in	regard	to	the	department	store	Illum	located	in	Copenhagen.		

Illum	 has	 been	 undergoing	 a	 huge	 business	 change,	 which	 has	 impacted	 the	 consumption	 and	 the	

reflection	 towards	 Illum.	 The	 thesis	 explores	 Illums	 brand	 as	 it	 is,	 after	 the	 reformation	 and	 the	

purpose	of	why	Illum	has	to	repositioning	itself	in	the	first	place.		

	

The	theories	applied	in	this	report	focuses	on	the	aspect	of	branding,	including	the	identity,	image	and	

culture	 of	 Illum	 and	 their	 overall	 brand	 equity.	 Furthermore	 the	 report	 focuses	 on	 their	 digital	

branding	and	the	contents	thereby	and	the	aspects	of	storytelling,	with	the	purpose	of	determine	the	

experience	 economy	 in	 this	 matter.	 In	 addition,	 the	 thesis	 explores	 the	 consumer	 behaviour,	 with	

focus	on	the	luxury	aspect,	as	well	as	the	consumer	culture,	which	enhances	these	purchases	as	well	as	

the	considerations	behind.		

	

The	theory	of	Gilles	Lipovetsky	(2005),	Bærenholdt	&	Sundbo	(2009),	Pine	&	Gilmore	(2009)	supports	

each	 other	 in	 the	 exploration	 of	 the	 consumerism,	 storytelling	 and	 experience	 economy	 which	

determines	what	kind	of	culture	we	have	today,	as	well	as	how	Illum	is	embracing	that	in	regards	to	

their	repositioning.		

The	theory	of	Keller	(2013),	Kapferer	and	Bastien	(2013	and	2012)	and	Aaker	(1996)	supports	each	

other	 in	 the	main	exploration	about	 Illums	branding	strategies	 in	regard	 to	 the	perception	of	 Illums	

current	brand	after	the	change	of	the	department	store	by	using	the	CBBE-model.	In	regards	to	these	

Hatch	&	Schultz	(2011)	was	used	to	determine	if	the	change	of	Illum	had	caused	any	gaps	between	the	

vision,	image	and	culture,	as	the	findings	stated	it	had.	

Even	so,	my	findings	concludes	that	the	perception	of	 Illums	current	brand	is	relatively	strong,	even	

after	their	change	from	a	regularly	department	store	to	a	much	more	luxury	defined	department	store.	

Furthermore,	 my	 findings	 concludes	 that	 the	 new	 consumer	 culture	 based	 on	 the	 hypermodern	

culture	is	the	right	consumer	for	this	type	of	business,	as	the	need	for	self-image	and	realizations	is	in	

a	much	larger	scale	as	it	ever	were	before	and	also	that	the	need	for	pleasure	defined	products	is	also	
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based	 on	 the	 hypermodern	 consumerism	 as	 shown	 in	Maslow	 benefit	 pyramid.	 Adding	 to	 this,	 the	

experience	economy	 is	much	more	appreciated	 than	ever	before,	which	has	generated	 the	aspect	of	

storytelling	to	a	business-marketing	tool,	which	Illum	has	embraced	through	their	marketing	channels	

and	 their	 social	 media,	 including	 Facebook	 and	 Instagram.	 The	 thesis	 also	 states	 that	 Illum	 has	

changed	almost	everything	about	the	department	store,	so	 it	could	meet	the	criteria	of	 luxury	 in	the	

design	and	the	aesthetics	in	the	visual	appearance.	Finally,	the	thesis	suggests	that	the	change	of	Illum	

has	uplifted	Copenhagen	as	a	fashionmetropol	and	thereby	has	put	Denmark	and	Scandinavia	on	the	

big	European	map.						
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2.	Indledning	
Nutidens	virkelighed	er	i	de	sidste	20	år	i	stigende	grad	præget	af	globaliseringen,	som	især	kommer	

til	udtryk	på	mange	måder.	Globaliseringen	har	medført	at	verden	er	blevet	mere	international	og	man	

rejser	som	på	 tværs	af	verden,	 som	aldrig	 før.	Samtidig	er	billedet	af	den	globale	virkelighed,	blevet	

mere	konkret	og	personlig	og	den	er	rykket	tættere	på	dagligdagen,	som	gør	at	vi	er	mere	afhængige	af	

hinanden	på	tværs	af	landegrænser	(Videnskab,	2014).	På	baggrund	af	den	økonomiske,	politiske	samt	

sociale	og	kulturelle	 integration,	som	vi	er	blevet	en	del	af	og	oplever	på	daglig	vis,	dels	på	grund	af	

medierne,	men	 også	 på	 grund	 af	 interesse,	 bliver	 det	muligt	 for	 virksomheder	 at	 ekspandere	 deres	

brand	og	produkter	på	tværs	af	verden.	Da	den	globale	interesse	hele	tiden	rykker	sig,	ses	det	oftere	at	

virksomheder	 på	 ekspandere	 eller	 transformeres,	 for	 at	 kunne	 følge	 med	 (Videnskab,	 2014).		

Endvidere	er	luksusrelateret	produkter	og	oplevelser	også	et	præg	fra	den	globale	og	digitale	verden,	

hvilket	forårsager	at	nye	tiltag	må	adapteres	og	nye	virksomhedsstrategier	på	tages	i	brug.	

			

Ifølge	 Robert	 M.	 Grant,	 findes	 der	 fire	 forudsætninger	 for	 en	 succesfuld	 strategi.	 De	 tre	 nederste	

elementer	 i	 figuren,	 repræsenterer	 formuleringen	 af	 strategien,	 mens	 det	 midterste	 element	

repræsentere	 selve	 udførelsen	 af	 strategien.	 Forpligtigelsen	 for	 de	 klare	 mål	 for	 virksomheden	 er	

vigtige,	både	for	at	opnå	de	enkelte	strategiske,	samt	overordnede	mål	(Grant,	2013).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	1:	succesfuld	strategi		(Grant,	2013,	s9.	-	Egen	tilvirkning)	
	

Der	bruges	tre	koncepter	 for	at	klarlægge	virksomhedens	dybere	formål:	værdier,	mission	og	vision.	

Dette	 betyder	 at	 en	 dybere	 viden	 og	 forståelse	 om	 omgivelserne	 har	 fået	 en	 større	 betydning,	 da	

usikkerheden	og	kompleksiteten	er	stigende	i	virksomheders	eksterne	omgivelser.	Samtidig,	stilles	der	

også	 større	 krav	 til	 virksomhedens	 løbene	 innovation,	 efter	 den	 stigende	 foranderlighed	 i	 den	

eksterne	omverden	(ibid,	2013).		
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2.1	Introduktion		
Efter	 at	 have	 arbejdet	 i	 Illum	 i	 tre	 år	 i	 to	 forskellige	 koncessioner,	 har	 jeg	 oplevet	 Illums	

transformation	 på	 egen	 hånd.	 Derfor	 er	 valget	 for	 mit	 speciale,	 faldet	 på	 Illums	 gennemgående	

transformation,	da	jeg	er	blevet	nysgerrig	for	at	afdække	hvad	det	har	betydet	for	både	markedet,	men	

også	 i	 den	 grad	 for	 forbrugere	 og	 eventuelt	 turismen.	 Endvidere	 er	 jeg	 blevet	 nysgerrig	 for	 at	

undersøge,	hvorfor	denne	forandring	og	hvad	det	har	medfødt	at	ændre	et	udefra	set	velfungerende	

stormagasin.	Afslutningsvis	har	jeg	i	mit	daglige	arbejde	i	stormagasinet,	hørt	forskellige	ting,	både	fra	

min	egen	koncession	men	også	andre,	hvilket	har	været	med	at	præge	mit	emnevalg	og	også	en	hensigt	

i	at	afkode,	såvel	som	at	undersøge	disse	påstande.					

2.2	Illums	historie		
Stormagasinet	 Illum	blev	 grundlagt	 i	 1891	 af	 den	 jyske	 grosserer	Anton	Carl	 Illum	med	den	 simple	

strategi,	at	skabe	og	samle	de	fineste	og	mest	eftertragtede	luksusvarer,	i	et	eksklusivt	miljø.	A.C	Illum	

er	 en	 dygtig	 forretningsmand,	 som	har	 en	 evne	 til	 at	 være	 nytænkende,	 innovativ	 og	 handlekraftig.	

Han	 har	 et	 skarp	 blik	 for	 tidens	mode	 og	 han	 forudser	 konsekvenserne	 af	 industrialiseringen,	 den	

øgede	 beskæftigelse	 og	 den	 stigende	 efterspørgsel	 på	 luksusvarer	 i	 god	 kvalitet	 –	 herpå	 bliver	

stormagasinet	 Illum	 født	 (illum.dk,	 om	 illum	 -	 historien,	 2017).	 Illum	 vokser	 støt	 gennem	 årene	 og	

giver	Københavns	borgere	og	andre	finere	handlende,	mulighed	for	at	shoppe	det	bedste	af	det	bedste	

inden	for	mode,	bolig,	skønhed	og	design.	Illum	vokser	så	hurtigt	at	A.C	må	købe	ejendommen	overfor	

der	hvor	 Illum	oprindeligt	 var	 grundlagt,	 som	bliver	det	 sted	hvor	 stormagasinet	 ligger	 i	 dag.	 	Hver	

morgen	 mødes	 de	 ansatte	 i	 Illum	 til	 morgensamling	 og	 sang	 og	 i	 stormagasinet	 er	 der	 fokus	 på	

personalepleje	og	tilfredse	medarbejderstab,	samtidig	med	at	kunderne	skal	være	i	fokus	og	servicen	

af	disse	skal	være	i	orden	(Ibid,	2017).		I	1938	overtager	Svend	Illum	stormagasinet	efter	hans	fars	død	

og	 føre	 Illum	 videre	 i	 samme	 udvikling	 som	 A.C.	 Illum	 op	 igennem	 1940’erne	 hvor	 den	 tyske	

”fredsbesættelse”	 ellers	 fører	 en	 økonomisk	 vanskelig	 situation	 med	 sig.	 I	 1960’erne	 og	 70’erne	

etablere	 Illum	 en	 parkeringskælder	 og	 det	 er	 første	 gang	 at	 stormagasinet	 undergår	 en	 større	

ombygning,	 hvor	 der	 kommer	 ny	 facade,	 som	 er	 den	 der	 stadig	 står	 i	 dag	 i	 den	 såkaldte	 ’kasemat-

arkitektur’.		

I	1972,	efter	81	års	ejerskab	af	Illum	familien,	bliver	stormagasinet	solgt	til	det	britiske	stormagasin-

koncern	 House	 of	 Fraser	 (illum.dk,	 om	 illum	 -	 historien,	 2017).	 Derefter	 skifter	 stormagasinet	 ofte	

ejere	og	i	1991	er	det	aktieselskabet	Th.	Wessel	&	Wett	som	også	ejer	stormagasinet	Magasin	Du	Nord,	

der	 køber	 Illum	 (Largestcompanies,	 2017),	 som	 allerede	 i	 2001	 havde	 en	 strategiplan	 om	 at	 vende	

Illum	til	et	livstilscenter,	med	hensigten	at	henvende	sig	til	målgruppen,	som	sætter	selvforkælelse	og	

købsoplevelse	 i	 højsædet	 (Kristeligt-dagblad.dk,	 2001)	 og	 derfor	 også	 satser	 på	 et	 større	 udvalg	 af	

koncessioner	i	Illum	(Business,	2002)	Merrill	Lynch	senere	i	2003	køber	sig	ind	i	ejerkredsen,	selvom	
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Th.	Wessel	&	Wett	stadig	står	som	medejere.	Sammen	står	de	som	ejere	af	Illum	indtil	det	i	2005	bliver	

solgt	til	 islandske	investorer	 i	 I-Holding,	som	senere	bliver	til	M-Holding,	der	vælger	 i	2009	at	sælge	

Illum	 til	 investeringsfirmaet	Solstra	 Investments	A/S	 (illum.dk,	om	 illum	 -	historien,	2017).	Efter	 en	

noget	omtumlede	tilværelse	med	mange	forskellige	ejere	fejrer	Illum	dog	alligevel	120	års	jubilæum	i	

2011	og	derfra	begynder	der	at	blive	lagt	store	planer	for	stormagasinet	Illum.		

2.3	Illum	i	forandring		
I	 2013	 bliver	 Illum	 købt	 af	 det	 italienske	 stormagasinskæde	 La	 Rinascente,	 som	 er	 ejet	 af	 den	

thailandske	 virksomhed	 Central	 Group,	 som	 også	 køber	 bygningen	 Illum	 ligger	 i	 af	 kapitalfonden	

Blackrock.	Dette	betyder	at	både	bygning	og	stormagasin	nu	er	ejet	af	den	samme	ejer	 (Newsbreak,	

2015).	Dette	nye	ejerskab	bliver	det	første	rigtige	spadestik	til	det,	der	skal	begynde	at	transformere	

Illum	til	Skandinaviens	nye	luksus	stormagasin	og	samtidig	føre	Illum	op	i	en	liga	sammen	med	andre	

luksus	 stormagasiner,	 såsom	Rinascente	 i	Milano,	La	Fayette	 i	Paris	og	Harrods	 i	 London	 (Business,	

2015)	.		

	

Illums	 44.000	 kvadratmeter	 skal	 huse	 nogle	 af	 verdens	 mest	 luksuriøse	 mærker	 og	 modehuse,	

repræsenteret	 i	 både	 tøj,	 sko,	 bolig	 og	 smykker	 (ibid).	 I	 2014	 åbnede	 Illum	 deres	 nye	 accesories	

univers	på	850	kvadratmeter	i	stueetagen,	beklædt	i	hvid	marmor	og	små	butikker	fyldte	med	tasker,	

punge,	 handsker,	 solbriller,	 samt	 tørklæder	 og	 andre	 accesories	 fra	 50	 forskellige	 luksus	 mærker	

(Møller,	2014).	Dernæst	åbnede	Illum	i	2015	deres	2.	Etage,	som	er	forbeholdt	kvindeetagen,	med	et	

4000	kvadratmeter	stort	modeparadis,	hvoraf	de	800	kvadratmener	er	blevet	til	et	shoeheaven	med	

mere	 en	 50	 forskellige	 mærker	 (Bendixen,	 2015)	 Samtidig	 har	 Illums	 1.	 Etage,	 forbeholdt	

mandeetagen	også	 fået	en	opløftning.	 I	 samme	 forbindelse	er	 rulletrappen,	 som	danner	centrum	 for	

stormagasinet	 også	 blevet	 totalt	 renoveret	 og	 er	 blevet	 et	 arkitektonisk	 værk	 i	 Illum.	 I	 januar	 2016	

åbnede	Illum	deres	helt	egen	Rooftop	food	court,	hvor	8	forskellige	restauranter	er	kommet	til,	samt	

en	kaffebar.	 Illums	Rooftop	er	med	 til	 at	højne	 standarden	 for	 stormagasinet	og	 skal	være	byens	og	

Illums	mest	eftertragtet	mødested	(Schou,	2016).				

Senest	 i	 2016,	 har	 Illum	 åbnet	 den	 650	 kvadratmeter	 store	 schweiziske	 luksus	 ur-	 og	 smykke	

forretning	 Bucherer,	 som	 også	 befinder	 sig	 i	 stueetagens	 luksuriøse	 univers.	 Samtidig	 har	 Illum	 i	

underetagen	 åbnet	 et	 nyt	 200	 kvadratmeter	 italiensk	 mad	 Market,	 Eataly,	 som	 er	 et	 madkoncept	

bestående	af	spis,	 shop	og	 lær.	Her	er	der	også	samlet	en	kaffebar,	vin	bar,	chokolade	og	gelato-bar.	

Eataly	 deler	 underetagen	 sammen	med	 Holms	 Cafe,	 hvor	 der	 tilbydes	mad	 og	 bagværk	 (Alkestrup,	

2016).	 Endvidere	 har	 børneetagen	 fået	 et	 løft	 og	 der	 er	 alle	 luksus	 mærkerne	 til	 børn	 samlet	 i	 et	

eksklusivt	børneunivers	og	samtidig	åbnet	op	for	en	ny	ammestue	’mælke-baren’	(Schou,	2016).		
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2016	var	endvidere	et	begivenhedsrigt	år	for	Illum	for	stormagasinet	fyldte	125	år	og	fejrede	det	på	en	

ekstravagant	måde,	der	også	skulle	vise	nyhederne	og	det	nye	stormagasin	frem	(Nordenskiold,	2016).	

Det	 nyeste	 tiltag	 som	 Illum	netop	 har	 åbnet	 op	 for	 er	 deres	 eget	 skønhedsunivers,	 som	 er	 en	 1500	

kvadratmeter	 stor	 Beauty	 Hall,	 der	 rummer	 mere	 en	 120	 forskellige	 luksus	 mærker	 og	 hvor	 man	

booke	tid	til	behandling	af	kompetent	personale	og	beauty	eksperter	(Danneskiold-Samsøe,	2017).			

	

Siden	 transformeringen	 af	 stormagasinet	 har	 taget	 det	 første	 spadestik,	 huser	 Illum	 i	 dag	 over	 205	

forskellige	mærker,	 heriblandt	 top	 luksus	mærker,	men	også	 skandinaviske	eksklusive	mærker	 som	

pryder	 Illums	 facadevinduer	 (Scandinaviantraveler,	2016).	 I	 forbindelse	med	at	La	Rinascente	er	de	

nye	ejere	af	Illum,	bliver	Jeanette	Aaen	ny	administrerende	direktør	for	Illum,	som	skal	eksekvere	den	

nye	strategi	om	at	blive	nordens	mest	eksklusive	stormagasin	(Business,	2015).									

3.	Problemformulering	
Med	Central	Group	som	nye	ejere	og	Jeanette	Aaen,	som	ny	administrerende	direktør,	der	i	de	seneste	

år	har	gennemgået	en	transformation	af	stormagasinet,	er	der	derfor	også	lavet	en	ny	strategiramme	

for	Illum	hvor	visionen	om:		

• At	være	Nordens	mest	eksklusive	stormagasin	

• At	ændre	Illums	DNA	og	gøre	stormagasinet	til	et	oplevelseshus	

• At	have	en	stigende	omsætning	

	

Derfor	vil	denne	afhandling	beskæftige	 sig	med	de	 strategiske	mål	 for	 Illum	 fremadrettet,	men	også	

have	 fokus	 på	 transformation	 og	 dennes	 aspekter.	 Dette	 leder	 mig	 derfor	 til	 afhandlingens	

problemformulering:	

	
Hvordan	har	transformationen	af	Stormagasinet	Illum	påvirket	Illums	generelle	brand	på	det	

danske	marked,	og	hvad	kan	der	gøres	for	at	opnå	stormagasinet	fremtidige	strategiske	mål	og	

vision?	

3.1	Forskningsspørgsmål	
Udover	 overstående	 problemformulering,	 vil	 jeg	 supplerende	 forsøge	 at	 svare	 på	 disse	

forskningsspørgsmål:		

• Hvorfor	er	luksusmarkedet	interessant	i	forhold	til	Illums	brand		

• Hvorledes	opfattes	Illum	som	brand	hos	forbrugerne?		

• Hvordan	kan	Illum	styrke	sin	position	på	luksus	markedet?	
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• Hvad	 har	 Illum	 gjort	 for	 at	 håndtere	 forandringens	 aspekter	 og	 hvad	 har	 denne	 betydet	 for	

stormagasinet?	

4.	Afgrænsning	
For	at	have	kunne	 fordybes,	vil	der	være	en	afgrænsning	 i	denne	afhandling,	 idet	at	prioritering	har	

gjort,	 at	 jeg	 udelukkende	 har	 valgt	 at	 fokusere	 på	 overstående	 problemformulering.	 Inden	 jeg	

begyndte	 denne	 afhandling,	 havde	 jeg	 overvejet	 flere	 forskellige	 aspekter	 og	 emner,	 såsom	 hvad	

transformationen	 ville	 have	 af	 betydning	 for	 turismen	 og	 hvorvidt,	 om	der	 havde	 været	 et	 negativt	

sammenfald	 mellem	 Illum	 og	 de	 koncessioner,	 som	 havde	 butik	 i	 Illum	 og	 kundernes	 overordnet		

forbrugeroplevelser.	 Afhandlingens	 afgrænser	 sig	 endvidere	 fra	 at	 lave	 en	 organisatorisk	 analyse	 af	

Illum,	 hvor	 Scheins	 kultur-	 og	 organisationsteorier	 om	 artefakter,	 skueværdier	 og	 antagelser	 kunne	

have	været	interessant	at	udforske	udfra	VCI	modellem,		i	forhold	til	ledelsen	og	forandringen	af	Illum	

som	organisation,	men	på	grund	af	begrænset	adgang	kunne	dette	ikke	blive	muligt.	Endvidere	kunne	

det	 have	 været	 interessant	 at	 belyse	 den	 generelle	 branding	 af	 Illum,	 for	 at	 afdække	 om	 det	

skandinaviske	 og	 især	 danske	 marked	 var	 klar	 til	 sådanne	 et	 stormagasin.	 Dertil	 kunne	 en	

markedsanalyse,	såvel	som	kulturanalyse	af	både	det	danske	marked,	såvel	som	det	asiatiske	marked	

have	været	inkluderet	i	afhandlingen	for	at	bevise	hypotesen	om	at	Illums	transformation	kunne	have	

været	et	bevidst	træk	om	at	tillokke,	eller	 i	så	fald,	tiltrække	denne	turistmålgruppe.	Men	begrænset	

adgang	 til	 Illum	 har	 desuden	 affødt	 denne	 afgrænsning	 og	 måtte	 fravælges.	 De	 valgte	 teorier	 og	

hensigt	heraf,	vil	senere	hen	i	afhandlingen	blive	uddybet.	Endvidere	kunne	det	have	været	interessant	

at	lave	en	segmentering	og	kulturanalyse	for	at	afdække	Illums	helt	eksakte	kunde	og	forbrugertype	i	

forhold	til	det	danske	og	udenlandske	marked,	men	mangel	på	indsamling	udgjorde	disse	fravalg.		

5.	Metode	og	empiri	
Den	 metodiske	 ramme	 for	 denne	 afhandling	 tager	 udgangspunkt	 i	 case-udvælgelsen,	

transformeringen	af	 Illum	og	den	nye	strategiramme	herfor,	hvilket	grundlæggende	vil	udgøre	dette	

studies	 hovedvægt.	 Endvidere	 vil	 den	 empiriske	 undersøgelsesmodel	 og	 dataindsamling	 beskrives,	

samt	 en	 redegørelse	 af	 forskningsmetoden	 af	 casestudiet.	 Supplerende	 herfor,	 vil	 afhandlingens	

videnskabsteoretiske	 tilgang	 også	 beskrives	 og	 det	 teoretiske	 grundlag,	 der	 vil	 blive	 anvendt	 til	

afhandlingens	analysedel	beskrives.		

5.1	Videnskabsteori	
Den	 gennemgående	 og	 grundlæggende	 videnskabsteoretiske	 tilgang	 i	 denne	 afhandling,	 vil	 være	

paradigmet	 om	 Hans-Georg	 Gadamers	 filosofiske	 hermeneutik.	 Dertil	 suppleret	 med	
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socialkonstruktivismen,	 da	 disse	 paradigmer	 har	 samme	 tilgang,	 idet	 den	 individuelle	 forforståelse	

kan	opfattes	som	stadiet	før	en	fælles	social	konstruktion.	Endvidere	vil	de	valgte	paradigmer	relatere	

til	det	overordnet	casestudie	i	denne	afhandling,	hvor	indlevelse,	forståelse	og	kommunikation	spiller	

en	rolle	 i	at	beskrive	og	analysere	 Illum	som	en	 tekst,	da	opnåelsen	af	en	bedre	 forståelse	af	mulige	

handlingsalternativer	er	målet	(Fuglsang	et	al,	2007,	s.249).	

5.1.1	Det	Hermeneutiske	paradigme	
Gadamers	filosofiske	hermeneutik	bygger	på	mennesket	som	et	 forstående	væsen,	der	som	fortolker	

forsøger	at	forstå	en	tekst.	Med	tekst	menes	ikke	en	fysisk	tekst,	men	snarere	et	bredere	tekstbegreb,	

som	indebærer	menneskers	handlinger	og	begivenheder	(Nygaard,	2012,	s31).	Mennesket	har,	 ifølge	

hermeneutikken	 en	 forforståelse,	 som	 bruges	 når	 en	 tekst	 skal	 forstås	 og	 på	 grund	 af	 forforståelse	

fremstår	 den	 ikke	 som	 en	 objektiv	 tilgang,	 men	 derimod	 en	 subjektiv	 ontologi.	 Dette	 skyldes	 at	

forforståelsen,	 som	er	 subjektiv	 og	 grundsten	 for	 ens	ontologi,	 er	umulig	 at	 se	ud	over	når	 en	 tekst	

fortolkes.	 Dette	 betyder	 at	 resultatet	 eller	 sandheden,	 kan	 variere	 alt	 efter	 fortolkeren,	 fordi	

hermeneutikken	 ontologi	 kan	 være	 svær	 at	 kategorisere	 helt	 eksakt,	 som	 værende	 realistisk	 eller	

konstruktivistisk	 og	 kan	 derfor	 betegnes	 som	 værende	 ”begrænset	 realistisk”	 fordi	 den	 filosofiske	

hermeneutik	 afspejles	 af	 at	 vi	 altid	 vil	 have	 vores	 egen	 forforståelse	 med	 i	 de	 ting	 vi	 foretager	 os.	

Hvorfor	vi	aldrig	kan	når	frem	til	samme	eller	et	”rigtigt”	resultat,	da	resultatet	vil	bære	præg	af	den	

forforståelse,	 som	 fortolkeren	 har	 haft.	 (Nygaard,	 2012,	 s31).	 Endvidere,	 kan	 udsagn	 og	 handling	

fortolkes	på	 forskellige	måder	og	med	 forståelse	 er	 risikoen	 for	 en	misforståelse	 til	 stede,	 hvor	den	

filosofiske	 hermeneutik	 er	 af	 den	 opfattelse	 at	 hermeneutik	 består	 af;	 forståelse,	 udlægning	 og	

applikation.	Altså,	forståelse	er	noget	som	skal	kunne	tydes	(udlægges	og	fortolkes)	og	derefter	for	at	

anvendes	i	praksis	(applikation)	(Fuglsang,	Bitsch	&	Rasborg,	2013,	s292).	For	at	kunne	forske	dybere	

og	udvide	princippet	om	det	forstående	menneske	bliver	princippet	om	den	hermeneutiske	cirkel	også	

anvendt.	Den	hermeneutiske	cirkel	betegnes;	”som	den	vekselvirkning	der	foregår	mellem	del	og	helhed.	

Delene	kan	kun	forstås,	hvis	helheden	inddrages,	og	omvendt	kan	helheden	kun	forstås	i	kraft	af	delene”	

(Ibid,2013).	 Ifølge	Hanne	 Fredslund,	 kan	 den	 hermeneutiske	 cirkel	 anvendes	 til	 at	 åbne	 horisonter;	

”Forståelse	har	en	flygtig	karakter,	og	forståelse	opstår	som	sprækker	i	vores	forforståelse.	Det	vi	bringer	

med	videre	fra	den	ene	forståelseshandling	til	den	næste	er	således	netop	altid	en	forforståelse.	Forståelse	

er	 ikke	 slutprodukt	men	 derimod	 den	 proces,	 hvorigennem	 vores	 forforståelse	 bliver	 påvirket	 og	 vores	

horisonter	 rykker	 sig”	 (Fredslund	 –	 citeret	 i	 Nygaard,	 2012,	 s83).	 Den	 hermeneutiske	 cirkel	 skaber	

altså	 en	 vekselvirkning	mellem	 forståelse	 og	 forforståelse	 og	 sætter	 hele	 tiden	 forforståelsen	 i	 spil,	

hvor	det	 i	bedste	tilfælde	skaber	en	horisontsammensmeltning	og	forståelse,	som	rykker	situationen	

og	udvider	ens	horisont	og	derved	ændrer	på	forforståelsen	(Fredslund	–	citeret	i	Nygaard,	2012,	s79).		
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5.1.2	Det	socialkonstruktivistiske	paradigme			
Socialkonstruktivisme	bygger	på	at,	virkeligheden	er	en	konstruktion,	skabt	af	mennesker.	Paradigmet	

er	relativistisk,	da	konstruktionerne	er	individuelle	og	afhænger	af	fortolkeren	(Nygaard,	2012,	s36).			

Ved	socialkonstruktivismen	hævdes	det	”at	den	virkelighed,	vi	søger	at	erkende,	aldrig	er	den	virkelige	

virkelighed,	 men	 derimod	 altid	 en	 fortolket	 virkelighed”	 (Fuglsang,	 Bitsch	 &	 Rasborg,	 2013,	 s403).	

Endvidere	er	konstruktivismens	ambition	dobbelt	og	udgør	to	punkter;	1)	at	vise,	at	vores	opfattelse	af	

”sandhed”,	”naturlighed”	og	”selvfølgelige”		ikke	er	objektive	og	at	disse	består	af	sociale	konstruktioner	

og	 2)	 at	 undersøge	 de	 sociale	 mekanismer	 og	 den	 sociale	 konstruktionsproces,	 som	 gør,	 at	 nogle	

konstruktioner	deles	af	et	socialt	fællesskab	(Nygaard,	2012,	s37).		Socialkonstruktivismen	er	endvidere	

ikke	entydig	og	fremstår	ikke	som	en	fælles	accepteret	bevægelse	og	tradition,	idet	man	ifølge	Collin,	

kan	 forske	 i	 om	 paradigmet	 er	 antaget,	 at	 viden	 om	 virkeligheden	 er	 en	 konstruktion	

(erkendelsesteoretisk	 konstruktivisme)	 eller	 om,	 man	 antager,	 at	 virkeligheden	 i	 sig	 selv	 er	 en	

konstruktion	 (ontologisk	 konstruktivisme)	 (Larsen	 –	 citeret	 i	 Nygaard,	 2012,	 s122).	 Grundet	 en	

relativistisk	 ontologi,	 spiller	 sproget	 dog	 en	 væsentlig	 rolle,	 da	 det	 definerer,	 det	 man	 taler	 om	 og	

dermed	skaber	virkeligheden,	hvorfor	man	kan	antage	at	virkeligheden	skabes	ud	fra	måden	vi	taler	

om	den	 på	 (Nygaard,	 2012,	 s37).	 Eksempelvis	 kan	 udtrykket	 ”shoppingcenter”	 tolkes	 som	 værende	

negativ	 ladet	 og	 ikke	 indkapsle	 selve	 essensen,	 hvorimod	 udtrykket	 ”stormagasin”	 ligestiller	 den	

identitet	 som	 Illum	 gerne	 vil	 udtrykke.	 Derved	 konstruerer	 sproget	 forskellige	 virkeligheder	 med	

formuleringen.		

Således	vil	denne	afhandling	derfor	beskæftige	sig	med	Collins	ontologiske	konstruktivisme	om	social	

virkelighed,	og	vil	udforske	den	sociale	virkelighed	som	en	konstruktion,	da	der	ifølge	paradigmet	ikke	

eksisterer	 en	 uafhængig,	 social	 virkelighed.	 Hvorimod	 den	 sociale	 virkelighed	 består	 af	

konstruktioner,	 som	 ikke	 eksisterer	 uden	 vores	 erkendelse	 (Collin,	 2003	 –	 citeret	 i	 Nygaard,	 2012,	

s123).	

	

Både	den	filosofiske	hermeneutik	og	socialkonstruktivisme	danner	rammen	for,	og	baserer	sig	på,	at	

jeg	 som	 fortolker	 er	 bevidst	 om,	 at	 jeg	 indtræder	 med	 min	 egen	 forforståelse	 omkring	

problemstillingen	og	 i	min	dataindsamling,	 i	 og	med	at	 jeg	 som	 tidligere	nævnt,	 har	haft	mit	 virke	 i	

Illum	og	derfor	skal	min	horisont	udvides	igennem	denne	afhandling.	Endvidere	er	jeg	bevidst	om,	at	

som	 forfatter	 til	 denne	 afhandling,	 skal	 forsøge	 at	 skubbe	min	 subjektivitet	 og	 befinde	mig	 udenom	

den	 hermeneutiske	 cirkel	 og	 fortolke	 dele	 og	 helheder,	 samt	 tekst	 og	 kontekst,	 som	 et	 objekt	

(Fredslund	–	citeret	i	Nygaard,	2012,	s.79).	
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5.2	Case-udvælgelse		
I	2014	blev	jeg	ansat	i	Illum	i	koncessionen	Levis	kids,	som	var	en	børnebutik	på	Illums	3	etage.	Over	

årene,	 som	 jeg	 arbejdede	 der	 oplevede	 jeg	 hvordan	 Illum	 tog	 sit	 spring	 i	 sin	 transformering	 og	

begyndte	at	opbygge	sig	selv	som	et	nyt	stormagasin.	Den	koncession	jeg	arbejdede	for,	måtte	til	sidst	

lukke	ned,	 fordi	 kundestrømmen	 ikke	var	 tilstrækkelig.	Derefter	blev	 jeg	 ansat	 i	 nabo	koncessionen	

molo,	som	også	var	børnebutik	og	der	var	jeg	ansat	i	et	år,	inden	butikken	blev	bedt	om	fra	Illums	side	

at	 lukke	ned,	 fordi	brandet	 ikke	 stemte	overens	med	 Illums	nye	 image	og	vision.	Fra	2014	 til	marts	

2017,	hvor	jeg	arbejde	i	Illum	oplevede	jeg	hvordan	transformeringen	havde	sin	impact	på	huset	og	jeg	

begyndte	at	reflektere	over	hvordan	jeg	kunne	bruge	det	som	mit	speciale.	Derfor	er	der	nogle	afsnit	i	

denne	afhandling,	hvor	jeg	har	egen	erfaring	og	mit	virke	i	Illum	har	haft	grobund	for	netop	emnevalg	

og	udførelse.		

5.3	Casestudiet	
Ved	udarbejdelse	af	projektopgaver	anvendes	ofte	casestudieformen,	som	efter	hovedregel	går	ud	på	

at	undersøge	en	konkret	problemstilling	i	en	konkret	organisation.	Dette	betyder,	at	ved	casestudie	er	

det,	 for	 at	 kunne	 producere	 holdbare	 forklaringer,	 samt	 nødvendigt	 	 at	 undersøge	 de	 faktorer,	 der	

formodes	 at	 hænge	 sammen	 med	 den	 konkrete	 case	 (Andersen,	 2009,	 s117-118).	 Derfor	 er	

undersøgelsesenheden	 for	denne	afhandling	 transformeringen	af	 stormagasinet	 Illum	og	 studiet	 går	

ud	 på	 at	 undersøge	 konkrete	 forhold	 ved	 håndteringen	 af	 dette	 og	 udformningen	 af	 den	 nye	

strategiramme.			

Endvidere	 er	 casen	 bygget	 op	 således	 efter	 Ib	 Andersens	 påstand	 om	 et	 casestudie,	 er	 en	 empirisk	

undersøgelse,	 som	 ”(…)	 belyser	 et	 samtidigt	 fænomen	 inden	 for	 det	 virkelige	 livs	 rammer,	 hvor	

grænserne	mellem	fænomenet	og	den	sammenhæng,	hvori	det	indgår,	ikke	er	indlysende,	og	hvor	der	er	

mulighed	for	at	anvende	flere	informationskilder	til	belysning	af	fænomenet”		(Andersen,	2009,	s118).	

	

Ifølge	 forskeren	 Robert	 Yin,	 er	 det	 muligt	 at	 generalisere	 ud	 fra	 casestudier,	 hvor	 det	 ifølge	 ham	

handler	om	at	beskrive	det	konkrete	casestudie	så	godt	som	muligt	og	derudfra	finde	frem	til	generel	

viden	(Andersen,	2009,	s120).		

Endvidere	 arbejdes	 der	 ikke	 med	 generaliserbarhed	 som	 begreb,	 i	 den	 konstruktivistiske	

videnskabstradition,	 hvilket	 betyder,	 at	 casestudier	 er	 ligesom	 eksperimenter,	 som	 i	 nyere	 tid	 er	

blevet	interessant	at	se,	om	et	case	studie	kan	virke	beskrivende	for	tilsvarende	studier.	Derudover	er	

der	 ved	 case	 studier,	 en	 generel	 bekymring,	 om	 hvorvidt	 man	 kan	 generalisere	 ud	 fra	 et	 enkelt	

casestudie.	 Dertil	 lyder	 svaret;	 casestudier	 er	 ligesom	 eksperimenter	 generaliserbare,	 i	 forhold	 til	

teoretiske	 forslag	 og	 udgangspunkter	 og	 ikke	 i	 forhold	 til	 universet	 eller	 befolkningen	 generelt.	 På	

denne	måde	repræsentere	casen,	ligesom	eksperimentet,	ikke	en	prøve	og	derfor	vil	formålet	med	et	
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casestudie	være	at	udvide	og	generalisere	teorier,	altså	at	 lave	en	analytisk	generalisering	og	ikke	at	

lave	 statistiske	 generaliseringer	 (Yin,	 2004,	 s.21).	 Ifølge	 Bent	 Flyvbjerg,	 som	 deler	 Robert	 Yins	

påstand,	og	mener	at	et	casestudie	er	induktivt	(Flyvbjerg,	1988,	s.6),	er	det	muligt	i	nogle	tilfælde,	at	

generalisere	 ud	 fra	 enkelt	 studier	 og	 ydermere	 kan	 generaliserbarheden	 af	 casestudier	 øges,	 hvis	

udvælgelsen	foregår	strategisk	(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	s.291).			

Falsifikation	er	af	de	mere	strenge	og	grundige	test	en	videnskabelig	påstand	kan	udsættes	for,	hvor	

bare	én	observation	ikke	passer	med	påstanden,	anses	denne	påstand	for	ikke	at	være	gyldig	og	skal	

enten	 revideres	 eller	 afvises.	 Case	 studiet	 er	 derfor	 velegnet	 til	 af	 identificere	 på	 grund	 af	 sin	

dybdegående	tilgang	(Flyvbjerg,	2006,	s9).	Denne	afhandling	vil	formålet	med	påstandene	være,	at	jeg	

som	 forsker	 vil	 forsøge	 at	 verificere	 dem,	 da	 verificering	 afstedkommer	 én	 slags	 spørgsmål	 og	

falsificering	afstedkommer	en	helt	anden	type.	Casestudiets	validitet	og	værdi	vil	også	afhænge	af	de	

validitetskrav,	 som	 undersøgeren	 kan	 tillægge	 studiet	 (Flyvbjerg,	 2006,	 s.15)	 og	 samtidig	 henvises	

validiteten	også	til	om	metoden	som	anvendes	i	afhandlingen,	undersøger	det,	som	den	skal	foregive	at	

undersøge	(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	s353).	

Reliabilitet	er	konsistensen	af	det	empiriske	indsamlingsmetoder,	som	er	anvendt	i	case	i	studiet	(Yin,	

2014,	s.240)og	samtidig	henviser	reliabilitet	til	pålideligheden	af	undersøgelsen	og	som	resultatet	kan	

gentages	af	andre	forskere	på	andre	tidspunkter,	ved	brugen	af	samme	metode	(Kvale	&	Brinkmann,	

2009,	s.352).	I	denne	afhandling	er	empirien,	støttet	af	de	adspurgte	respondenter,	som	blev	valgt	på	

en	 specifik	 dag,	men	 på	 forskellige	 tidspunkter,	 hvorfor	 det	 ville	 for	 en	 anden	 forsker	 umiddelbart,	

være	svært	at	 få	præcis	de	samme	udtalelser	 fra	respondenterne,	hvis	disse	skulle	blive	spurgt	 igen.	

Og	samtidig	er	det	ikke	sikkert,	og	måske	umuligt,	at	det	ville	være	de	samme	adspurgte	respondenter,	

der	 igen	 ville	 fanges	 af	 en	 anden	 forsker,	 hvorfor	 resultatet	 ville	 blive	 usammenligneligt.	 Mange	

faktorer	spiller	ind	når	der	foretages	interview	og	blot	små	ændringer	kan	have	indflydelse	på	svarene	

(ibid).		

	

Casestudier	 er	 endvidere,	 i	 et	 socialkonstruktivistisk	 perspektiv,	 ofte	 begrænset	 med	 hensyn	 til	

objektivitet,	 da	 de	 er	 baseret	 på	 forskerens	 fortolkninger.	 Ifølge	 Kvale	 og	 Brinkmann,	 har	 ordet	

’objektivitet’	 forskellige	 betydninger	 og	 derfor	 anvendes	 i	 denne	 afhandling	 deres	 fortolkning	 af	

begrebet	 ’refleksiv	 objektivitet’,	 som	giver	muligheder	 for	 at	 reflektere	 over	 subjektiviteten	 og	 over	

uundgåelige	 fordomme,	 der	 kunne	 opstå	 under	 processen	 (Kvale	 og	 Brinkmann,	 2009,	 s.268-269).	

Samtidig	 understøtter	 det	 også	 Flyvbjergs	 påstande	 om	 at,	 arbejdet	 med	 casestudier	 giver	 flere	

tilfælde	 for	 fordomme,	 som	 bliver	 gjort	 til	 skamme	 end	 fordomme	 som	 bliver	 verificeret	 og	 der	 vil	

undervejs	 i	 denne	 proces,	 være	 mulighed	 for,	 at	 forudindtagede	 synspunkter	 og	 holdninger,	 samt	

antagelser	 vil	 revideres	 undervejs	 (Flyvbjerg,	 2004,	 s.429).	 Desuden	 handler	 casestudier	 om	

indlevelse,	 forståelse	og	kommunikation,	samt	at	beskrive	og	analysere	en	virksomhed	som	en	tekst,	
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hvor	man	kan	opnå	en	bedre	 forståelse	(Fuglsang	et	al,	2013,	s.290).	Dette	vil	være	kendetegnet	 for	

hermeneutikkens	epistemologiske	anskuelse.		

5.4	Dataindsamling	
Det	generelle	datagrundlag	for	denne	afhandling	er	en	sammensmeltning	af	både	primær	og	sekundær	

empiri.	 Den	 primære	 empiri	 vil	 blive	 indsamlet	 igennem	 kvalitative	 interviews	 fra	 Illums	 kunder.	

Disse	er	valgt	ud	fra	den	grund	at	de	repræsentere	bedst	de	impliceret	og	samtidig	understøttes	deres	

svar	med	teorien	fra	teoretikerne	Steinar	Kvale	og	Svend	Brinkmann.	At	lave	et	fokusgruppe	interview	

med	 en	 udvalgt	 gruppe	 af	 jævnaldrende,	 eller	 en	 gruppe	 fra	mit	 Facebook	 netværk,	 ville	 ikke	 være	

ordentligt	 repræsentativt,	 af	 den	 baggrund	 at	 deres	 svar	 ikke	 ville	 være	 tilstrækkelige	 og	 ej	 heller	

retvisende,	hvorpå	Illums	kunder	ville	bidrage	med	et	andet	synspunkt	og	være	repræsenteret	på	en	

anden	måde,	da	de	spænder	bredere	end	hvis	jeg	havde	valgt	at	lave	en	survey	i	form	af	spørgeskema	

på	min	Facebook.	

Den	 sekundære	 empiri	 vil	 blive	 indsamlet	 igennem	 forskellige	 artikler,	 medier,	 samt	 Illums	 egen	

hjemmeside	 og	 viden	 fra	 interne	 beskeder	 vi	 fik	 fra	 Illum.	 Eftersom,	 den	 koncession	 jeg	 var	 ansat	 i	

måtte	 lukke,	 betød	 det	 at	 jeg	 ikke	 kunne	 få	 adgang	 til	 udtalelser	 fra	 Illums	 marketingafdeling	 og	

ledelse,	da	deres	begrundelse	for	afslag	var	at	det	var	fortrolig	oplysninger.	Derfor	er	denne	afhandling	

primært	bestående	af	den	sekundære	empiri	og	betyder	at	når	Illums	eget	synspunkt,	holdninger	og	

meninger,	 bliver	 dækket	 sker	 det	 ud	 fra	 udtalelser	 på	 de	 sekundære	 kilder,	 hvor	 Illums	

administrerende	direktør	Jeanette	Aaen,	har	været	interviewet	af	andre	medier.	Hvilket	også	betyder	

at	det	er	hendes	påstande,	samt	kundernes	udtalelser,	som	i	højere	grad	afspejles	i	denne	afhandling.							

	
Som	forfatter	af	afhandlingen,	er	jeg	bevidst	om	det	faktum,	at	jeg	har	haft	mit	virke	i	stormagasinet	og	

på	 denne	måde	 skal	 vende	 den	 bevidsthed,	 til	 en	 styrke	 undervejs	 i	 opgaven.	 Desuden	 er	 jeg	 også	

bevidst	om	min	ansættelse	i	koncessionerne	molo	og	Levis	kids,	kan	have	haft	betydning	for	både	mit	

emnevalg	og	derfor	også	for	de	spørgsmål	som	jeg	har	stillet	de	interviewede,	samtidig	med	at	deres	

svar	har	kunne	påvirke	min	overordnet	opfattelse	til	emnet.	

5.4.1	Deduktion	og	induktion	
For	 at	 klarlægge	 min	 tilgang	 til	 den	 videnskabelige	 indfaldsvinkel	 og	 argumentation	 i	 denne	

afhandling,	 vil	 den	 deduktive	 og	 induktive	 tilgang	 her	 præsentereres.	 Metoden	 deduktion,	 tager	

udgangspunkt	 i	 den	 teoretiske	 vinkel	 og	 udleder	 derfra	 konsekvenser	 og	 konklusioner.	 Metoden	

induktion,	 tager	 udgangspunkt	 i	 den	 empiriske	 vinkel	 og	 kan	 derfra	 udlede	 en	 generaliserende	

konklusion	(Thurén,	2012).		

Den	 deduktive	 metode	 kan	 også	 betegnes	 som	 en	 top-down	 tilgang,	 hvor	 man	 begynder	 at	 se	 på	

eksisterende	 teori	 og	 derefter	 udarbejder	 en	 hypotese,	 som	 testes	 og	 derefter	 bekræftes,	 gennem	
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observation.	Den	induktive	metode	kan	i	modsætning	også	betegnes	som	bottom-up	tilgang,	hvor	man	

begynder	at	observere	et	problem	og	derefter	udformer	en	foreløbig	hypotese,	for	at	udlede	en	generel	

sammenhæng	eller	mønstre	i	det	indsamlede	data	(ibid).	

I	denne	afhandling,	er	en	blanding	af	begge	metoder	anvendt.	Dette	afspejles	i	den	induktive	metode,	

hvor	 jeg	 i	mit	virke	 i	 Illum	allerede	begyndt	at	se	en	problemstilling,	som	kunne	være	 interessant	at	

forske	 i	og	 for	at	udvikle	en	generel	opfattelse	 indenfor	emnet,	blev	 litteratur	brugt	 til	at	undersøge	

Illums	baggrund	og	nuværende	status,	samt	 fundamentet	 for	spørgsmål	og	design	 til	 interview.	Med	

denne	metode,	blev	både	teori	og	spørgsmål	udviklet	og	analyseret.	Den	deduktive	metode	kommer	til	

udtryk	 i	 afhandlingen,	 på	 den	 måde,	 at	 jeg	 vil	 forsøge	 at	 forklare	 den	 teoretiske	 vinkel,	 såsom	

forbrugeradfærd,	 oplevelsesøkonomi,	 luksusforbrug,	 samt	 Illums	 brand	 og	 hvilke	 betydning	 og	

konsekvenser	 Illums	 transformation	 har	 haft.	Målet	med	 teorien	 er	 derfor	 at	 af-	 eller	 bekræfte	min	

hypotese	og	derfor	drage	en	konklusion	der	er	brugbar	for	Illums	brand.	Min	forforståelse	for	emnet,	

såvel	 som	min	 forståelse	 af	 teorien	har	 altså	 sammenbragt	begge	metoder,	 på	 en	 sådan	måde	 at	 de	

begge	 har	 indflydelse	 på	 min	 fortolkning	 af	 resultaterne	 og	 derfor	 er	 erfaring	 og	 forståelse	

kontinuerligt	 forudsætninger	 af	 hinanden.	 Disse	 betragtninger	 stemmer	 også	 overens,	 med	 det	

hermeneutiske	paradigmes	syn	på	at	vidensproduktion	er	baseret	på	en	forforståelse	(Thurén,	2012).		

	

5.5	Interview	
Formålet	med	interviewene	er	empirisk,	hvor	det	indsamlede	empiri	skal	understøtte	de	påstande	og	

analyser,	 som	 den	 teori	 der	 anvendes	 når	 frem	 til	 (Kvale,	 1997,	 s.105).	 Den	 konstruktivistiske	

forståelse,	vil	være	gennemgående	 i	 indsamlingen	af	empirien,	da	denne	opfattelse	støtter	både	min	

subjektivitet	i	interviewet,	men	også	min	objektivitet	som	jeg	vil	prøve	at	opretholde	ved	de	adspurgte	

respondenter.	Således	er	fokusset	på	den	situationelle	interviewpraksis,	og	jeg	er	som	interviewer	en	

’rejsende’,	 der	 sammen	 med	 respondenterne	 deltager	 i	 vidensproduktionen	 ”en	 rejsende-opfattelse	

fører	 til	 interview	 og	 analyse	 som	 sammensvævende	 faser	 af	 videnskonstruktionen	 med	 vægt	 på	 den	

historie	et	publikum	vil	få	at	høre”	(Kvale	og	Brinkmann,	2015,	s.78	&	s.202).		

Desuden,	som	forberedelse	til	 interviewenes	fremgangsmåde,	blev	interviewforskningens	syv	stadier	

fulgt	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.154-156):	

1. Tematisering:	 afklaring	 og	 formål	 med	 interviewet	 er	 identificeret	 (hvorfor,	 hvad	 og	

hvordan).	

2. Design:	 de	 syv	 undersøgelsestadier	 skal	 tages	 i	 betragtning	 for	 interviewet	 indledes	 og	 en	

interviewguide	skal	udfærdiges.	

3. Interview:	udførelse	af	interview	på	baggrund	af	interviewguide.	
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4. Transskribering:	 interviewsamtalen	struktureres	 fra	mundtlig	 til	 skriftlig	 form,	således	den	

bliver	analyserbar.	

5. Analyse:	 grundlag	 fra	 undersøgelsens	 formål	 og	 emne,	 hvilke	 analysemetoder	 der	 er	

velegnede	til	interviewene.	

6. Verificering:	 undersøgelsens	 validitet,	 reliabilitet	 og	 objektivitet,	 samt	 generalisering	

vurderes.		

7. Rapportering:	 forskningsresultaterne	 offentliggøres	 i	 forhold	 til	 videnskabelige	 kriterier	 og	

skrivestil	samt	behandling	af	data,	bestemmer	hvordan	læser	vil	opfatte	interviewpersonen.	

	

Samtidig	 med	 overstående,	 er	 der	 taget	 højde	 for	 og	 inddraget	 de	 seks	 kvalitetskriterier	 for	

semistruktureret	 forskningsinterview,	 da	 dette	 defineres	 som	 ”et	 interview,	 der	 har	 til	 formål	 at	

indhente	 beskrivelser	 af	 den	 interviewedes	 livsverden	 med	 henblik	 på	 at	 fortolke	 betydningen	 af	 de	

beskrevne	 fænomener”	 (Kvale	 &	 Brinkmann,	 2009,	 s.19).	 Denne	 afhandling,	 vil	 søge,	 ved	 at	 stille	

spørgsmål	der	ikke	ligger	op	til	afgrænset	svar,	men	i	stedet	præcisere	spørgsmålene,	så	respondenten	

åbner	op	og	selv	fortæller.	Dette	vil	komme	til	udtryk	i	spørgsmål,	som	bl.a.	bruges	vendingen	’fortæl	

mig	om’	og	dermed	produceres	der	et	samspil	mellem	interviewer	og	respondent	(Kvale	&	Brinkmann,	

2009,	s.100).			

Det	 kvalitative	 forskningsinterview	 forsøger	 at	 forstå	 verden	 ud	 fra	 respondenternes	 synspunkter,	

udfolde	 meninger,	 der	 knytter	 sig	 til	 deres	 oplevelser	 og	 afdækker	 deres	 livsverden	 forud	 for	

videnskabelige	 forklaringer	 (Kvale	 &	 Brinkmann,	 2009,	 s.17),	 derfor	 vil	 interviewspørgsmålene	

afspejles	 af	 forskellige	 typer,	 såsom:	 1)	 indledende	 spørgsmål,	 2)	 opfølgende	 spørgsmål,	 3)	

sonderende	 spørgsmål,	 4)	 specificerende	 spørgsmål,	 5)	 direkte	 spørgsmål,	 6)	 indirekte	 spørgsmål,	

samt,	7)	fortolkende	spørgsmål	(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	s.155-157).	

	

Selvom	jeg	ikke	har	fået	svar	på	det	udarbejdet	 interview	til	 Illums	marketing	afdeling,	er	der	stadig	

brugt	samme	forberedelse	i	min	proces,	som	hvis	der	havde	været	givet	et	reelt	interview,	hvor	svar	

var	givet.	 Interviewet	 til	henholdsvis	 Illums	kunder,	 som	ønskede	at	være	delvis	anonyme,	har	også	

haft	 samme	 forberedelsestilgang,	 men	 fordi	 der	 er	 ikke	 er	 tale	 om	 et	 ’standard’	 interview,	 har	 der	

hverken	 været	 optagelser	 derpå,	 eller	 en	 anden	 medinterviewer	 til	 at	 agere	 observant.	 Dette	

forekommer	desværre	af	det	udgangspunkt,	at	den	koncession	 jeg	arbejdede	 for	 lukkede	ned,	midt	 i	

min	forberedelses	proces,	hvilket	medførte	en	betydning	for,	at	jeg	ikke	var	ansat	i	Illum	længere.		

Uanfægtet	af	dette,	tillader	jeg	mig	dog	stadig	at	bruge	respondenternes	udtalelser,	da	disse	er	yderst	

brugbare	for	min	forskning.		

På	 baggrund	 af	 dette,	 vil	 meningskondensering	 blive	 anvendt	 i	 interview	 analysen,	 som	 betyder	

”meningskondensering	 indebærer	at	 de	meninger	 som	 interviewpersonerne	udtrykker,	 gives	 en	kortere	
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formulering”	(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	s.227).	Det	metodiske	forbehold,	for	denne	metode,	kan	være	

når	meninger	som	respondenterne	har	givet	udtryk	for,	gives	en	kortere	formulering	 i	analysedelen,	

da	 det	 er	 blevet	 transskriberet.	 Uanset,	 vil	 meningskondenseringen	 anvendes	 som	 metode	 i	

kategorisering	 af	 respondenternes	 svar	 og	 samtidig	 vil	 forskningsspørgsmålene	 dertil	 også	

kategoriseres,	så	disse	matcher	hinanden.	Da	respondenterne	skal	forholde	sig	til	eventuelle	påstande,	

er	det	derfor	vigtigt	at	finde	ud	af	hvordan	respondenten	forholder	sig,	eksempelvis	ved	at	forholde	sig	

enig,	ikke	enig	eller	hverken	eller.	Intentionen	heraf	er	for	at	opnå	det	bedste	sammenligningsgrundlag	

for	interviewene	(se	bilag	1)	

5.5.1	Design	og	kvalitet	
Det	overordnet	design	af	interviewet	med	Illums	kunder,	består	af	en	række	spørgsmål,	hvor	de	skal	

besvare	 eller	 tage	 stilling	 til	 emner	 omkring	 Illum.	 Jeg	 har	 endvidere	 valgt,	 ikke	 at	 have	 for	mange	

spørgsmål,	da	for	mange	spørgsmål	kan	’skræmme’	nogle	respondenter	væk,	eller	falde	fra	midt	inde	i	

interviewet.	Derfor	har	jeg	prøvet	på	at	gøre	det	så	kort	som	muligt,	samtidig	med	at	dataen	skal	være	

fyldestgørende	nok	til	formålet,	da	jeg	skal	fange	respondenten	midt	i	deres	hverdag	og	forstyrre	deres	

intention.		

Endvidere	har	jeg	taget	udgangspunkt	i	undersøgelseshjemmesiden	SurveyMonkey,	 for	udarbejdelsen	

af	mine	spørgsmål,	samtidig	med	at	have	fokus	på	Kvale	&	Brinkmanns	(2009)	forskningsinterview		in	

mente.	 Derfor	 er	 spørgsmålene	 brugervenlige,	 overskuelige	 og	 indbydende,	 som	 skal	 vække	

respondents	 interesse	og	holde	deres	opmærksomhed	 igennem	deltagelsen.	Dette	er	 især	med	 til	 at	

højne	reliabiliteten	og	undgå	at	respondenten	svarer	tilfældigt,	selvom	jeg	er	bevidst	om	at	det	ikke	er	

med	sikkerhed,	at	de	udtrykker	sig	fuldstændig	ærligt,	eller	er	bevidste	om	deres	egen	præferencer,	da	

de	 muligvis	 svare	 ud	 fra	 deres	 egen	 forestilling	 og	 idealer	 (Andersen,	 2009).	 	 Derudover	 er	

interviewene	 delvis	 anonyme,	 efter	majoriteten	 af	 respondenterne	 gjorde	 det	 klart,	 at	 de	 ikke	 ville	

have	 navn	 og	 bopæl	 repræsenteret	 i	 min	 afhandling.	 Dette	 kan	 dog	 have	 medført	 at	 hver	 enkelt	

respondent,	 muligvis	 er	 mere	 ærlige	 og	 åbne,	 hvilket	 understøtter	 validiteten.	 For	 at	 holde	

generaliseringen	 af	 undersøgelsen	 og	 derved	 resultaterne,	 er	 det	 vigtigt	 at	 respondenterne	 er	

repræsentative	for	målgruppen	eller	segmentet	(Illums	kunder),	derfor	har	bevidst	fravalgt	at	sende	et	

spørgeskema	ud,	i	henhold	til	at	få	besvarelser	fra	respondenter	der	ingen	tilknytning	til	Illum	havde,	

hvorfor	mit	 valg	 faldt	 på	 allerede	 eksisterende	 kunder,	 hvis	 svar	 jeg	 kunne	 fortolke	 og	 bruge	 i	min	

videre	 forskning.	 Samtidig	 er	 den	 begrænsede	 ressource	 medvirkende	 til	 begrænsede	 besvarelser,	

hvilket	 øger	 usikkerheden,	 som	 er	 forbundet	 med	 en	 generalisering.	 Antagelsen	 om	 luksus	 og	

forbrugeradfærd	 kan	 tolkes	 og	 forstås,	 uanset	 viden	 og	 selvom	 at	 jeg	 placerer	 respondenterne	 i	

’kasser’	vil	der	stadig	fortolkes	og	uddrages,	fra	deres	egne	besvarelser,	uanfægtet	af	min	egen	viden	of	
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forforståelse	til	emnet.	Dette	er	med	til	at	retfærdiggøre	supplering	af	den	valgte	teori,	i	forhold	til	min	

undersøgelse	og	hypotese.			

Derudover	 er	 interviewene	 udført	 på	 respondentens	 præmisser,	 hvilket	 er	 ude	 foran	 en	 af	 Illums	

indgange	netop	for	at	fange	kunden	midt	i	akten	og	dér,	hvor	jeg	ville	kunne	få	de	mest	tilfredsstillende	

besvarelser.	Dette	 forholder	dem	subjektivt	 til	 tilgangen	og	derved	fremmane	spontanitet	og	mindre	

iscenesatte	 svar.	 Dette	 vil	 eventuelt	 afværge	 falsifikation,	 hvor	 mine	 observationer	 passer	 med	

påstanden	og	kan	anses	som	værende	gyldige,	hvilket	endnu	ville	tilføje	både	reliabilitet	og	validitet	til	

min	forskning.	

5.5.2	Interview	af	Illums	kunder	
Da	målet	med	undersøgelsen	 er	 at	 nå	 til	 en	 samlet	 forståelse,	 baseret	på	 individuelle	 opfattelser	 og	

fortolkninger,	 har	 jeg	 interviewet	 en	 række	 forskellige	 personer	 med	 hver	 deres	 forforståelse	 og		

uafhængigt	 af	 hinanden.	 De	 kunder,	 som	 sagde	 ja	 til	 at	 blive	 interviewet	 (se	 bilag	 3),	 vil	 blive	

præsenteret	i	dette	afsnit,	hvor	jeg	har	udvalgt	6	af	de	mest	omfangsrige	respondenter.	Dette	er	både	

taget	 i	 betragtning	 i	 henhold	 til	 længden	 af	 min	 afhandling,	 samt	 de	 svar	 som	 er	 givet,	 hvor	 disse	

respondenters	besvarelser	favner	bredest	og	tager	nogle	holdbare	standpunkter.		

Fordi	de	ikke	ville	have	deres	navne	oplyst,	vil	de	blive	refereret	efter	alfabetet	og	derefter	deres	alder	

for	at	kunne	kende	forskel	på	deres	udsagn	i	analysen.	Desuden	vil	de	også	blive	refereret	efter	deres	

køn,	hvilket	kan	have	en	indflydelse	på	resultatet	af	deres	svar	og	derfor	analysen.	

		

Respondent	1:	A56	-	direktør	i	mindre	it-virksomhed	(mand)		

Respondent	2	og	3:	B21	&	C22	-	studerende	på	Copenhagen	Business	School	(piger/veninder)	

Respondent	4:	D42	-	frisør	(kvinde)	

Respondent	5:	E31	-	bankrådgiver	(mand)		

Respondent	6:	F29	-	på	barsel	(kvinde)		

	

Følgende	er	de	spørgsmål,	som	respondenterne	blev	stillet:	

	

Indledende	spørgsmål	

1. Fortæl	mig	kort	om	dig	selv?	

2. Hvad	skal	du	i	Illum	i	dag?	

Illums	brand	

3. Fortæl	lidt	om	hvorfor	du	har	valgt	at	gå	i	Illum,	fremfor	magasin	eventuelt?	

4. Hvad	kan	du	godt	lide	ved	Illum		

5. Hvad	synes	du	om	den	transformation	Illum	har	været	igennem?	



Cand.merc	(kom)	 Copenhagen	Business	School	 	Januar	2018	
	
	

	 20	

6. Synes	du	der	er	noget	som	mangler	eller	skulle	forbedres?	

7. Hvor	stor	er	sandsynligheden	for,	at	du	vælger	Illum	en	anden	gang?	

8. Hvor	stor	er	sandsynligheden	for,	at	du	ville	anbefale	Illum	til	andre	du	kender?	

9. Hvis	 du	 har	 været	 i	 Illum	 før,	 hvor	 tilfreds	 er	 du	 med	 oplevelsen?	 (design,	 indretning,	

arkitektur,	atmosfære	osv.)	

Illums	digitale	branding	

10. Følger	du	Illum	på	deres	sociale	medier?	

11. Hvis	ja,	synes	du	de	afspejler	stormagasinet	Illum?	

Illums	forbruger	

12. Hvad	ville	gøre	det	sandsynligt	at	du	kun	handlede	i	Illum	–	og	kan	det	overhovedet	det?	

13. Synes	du	at	Illum	kan	betegnes	som	værende	’luksus’	–	uddyb	gerne!	

14. Tror	du	Illums	koncept	vil	holde	og	måske	blive	større	end	magasin?	

15. Bare	kort	–	nævn	3	ting,	som	indkapsler	dig!	

6.	Teorietisk	referenceramme	
Jeg	vil	i	dette	kapitel	komme	nærmere	ind	på	og	præsentere	de	teorier,	samt	teoretikere,	som	danner	

rammen	for	min	forskning	af	Illum.	De	valgte	teorier,	er	valgt	i	forhold	til	min	problemstilling	og	skal	

supplere	 hinanden	 til	 at	 udfærdige	 en	 fyldestgørende	 besvarelse.	 Kapitlet	 vil	 præsentere	 både	

teorierne	og	teoretikerne	bag,	som	derefter	vil	de	i	det	følgende	kapitel	blive	behandlet	og	analyseret	i	

forhold	til	Illums	situation	og	den	overstående	problemstilling.		

	

For	 at	 besvare	 overstående	problemstilling,	 vil	 det	 overordnet	 teoretiske	 styringsværktøj	 for	 denne	

afhandling,	bestå	af	brand	management,	med	fokus	på	Illums	corporate	branding.	Derefter	vil	 Illums	

visuelle	identitet	gennemgås,	for	at	for	en	bredere	forståelse	af	organisationen,	samt	transformationen	

herfor,	 og	 afslutningsvis	 vil	 strategiske	 teorier	 gennemgås	 for	 at	 redegøre	 for	 Illums	

konkurrencesituation	og	deres	position	på	markedet,	i	forhold	til	problemstillingen.		

	

6.1	Brand	management		
Brand	management	er	en	proces,	hvori	det	 ligger	at	definere,	positionere	og	levere	sit	brand	(Keller,	

2013).		

Feltet	brand	management	spænder	vidt	 i	 forhold	til	perspektiver	i,	hvordan	mening	og	værdi	skabes	

overfor	et	brand.	Der	er	forskellige	tilgange	og	centrerer,	hvorvidt	hvilke	aktører	og	faktorer	der	er	i	

virksomhedens	omverden	og	hvad	der	 er	 i	 spil	 i	 betydningsdannelsen	 af	 brands.	Overordnet	 set,	 er	
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udviklingen	 således	gået	 fra	at	definere,	med	 rationelle	 argumenter,	hvad	et	produkt	er,	 til	 en	mere	

meningsbaseret	forståelse	af	brand	management	med	fokus	på	hvad	et	brand	repræsenterer.		

Gennemgangen	 af	 brand	 management,	 vil	 have	 fokus	 på	 de	 perspektiver	 der	 beskriver	 hvordan	

brandmening	 og	 værdidannelse	 finder	 sted,	 og	 samtidig	 vil	 der	 være	 fokus	 på	 hvordan	

brandmanagement	kan	anskues	for	at	skabe	et	stærkt	brand.	

	

Jeg	vil	dele	den	overordnet	brand	management	i	to	tilgange,	hvor	den	klassiske	brand	management	vil	

henvende	 sig	 til	 markedskommunikationen,	 hvor	 Kellers	 (2013)	 CBBE	 model	 og	 teorien	 af	 Aaker	

(1996)	anskuer	brand	equity	og	brand	identity	som	kernebegreberne.	Derefter	vil	den	nyere	tilgang	til	

brand	management,	 som	 henvender	 sig	mere	 til	 den	 forbrugerorienteret	 brandtilgang	 præsenteres.	

Disse	 vil	 i	 form	 af	 teorierne	 af	 henholdsvis	 Kapferer	 (2012)	 og	 Keller	 (2013)	 med	 deres	 teori	 om	

identity,	samt	resonance	og		personality,	hvilket	fokuserer	på	involvering	af	forbrugeren	som	afgørende	

for	brand	meningsdannelsen.					

6.1.1	Hvad	er	et	brand	
Branding	har	været	et	brugt	term	i	århundreder	og	ifølge	American	Marketing	Association	(AMA)	er	et	

brand	 et	 ”navn,	 udtryk,	 tegn,	 symbol	 og	 design,	 eller	 en	 kombination	 af	 alle	 komponenterne,	 som	 er	

designet	for	at	identificere	varer	og	tjenesteydelser	fra	en	sælger	eller	en	gruppe	af	sælgere	og	fra	til	at	

skelne	mellem	konkurrenter”	 (Keller,	2013,	s30).	 Inden	for	rammerne	af	denne	definition,	afspejles	af	

nøgleaspekter	 ved	at	 skabe	et	brand,	 er	 evnen	 til	 at	 vælge	 specifikke	 egenskaber	og	dimensioner	 af	

brandet,	 som	 udskiller	 sig	 fra	 konkurrenterne.	 Branding	 har	 endvidere	 mange	 steder,	 været	

koncentreret	om	de	samme	materielle	værdier,	med	hensigten	at	ramme	en	personlige	livsstil.	Men	på	

grund	 af	 globaliseringen	 og	 yderlige	 udviklende	 faktorer,	 har	 det	 affødt,	 at	 man	 er	 blevet	 mere	

opmærksom	på	de	forskellige	ting,	der	ligger	til	grund	for	forbrugerens	valg	af	et	produkt,	og	på	at	den	

enkelte	 forbruger	 afspejler	 sig	 selv	 i	 visse	 produkter,	 og	 går	 op	 i	 at	 passe	 ind	 i	 en	 given	

identitetsopbygning.	Hvorfor	man	har	bevæget	sig	væk	fra	kun	at	brande	materielle	værdier	hen	i	mod	

de	mere	immaterielle	værdier.		

Brands	 har	 specifikke	 betydninger	 for	 både	 forbrugere	 og	 producenter	 og	 kan	 fra	 deres	 synspunkt	

bruge	brands	til	at	identificere	kilden	til	produktet	og	derfor	give	forbrugeren	mulighed	for	at	tildele	

ansvar	 til	 en	 bestemt	 producent	 eller	 distributør	 (Keller,	 2013,	 s31).	 Endvidere	 kan	 brands	 tilføje	

følelsesmæssige	dimensioner	 til	 forholdet	mellem	deres	 brugere,	 og	 kan	bære	betydninger,	 følelser,	

billeder	 og	 omdømme	 og	 repræsenterer	 sæt	 af	 forbrugerens	 erfaringer	 med	 produktet	 eller	

virksomheden.	Dette	sæt	af	attributter	overføres	 i	hver	 interaktion	med	forbrugeren	over	forholdets	

levetid	(Ibid,	2013).	Endvidere	vil	det	skabe	en	stærkere	relation	mellem	forbruger	og	brand,	når	de	

kan	levere	en	værdi	og	ifølge	Keller	kan	det	defineres	således:	”A	brand	is	more	than	a	product,	because	
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it	can	have	dimensions	that	differentiate	it	 in	some	way	from	the	other	products	designed	to	satisfy	the	

same	need”	(Keller,	2013,s31).				

6.1.2	Klassisk	brand	management		
Ifølge	 Heding,	 Knudtzen	 og	 Bjerre	 (2009),	 bruges	 den	 klassiske	 brand	 management	 tilgang	 som	

handlingsparametre,	der	skal	skabe	en	intenderet	mening	og	image	hos	forbrugerne.	Disse	betragtes	

som	 et	 rationel	 tænkende,	 samt	 forudsigeligt	 individ	 som	passivt	 indoptager	 produktinformationer,	

sendt	 ud	 af	 virksomheden	 eller	 organisation.	 Der	 er	 ifølge	 Heding	 et	 al,	 tale	 om	 et	 indkodnings	 og	

afkodningsmodel	 i	 den	 kommunikationen,	 hvor	 virksomheden	 kan	 indkode	 sin	 brandmening,	 som	

derefter	 sendes	 ud	 til	 en	 passivt	 indoptagende	 forbruger.	 Således	 er	 transaktionen	 mellem	

virksomhed	 og	 forbruger	 af	 et	 funktionalistisk	 karakter	 i	 form	 af	 produkt,	 som	 vil	 tilfredsstille	

forbrugerens	funktionelle	behov	og	ønsker	(Heding	et	al,	2009,	s.33).	

6.1.3	Brand	Equity	
Brand	Equity	er	ifølge	David	Aaker;	”A	set	of	brand	assets	and	liabilities	linked	to	a	brand,	its	name	and	

symbol	that	adds	to	(or	subtracts	from)	the	value	provided	by	a	product	or	service	to	a	firm	and/or	that	

firms	customers”	(Aaker,	1996,	s.7).		

Brand	Equity	er	således	med	til	at	fastsætte	værdien	af	virksomheden	og	Aaker	nævner	følgende	som	

værende	vigtige	attributter	for	at	skabe	en	høj	brand	Equity;	brand	awareness,	brand	loyalty,	perceived	

loyalty	samt	brand	associations	(Aaker,	1996,	s.8).		

At	have	et	stærkt	brand	betyder	at	have	en	høj	Brand	Equity,	og	 ifølge	Keller	er:	 ’brand	equity	is	the	

added	value	endowed	on	product	and	 services’	 (Keller,	 2013).	 Brand	 Equity	 har	 således	 en	 betydelig	

indflydelse	 på	 resultaterne	 i	 virksomheden	 og	 giver	 viden	 om	 aktiviteter,	 der	 er	 væsentlige	 for	 at	

forbedre	brandets	konkurrencemæssige	position.	Desuden	kan	værdien	at	et	brand	være	til	gavn,	da	

det	 blandt	 andet	 øger	 markedsføringskommunikationens	 effekt	 og	 kan	 resulterer	 i	 større	

kundeloyalitet	 og	 et	 samtidig	 er	 marketing	 færdigheder,	 ressourcer	 og	 ekstern	 miljø	 har	 en	 vis	

indflydelse	 på	 om	værdien	 kan	 opnås	 (Keller,	 2013).	Desuden,	 kan	 effekten	 af	 en	 høj	Brand	Equity,	

gøre	 forbrugerene	 mere	 åbne	 for	 yderlige	 markedsføring	 og	 kommunikation	 relateret	 herfor	 og	

derved	 påføre	 brandet	 gunstighed,	 hvorfor	 opbygningen	 af	 et	 stærkt	 brand	 har	 stor	 betydning	 for	

succes	fremover	(Aaker,	1996,	samt	Kapferer,	2012).		

	

Keller	 har	 endvidere	 designet	 denne	model	 kaldet	Customer-based	brand	Equity	 (CBBE)	 som	 har	 til	

formål	 at	 hjælpe	 med;	 at	 skabe	 intense,	 aktive	 loyale	 relationer	 med	 forbrugerne	 på	 det	 moderne	

interaktive	marked”	(Keller,	2013).		
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Figur	2:	Customer-based	brand	equity	pyramide	(Keller,	2013).		

	

CBBE-modellens	tilgang	til	Brand	Equity	er	set	fra	forbrugerens	synspunkt,	hvor	meningen	herfor	er	

succesfuld	markedsføring,	med	 evnen	 til	 at	 forstå	 og	 tilfredsstille	 forbrugerens	 behov.	 Endvidere	 er	

CBBE-modellens	 grundlæggende	 forudsætninger	 at:	 ”the	power	of	a	brand	 lies	 in	what	 resides	 in	 the	

minds	and	hearts	of	the	customers”	(Keller,	2013,	s69).	For	at	maksimere	Brand	Equity	og	opbygge	et	

stærk	brand,	skal	det	sikres	at,	forbrugerne	har	den	rette	type	af	oplevelser	med	brandets	produkter	

eller	 tjenester	 og	 derfor	 også	 sikre,	 at	 visse	 aktiviteter	 knytter	 de	 ønskede	 tanker,	 følelser,	 billeder,	

samt	overbevisninger,	opfattelser	og	mening	til	brandet	(Keller,	2013).	Et	positivt	brand	image	set	fra	

forbrugerens	synspunkt,	er	skabt	af	stærke,	gunstige	og	unikke	brand	associationer	og	positiv	brand	

equity	 betyder	 derfor	 at	 forbrugerne	 reagere	 mere	 positivt	 på	 disse	 associationer,	 samt	

markedsføringsaktiviteter	omkring	dem	(Ibid,	2013).		

For	at	opbygge	et	stærkt	brand,		er	CBBE-modellen	opbygget	efter	fire	komplementære	trin,	hvor	alle	

trin	bærer	det	formål	at	opnå	de	specifikke	mål,	som	fører	til	en	dannelse	af	et	forhold	til	forbrugeren.		

Det	 første	 trin,	 som	 er	 præsenteret	 i	 det	 nederste	 i	modellen,	 er	brand	 identitet,	 som	 repræsentere	

identifikationen	 af	 brandet	 i	 forbrugerens	 syn.	 Det	 næste	 trin	 repræsenterer	 brand	meaning,	 altså	

betydningen	 af	 brandet	 ved	 strategisk	 at	 forbinde	 alle	 brand	 associationerne.	 Det	 tredje	 trin	

repræsenterer	responses,	 hvilket	betyder	at	brandet	 skal	 fremkalde	de	 rette	 forbrugersvar	på	brand	

identitet	 og	 brand	meaning.	 	 Det	 fjerde	 og	 sidste	 trin	 præsenterer	 relationships,	som	 repræsenterer	

den	 konvertering	 på	 brandresponser	 som	 skal	 skabe	 ’et	 intensivt,	 aktivt	 loyalitetsforhold	 mellem	

forbruger	og	brand’	(Keller,	2013).	Disse	trin	består	af	seks	blokke	som	skal	opbygge	brandet:	salience,	

performance,	imagery,	judgments,	feelings	og	resonance,	hvor	sidstnævnt	repræsentere	toppen	og	den	

mest	værdifulde	blok,	som	også	er	det	endelige	mål.	Dette	indikerer	et	fuldstændig	harmonisk	forhold	

mellem	forbruger	og	det	brand,	hvor	kunderne	forbliver	ekstremt	loyale	(Keller,	2013).		
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6.1.4	Brand	Identity	
Brand	identitet	er	afgørende	for	at	styre	sit	brand	og	differentiere	sig	på	et	konkurrencepræget	miljø,	

som	vi	har	i	dag	medført	af	den	globale	interesse	(Aaker,	1996,	samt	Kapferer,	2012).		

Ifølge	Keller,	 bør	brand	 identiteten	 involvere	 favorable,	 stærke	og	unikke	 associationer	 for	 at	 skabe	

opmærksomhed	og	brand	kendskab	i	forbrugerens	erindring	(Keller,	2013).	At	opnå	den	rette	brand	

identitet,	 indebærer	 at	 skabe	 brand	 salience,	 som	 baseres	 på	 hvor	 hyppigt	 forbrugerne	 tænker	 på	

netop	 dette	 brand	 i	 en	 købssituation.	 Salience	 er	 tæt	 knyttet	 til	 brand	 awareness,	 da	 det	 påvirker	

styrken	af	brand	associationer,	der	er	ansvarlige	 for	at	skabe	et	brand	 image.	Denne	bevidsthed	kan	

måles	 ved,	 hvor	 nemt	 forbrugerne	 genkender	 eller	 identificerer	 brandet,	 samt	 ved	 de	 køb	 hvor	

brandet	 kommer	 i	 betragtning	 (Keller,	 2013).	 Endvidere	 skal	 brandet	 opfinde	 kreative	 måder	 til	

effektivt	at	kommunikere	de	mest	attraktive	attributter	til	forbrugerne	for	at	maksimere	mængden	af	

erindrings	 associationer.	 Interaktivt	 markedsføring	 kan	 forbedre	 brand	 awareness	 ved	 at	 nå	 dem	

enkelte	forbruger,	da	de	er	informationssøgende,	mens	de	gør	et	køb	(Keller,	2013).			

	

David	A.	Aaker,	understøtter	Kellers	teori	og	definerer	brand	identity	på	følgende	måde:	’Brand	Identity	

is	 a	 unique	 set	 of	 brand	 associations	 that	 the	 brand	 strategist	 aspires	 to	 create	 or	 maintain.	 These	

associations	represent	what	the	brand	stands	for	and	imply	a	promise	to	customers	from	organizations	

member’	 (Aaker,	 1996,	 s.68).	 	 Endvidere	 nævner	 han	 fire	 perspektiver,	 som	man	 kan	 anskue	brand	
identity	ud	fra,	hvilket	kan	opdeles	som	et	produkt,	en	organisation,	en	person,	eller	et	symbol	(ibid,	

1996).	Disse	 elementer	 er	 anvisninger	 til	 brandstrategen	om,	hvordan	 en	 virksomhed	kan	 skabe	 en	

stærk,	unik	brandidentitet,	der	indeholder	både	emotionelle	og	funktionelle	branddimensioner.	

Desuden	 mener	 Aaker	 at	 brand	 identity	 er	 et	 vigtigt	 begreb	 i	 branding	 teorien,	 da	 brandet	 har	 til	

formål	at	vedholde	forbrugerens	opmærksomhed,	bliver	det	derfor	nød	til	at	skabes	en	følelsesbetonet	

forbindelse,	således	at	brandet	får	en	unik	position	i	forbrugerens	sind.	Brandet	skal	her	fungere	som	

en	 informationskilde,	 der	 giver	 forbrugeren	 mulighed	 for	 at	 tillægge	 forskellige	 identiteter	 til	

forskellige	 produkter.	 Brand	 Identity	 er	 desuden	 blevet	 defineret	 som	 de	 associationer,	 som	

virksomheden	eller	brand	ejeren,	stræber	efter	at	kunne	opnå	på	markedet	(Aaker,	1996).		

Anskues	brandet	ud	 fra	Aakers	 teori,	 hvor	brandet	 ses	 som	et	produkt,	 er	det	vigtigt	 at	 se	på	hvad	

produktet	præcist	 omfatter	og	 indeholder,	 altså	hvornår	det	benyttes	og	hvorledes	det	differentiere	

sig	fra	konkurrenternes	(Aaker,	1996,	s.78).		

Med	 henblik	 på	 brand	 som	organisation,	 er	 det	 vigtigt	 at	 se	 på	 hvad	 den	 står	 for	 udadtil.	 Således	

hvordan	 virksomheden	 drives	 og	 hvorvidt	 der	 er	 en	 sammenhæng	 mellem	 disse	 og	 det	 egentlige	

produkt	(Aaker,	1996,	s.82).	
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Med	brand	som	en	person,	er	det	produktet	der	forsøges	at	blive	personliggjort.	Hvis	man	ser	brandet	

som	en	person,	hvem	ville	det	så	være	og	hvilken	personlighed	ville	det	have.	Dertil	er	det	vigtigt	at	se	

på	den	enkelte	forbrugers	forhold	til	brandet	(Aaker,	1996,	s.83).	

Anskues	brandet	som	et	symbol,	skal	der	kigges	på	om	der	er	nogle	logoer	eller	andre	symboler,	som	

knytter	 sig	 til	 brandet,	 når	man	 tænker	på	det.	Har	 forbrugeren	mulighed	 for	 at	 komme	 i	 tanke	om	

brandets	identitet	når	de	ser	et	evt.	symbol	eller	andet	relateret	til	brandet	(Aaker,	1996,	s.84).	

6.1.5	Brand	Identity	Prism	
For	 at	 få	 en	 dybere	 tilgang	 til	 begrebet	 brand	 identity	 og	 især	 med	 fokus	 på	 Illums	 identitet	

præsenteres	teorien	af	Jean	Noel	Kapferer	(2012)	omkring	Brand	identity	prism.		

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	
Figur	3:	Jean	Noel	Kapferer:	Brand	Identity	Prism	(Kapferer,	2012,	s.158)	
	
	

Ifølge	 Jean	Noel	Kapferer	 (2012),	 kan	Brand	 Identity	 inddeles	 under	 seks	 kategorier,	 som	både	 kan	

repræsentere	interne	og	eksterne	facetter.		

Den	 første	 kategori	 er	 brand	 physique,	 som	 er	 den	 fysiske	 egenskab	 og	 kan	måles	 i	 det	 materielle,	

såsom	produkter.	Den	næste	kategori	er	brand	personality,	altså	hvilken	personlighed	brandet	kunne	

have	eller	har.	Kapferer	mener	at	et	brand	gradvist	opbygger	en	form	for	personlighed	eller	karakter	

og	kan	derfor	antages	som	værende	en	person	og	hvilken	en	slags	det	så	ville	være.	Den	tredje	kategori	

er	 relationship	 mode,	 som	 er	 relationen	 mellem	 brand	 og	 forbruger	 og	 hvordan	 den	 forstås	 og	

udstråles	igennem	begge	parter.	Den	fjerde	kategori	er	culture,	han	nævner	ligeledes	at	et	brand	er	en	

kultur	og	at	hvert	brand	har	egen	kultur.	Dette	kan	måles	i	dna’en	og	værdierne	af	brandet.		Endvidere	

er	den	femte	kategori	customer	reflected	image,	hvilket	er	forbrugerens	egen	opfattelse	af	brandet	og	
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udtaler	sig	ud	fra	den	mest	gængse	opfattelse	og	refleksion.	Afslutningsvis	er	kategorien	customer	self-

concept,	hvor	kapferer	argumentere	for	at	brands	taler	til	forbrugerens	eget	image	og	især	til	de	indre	

følelser	og	derved	får	forbrugeren	til	at	handle	anderledes	(Kapferer,	2012,	s.158-163).	

Desuden	angiver	kapferer,	at	en	brands	konstitution	kan	være	en	kombination	af	enten	fremtrædende	

objektive	kendetegn,	 som	pludseligt	 kan	opstå	og	udgøre	den	 totale	 sum	af	 et	brands	 fundamentale	

karakteristik.	 Endvidere	 handler	 et	 brands	 personlighed	 om	 hvordan	 brandet	 bliver	 opfattet	 i	

forbrugernes	øjne,	 hvilket	 kun	bekræfter	det	 faktum	at	 et	 brand	har,	 eller	 kan	have	 et	 forhold	 eller	

forbindelse	til	forbrugeren	og	derfor	bliver	personligheden	yderligere	udviklet	og	udvekslet	(Kapferer,	

2012,	s.158).					

6.1.6	Brand	Meaning	

Brand	identiteten	er	et	vigtigt,	men	også	første	skridt	i	etableringen	af	brand	equity.	For	at	skabe	brand	

meaning	 indebærer	 det	 etablering	 af	 et	 brand	 image,	 da	 ét	 frem	 for	 et	 andet	 ikke	 er	 tilstrækkeligt	

(Keller,	2013).	Skabelsen	af	brand	meaning	 indebærer	en	etablering	af	brand	image,	som	er	defineret	

som	 ’forbrugerens	opfattelse	af	et	brand	som	afspejlet	af	brand	associering	i	forbrugerens	hukommelse’	

(Keller,	2013,	s76).	Billeder,	der	er	forbundet	med	brandet,	kan	påvirke	opfattelser	som	både	kvalitet,	

værdi	 eller	 pris.	 At	 kommunikere	 et	 brand	 image	 til	 et	 målsegment,	 er	 en	 meget	 vigtig	 marketing	

aktivitet	 og	 et	 velkommunikeret,	 samt	 velfungerende	 image	 skal	 bidrage	 til	 at	 etablere	 et	 brands	

position	og	differentiere	det	(Keller,	2013,	s78).		

	

Brand	meaning	består	altså	af	to	kategorier	ud	fra	brand	associeringer,	der	eksisterer	 i	 forbrugerens	

opfattelse.	Disse	associationer	kan	derfor	opstå	og	udvikles	gennem	forbrugerens	egen	erfaring	med	

brandet,	 såvel	 som	 reklame	 eller	 anden	 form	 for	 marketingaktivitet	 forbundet	 med	 brandet	 (ibid,	

2013).	Den	funktionelle	association	henviser	til	præstationer	og	den	abstrakte	tilknytning	til	imagery	

(Keller,	2013,	s113).		

Brand	 performance	 relatere	 sig	 til	 produktets	 attributter,	 som	 der	 er	 i	 stand	 til	 at	 tilfredsstille	

forbrugerens	 funktionelle	 behov.	 Keller	 (2013)	 foreslår	 fem	 typer	 af	 attributter	 og	 fordele,	 der	

beskriver	brandets	ydeevne:		

• Primære	ingredienser	og	supplerende	egenskaber	

• Produkt	pålidelighed,	holdbarhed	og	brugervenlighed	

• Service	effekt,	effektivitet	og	empati		

• Stil	og	design	

• Pris	
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Disse	dimensioner	kan	bruges	til	at	differentiere	brandet	og	opnå	konkurrencedygtige	fordele	(Keller,	

2013,	s113).		

6.1.7	Brand	Imagery	
Brand	imagery	 indikerer	de	måder,	hvor	brandet	reagere	og	tilfredsstiller	forbrugerens	psykologiske	

og	 sociale	 behov.	 Her	 relaterer	 det	 mere	 til	 de	 abstrakte	 associeringer	 end	 de	 faktiske	 og	 fysiske	

egenskaber	ved	brandet.	Igen	foreslår	Keller	(2013)	fire	kategorier	som	kan	knyttes	til	et	brand:		

• Brugerprofiler	(alder,	køn,	indkomst,	sociale	problemer)	

• Indkøbs-	og	brugssituation	(typer	køb	af	kanaler,	tidspunkt	og	købssted)	

• Personlighed	og	værdier	(ærlighed,	munter,	pålidelighed,	intelligens,	professionel)	

• Historie,	arv	og	erfaringer	(fælles	familie	erfaringer,	formål,	klassisk/tidsløs,	minder)	

	
Mange	forskellige	typer	af	associeringer	relateret	til	ydeevne	og	imagery	kan	være	knyttet	til	et	brand.	

Disse	associeringer	kan	karakteriseres	af	tre	dimensioner;	styrke,	gunstighed	og	unikhed.	For	at	skabe	

brand	 equity,	 skal	 brandet	 have	 stærke,	 gunstige	 og	 unikke	 brandassociationer	 i	 den	 pågældende	

rækkefølge,	da	disse	associeringer	er	essentielle.	Samtidig	er	luksuriøse	brands	ofte	afhængige	af	 	de	

bemærkelsesværdige	immaterielle	aktiver,	som	nævnt	ovenfor	(Keller,	2013,	s113).		

6.1.8	Brand	responses	and	relationships	
Brand	 responses	 relaterer	 til	 hvordan	 forbrugeren	 reagere	 på	 brandet.	 Brand	 responses	 kan	 derfor	

skelnes	 efter	 brand	 judgments	 og	 brand	 feelings	 (Keller,	 2013,	 s117).	 Judgment	 er	 forbundet	 med	

forbrugerens	 personlige	 meninger	 om	 brandet,	 som	 indebærer	 at	 lave	 vurderinger	 baseret	 på	

associationer	af	brand	performance	og	imagery.	Forbrugeren	kan	have	flere	meninger	af	brandet,	men	

i	form	af	at	skabe	et	stærkt	brand,	gælder	fire	vigtige	attributter	(Keller,	2013,	s117-119):		

• Kvalitet	 (opfattet	 kvalitet	 er	 den	 mest	 væsentlige	 holdning,	 som	 forbrugeren	 har	 overfor	

brandet).		

• Troværdighed	 (relatere	 til	 brandets	 troværdighed,	 baseret	 på	 tre	 dimensioner:	 opfattet	

ekspertise,	tillid	og	begejstring).	

• Overvejelse	 (afhænger	 af	 hvor	 betydningsfuldt	 et	 brand	 er	 og	 om	 forbrugeren	 anser	 det	 for	

muligt	køb	eller	anvendeligt).		

• Overlegenhed	(i	det	omfang	forbrugeren	ser	brandet,	som	unikt	og	bedre	end	andre).	

	

Brand	feelings	er	de	emotionelle	responser	og	reaktioner,	som	forbrugeren	har	mod	brandet	og	disse	

kan	 både	 være	milde	 eller	 intense,	 negative	 eller	 positive	 (Keller,	 2013,	 s118).	 Der	 er	 ifølge	 Keller	

angivet	 seks	 hovedtyper	 af	 brand	 feelings:	 varm,	 sjov,	 spænding,	 som	 er	 oplevelsesmæssige	 og	
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øjeblikkelige	og	stigende	 i	 intensitetsniveau.	Dernæst	er:	sikkerhed,	social	godkendelse	og	selvrespekt,	

som	er	mere	private	og	varige	og	stigende	i	tyngdepunktet	(Keller,	2013,	s119-120).		

Det	 er	 dog	 relativ	 vigtigt	 at	 forbrugerens	 brand	 respons	 er	 tilgængelig	 og	 let	 at	 huske	 på,	 når	

forbrugerne	 tænker	 på	 det	 specifikke	 brand.	 Brand	 judgments	 og	 feelings	 kan	 kun	 påvirke	

forbrugerens	 adfærd	 positivt,	 hvis	 forbrugeren	 tænker	 på	 positive	 svar	 i	 forbindelse	 med	 brandet	

(Ibid).		

	

Ifølge	Keller	(2013)	er	 ’brand	relationships	the	ultimate	relationship	and	the	level	of	identification	that	

the	customer	has	with	the	brand.	Endvidere	forklarer	Keller	(2013)’	brand	resonance	exposes	the	nature	

of	this	relationship,	that	customers	have	with	the	brand	and	the	extent	to	which	customers	feel	in	synch	

with	the	brand’	(Keller,	2013,	s120).		

Desuden	opnås	brand	resonance,	når	forbrugeren	føler	en	dyb,	psykologisk	tilknytning	med	et	brand,	

som	kan	inddeles	i	fire	kategorier	(Keller,	2013,	s120-121):	

• Adfærdsmæssige	loyalitet	(regelmæssige	og	gentagne	køb).	

• Attitudemæssigt	fastholdt	(forbrugeren	opfatter	brandet	som	særligt).	

• Følelse	af	fællesskab	(forbrugeren	føler	en	følelse	af	fællesskab	med	mennesker,	associeret	til	

brandet).	

• Aktivt	engagement	(den	stærkeste	bekræftelse	af	brand	loyalitet,	da	forbrugerne	er	villige	til	at	

investere	 tid,	 energi	 og	 penge	 til	 at	 engagere	 sig	 i	 brandet	 –	 herunder	 i	 særlige	 klubber,	

tilmelding	af	nyhedsbreve,	deltagelse	i	online-chat	og	arrangementer,	eller	at	følge	brandet	på	

deres	sociale	medier	platforme).	

	

Keller	 (2013),	 foreslår	 to	 dimensioner,	 der	 har	 karakteriseret	 brand	 relationships:	 Intensity,	 som	

refererer	 til	 styrken	 af	 holdbar	 holdningsmæssigt	 fastgørelse	 og	 følelse	 af	 samfund	 og	activity,	 som	

angiver	hvor	ofte	forbrugeren	køber	og	anvender	brandet,	samt	niveauet	af	engagement	med	brandet.		

CBBE-modellen	 viser	 altså,	 at	 der	 ikke	 er	 nogle	 genveje	 til	 at	 skabe	 et	 stærkt	 brand.	Dette	 kan	 kun	

opnås	ved	nøje	følge	de	trin	og	således	opbygge	solide	relationer	med	forbrugerne	(Keller,	2013).			

6.2	Corporate	branding	
Corporate	branding	er	en	anden	tilgang	som	handlingsparameter,	som	skal	gøre	virksomheden	til	et	

brand,	under	benyttelse	af	deres	eget	navn	til	flere	produkter	og	som	samtidig	kan	skabe	forbindelse	

og	betydning	 for	deres	 interessenter,	både	 intern	og	ekstern.	Derfor	kan	corporate	branding	bruges	

som	 udgangspunkt	 for	 hele	 virksomhedens	 værdigrundlag	 og	 identitet	 (Kapferer,	 2012).	 Endvidere	

kan	 Illum	 som	 organisation	 betegnes	 som	 en	 slags	 ”umbrella	 brand”,	 som	 indgår	 under	 strategien	

omkring	at	skabe	et	corporate	brand.		
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6.2.1	The	Corporate	Branding	Tool	Kit	
At	skabe	sammenhæng	mellem	vision,	image	og	kultur	med	udgangspunkt	i	identiteten	er	derfor	helt	

central,	når	begrebet	corporate	branding	anvendes.	Netop	på	grund	af	Illums	enorme	transformering	

og	mission	 om	 at	 rykke	 deres	 brand	 er	 det	 interessant	 at	 kigge	 på	 sammenhængen	mellem	 vision,	

image	 og	 kultur,	 som	 kan	 variere	 ekstremt	 i	 forhold	 til	 konteksten.	 Det	 er	 derfor	 interessant	 at	

undersøge	om	der	er	en	sammenhæng	mellem	disse,	eller	om	der	er	såkaldte	’gaps’	imellem,	som	kan	

have	 svækket	 troværdigheden	 til	 Illums	 brand.	 Dette	 gøres	 ved	 hjælp	 af	 modellen	 The	 Corporate	

Branding	Tool	Kit	af	Hatch	og	Schultz	(Cornelissen,	2011).		

Der	er	to	facetter	af	denne	model,	hvor	organisationen	eksternt	kan	bruge	sine	værdier	til	at	tiltrække	

og	 fastholde	 interessenter,	 bland	 andet	 investorer	 og	 underleverandører.	 Endvidere	 kan	

organisationen	bruge	sine	værdier	til	offentlige	instanser	eller	private	interesseorganisationer.	Uanset	

er	henblikket,	at	 få	disse	 til	at	 identificere	sig	med	organisationens	værdier,	 for	at	opbygge	 loyalitet.	

Derudover	 kan	 organisationen	 igennem	 internt	 corporate	 branding,	 have	 medarbejderne	 styre	

værdierne	 og	 lade	 dem	 tage	 selvstændige	 beslutninger.	 Hvor	 det	 handler	 om	 at	 opbygge	 en	 kultur,	

hvor	medarbejderen	 tilslutter	 sig	 organisationen	 værdier,	med	målet	 af	 handle	 i	 overensstemmelse	

med	brandet	(Cornelissen,	2011,	s69).		

	

		

	

	

	
	
	
	
	
	
	
Figur	4:	Hatch	&	Schultz:	The	Corporate	Branding	Tool	Kit	(Cornelissen,	2011,	s70)	
	

The	Corporate	Branding	Tool	Kit	består	af	fire	elementer,	som	skal	være	i	konstant	sammenhæng	for	at	

skabe	et	stærkt	corporate	brand.		

Son	 nævnt	 ovenfor	 er	 kultur	 den	 interne	 værdi	 og	 de	 grundlæggende	 antagelser,	 som	 eksisterer	

mellem	 medarbejder	 og	 organisation.	 Vision	 er	 ledelsens	 fremadrettede	 strategiske	 planer	 for	

organisationen,	 der	 angiver	 retning	og	 formål	 for	brandet.	 Image	er	det	 syn	på	organisationen,	 som	

udtrykker	det	samlede	omdømme	hos	eksterne	stakeholders.	Corporate	Branding	er	identiteten,	som	

kommer	 ud	 af	 en	 succesfuld	 sammenhæng,	 mellem	 de	 tre	 elementer.	 For	 at	 skabe	 den	

sammenhængende	 corporate	brand-identitet,	 er	det	nødvendigt	 at	betragte	 alle	 elementer	 i	 samspil	
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med	hinanden,	for	at	få	en	fuld	forståelse,	for	hvad	der	bringer	et	corporate	brand	og	hvis	der	ikke	er	

en	sammenhæng	mellem	elementerne	opstår	der	disse	kløfter	 (gaps),	 som	kan	være	 forvirrende	 for	

både	 stakeholder	 og	 kunder	 og	 kan	 være	 til	 skade	 for	 brandet	 omdømme	 og	 troværdighed.	 Disse	

måles	ved	at	sætte	elementerne	mod	hinanden,	ved	image-vision	gap,	vision-kultur	gap	og	image-kultur	

gap	(Cornelissen,	2011,	s.70).		

	

For	at	få	en	bredere	forståelse	af	Illums	corporate	branding	strategi,	vil	jeg	sammen	med	overstående	

model,	 behandle	 Illums	 corporate	 identitet,	 med	 henblik	 på	 den	 visuelle	 fremtoning	 af	 Illum	 som	

stormagasin,	 i	analysedelen.	Til	dette	tages	der	udgangspunkt	i	analysemetoderne	af	Balmers	(2001)	

tre	 elementer	 af	 corporate	 identity,	 for	 skabelsen	 af	 en	 virksomheds	 samlede	 identitet,	 tilsluttet	 af	

Olins	(2002)	seks	typer	af	identitet	(Mollerup,	1996).		

	

6.3	Digital	branding	
For	at	afslutte	brandingcirklen,	vil	jeg	derfor	supplere	brand	management	og	corporate	branding	med	

teorien	omkring	digital	branding.	Som	tidligere	nævnt,	har	globaliseringen	haft	en	betydelig	effekt	og	

særligt	brugen	af	internettet	og	de	sociale	medier	er	eksploderet	i	forhold	til	markedsføring	de	sidste	

år	(danskmarkedsføring,	2015).	

Virksomheder	 har	 i	mange	 år	 fulgt	 den	 traditionelle	marketing	 tunnel,	 som	 beskriver	 forbrugerens	

beslutningsrejse	igennem	AIDA	modellem	som	anskuer	stadierne	awareness,	interest,	desire	og	action	

(Cornelissen,	 2011)	 Som	 nævnt,	 har	 internettet	 og	 den	 digitale	 udvikling	 med	 de	 sociale	 medier	

ændret	markant	på	denne	måde,	som	brands	interagere	med	forbrugerne	på.			

Ifølge	David	C.	Edelman	har	den	klassiske	beslutningsrejse	rykket	sig	 til	andre	stadier	som	består	af	

overvejelse,	 evaluering,	 købsbeslutning,	 brug	 og	 dernæst	 kan	 der	 forekomme	 advokering	 og	

præference/bånd	hvor	forbrugeren	derefter	bliver	låst	fast	i	loyalitetsloopen	(Edelman,	2010).		

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	5:	David	C.	Edelman:	The	Customer	Decision	Journey	(Edelman,	2010)	
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Modellen	ovenover	viser	hvordan	rejsen	begynder	med	overvejelse	af	en	række	brands,	som	er	øverst	i	

forbrugerens	bevidsthed.	På	grund	af	digitaliseringen,	kan	brands	styre	deres	markedsføring	direkte	

og	derfor	bliver	forbrugeren	bombarderet	med	direct	marketing,	hvilket	gør	det	sværere	for	brands	at	

holde	den	øverste	position	 i	 forbrugerens	bevidsthed	(Tapp	et	al,	2014).	 	Dernæst	er	det	evaluering,	

hvor	det	antal	af	brands	som	skal	evalueres,	udvides	i	takt	med	at	forbrugeren	eventuelt	søger	eller	får	

inputs	 fra	 andre	 forbrugere	 og	 konkurrerende	 brands,	 som	 også	 sender	 direct	 marketing.	

Købsbeslutning	 opstår	 når	 nye	 brands	 tilføjes,	men	 andre	 brands	 som	 var	med	 i	 overvejelsen	 til	 at	

starte	med,	er	sorteret	 fra	før	den	endelige	købsbeslutning	bliver	taget	(Edelman,	2010).	Efter	købet	

fortsætter	 interaktionen	mellem	brand	og	forbruger,	hvor	stadierne	brug,	advokering	og	bånd	har	en	

stor	 indflydelse	på,	om	forbrugeren	bliver	 loyal	og	på	brandets	generelle	 image.	Når	en	forbruger	er	

tilfredse	med	deres	køb,	vil	de	derfor	advokere	for	det	via	word-of-mouth,	hvilket	skaber	en	bånd	eller	

en	 forbindelse	med	 brandet,	 som	 de	 spreder	 til	 andre	 forbrugere.	 Hvis	 dette	 bliver	 stærkt	 nok,	 vil	

forbrugeren	komme	 ind	 i	 loyalitetsloopen,	hvor	de	 første	 stadier,	 som	overvejelse	og	evaluering	helt	

forsvinder	 og	 derfor	 træffer	 købsbeslutningerne	 baseret	 på	 de	 præferencer	 og	 bånd,	 som	 de	 har	

knyttet	til	brandet	(ibid,	2010).	

	

Den	 intensiverende	 brug	 af	 de	 sociale	medier,	 har	medført	 at	 både	 oplevelser	 og	 berøringspunkter,	

som	 forbrugeren	 har	med	 brandet	 er	 vokset	 betydeligt,	 både	 i	 form	 af	 de	 kanaler	 som	brandet	 har	

egen	kontrol	over,	men	også	kanaler	som	de	ikke	har	kontrol	over,	hvor	word-of-mouth	og	interaktion	

mellem	 forbrugere	 på	 sociale	 medier	 er	 kommet	 til	 at	 spille	 en	 større	 rolle	 (Edelman,	 2010).	

Endvidere	 har	 de	 sociale	 medier	 medført	 at	 interaktionen	 mellem	 brand	 og	 forbrugere	 kan	 være	

tovejs,	 hvilket	 vil	 sige	 at	 forbrugerne	 har	mulighed	 for	 selv	 at	 dele	 egne	 oplevelser	 af	 brandet	med	

andre	 forbrugere.	 Ifølge	 Edelman	 (2010)	 er	 den	 vigtigste	 influens	 på	 en	 købsbeslutning	 en	 positiv	

word-of-mouth,	hvorfor	det	derfor	er	mere	betydningsfuldt	hvordan	forbrugere	omtaler	brandet,	end	

hvordan	 brandet	 omtaler	 dig	 selv	 på	 (Edelman,	 2010).	 Selvom	 stadiet	 awareness	 skulle	 bevirke	 at	

forbrugeren	ville	overveje		netop	dette	brand,	har	stadiet	ingen	værdi,	hvis	brandet	omtales	negativt	på	

de	 sociale	 medie,	 hvilket	 ville	 betyde	 en	 risiko	 for	 at	 tabe	 evalueringen.	 Elementer	 i	 både	

kommunikation	 og	 nye	 medier,	 gør	 at	 stadierne	 advokering-	 og	 bånd	 i	 stigende	 grad	 er	 vigtige,	

samtidig	med	 at	 det	 hjælper	 forbrugerne	med	 at	 navigere	 i	 evalueringsprocessen	 og	 sprede	 positiv	

word-of-mouth	omkring	brandet	(ibid,	210).	

6.3.1	Indholdsstrategi	for	digital	branding	
Når	man	taler	om	digital	branding,	snakker	man	også	om	indholdsstrategi	og	ifølge	Astrid	Haug	(2015)	

tager	indholdsstrategi	afsæt	i	brugerens	virkelighed	og	hensigten	er	at	give	dem	relevant	 indhold	på	
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de	sociale	medier	(Haug,	2015).	På	denne	måde	undgår	man	at	skyde	med	spredehagl	og	i	sidste	ende	

er	det	overordnet	mål,	at	styrke	virksomheden	gennem	strategisk	målrettethed.		

Haug	 præsenterer	 værditrappen,	 som	 fungere	 som	 et	 værktøj	 til	 at	 analysere	 de	 værdier,	 man	

udtrykker	 på	 de	 sociale	 medier.	 Desuden	 udtrykker	 værditrappen	 forskellen	 på,	 hvordan	 man	

kommunikationen	er	i	dag,	i	forhold	til	hvordan	man	ønsker	at	kommunikere	(Haug,	2015)..		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

		

Figur	6:	Astrid	Haug:	Værditrappen	(Haug,	2015)	

	

Overstående	model	viser	hvordan	virksomheder	kan	kommunikere	og	hvilke	trin	de	kan	følge	 for	at	

sprede	deres	kommunikation.		

Trin	1,	som	er	køb	vores	produkt,	viser	hvordan	virksomheder	kommunikationen	med	dette	budskab,	

gør	at	 sociale	medier	bliver	 til	udelukkende	 til	en	markedsføringskanal.	Trin	2,	 som	er	hør	om	vores	

forretning	 tager	 lidt	 det	 samme	 udgangspunkt,	 hvor	 de	 sociale	 medier	 kun	 bliver	 brugt	 som	

afsenderorienteret	kommunikationsværktøj.	Først	i	trin	3,	som	er	vi	fortæller	det	vi	brænder	for,	er	der	

hvor	 virksomheden	 kan	 kommunikere	 og	 fortælle	 om	 deres	motivation	 og	 gå	 i	 dybere	 lag	 af	 deres	

intentioner.	 På	 trin	 4,	 som	 er	 hvordan	 kan	 vi	 hjælpe	 dig	med	 det	 du	 brænder	 for	 og	 hvor	 det	 bliver	

netværksorienteret	 vender	 kommunikationen	 fokus	 og	 bliver	 fra	 afsender	 til	 modtager.	 Her	 hvor	

budskabet	er	at	virksomheden	gerne	vil	hjælpe	modtageren	forudsætter	at	man	lytter	til	forbrugerens	

behov	og	ønsker.	På	 trin	5,	 som	er	hvordan	kan	vi	sammen	forandre	verden	 tager	udgangspunkt	 i	 en	

tankegang,	 hvor	man	 sammen	med	modtageren	 kan	 forandre	 verden,	 hvilket	 ikke	 nødvendigvis	 er	

kompatibel	 med	 eller	 ideel	 for	 alle	 virksomheder.	 Værditrappen	 viser	 altså	 hvordan	 man	 som	
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virksomhed,	 kan	 bevæge	 sig	 fra	 afsenderorienteret	 til	 netværksorienteret,	 hvilket	 kun	 vil	 styrke	

virksomhedens	overordnet	perspektiv	(Haug,	2015).		

	

De	sociale	medier	er	brugernes	univers,	hvorfor	virksomhederne	befinder	sig	i	brugernes	netværk	og	

hvor	 kommunikationen	 foregår	 på	 deres	 præmisser.	 Det	 betyder	 at	 man	 går	 fra	 traditionel	

envejskommunikation	 til	 dialog	 og	 dette	 gør	 det	 muligt	 at	 inddrage	 brugeren	 i	 produktionen	 og	

delingen	af	indhold,	hvorfor	det	i	denne	sammenhæng	er	vigtigt	at	forstå	hvordan	brugerne	så	bruger	

de	sociale	medier,	herunder	hvilket	sprog,	samt	hashtags	og	tags,	hvilket	problemer	de	har	brug	for	at	

få	løst	og	på	hvilke	medier	de	interagere	på.	Relevansen	kan	findes	i	fællesmængden,	mellem	det,	som	

virksomheden	gerne	vil	kommunikere	ud	og	det,	som	modtageren	gerne	vil	høre.	Samtidig	er	brugerne	

forskellige,	 hvilket	 afspejles	 af	 deres	 præferencer	 alt	 efter	 situationen,	 hvorfor	 det	 gør	 relevans	 et	

elastisk	begreb	(Haug,	2015).	

Ifølge	Haug	(2015)	handler	det	i	den	forbindelse	om	at	kommunikere	i	nicher,	hvor	balancen	mellem	

nicher	og	de	ressourcer	man	har	til	rådighed	er	essentiel	at	 finde.	Skal	man	definere	nicherne	er	det	

vigtigt	at	 fokusere	på	det,	som	adskiller	virksomheden	fra	konkurrenten	og	så	bruge	netop	det	 til	at	

skabe	god	indhold.	Haug	(2014)	har	derfor	opstillet	fem	kriterier,	som	kan	illustrere	det	gode	indhold	

på	de	sociale	medier:		

• Det	er	noget	som	kan	fortælles	videre	

• Det	er	følelsesladet,	relevant,	overraskende,	underholdende	og/eller	vigtigt	

• Det	er	helst	visuelt	

• Det	har	den	rette	timing	

• Det	er	noget	som	skal	hjælpe	forbrugeren	til	at	gøre	noget	

	

Af	disse	kriterier,	har	det	visuelle	indhold	gode	forudsætninger	på	de	sociale	medier.	Både	billeder	og	

videoer	sætter	 sanserne	 i	gang	og	skaber	en	oplevelse,	 som	efterlader	 indtryk	hos	modtageren.	Den	

skærpede	 konkurrence	 om	 brugernes	 opmærksomhed,	 kræver	 nu	 at	 kommunikationen	 er	 særlig	

kreativ	 og	 budskabet	 er	 nemt	 og	 hurtig	 at	 læse.	 Det	 er	 ikke	 kun	 flotte	 og	 professionelle	

reklamebilleder,	som	brugerne	efterspørg	mere,	men	snarer	autentiske	amatørbilleder,	som	bidrager	

til	brandets	karakter.	Et	godt	og	solidt	brand	opstår	på	de	sociale	medier,	når	der	opdateres	løbende	

og	ofte	over	en	længere	periode,	samtidig	med	at	indholdet	er	relevant	og	med	en	personlig	vinkel	og	

når	man	deler	ud	af	sit	indhold	uden	forventning	om	at	få	noget	igen	(Haug,	2015).	

6.3.2	Storytelling	
Storytelling	kan	 fungere	som	et	effektivt	virkemiddel	 i	kampen	om	forbrugerens	opmærksomhed	og	

samtidig	kan	storytelling	skabe	en	 følelsesmæssig	sammenhæng	mellem	 forbruger	og	brand,	hvilket	
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anses	som	et	værdifuldt	aktiv,	 i	en	verden	hvor	den	materielle	velstand	er	blevet	mere	normaliseret.	

Ifølge	Jørgen	Ole	Bærenholdt	og	Jon	Sundbo	(2009)	kan	storytelling:		

• tale	til	menneskelige	behov	som	gør	livet	meningsfuldt	

• involvere	forbrugeren	følelsesmæssigt	

• stimulere	fantasi	og	forestilling	

• kommunikere	viden	

• adsprede	og	give	opmærksomhed	

• opbygge	fælleskaber	

	

Storytelling	 har	 derfor	mange	 facetter	 og	 findes	 i	 et	 narrativt	 sprog,	 hvor	 indhold	 og	mening	 bliver	

skabt	og	som	bygger	på	følelser	og	sammenhæng,	som	berør	modtageren,	hvilket	står	i	skarp	kontrast	

til	det	logisk-videnskabelige	sprog,	der	har	en	klar	funktion	og	bygger	på	logik,	enkelthed	og	beviser.	

Der	findes	dog	flere	forskellige	former	for	storytelling,	hvor	historien	er	formet	alt	efter	det,	der	skal	

tages	udgangspunkt	 i,	 hvorfor	det	er	vigtigt	 at	historien	og	den	storytelling,	 som	 fortælles	passer	 til	

konteksten	og	den	valgte	målgruppe	(Bærenholdt	&	Sundbo,	2009).	

	

6.4.	Forbrugeradfærd	
En	 virksomhed	 som	 Illum	 kan	 ikke	 overleve	 uden	 forbrugerne	 og	 derfor	 vil	 følgende	 afsnit	 belyse	

forbrugeradfærd,	samt	 forbrugstendenser.	Desuden	vil	de	anvendte	teorier	bruges,	 i	den	forbindelse	

at	undersøge	og	forstå	udviklingen	af	forbrugeradfærd	med	henblik	på	luksus	og	oplevelsesøkonomi,	

hvor	interne	og	eksterne	facetter	i	relation	til	forbrugeren	indgår	i	opbygningen	af	Illums	overordnet	

image	og	opfattelse.	

6.4.1	Oplevelsesøkonomi		
Oplevelsesøkonomi	er	betegnelsen	for	en	samfundsmæssig	direktion	imod	oplevelser,	som	et	legitimt	

selvstændigt	 økonomisk	 mål	 i	 forbrugerens	 tilværelse	 (Bærenholdt	 &	 Sundbo,	 2009).	 Omfanget	 af	

oplevelser	i	det	samlet	forbrug	er	steget	markant	og	forbrugere	efterspørger	oplevelser	både	direkte	

og	indirekte.	Ifølge	Joseph	Pine	og	James	Gilmore	(2009)	er	den	vestlige	verden	gået	fra	råvare	til	vare,	

til	service	og	oplevelsesøkonomi,	som	kan	være	drevet	af	den	stigende	velstand.	Desuden	mener	de	at	

oplevelsesaspektet	 kan	 bidrage,	 som	 en	 økonomisk	 set	 ny	 kilde	 til	 virksomhedens	 værdi,	 da	 det	 er	

muligt	at	skabe	en	differentieret	konkurrenceposition,	samt	en	høj	prisfastsættelse	og	en	relevans	for	

kundens	individuelle	behov	(Pine	&	Gilmore,	2009).	

Da	 Illum	 i	 deres	 fremtidige	 forudsætninger,	 vil	 kendetegnes	 som	 et	 oplevelseshus,	 finder	 jeg	 det	

relevant	at	undersøge	oplevelsesaspektet	og	hvordan	forbrugeren	agere	i	oplevelsesøkonomien.	
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6.4.2	Hvad	er	oplevelsesøkonomi	
Pine	&	Gilmore	(2009)	definere	oplevelsesøkonomi	som	at	være;	 iscenesat,	mindeværdige,	personlige,	

afgrænset	af	 tid	og	afhængig	af	 sanser	(Pine	&	Gilmore,	 2009).	 Dette	 understøttes	 af	 Bærenholdt	 og	

Sundbo	(2009)	med	deres	definition	om	at	oplevelser	er	en	aktivitet,	som	skaber	en	mental	proces	 i	

forbrugeren	 og	 samtidig	 skaber	 oplevelser	 en	 øget	 involvering,	 hvor	 emotionelle	 værdier	 i	

købsprocessen	 og	 forbrugsprocessen	 får	 en	 større	 betydning.	 Endvidere	 spiller	 ’oplevelsen’	 på	

spændingen	imellem	det	kendte	og	det	ukendte	og	hvordan	oplevelsen	designes	er	væsentlig	i	forhold	

til,	hvilken	indre	effekt	der	ønskes	at	skabes	hos	forbrugeren	(Bærenholdt	&	Sundbo,	2009).		

	

Pine	 &	 Gilmore	 (2009)	 argumentere	 for	 at	 iscenesættelsen	 af	 oplevelser	 ikke	 kun	 handler	 om	 at	

underholde,	 men	 om	 at	 engagere	 og	 inddrage	 forbrugerne,	 dette	 afspejles	 i	 efterspørgslen	 af	

oplevelsesøkonomien	 i	 stigende	grad	er	autencitet	og	 ’rigtige’	oplevelser.	Fordi,	at	 forbrugerne	 i	dag	

bliver	udsat	hyppigere,	for	forskellige	tilbud	og	informationer,	er	de	blevet	mere	bevidste	og	skeptiske	

overfor	 kommercielle	 interesser,	 	 stiller	de	derfor	højere	 krav	 til	ægtheden	 (Pine	&	Gilmore,	 2009).	

Dette	 bør	 virksomheden	 således	 forholde	 sig	 til,	 for	 at	 gøre	 oplevelsen	 troværdig,	 da	 autentiske	

oplevelser	 ikke	 kun	 bygger	 på	 ærlighed,	 gennemsigtighed	 og	 konsistens	 mellem	 virkelighed	 og	

oplevelse,	 men	 snarere	 i	 højere	 grad	 på	 relationen	 mellem	 oplevelse	 og	 forbrugerens	 individuelle	

virkelighed	og	deres	unikke	behov	(ibid,	2009).		

Oplevelser	skabes	altså	gennem	forbrugerens	sansning	og	perception	og	ikke	kun	af	afsenderens	men	

opstår	derimod	i	mødet	med	individet	og	gør	forbrugeren	til	medproducent.		

Endvidere	præsenterer	Pine	og	Gilmore	(2009)	modellen	om	de	fire	oplevelsessfærer:	Underholdning,	

uddannelse,	æstetik	og	eskapisme,	(ibid,	2009).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	7:	Joseph	Pine	&	James	Gilmore:	De	4	oplevelsessfærer	(Pine	&	Gilmore,	2009)	



Cand.merc	(kom)	 Copenhagen	Business	School	 	Januar	2018	
	
	

	 36	

	

Modellen	viser	hvordan,	sfærerne	placeres	på	to	dimensioner	om	forbrugerens	grad	af	deltagelse	fra	

passiv	 til	 aktiv	 deltagelse	 og	 om	 forbrugerenes	 grad	 af	 oplevelse	 fra	 tilegnelse	 til	 opslugthed.	

Underholdning	opstår,	når	der	er	tale	om	passiv	absorbering	af	oplevelsen,	uddannelse	kræver	derimod	

at	 forbrugeren	 aktiv	 deltager	 i	 den	 oplevelse,	 som	 der	 absorberes.	 Eskapisme	 forudsætter	 aktiv	

deltagelse	og	 fordybelse	 i	oplevelsen,	hvor	denne	 form	for	oplevelse	kræver	et	 langt	større	 form	for	

engagement	fra	forbrugerens	side	end	underholdning.	I	æstetik	fordyber	forbrugeren	sig	i	oplevelsen,	

men	er	passiv	og	efterlader	dermed	oplevelsen	næsten	uberørt	og	denne	sfære	handler	mest	om	blot	

at	være	til	stede	og	ned	oplevelsen.		

Dog	pointerer	Pine	og	Gilmore	(2009),	selvom	de	er	afsenderorienterede,	at	oplevelsen	er	individuel	

og	 det	 afhænger	 af	 forbrugerens	 samlede	 opfattelse	 i,	 hvornår	 noget	 kan	 karakteriseres	 som	 en	

’oplevelse’.	 Hvorfor	 disse	 sfærer	 er	 forenelige	 og	 bør	 blandes	 kreativt,	 for	 at	 skabe	 de	 bedste	

oplevelser,	som	skal	påvirke	forbrugeren	(Pine	&	Gilmore,	2009).	

Derfor	mener	de,	at	virksomheder	i	højere	grad	skal	fokusere	på	hvordan	forbrugeren	eller	individet	

fungere	 og	 præsterer,	 mens	 de	 bruger	 varen,	 frem	 for	 hvordan	 netop	 varen	 fungere	 og	 præsterer.	

Ydermere	argumentere	de	for,	at	fokusset	skifter	fra	at	bruge,	hvorfor	dette	betyder	at	oplevelser	bør	

designes	til	at	forandre	forbrugeren,	med	henblik	på	at	tilpasse	forbrugerens	individuelle	behov.	Dette	

betyder	et	ikke	så	varieret	udbud,	men	derimod	at	producere	som	respons	på	en	bestemt	forbrugers	

ønsker,	hvilket	der	betegnes	som	massetilpasning.	Derved	bliver	forbrugerens	afsavn	reduceret,	ved	at	

mindske	 forskellen	 mellem	 det,	 som	 forbrugeren	 stilles	 tilfreds	 med	 og	 med	 det,	 som	 de	 nøjagtigt	

ønsker,	 mens	 tilfredsheden	 maksimeres	 ved	 at	 mindske	 forskellen	 mellem	 det,	 som	 forbrugeren	

forventer	og	det,	 som	 forbrugeren	opfatter	 at	 få.	 I	 overført	betydning,	menes	der	med	dette	 at	gøre	

forbrugeren	 tilfreds	 ved	 at	 indfri	 deres	 forventninger	 eller	 reducere	 afsavnet	 og	 skabe	 nye	

forventninger,	 bør	 virksomheden	 bevidst	 søge	 at	 ’overskride’	 forbrugernes	 allerede	 forudindtaget	

forventninger,	 ved	 at	 iscenesætte	 noget	 uventet.	 Med	 overskride,	 menes	 der	 således	 at	 overgå	

forbrugerens	 forventninger	 (Pine	&	Gilmore,	2009).	Altså	betyder	det,	 at	 vanens	magt	gør,	 at	det	 er	

nemmere	at	fastholde	eksisterende	forestillinger,	end	at	afprøve	noget	anderledes,	hvilket	kan	være	en	

forhindring	for	det	nye	perspektiv	og	den	nye	erfaringsdannelse.	Derfor	er	det	essentielt	at	oplevelser	

behager,	bevæger,	engagerer,	glæder	eller	overrasker	forbrugeren,	da	dette	kan	skubbe	til	forbrugerens	

nye	præferencer	og	udvide	deres	erfaringshorisont	og	opnå	større	selvforståelse.	Hvilket	 indkapsler,	

at	 oplevelsesdesign	handler	 i	 større	 grad	 også,	 om	muligheden	 for	nydelse,	emotionalitet	 og	 spejling	

(Bærenholdt	&	Sundbo,	2009).		

	

For	at	få	en	dybere	forståelse	af	det	ydre	oplevelsesdesign,	men	også	de	interne	processer	som	finder	

sted	i	forbrugerens	møde	med	en	oplevelse	gennem	stimuli,	vil	det	i	analysen	belyses	gennem	teorien	
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om	 sanseapparatet,	 som	 inkludere:	 synsansen,	 høresansen,	 lugtesansen,	 smagssansen	 og	 følesansen	

(Andersen,	2014,	s.44).	

6.4.3	Oplevelsesøkonomiens	aspekter		
Det	 afgørende	 aspekt	 i,	 at	 forstå	 hvordan	 forbrugeren	 er	 i	 stand	 til	 at	 nyde	 ’oplevelsen’,	 findes	 i	

forbrugerens	 økonomiske,	 sociale	 og	 kulturelle	 kapital.	 Som	 tidligere	 nævnt	 har	 samfundet	 og	 den	

generelle	verden	oplevet	en	stigende	velstand.	Per	Østergaard	(2005)	argumenterer	således	at	dette	

kan	måles	på	 rigdom,	 i	 form	af	 likvider	 og	 økonomisk	kapital,	 hvor	 sociale	netværk,	 som	 familie	 og	

venner	måles	i	social	kapital.	Endvidere	dækker	kulturel	kapital	over	den	viden,	som	et	individ	har	om	

en	bred	vifte	af	emner,	såsom	kultur,	mad	og	historie,	hvor	denne	ofte	er	afhængig	af	den	økonomiske	

og	 sociale	 kapital	 (Østergaard,	 2005).	 Han	 fortsætter	 således	 med	 at	 pointerer,	 at	 økonomiens	

udvikling	over	de	seneste	50	år	betyder,	at	flere	pludselig	har	råd	og	adgang	til	’oplevelser’,	der	før	kun	

var	forbeholdt	for	de	mest	privilegeret	(Ibid,	2005).		

	

Det	 næste	 afgørende	 aspekt,	 er	 hvad	 der	 driver	 forbrugeren	 til	 at	 efterspørge	 ’oplevelser’.	 Her	

argumenterer	 Bærenholdt	 og	 Sundbo	 (2009),	 for	 det	 sociologiske	 perspektiv	 indenfor	

forbrugerkulturen	i	oplevelsesøkonomien,	at	mentalitetsændring	er	en	forudsætning,	som	indebærer	

at	 individet	 sætter	 skub	 i	 sin	 trang	 til,	 at	 finde	 mening	 med	 samfundet	 eller	 livet	 i	 sanselige	 og	

kropslige	betragtninger	(Bærenholdt	&	Sundbo,	2009).			

Ifølge	 dem	 bør	 efterspørgslen	 på	 ’oplevelser’	 ses	 som	 en	 sammenhæng,	mellem	 to	 andre	markante	

mentalitetsændringer	 i	relation	til	et	værdigrundlag,	som	forbrugerne	baserer	deres	forbrug	på.	Den	

første,	 en	 idealistisk	 tendens	 til	 at	 bruge	 købssituationen	 til	 at	 tage	 stilling	 til	 politiske	 og	

samfundsmæssige	 spørgsmål	 og	 det	 andet,	 en	 individualistisk	 tendens	 til	 at	 håndtere	 forbrug	 i	

selvrealisering,	hvor	forbrugeren	selv	tager	stilling	til	hvordan	’produktet’	skaber	værdi	for	deres	eget	

livsprojekt.	Samtidig	er	det	individualistiske	værdigrundlag	det	centrale,	da	det	ligger	til	grund	for	det	

aktive	individ,	der	tager	del	i	det	politiske,	samt	det	oplevelsespræget	forbrug.	Endvidere	argumentere	

de	 for,	 at	 forbrugerne	 ikke	 vil	 anses,	 som	 rationelt	 handlende	 og	 forudsigelige,	 hvorfor	 unikke	

oplevelser	 i	 stigende	 grad	 efterspørges	 og	 særligt	 ’oplevelser’	 der	 er	 unikke	 i	 både	 relevans	 og	

brugbarhed	for	dem	selv.	Dette	medfører	at	forbrugerne	efterspørg	’oplevelser’,	som	der	kan	bekræfte	

deres	 identitet,	 samt	 udvide	 deres	 horisont	 og	 bringe	 dem	 forholdsvis	 nærmere	 på	 deres	 aktuelle	

livsprojekt	(Bærenholdt	&	Sundbo,	2009).		
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6.4.4	Maslows	behovspyramide		
For	 at	 anskue	 forbrugernes	 behov	 og	 motivationer	 i	 deres	 livsprojekt,	 vil	 behovspyramiden	 af	

Abraham	Maslow	benyttes,	da	den	både	definere	og	rangerer	de	behov,	der	motiverer	individet	til	at	

handle	på	dem	(Andersen,	2014,	s.66).			

	

	

		

	

	

				

	

	

	

	

	

		

	

	

Figur	8:	Abraham	Maslow:	Maslows	Behovspyramide	(Andersen,	2014).	

	

Overstående	model	illustrerer	behovspyramiden	og	hvordan	prioritering	af	tilfredsstillelse	er	rangeret	

fra	de	basale	mangelbehov	i	bunden,	til	vækstbehov	i	toppen	af	pyramiden	(Andersen,	2014,	s65).		

For	 at	 starte	 i	 bunden	 med	 de	 basale	 behov	 i	 det	 nederste	 trin	 illustrereres	 fysiske	 behov,	 som	

inkluderer	mad,	søvn	og	husly.	Næste	trin	 illustrerer	sikkerhedsbehov,	 som	også	er	tryghedsrelateret	

og	inkluderer	behovet	for	fast	arbejde	og	stabil	 indtægt,	mens	næste	trin	illustrerer	de	sociale	behov,	

som	 inkluderer	 kærlighed	 og	 tilhørsforhold.	 Det	 næstsidste	 trin	 illustrerer	 egobehov,	 som	 også	 er	

behovet	for	anderkendelse	og	inkluderer	selvværd,	respekt	og	status,	således	bringes	vi	til	det	øverste	

trin,	som	illustrerer	selvrealising,	som	inkluderer	kreativitet,	spontanitet,	udfordringer	og	opfyldelse	af	

sine	drømme	(Andersen,	2014).		

Endvidere	 kan	 man	 i	 Maslows	 behovspyramide	 dele	 disse	 behov	 i	 to	 forskellige	 psykologiske	

behovsaspekter:	 funktionelle	 behov	 og	 emotionelle	 behov.	 De	 funktionelle	 behov	 opstår,	 når	

forbrugeren	køber	produkter	baseret	ud	fra	deres	fysiske	eller	materielle	egenskaber.	Ligeledes	opstår	

de	emotionelle	behov,	når	forbrugeren	køber	produkter	ud	fra	deres	psykologiske	eller	 immaterielle	

egenskaber	(Andersen,	2014,	s.65).		
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På	 grund	 af	 den	 stigende	 velstand,	 søger	 forbrugerne	 i	 højere	 grad,	 at	 dække	 deres	 behov	 for	

selvrealisering	 igennem	 deres	 forbrug	 og	 indenfor	 oplevelsesøkonomien,	 er	 forbrugets	 formål	 ikke	

blot,	at	fremskaffe	dækning	af	behov,	men	også	opnå	en	form	for	nydelse.	Ifølge	den	franske	sociolog	

Gilles	Lipovetsky	(2005)	er	dette	forankret	i	teorien	om	det	hypermoderne	samfund,	hvor	teorien	er	

baseret	 gennem	 studier	 og	 fortolkninger	 af	 den	 samfundsmæssige	 udvikling.	 Han	 argumentere	

ligeledes	 for	at	siden	1980	har	 forbrugeren	befundet	sig	 i	det	postmoderne	samfund,	som	har	været	

karakteriseret	af	 sin	 søgen	efter	 identitetsskabelse	og	 selvrealisering	gennem	 forbrugskulturen	med	

henblik	på	den	udadvendte	sociale	iscenesættelse	og	anerkendelse	(Lipovetsky,	2005).	

Hypermoderniteten,	hvor	samfundet	er	på	vej	hen,	 igennem	forbrug	og	søgen	af	at	forstærke	sit	selv	

og	tilfredsstillelse	af	 lystfølelser,	adskiller	sig	 fra	postmoderniteten,	hvor	 forbrugerens	 forhold	til	 tid	

har	ændret	sig.	Det	kommer	til	udtryk	i	den	måde	som	forbrugeren	anskuer	tid	på,	som	noget	af	det	

dyrebareste	 og	 derfor	 ønsker	 at	 udnytte	 den	 til	 fulde,	 men	 samtidig	 føler	 sig	 nødsaget	 til	 at	 leve	

ansvarligt	 i	 nuet,	 i	 frygt	 for	 fremtidens	 horisont.	 Lipovetsky	 (2005)	 anslår	 altså	 at	 en	 ny	

forbrugerkultur	 er	 opstået,	 som	 er	 karakteriseret	 ved	 hyperforbrug	 og	 det	 hypermoderne	 individ	

(ibid,	2005).		

	

6.5	Luksusforbrug		
En	 tendens	 som	 er	 blevet	 mere	 tydelig,	 i	 takt	 med	 udviklingen	 af	 den	 nye	 forbrugerkultur	 er	

begreberne	 ’nice	 to	 have’	 og	 ’need	 to	 have’,	 hvor	 forbrugerne	 skelner	 mellem	 behovsbaseret	 og	

nydelsesbaseret	behov.		

Det	behovsbaseret	aspekt,	omfatter	det	forbrug	af	basisvarer,	hvor	behovet	bare	skal	dækkes	og	helst	

hurtigt	 og	 billigt.	 Det	 nydelsesbaseret	 aspekt	 omfatter	 de	 ting,	 som	 er	 rare	 at	 have,	 men	 som	

forbrugeren	 godt	 kan	 undvære.	 Der	 er	 med	 denne	 tendens,	 sket	 en	 slags	 omprioritering	 af	

forbrugerenes	 indkøbskultur,	 hvor	 de	 nydelsesbaseret	 behov	 har	 fået	 et	 større	 afsæt	 (Lipovetsky,	

2005).		

Luksus	 har	 altid	 været	 opfattet,	 som	 de	 produkter	 eller	 oplevelser,	 der	 var	 forbeholdt	 de	 få	 mest	

privilegerede.	 Den	 overordnet	 definition	 på	 luksus	 er,	 noget	 som	 betegnes	 som	 eksklusivt	 og	 som	

signalerer	 knaphedsværdier	 (at	man	 har	 adgang	 til	 noget,	 som	 der	 er	mangel	 på).	 Ifølge	 Jean-Noël	

Kapferer	og	Vincent	Bastien	 (2012)	 er	de	 største	 aspekter	 ved	 luksus,	 noget	 som	 tiltrækker	kunder	

eller	forbrugere	fra	hele	verden	og	som	helst	har	et	’label’	(Kapferer	&	Bastien,	2012,	s.85).	Endvidere	

argumentere	de	for	at	nøglebegreberne	ved	luksus	afspejles	i	pris,	sjældenhed,	eksklusivitet,	perfektion,	

historie,	 kunst,	 tid	 og	drømme	 (ibid,	 2012).	 Dette	 vil	 blive	 behandlet	 yderligere	 i	 analyseafsnittet	 og	

belyses	i	henhold	til	Illum.	
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6.6	Delkonklusion		
Teorien	om	brandmanagement,	her	inkluderet	teorien	om	identitet,	image	og	forbrugernes	respons	og	

relation	 til	 et	brand	vil	 i	denne	afhandling	danne	rammen	som	ankerteori.	Endvidere	vil	 teorien	om	

den	 corporate	 branding	 teori,	 fungere	 som	 suppleret	 støtte	 til	 brandmanagement	 og	 derfor	 danne	

rammen	 omkring	 storytelling	 og	 brugen	 af	 de	 digitale	 medier.	 Endvidere,	 vil	 indholdsstrategien	

forklares	ved	hjælp	af	 forbrugeradfærd,	 i	relation	til	at	 forstå	hvordan	brandet	og	forbrugeren	hører	

sammen.	Ydermere	afdækkes	 forbrugernes	behov	 i	henhold	 til	at	 fastslå	og	 forstå	 luksusaspektet	og	

behovet	herfor.										

7.	Analyse						
I	dette	afsnit,	vil	sammenhængen	mellem	de	valgte	 teorier	og	 	 interviews	med	respondenterne	blive	

behandlet,	med	fokus	på	at	besvare	problemformuleringen.	Ydermere	vil	mine	indsamlede	resultater	

blive	suppleret	med	sekundær	empiri,	som	er	samlet	igennem	interviews	med	Illums	administrerende	

direktør	 Jeanette	 Aaen.	 Herefter	 vil	 disse	 udgøre	 den	 samlede	 forskning	 og	 underbyggelsen	 herfor,	

hvor	 det	 specielt	 handler	 om	 at	 definere	 Illums	 brand	 og	 hvordan	 stormagasinet	 fremstår	 efter	

transformationen,		Illums	position,	samt	forbrugerenes	opfattelse	og	luksus	aspektet.		

	

7.1	Illum	som	et	brand	
I	øjeblikket	har	stormagasinet	Illum	stået	overfor	en	kæmpe	transformation	og	er	nu	i	fuldt	gang	med	

at	 skubbe	 forbrugernes	 mindset	 og	 slå	 for	 alvor	 igennem	 på	 det	 danske-	 og	 snart	 skandinaviske	

marked.	 De	 er	 i	 dag	 (2018)	 Københavns	mest	 luksuriøse	 stormagasin	 og	 Danmarks	 eneste	 i	 denne	

kaliber,	 selvom	man	kunne	 inkludere	Magasin	og	Københavns	Lufthavn,	 som	værende	de	nærmeste	

konkurrenter	til	Illum.		

Illum	huser	 en	masse	 luksus	mærker,	 i	 kategorierne	beauty,	accesories,	 sko,	kvindemode,	herremode,	

bolig	 og	 børnemode,	 samt	 deres	 rooftop,	 som	 tilbyder	 gastronomi	 i	 verdensklasse	

(Scandinaviantraveler,	2016).	Illum	har	altid	brandet	sig,	som	værende	et	stormagasin	hvor	servicen	

er	 i	 top	 og	 hvor	 kunden	 var	 i	 fokus,	 samtidig	med	 at	 skulle	 afspejle	 hver	 kundes	 individuelle	 smag	

(Illum	-	historie,	n.d).		

Selvom	 at	 Illum	 i	 dag	 er	 ejet	 af	 det	 thailandske	 selvskab,	 Central	 Group	 og	 skal	 ligne	 de	 andre	

luksuriøse	 	 stormagasiner	 rundt	 omkring	 Europa,	 har	 Illum	 deres	 eget	 brandnavn	 og	 behøver	 ikke	

positioneres	under	Central	Group	eller	de	luksusmærker,	som	de	huser.	Endvidere	er	Illum	indrettet	

på	 denne	 måde	 at	 måde,	 at	 møde	 forbrugerens	 og	 deres	 kunders	 behov	 og	 ønsker,	 for	 at	 højne	

troværdigheden	 som	 brand.	 Desuden	 er	 deres	 retningslinjer	 at	 imødekomme	 noget	 for	 alle,	 hvilket	
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betyder	 at	 deres	 unikke	 varemærkeportefølje	 dækker	 alt	 fra	 low-end	 til	 high-end	 luksus	

(Fashionforum,	2015).		

7.1.1	Brand	Equity	
Ifølge	 Illums	 administrerende	 direktør	 Jeanette	 Aaen,	 er	 den	 største	 udfordring	 ikke	 at	 Illum	 ikke	

leverer	 kvalitet,	men	at	 fremtidens	 forbrugere	 først	 skal	ændre	deres	mindset	 fra	brug	og	 smid-ud-

kulturen	til	at	blive	mere	bevidste	om	deres	køb	og	være	mere	kræsne	(Alt,	2016).	

Ydermere	er	Illums	brand	building	ifølge	Jeanette	Aaen	baseret	på	principperne:	

• At	skabe	Københavns	største	modeunivers	

• At	være	en	æstetisk	og	magisk	oplevelse		

• At	give	en	god	serviceoplevelse	og	personlig	rådgivning	

• At	løfte	København	som	modemetropol		

• At	have	en	solid	omsætning	både	fra	turister	og	skandinaviske	forbrugere	(Alt,	2016).	

Desuden	 er	 Central	 Groups	 målsætning	 at	 fortsætte	 den	 progressive	 udvikling	 ved	 at	 investere	 i	

infrastruktur,	mennesker,	brands	og	service	(Illum,	historien,	2018).	

	

Illums	 strategi	 er	 baseret	 på	 den	 gennemgående	 transformation	 og	 er	 resultatet	 efter	 en	 aggressiv	

overtagelsesstrategi,	hvor	Illum	har	tilpasset	deres	strategi,	som	er	specifikt	målrettet	efter	en	bestemt	

forbruger.	Illum	markedsfører	sig	gennem	sine	kanaler	på	de	sociale	medier	på	platformene	Instagram	

og	Facebook,	 samt	print	og	outdoor	 i	 form	af	billboards	 (Illum,	2018).	Endvidere	er	 Illums	primære	

fokus	 at	 markedsføre	 sig	 på	 High-end	markedssegmentet,	 hvor	 prestige	 og	 luksus	 er	 i	 fokus,	 samt	

forbrugernes	ønsker	og	behov.		

Eftersom	 Illum	 fremstår	 som	et	nyt	 stormagasin	 efter	 transformeringen,	 er	 Illums	ultimative	mål	 at	

opnå	brand	equity,	på	det	danske	marked,	hvilket	er	en	konkurrencefordel,	der	er	umulig	at	efterligne.	

Brand	equity	 er	 defineret	 som,	 ’by	the	consumer’s	response	to	marketing	stimuli	with	the	brand	name	

clearly	 stated	 in	 comparison	 to	 “no	 name”	 marketing	 activities’	 (Keller,	 2013).	 Hvilket	 betyder	 at	

forbrugernes	reaktioner	på	markedsføring	er	stærkere	hos	større	brands	end	hos	’no	name’	brands.	

	

Dog	har	 Illum	mødt	noget	modstand	og	udfordringer	 i	deres	 transformation,	hvor	 flere	kunder	 faldt	

fra,	 på	 grund	 af	 ombygningen	 og	manglende	 oplysninger	 (Business,	 2015).	Derfor	 vil	 Kellers	model	

(2013)	Customer-Based	Brand	Equity	Model	(CBBE)	vær	grundsten	i	dette	afsnit,	da	den	demonstrerer	

hvordan	kraften	af	et	brand,	ligger	i	forbrugerens	sind	og	hvordan	indfaldsvinklen	for	brand	equity	er	

ud	 fra	 forbrugerens	 perspektiv.	 For	 at	 skabe	 stærk	 brand	 equity	 skal	 Illum	 skabe	 en	 positiv	 brand	

identity,	responses	og	relationships,	som	vil	blive	opdelt	yderligere	i:	

• Brand	identity:	Brand	salience	
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• Brand	meaning:	Brand	performance	og	brand	imagery	

• Brand	responses:	Forbruger	judgments	og	forbruger	feelings	

• Brand	relationships:	Brand	resonance		

Disse	vil	anvendes	for	at	beskrive	Illums	overordnet	brand	equity	(Keller,	2013).		

7.1.2	Brand	identity	
Ifølge	Aaker	 (1996)	kan	brand	 identiteten	defineres	 som,	 ’a	unique	set	of	brand	associations	that	the	

brand	 strategist	 aspires	 to	 create	 or	maintain’	 (Aaker,	 1996,	 s.107).	 Hvilket	 betyder	 for	 Illum,	 at	 de	

brand	 associationer,	 som	 de	 skal	 etablere	 hos	 forbrugerne	 er	 æstetisme,	 luksus	 og	 det	 at	 være	 et	

oplevelseshus.	 Finessen	 og	 opmærksomheden	 på	 detaljerne	 findes	 allerede	 i	 Illum,	 de	 skal	 bare	

associeres	med	det	også.		

	

Brand	identity:	Brand	salience	

Brand	 salience	er	 baseret	 på,	 hvor	 hyppigt	 kunderne	 tænker	 på	 brandet	 i	 en	 købssituation	 (Keller,	

2013).	 Ved	 at	 Illum	 kommunikere	 de	 vigtigste	 egenskaber,	 som	 de	 ønsker	 at	 have	 knyttet	 til	 deres	

brand,	 forsøger	 Illum	 at	 maksimere	 mængden	 af	 sammenslutninger,	 som	 der	 er	 i	 forbrugerens	

hukommelse.	Det	faktum	at	Illum	reklamere	for	sig	selv	igennem	deres	egne	kanaler,	understøttes	af	

de	mærker,	som	de	huser	også	reklamere	for	deres	brands.	Eksempelvis	reklamere	flere	mærker,	som	

Illum	 har	 i	 deres	 beauty	 univers,	 for	 dem	 selv	 igennem	 større	 kanaler,	 såsom	 TV	 og	 har	 større	

kampagner	 med	 kendisser	 og	 brandambassadører	 i	 en	 større	 kaliber	 end	 Illum	 har.	 Men	 fordi	 at	

forbrugeren	 har	 set	 disse	 reklamer	 for	 de	 mærker	 og	 brands	 som	 Illum	 huser,	 vil	 det	 lageres	 i	

forbrugeren	hukommelse	og	derved	få	en	association	med	Illum	fordi	de	tilbyder	netop	dette	mærke.	

Man	kan	argumentere	for,	at	Illum	har	eksisteret	i	over	125	år,	så	noget	brand	awareness	har	de	fået	

skabt,	både	igennem	deres	egne	kanaler,	men	også	igennem	de	brands	og	mærker,	som	de	huser.				

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Cand.merc	(kom)	 Copenhagen	Business	School	 	Januar	2018	
	
	

	 43	

7.1.3	Brand	Identity	Prism	
For	 at	 supplere	 Kellers	 teori	 og	 uddybe	 identiteten	 vil	 Kapferers	 (2012)	 Brand	 Identity	 prism	

illustreres	specifikt	i	forhold	til	Illum.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

Figur	9:	Jean	Noel	Kapferer	(2012):	Brand	Identity	prism	(Egen	tilvirkning).	

	

Overstående	model	 illustrerer	 de	 facetter,	 som	 er	med	 til	 at	 udgøre	 brandidentiteten	 for	 Illum.	 De	

eksterne	facetter	er	vist	i	venstre	side	og	viser	de	ydre	udtryk.	De	interne	facetter	er	vist	i	den	højre	

side	og	viser	brandets	indre	udtryk.	

Ifølge	Kapferer,	bestemmer	disse	seks	facetter	brandiidentiteten	og	sætter	rammerne	indenfor	hvilke	

brandet	kan	ændre	sig	og	udvikle	sig	til	’it	is	not	up	to	the	consumer	to	define	the	brand	and	its	content,	

it	is	up	to	the	company	to	do	so’	(Kapferer,	2012,	s.158).	Endvidere	mener	han,	at	et	skarpt	skel	mellem	

identitet	og	image	er	noget,	som	kan	konstruereres	og	eksistere	hos	henholdsvis	afsender	og	modtager	

’identity	 is	on	the	sender’s	side,	 the	purpose	 in	this	case	 is	to	specify	the	brand’s	meaning,	aim	and	self-

image.	Image	is	both	the	result	and	interpretation	thereof’	(Kapferer,	2012,	s.164).	

Modellen	tager	afsæt	i	det	indsamlede	materiale,	igennem	respondenternes	besvarelser	og	udtalelser	

fra	Illums	egen	ledelse	og	kanaler.		

	

Eksterne	facetter	

Physique:	 For	 at	 starte	med	 Illums	physique,	 som	 er	 baseret	 på	 de	 observerbare	 egenskaber.	 Efter	

transformationen	har	Illum	skiftet	deres	logo,	hvor	det	før	var	turtelduer	og	så	deres	navn,	er	logoet	

blevet	 mere	 skarpt	 og	 stilrent,	 hvilket	 skal	 være	 sammenhængende	 med	 Illums	 stormagasin	 og	
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afspejle	 moderne	 æstetisk	 stil.	 Desuden	 er	 designet,	 som	 er	 sort	 på	 hvidt	 en	 overgang	 der	 ser	

sofistikeret	ud	og	når	kunden	går	med	sin	pose,	med	sit	nye	produkt	 i,	bryder	det	gadebilledet,	men	

ikke	kundens	personlige	stil.	Derudover	afspejler	Illum	fleksibilitet,	da	kunden	uanset	hvad	de	vil	have,	

kan	gå	i	Illum	og	derved	også	skabe	sig	et	totalt	look,	da	man	kan	få	alt	til	garderoben	og	lidt	til.	Man	

kan	sige	at	Illum	er	forholdsvis	markedsorienteret,	da	de	er	opdateret	på	det	nye	og	hvad	der	er	in	og	

trendy.	 Endvidere	 kan	man	 beskrive	 stilen	 i	 Illum,	 som	 skarp,	 stærkt	 struktureret	 og	 ultramoderne	

æstetisk	visuel	arkitektur.	

Relationship:	er	baseret	på	de	relationer	som	Illum	indgår.	Relationship	kan	her	være	to	ting.	Først,	er	

det	 forholdet	 mellem	 Illum	 og	 deres	 koncessioner,	 altså	 de	 brands	 som	 de	 huser.	 Illum	 ønsker	 at	

positionere	sig	som	værende	luksus	og	et	oplevelseshus,	hvilket	også	skal	omfatte	koncessionerne.	Så	

hvis	de	ikke	accepterer	disse	forhold,	eller	ikke	står	inde	for	Illums	vision,	kan	de	ikke	være	en	del	af	

Illum.	Dog,	er	det	for	koncessionen	en	god	måde	at	være	repræsenteret	på,	når	de	er	etableret	i	Illum	

fordi	 det	 både	 giver	prestige,	 i	 forhold	 til	 deres	brand	og	derefter	 til	 kunden,	 da	de	med	garanti	 vil	

vende	tilbage.	Dernæst	er	det	forholdet	mellem	Illum	og	deres	kunder	og	forbrugerne.	Når	en	kunde	

køber	noget	i	Illum,	uanset	om	det	er	fra	en	koncession	eller	fra	deres	gastronomiske	afdelinger,	skal	

det	have	et	formål.	 Illums	formål	er	netop	at	tilbyde	kundernes	foretrukne	produkter	og	mærker,	på	

denne	måde	vil	kunden	komme	tættere	på	Illum,	hvor	det	derfor	vil	generere	et	forhold,	fordi	kunden	

altid	har	Illum	i	tankerne,	når	der	skal	shoppes	(Alt,	2016)		

Reflection:	 er	 baseret	 på	 image	 eller	 forbrugerrefleksion,	 som	 forbrugeren	 forbinder	 med	 det	 at	

’bruge’	 Illum.	Egenskaberne	 som	 Illum	besidder,	 er	dem	som	kunderne	gerne	vil	 stræbe	efter.	 Illum	

står	 for	 alt,	 der	 hedder	mode	 og	 skønhed	 og	 den	 egenskab	 vil	 kunden	 gerne	 repræsentere,	 når	 de	

shopper	i	Illum.	Samtidig	er	interessen	for	gastronomi	også	i	toppen	af	kundens	prioriteringer	og	man	

kan	argumentere	herfor,	at	den	kunde,	som	spænder	både	mand	og	kvinde,	der	shopper	eller	bruger	

Illum,	kan	betegnes	for	at	være	 individualistisk,	med	flair	 for	mode	og	skønhed,	samt	gastronomiske	

oplevelser	 hvor	 deres	 passion	 og	 deres	 look	 bliver	 præsenteret.	 Det	 er	 ikke	 den	 gennemsnitlige	

forbruger,	der	har	denne	form	for	 livsstil,	da	det	er	kunden	som	interesserer	sig	 for	noget	 ’større	og	

mere’	og	som	sætter	pris	på	noget	lækkert	og	gerne	vil	pleje	sin	personlige	stil.	Ser	man	på	Illums	egen	

hjemmeside	 og	 på	 deres	 sociale	medier	 kanaler,	 så	 ligger	 de	 op	 til	 en	 ’verden	 af	 inspiration’,	 hvor	

indholdet	afspejler	deres	reflekteret	image.	

	

Interne	facetter		

Personality:	er	baseret	på	de	karaktertræk,	som	Illum	besidder.	Hvis	Illum	var	en	personlighed,	ville	

den	person	være	elegant,	kreativ,	selvsikker	og	moderne.	Endvidere	ville	Illum	være	en	personlighed	

der	havde	en	appetit	på	livet,	i	form	af	oplevelser	indenfor	gastronomi,	kunst	og	musik	og	en	passion	
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for	mode.	(IN,	2016).	Ydermere,	udgør	designet	af	 Illums	stormagasin	en	form	for	æstetik	og	design,	

som	rummer	en	masse	elementer,	der	igen	afspejler	Illums	personlighed	(IN,	2016).	

Culture:	 er	 baseret	 på	 de	 symbolske	 og	 kulturelle	 betydninger	 og	 Illums	 grundlæggende	 værdisæt.	

Illum	er	et	gammelt	hus,	på	over	125	år.	Alene	deri,	ligger	en	masse	historie,	som	der	genfortælles	hver	

gang	man	befinder	sig	inde	i	stormagasinet.	Oprindeligt,	er	Illum	grundlagt	for	at	servicere	de	toppen	

af	danskere	og	de	rige,	som	skulle	have	skræddersyet	deres	pelse	og	have	håndlavet	 læderpunge	og	

sko	(Illum,	historien,	n.d).	Der	er	en	stor	arv,	som	Illum	bringer	videre	efter	transformeringen,	som	der	

skal	afspejle	et	så	gammelt	hus	og	historie.	Dog	går	visionen	igen,	om	at	være	det	foretrukne	valg	for	

luksus	og	indretningen	af	Illum	og	etagerne	afspejler	også	historien	om	den	individuelle	kundeservice	

og	skræddersyet	betjening.	Illums	kerneidentitet	består	af	et	historisk	ikonisk	hus,	som	er	blevet	mere	

international,	men	 fortsætter	med	 at	 levere	 den	 gode	 service	 og	 have	 fokus	 på	 kundens	 behov	 (IN,	

2016).	Selvom	Illum	startede,	og	er	stadig	delvis	en	dansk	virksomhed,	så	er	kulturen	i	stormagasinet	

en	 blanding	 mellem	 at	 være	 skandinavisk	 og	 international.	 Selve	 indretningen	 og	 opbygningen	 af	

stormagasinet	 er	 kendetegnet,	 som	være	meget	 skandinavisk,	 både	 i	 forhold	 til	 farver	og	 tema.	 I	 og	

med	at	der	 er	 flere	 internationale	mærker,	 end	der	 er	danske	og	 at	 Illum	er	 ejet	 af	den	 thailandske	

Central	 Group,	 kan	 kulturen	 have	 rykket	 sig	 fra	 at	 være	 helt	 og	 aldeles	 dansk	 til	 at	 blive	 mere	

international,	 som	 også	 skal	 passe	 med	 de	 internationale	 kunder,	 der	 kommer	 og	 besøger	

stormagasinet.	 Derfor	 er	 der	 flere	 medarbejdere,	 som	 er	 multisproget	 og	 især	 afdelingen	 i	

kundeservice	har	 fokus	på	det	 asiatiske	 segment.	Ydermere	er	det	 interessant	at	 Illum	definerer	 sig	

selv,	som	værende	et	univers	og	ikke	blot	et	stormagasin,	hvilket	kan	tilføjes	til	deres	brandidentitet	

og	kultur	(Costume,	2017).	

Self-image:	er	baseret	på	forbrugerens	indadvendte	opfattelse	af	selvimage,	gennem	deres	forbrug.	I	

betragtning	af	forbrugernes	selvbillede,	når	de	shopper	i	Illum	kan	understreges,	af	det	faktum	at,	det	

udtrykker	 deres	 personlige	 stil,	 individualitet	 og	 deres	 trang	 til	 ’stand-out’	 i	 form	 at	 deres	 livsstil.		

Ydermere,	 kan	 det	 faktum,	 at	 Illum	 udbyder	 varieret	mærker	 og	 derfor	 også	meget	 forskelligt,	 kan	

dette	hjælpe	til	at	kunden	får	øjnene	op	for	nogle	brands,	eller	en	stil	som	de	ikke	vidste	de	kunne	få	

eller	 lide.	 Endvidere,	 vil	 kunden	 opnår	 en	 form	 for	 prestige	 og	 føle	 sig	 unik,	 når	 de	 kan	 vise	 deres	

omgangskreds,	at	de	shopper	i	Illum	og	samtidig	er	de	sociale	medier,	såsom	Facebook	og	Instagram	

gode	 platforme,	 hvor	 kunden	 kan	 udstille	 sine	 køb	 eller	 sin	 oplevelse	 i	 Illums	 rooftop,	 hvor	 de	 kan	

opnå	status	ved	at	få	’følgere’	eller	’likes’	fordi	de	bliver	identificeret	med	brandet	Illum.		

	

7.1.4	Brand	meaning	
Brand	meaning:	Brand	performance		
Brand	 performance	 er	 baseret	 på,	 ’the	 ways	 in	 which	 the	 product	 attempts	 to	 fulfill	 a	 customer’s	

functional	 needs’	 (Keller,	 2013).	 Hvilket	 betyder	 hvordan	 Illum	 formår	 at	 deres	 produktet	



Cand.merc	(kom)	 Copenhagen	Business	School	 	Januar	2018	
	
	

	 46	

imødekommer	 deres	 kunders	 og	 forbrugernes	 funktionelle	 behov.	 Så	 uanset,	 hvilket	 behov	 kunden	

har,	 så	 er	 det	 Illum	 de	 skal	 gå	 hen.	 Dette	 kan	 måles	 i	 følgende	 attributter:	 produktsikkerhed,	

holdbarhed,	brugervenlighed,	samt	service,	effektivitet,	stil,	design	og	pris.	Fordi	at	Illum	brander	sig	

selv,	som	værende	et	modeunivers,	skal	dette	også	afspejles	i	de	mærker	og	’produkter’,	som	de	huser.	

De	skal	overholde	den	forestilling	om	at	alt	hvad	der	findes	i	Illum	er	lækkert	og	skal	derfor	afspejles	i	

produkternes	pris	og	design.	Samtidig	skal	det	være	mærker,	som	kan	stå	inde	for	holdbarhed	af	deres	

produkter,	 så	 det	 ikke	 kommer	 tilbage	 til	 Illum,	 da	 det	 jo	 er	 derinde,	 produktet	 er	 købt.	 Illums	

overordnet	performance	skal	afspejles	i	deres	egne	ord,	som	værende	luksus,	mode	og	oplevelse.	

(Value	for	money	–	interview)	

Ydermere	er	nøglebegreberne	for	Illum	er	mode,	bolig,	design	og	skønhed	(IN,	nd).		

	

Brand	meaning:	Brand	imagery	

Brand	 imagery	 baseres	 på	 ’the	brand’s	attempt	 to	meet	 the	customer’s	psychological	and	social	needs’	

(Keller,	 2013,	 s.113).	 Hvilket	 betyder,	 den	måde	 som	 Illum	 som	 imødekommer	 sine	 kunders,	 både	

psykologiske	og	sociale	behov	og	kan	måles	i	følgende	kategorier	brugsprofiler,	køb	og	brugssituation,	

personlighed	 og	 værdier,	 samt	 historie,	 arv	 og	 oplevelser	 (Ibid,	 2013).	 Dette	 afspejles	 i	 både	 Illums	

design,	 æstetik	 og	 deres	 udvidede	 varemærkeportefølje,	 der	 dækker	 flere	 produktkategorier.	 Ifølge	

Jeanette	 Aaen,	 er	 der	 noget	 specielt	 i	 at	 kunne	 røre	 ved	 produktet	 og	 se	 på	 det	 fine	 og	 luksuriøse	

produkt,	 når	 man	 er	 ved	 at	 købe	 det,	 samtidig	 med	 at	 man	 få	 en	 god	 service,	 der	 højner	

købssituationen	 (Alt,	2016).	Desuden	skal	personalet	der	 står	 i	 stueetagen,	ved	accesories	og	 tasker	

helst	 være	 i	 sort	 tøj,	 så	 de	 ikke	 bryder	 æstetikken,	 med	 for	 mange	 farver	 og	 ikke	 tager	 fokus	 fra	

mærkerne	og	produkterne.	Samtidig	med	at	de	er	ambassadører	for	mærket	og	repræsenteres	af	Illum	

skal	de	kunne	spottes	af	kunden,	når	disse	har	brug	for	service	(Egen	erfaring).				

Endvidere	 afspejles	 brand	 imagery	 også	 i	 Illums	 rooftop,	 hvor	 især	 de	 sociale	 behov	 kan	

imødekommes	over	den	gastronomiske	oplevelse.	

	

7.1.5	Brand	responses	og	relationships	

Brand	responses:	Brand	judgment		

Brand	 judgments	 er	 baseret	 på,	 ’a	 consumer’s	 personal	 opinion	 in	 regards	 to	 a	 brand’	 (Keller,	 2013,	

s.117).	Hvilket	betyder	hvordan	 Illums	kunders	personlige	opfattelser	og	deres	mening	om	Illum	er.	

Her	er	der	fire	vigtige	attributter,	som	Illum	skal	fremkalde	såsom:	kvalitet,	troværdighed,	overvejelse	

og	overlegenhed	(Keller,	2013,	s117).	Illum	tilbyder	kvalitetsprodukter	og	luksus	hele	vejen	igennem,	

både	i	 form	af	mærkernes	produkter	og	i	 form	af	deres	restauranter,	som	afspejler	gastronomi	på	et	

højere	plan.	På	grund	af	disse,	kan	der	i	Illum	ikke	være	småbrands	eller	andre	små	mærker,	som	ikke	
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har	 en	 vis	 kundebase,	 da	dette	 ikke	 ville	 stemme	overens	med	deres	 luksus	positionering.	 Samtidig	

ville	 det	 heller	 ikke	 appellere	 til	 den	 kvalitet,	 som	 de	 prøver	 at	 brande	 sig	 efter.	 For	 at	 opnå	 en	

overvejelse	og	overlegenhed	 fra	 forbrugerne	og	deres	kunder,	bliver	de	nød	 til	 at	være	mærkbar	og	

unik	hele	vejen	igennem,	for	ikke	at	miste	forbrugere	fra	en	bestemt	segmenttype.	Hvilket	betyder	at	

de	brands	og	mærker,	som	Illum	skal	huse	også	skal	afspejle	en	kvalitet	og	troværdighed	og	samtidig	

appelleres	til	positive	holdninger	og	følelser,	fra	forbrugerne.	Dette	kan	især	afspejles	i	udtalelser	fra	

Jeanette	Aaen,	der	ifølge	hende	har	fået	lov	til	at	sætte	Illum	sammen	på	den	måde	hun	synes	er	rigtig,	

uden	at	skulle	tænke	på	det	finansielle,	da	Central	Group	er	villige	til	at	investere	det,	som	der	kræves	

(Alt,	2016).		

	

Brand	responses:	Brand	feelings	

Brand	 feelings	 er	 baseret	 på,	 ’the	 emotional	 responses	 and	 reactions	 that	 customer’s	 has	 towards	 the	

brand’	 (Keller,	 2013,	 s.	 118).	 Hvillet	 betyder	 den	 respons	 og	 reaktioner,	 som	 forbrugeren	 har	

forbundet	mod	brandet.	Her	er	der	 fire	attributter,	som	måler	brand	feelings:	varme,	sjov,	spænding,	

sikkerhed,	 social	 godkendelse	 og	 selvrespekt	 (Keller,	 2013,	 s.118).	 Illum	 insisterer	 på	 overlegen	

ydeevne	og	kvalitet,	ved	at	have	skabt	et	stormagasin	med	netop	dette	koncept	og	ekstravagant	luksus,	

som	ikke	er	set	i	København	før.	Man	kan	sige,	at	Illum	har	udnyttet	sin	passion	for	mode	og	livsstil,	

samtidig	 med	 en	 innovation	 og	 ydeevne,	 for	 at	 tilbyde	 sine	 kunder	 og	 forbrugere	 høj	 værdi	 for	

pengene.	De	nævnte	attributter	stemmer	godt	overens	med	respondenternes	besvarelser	(bilag	3).	

Endvidere	 kan	 dette	 måles	 i	 den	 måde,	 som	 stormagasinet	 er	 indrettet	 på.	 Det	 er	 indbydende	 og	

appellerer	 til	 varme	 i	 form	 af	 afslappethed	 og	 peacefulness.	 Samtidig	 appelleres	 der	 til	 sjov,	 som	

afspejles	i	forbrugernes	måde	at	agere	på,	så	snart	de	træder	ind	af	dørene.	Ifølge	Jeanette	Aaen,	skal	

Illum	appellere	til,	at	man	skal	more	sig,	være	let	om	hjertet	og	være	legende	og	bare	være	glad,	mens	

man	kigger	på	en	ny	taske	i	læder,	med	en	lækker	lynlås	og	mens	man	drikker	en	kop	kaffe	i	rooftop	

caféerne	 (Alt,	 2016).	 Desuden	 appellere	 Illum	 til	 forbrugerens	 spænding,	 hvor	 designet	 og	

indretningen	gør	at	kunden	føler	sig	opstemt	og	 får	 følelsen	af	at	 ’være	 i	 live’,	 fordi	der	er	så	mange	

forskellige	 ting	at	se	på	og	så	mange	 indtryk,	som	lys	og	musik,	der	påvirker	kunden.	Hertil	kan	der	

nævnes	 Illums	 trappesats,	 der	 er	 placeret	 i	midten	 af	 stormagasinet	 og	 som	 er	 hovedattraktionen	 i	

selve	 designet	 og	 udgør	 den	 lette,	 men	 samtidige	 stilfulde	 atmosfære	 (IN,	 nd).	 Illums	 vigtigste	

attributter	for	at	opnå	brand	feeling	er	den	måde,	hvor	Illum	afspejler	til	sikkerhed,	som	skal	appellere	

til	kundens	følelse	af	komfort	og	selvsikkerhed,	samt	undgår	følelsen	af	usikkerhed	og	bekymringer	i	

købssituationen.	Dernæst	 er	 social	godkendelse	en	 ret	 vigtig	 attribut	 for	 Illums	overlevelse.	Her	 skal	

Illum	appellere	til	det	faktum	at	når	man	køber,	eller	er	kunde	i	Illum	at	kunden	opnår	noget	prestige	

og	anerkendelse	fra	samfundet,	men	også	i	sin	egen	’kreds’.	De	sociale	medier,	er	også	en	stor	hjælp	for	

Illum	i	at	opnå	denne	attribut,	for	når	forbrugerne	eller	en	kunde,	som	enten	har	købt	et	dyrt	produkt,	
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eller	har	siddet	i	Illums	rooftop	og	deler	dette	på	de	sociale	medier,	genererer	det	en	slags	accept	fra	

samfundet	og	især	fra	deres	egen	kreds	af	jævnaldrende,	hvorfor	de	selv	opnår	selvrespekt	og	får	dem	

til	at	føle	sig	stolt	og	derved	får	dem	bedre	med	sig	selv	(Keller,	2013,	s.120).	

	

Brand	relationships:	Brand	resonance	

Brand	resonance	er	 baseret	 på,	 ’when	the	customers	 feel	a	deep	and	psychological	bond	with	a	brand’	

(Keller,	2013,	120).	Hvilket	betyder	den	psykologiske	forbindelse	forbrugeren	har	med	Illum.	Her	kan	

det	 måles	 efter	 fire	 attributter:	 adfærdsmæssig	 loyalitet,	 attitudemæssig	 holdbarhed,	 følelse	 af	

fælleskab	 og	 aktivt	 engagement	 (Keller,	 2013,	 s	 120).	 Min	 forskning	 viser,	 at	 brandet	 indeholder	

positive	reaktioner	fra	både	kunder	og	forbrugere,	(i	form	af	brugere,	der	ikke	har	købt	noget	i	Illum,	

men	går	 i	 Illum	 for	 atmosfæren).	Dog	er	det	 antal	 følgere,	 som	 Illum	har	på	de	 sociale	medier,	 ikke	

afspejlende	 af	 den	 samme	 entusiasme	 og	 deres	 antal	 er	 markant	 mindre	 end	 eksempelvis	

stormagasinet	Magasin	Du	Nord,	som	har	på	Facebook	110.793	følgere	og	på	Instagram	68.700	følgere	

(Facebook	&	Instagram,	nd).		

Følgende	tal	er	indsamlet	den	10.	Januar	2018	og	er	baseret	på	antal	af	følgere.	

	

Facebook:	55.532	

Hvoraf	17.364	har	’tjekket	ind’	i	Illum	(facebook,	nd)	

	

Instagram:		29.400	

Hvoraf	hashtagget	#illum	er	blevet	delt	af	20.639	og	#illumrooftop	er	delt	af	4.655	(Instagram,	nd)		

	

Disse	tal,	må	antages	at	være	forholdsvise	lave	for	Illum,	set	i	betragtning	at	der	i	januar	2017	boede	

602.504	 indbyggere	 i	 København,	 hvoraf	 93.217	 var	 udenlandske	 statsborgere	 (expats)	 (KK,	 nd).	

Grunden	for	Illums	lave	antal	af	følgere,	kan	være	resultatet	af,	at	de	brands	som	Illum	huser,	har	deres	

egne	sociale	medier,	hvor	de	også	engagerer	sig	på	platformene	Facebook	og	Instagram,	som	har	flere	

følgere,	da	de	er	mere	internationale.	Desuden,	kan	det	antages,	at	der	er	følgere,	som	kun	vil	følge	det	

specifikke	brand	på	de	sociale	medier,	fremfor	nødvendigvis	at	følge	begge,	inklusive	Illum.		

Ydermere	kan	der	nævnes	at	 Illums	appellerer	 til	deres	kunder,	ved	at	 tilbyde	et	keycard,	 som	er	et	

loyalitetskort,	hvor	kunden	opsparer	point	hver	gang	de	shopper	i	Illum.	Dette	appellerer	til	kundens	

loyalitet	 og	 til	 eventuelle	 forbrugere,	 som	 ikke	 har	 købt	 noget	 i	 Illum	 før,	 da	 deres	 entusiasme	 og	

nysgerrighed	måske	bliver	lokket	med	ideen,	om	at	have	sådan	et	kort	(Illum,	nd).	Dette	kort	kan	også	

illustrerer	 forholdet	 mellem	 kunde	 og	 Illum,	 hvor	 kunden	 måske	 ikke	 går	 i	 andre	 butikker,	 eller	 i	

Magasin	 du	 nord,	 fordi	 de	 har	 deres	 Illum	 keycard,	hvilket	 styrker	 intensity	og	 activity	 i	 forhold	 til	

kundens	købsaktivitet	og	loyalitet.	Dette	kommer	især	til	udtryk	i	kundernes	besvarelse	(se	bilag	3).	
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7.2	Illums	vision,	kultur	og	image	
Dette	 afsnit	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 Hatch	 og	 Schultz	model	Branding	Tool	Kit,	 for	 at	 belyse	 Illums	

vision,	 image	 og	 kultur	 og	 for	 at	 forske	 i	 om	disse	 stemmer	 overens	med	hinanden	 eller	 om	der	 er	

såkaldt	gap.	Endvidere	vil	jeg,	med	henblik	på	Illums	visuelle	fremtoning	tage	udgangspunkt	i	Balmers	

(2001)	teori	om	corporate	identitet,	samt	Olins	(2003)	typer	af	identitet.	

	

Ifølge	Hatch	&	 Schultz	 (2011)	 bruges	branding	 tool	kit	 til,	 at	måle	 om	det	 er	 et	 gap	 imellem	 vision,	

kultur	 og	 image	 i	 brandets	 identitet	 og	 jo	 større	 sammenhængen	mellem	 disse	 elementer	 er,	 desto	

stærkere	står	Illum,	som	brand.	Formålet	med	denne	er	at	belyse,	hvad	transformationen	har	betydet	

for	 Illums	brand	 og	 forbrugernes	 opfattelse	 af	 samme.	 	Hatch	&	 Schultz	 deler	 det	 op	 som	 følgende:	

(Cornelissen,	2011,	s.70).	

	

Vision:	Central	Groups	og	den	administrerende	direktør	Jeanette	Aaens	vision	og	ambitioner	for	Illum.		

Kultur:	Illums	værdier,	adfærd	og	holdninger	igennem	deres	medarbejdere	og	koncessioner.		

Image:	 Omverdenens	 overordnede	 opfattelse	 og	 indtryk	 af	 Illum	 og	 dets	 brand	 (herunder	 vil	 jeg	

fokusere	på	Illums	kunder	og	forbrugerne).	

	

Vision-kultur	gap		

Illums	vision	er	at	kunne	tilbyde	kunderne	det	bedste	af	det	bedst	i	form	af	luksusprodukter	inden	for	

mode	og	beauty.	Samtidig	er	deres	ambition	at	gøre	Illum	til	et	oplevelseshus	og	at	være	nordens		mest	

eksklusive	stormagasin.		

Denne	 vision	 kan	 betegnes	 som	 værende	 forholdsvis	 bred,	 forstået	 på	 den	 måde	 at	 der	 er	 mange	

elementer	 der	 vedrøres,	 eksempelvis	 service,	 information	 om	 produkterne,	 reklamationer	 og	

returregler	 og	 dermed	 også	 personalet.	 Før	 transformationen	 af	 Illum,	 kan	 der	 argumenteres	 for	 at	

kulturen	 i	 stormagasinet	 og	 igennem	 Illums	 personale,	 herskede	 en	 relativ	 afslappet	 kultur	 og	

atmosfære,	som	blev	fuldstændig	ændret	efter	transformationen.	Dette	kan	måles	på	de	udtalelser	fra	

nogle	af	Illums	koncessioner,	som	oplever	en	nedadgående	omsætning,	fordi	der	ikke	har	været	givet	

de	 rette	 informationer	 til	 forbrugerne	 og	 medarbejderne	 i	 koncessionerne	 har	 ikke	 vidst	 med	

sikkerhed,	 hvad	der	 har	 foregået	 (Business,	 2015).	 Efter	 transformationen,	 er	 der	 kommet	 en	mere	

striks	arbejdskultur	og	flere	regler	iblandt	medarbejderne,	som	er	påduttet	af	Illums	nye	ledelse	i	takt	

med	 den	 nye	 vision.	 Derfor	 kan	 det	 argumenteres	 at	 denne	 transformation	 ar	 arbejdskulturen	 kan	

skabe	 problemer	 i	 forhold	 til	 ydelse,	 da	 der	 er	 nogle	 medarbejdere	 som	 ikke	 har	 ændret	 deres	

arbejdskultur	 til	den	nye.	Hvorfor	dette	på	 længeres	sigt	kan	skabe	en	 forringelse	 i	 sammenhængen	

mellem	Illums	vision	og	kultur	og	derfor	skabe	en	negativ	respons,	og	 i	sidste	ende	skabes	et	større	

gap	mellem	 Illums	kultur	og	 vision.	Endvidere,	 kan	man	argumentere	 for	 at	nogle	medarbejder	kan	
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have	følt	sig	stødt	over	at	nogle	brands	og	mærker	er	blevet	lukket	ned,	hvor	personalet	derfor	enten	

har	 rykket	 afdeling	 eller	 er	 blevet	 nødsaget	 til	 at	 finde	 arbejde.	 Ydermere	 har	 Illum	 også	 åbnet	

flagshipstores	og	derfor	ikke	kun	satser	på	koncessioner,	hvilket	også	kan	have	en	effekt	på	kulturen,	

da	de	kun	har	deres	egne	medarbejdere	og	derved	også	forårsage	et	gap.		

		

Image-vision	gap	

Illum	ønsker	at	stadfæste	sig	som	værende	et	 lukusbrand	og	samtidig	anerkendes	som	nordens	mest	

eksklusive	oplevelseshus	hos	deres	interessenter,	der	hovedsageligt	 inkludere	kunder	og	forbrugere.	

Illum	 forsøger	altså	at	opbygge	et	 image,	der	 stemmer	overens	med	disse	karaktertræk	og	 igennem	

deres	vision.	Dette	kan	måles	i	den	måde,	som	Illum	eksempelvis	udvælger	samarbejdspartnere,	som	

det	super	eksklusive	livstils	magasin	Aux	Ville	Du	Monde,	som	er	et	magasin	og	netværk,	der	tilbyder	

concierge	ordninger	 for	deres	medlemmer	og	subscribers	(Illum,	n.d).	Endvidere	er	det	nøje	udvalgt	

designere	og	arkitekter,	som	har	designet	og	udformet	opbygningen	af	 Illums	nye	design	og	æstetik.	

Eksempelvis	er	det	modehuset	Prada,	der	i	samarbejde	med	arkitekthuset	Vilhelm	Lauritzen	og	Illum,	

der	 har	 skabt	 designet	 til	 deres	 3	 etager	 (Costume,	 2016).	 Der	 kan	 argumenteres	 herfor,	 at	 Illums	

vision	og	 image	 stemmer	 forholdsvis	 overens	med	hinanden	efter	 transformationen,	 selvom	skællet	

mellem	Illums	kultur	og	vision	kan	skabe	forvirring	blandt	kunder	og	dermed	påvirke	Illums	opnået	

image.		

	

Image-kultur	gap		

Som	nævnt,	kan	kulturen	 i	 Illum	betegnes	som	værende	 forholdsvis	problematisk,	 som	de	prøver	at	

ændre	på.	Illums	kultur	har	tidligere	været	afslappet,	hvilket	kan	have	skyldtes	den	lave	kundestrøm	

og	derefter	manglende	 engagement	 fra	medarbejderne.	Dette	modarbejder	 Illums	 vision	 om	at	 ville	

tilbyde	 det	 bedste	 af	 det	 bedste,	 da	 servicen	 er	 påvirket	 negativt	 af	 medarbejdernes	 engagement,	

hvilket	 også	 forringer	 oplevelsesaspektet.	 Illums	 interessenter,	 ville	 hermed	 også	 blive	 påvirket	 og	

Illums	 image	 ville	 derfor	 blive	 opfattet	 som	 ringere,	 hvor	 den	 manglende	 sammenhæng	 mellem	

kulturen	og	visionen	er	skadende.		

	

Det	 kan	 af	 overstående	 analyse	 udledes	 at	 Illum	 har	 et	 gap	 imellem	 kulturen	 og	 visionen.	 Illums	

ledelse	har	en	vision	og	et	ambitionsniveau,	hvor	det	ikke	ser	id	til	at	Illums	medarbejdere	har	kunne	

følge	med.	Dette	har	påvirket	kundestrømmen	i	stormagasinet	fordi	der	har	været	forvirring	fra	begge	

parter,	idet	Illum	har	påduttet	en	transformation	ovenpå	koncessionerne	og	samtidig	erstattet	flere	af	

dem	med	flagshipstores,	der	har	haft	egne	medarbejdere	med.	For	at	forsøge	at	rette	på	dette	gap,	skal	

kulturen	 i	 Illum	 genoprettes	 og	 man	 kan	med	 den	 færdige	 transformering,	 argumentere	 for	 at	 det	
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langsomt	 vil	 ske,	 hvilket	 vil	 påvirke	 deres	 overordnet	 image	 og	 kultur,	 samt	 forbrugernes	 samlede	

opfattelse	og	derved	genopbygge	kundestrømmen.	

	

7.2.1	Illums	visuelle	identitet	
Illums	visuelle	identitet	kan	afspejles	i	den	måde	som	stormagasinet	fremstår	efter	transformationen.	

Man	kan	argumentere	for	at	Illum	er	et	særligt	tilfælde,	hvor	deres	corporate	identitet,	i	en	eller	anden	

grad	 er	 påvirket	 af	 deres	 samarbejdspartners	 brands	 og	 de	 brands	 som	 de	 huser.	 Derfor	 sker	

markedsføringen,	både	 igennem	deres	eget	brand	på	egne	kanaler,	men	 i	 høj	 grad	også	 igennem	de	

brands	 som	 de	 samarbejder	 med	 igennem	 deres	 kanaler	 og	 via	 en	 større	 markedsføringsstrategi	

igennem	 tv-spots	 og	 kendisser.	 Dog	 bruger	 Illum	 kun	 deres	 eget	 logo	 og	 navn	 via	 den	 visuelle	 stil	

igennem	emballage,	 i	 form	af	deres	poser	og	også	på	deres	 egen	hjemmeside,	 selvom	de	 forhandler	

flere	 forskellige	 brands.	 På	 baggrund	 af	 disse	 faktorer,	 kan	 man	 argumenterer	 for	 at	 Illum	 har	 en	

endorsed	 identitet	 og	 benytter	 sig	 af	 branded-endorsed	 identitet,	 idet	 de	 har	 en	 overordnet	

organisatorisk	 identitet,	men	 i	 en	vis	grad,	brander	 sig	 igennem	de	brands	 som	de	huser	 (Mollerup,	

1996).	

Transformationen	 af	 Illum	har	 gjort	 at	 de	har	ændret	 en	del	 af	 deres	 visuelle	 elementer,	 heriblandt	

logo,	 hjemmesidedesign,	 emballage	 i	 form	 af	 nye	 poser	 og	 æsker,	 samt	 ændring	 af	 stormagasinet	

fremtoning	både	i	ydre	og	indre	udseende.	Disse	vil	følgende	blive	gennemgået.		

	

Værdier	

Der	kan	argumenteres	for,	at	Illums	transformation	udspringer	dels	af	markedets	behov,	hvor	luksus	

produktet	 dominerer	 i	 forhold	 til	 de	 mere	 traditionelle	 varer,	 i	 henhold	 til	 Lipovetskys	 (2005)	

hypermoderne	 forbruger	og	dels	 grundet	konkurrencen	på	markedet,	 hvor	 Illum	bryder	det	danske	

marked.	 Illum	er	 et	 historisk	hus,	 hvilket	 også	kommer	 til	 udtryk	 i	 deres	 ikoniske	navn,	 bygning	og	

logo.	Ydermere	ønsker	Illum	at	blive	et	mere	international	anerkendt	modehus,	som	henvender	sig	til	

det	mere	luksusbevidste	segment	og	hvor	værdierne	anskuer,	at	tilbyde	det	bedste	af	det	bedste,	med	

henblik	på	at	 tilbyde	 luksusbrands	og	høj	kvalitet	 indenfor	 flere	områder,	heriblandt	mode,	skønhed	

og	gastronomi.	Efter	transformationen	står	det	endnu	mere	klart,	hvor	Illum	gerne	vil	hen	og	hvor	de	

gerne	vil	dominere.	Dette	udtrykkes	 i	den	måde	 Illum	søger	 i	højere	grad,	 at	 indgå	samarbejde	med	

brands,	 som	 ikke	har	eksisteret	på	det	danske	marked	og	måske	 ikke	ville	komme	 til	det	 foreløbigt,	

havde	det	ikke	været	for	transformationen	af	København	som	et	etableret	fashionmarked.	Heriblandt	

kan	 brands	 og	 store	 modehuse	 som	 Prada	 og	 Céline,	 samt	 Bucherer	 nævnes	 (Illum,	 n.d),	 som	 er	

forhandlere	af	højkvalitets	luksusprodukter	(Scandinaviantraveler,	2016).		
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Facade	og	fremtoning	

Illum	prøver	igennem	et	nyt	visuelt	udtryk	at	deres	brand	bliver	associeret	med	luksus	og	kvalitet	end	

tidligere	er	gjort.	Dette	kommer	til	udtryk	i	ændringen	af	Illums	indvendige	indretning,	som	er	blevet	

mere	imødekommen,	åben	og	lys	og	hvor	stemningen	af	kvalitet	igennem	materialerne,	som	marmor,	

guld,	 hvide	 gulve	 og	 sølvfacader	 kan	 betragtes,	 samt	 flere	 vinduer	 der	 frembringer	 mere	 lys	 og	

åbenhed.	Butikkerne	er	således	også	blevet	inddelt	efter	etage	og	opdelt	med	vægge	imellem	sig,	og	er	

rykket	 ud	 i	 siden	 eller	 i	 midten	 som	 en	 ’station’,	 for	 at	 skabe	 mere	 plads	 og	 gøre	 gangene	 mere	

indbydende.	Endvidere	har	 Illums	facade	ændret	sig	på	den	måde,	at	det	som	er	anvendt	 i	det	 indre	

også	er	reflekteret	på	det	ydre,	i	samme	stil	så	looket	går	igen	uanset	om	man	står	indenfor	eller	ude	

foran	 Illum.	 Hvilket	 giver	 det	 et	 mere	 luksuriøs	 og	 glamourøst	 udseende,	 ved	 blandt	 andet	 store	

vinduespartier	og	søjler	af	sten	og	marmor,	der	er	inspireret	af	det	Italienske	(se	bilag	4).		

	

Produkter	

Illum	 har	 ikke	 deres	 eget	 produktmærke	 og	 er	 således	 kun	 forhandler	 af	 andre	 brands	 og	 deres	

produkter.	Disse	brands	er	nogle	af	de	mest	 luksuriøse	brands	og	 større	modehuse	 fra	hele	verden,	

ydermere	er	det	kendte	brands,	 som	står	 tydeligt	 i	 forbrugernes	bevidsthed,	da	de	eksponeres	over	

hele	verden	 igennem	 intens	markedsføring	på	 større	kanaler	end	 Illum	selv	markedsfører	 sig.	Disse	

produkter,	som	Illum	formidler	er	 ikke	billige	produkter,	samtidig	med	at	de	afspejler	en	topkvalitet	

ud	 over	 det	 gennemsnitlige.	 Selvom	 at	 Illum	 er	 forhandlere	 af	 disse	 brands,	 er	 de	 stadigvæk	

flagshipstores	under	 Illums	overordnede	brand	og	 skal	derfor	bruge	 Illums	emballage,	 som	poserne	

der	gives	til	kunden	efter	et	køb,	samt	indpakningspapir	i	silkepapir	og	den	æske,	som	produktet	skal	

pakkes	ind	i.	Dette	er	afspejlet	af	at	kunden	skal	føle	at	de	har	købt	produktet,	som	om	det	var	Illums	

også	 selvom	 mærket	 hedder	 Valentino	 eller	 Marc	 Jacobs	 (Illum,	 n.d).	 Illum	 forhandler	 alle	 slags	

produktet,	hvilket	 skal	 appellerer	 til	 den	bevidste	kunde	om	at	det	kun	er	 Illum	som	skal	bruges	 til	

sådanne	 køb,	 indenfor	mode,	 skønhed	 og	 luksusbetonet	 dagligvarekøb.	 Alt	 dette	 kommer	 i	 samspil	

med	det	faktum,	at	brandet	som	Illum	huser,	fungere	som	et	slags	showroom	og	flaghipstore	for	deres	

modehuse	og	bruger	Illum	som	en	indgangsvinkel	til	det	danske	og	skandinaviske	marked,	som	ellers	

ikke	ville	være	attraktivt	til	at	åbne	en	individuel	butik.	Endvidere,	er	det	ikke	alle	produkter,	som	er	

udstillet	 i	 butikkerne	 og	 derved	 er	 der	 heller	 ikke	 priser	 på	 alle	 produkterne,	 hvilket	 afspejler	

eksklusivitet	 og	 bidrager	 til	 Illums	 positive	 identitet,	 da	 kunderne	 dermed	 kan	mærke	 kvaliteten	 af	

produktet	og	få	en	tilfredsstillende	service	af	medarbejderen,	da	der	implicit	opfordres	til	dialog.			

	

Logo	

Som	nævnt	har	Illum	ændret	deres	logo	i	forbindelse	med	transformeringen	og	er	skiftet	fra	at	have	en	

lille	farve,	med	to	svaler	og	navn	til	at	have	et	stilrent	og	skarpt	logo	med	hvid	skrift	på	sort	baggrund.	
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Både	 skrifttypen	 og	 designet	 af	 skriften,	 samt	 opstilling	 er	 ændret	 og	 poser,	 indpakningspapir	 og	

æsker	er	således	også	ændret	til	samme	stil.	Ydermere,	er	stilen	gjort	mere	ungdommelig	og	skarpere,	

da	Illum	har	fjernet	årstallet	fra	deres	logo,	hvilket	kunne	tyde	på	at	Illums	image	skal	afspejles	som	

værende	ung	og	stilrent	og	ikke	ses,	som	et	gammelt	hus	men	fremstå	ikonisk	uden	at	skulle	reflektere	

til	historien.	

	

Hjemmesidedesign	

Illum	har	desuden	valgt	at	ændre	på	deres	hjemmeside	design,	så	den	også	 følger	deres	nye	stil	 i	de	

visuelle	 elementer	 (Illum,	 n.d).	 Dette	 kommer	 til	 udtryk,	 ved	 at	 hjemmesiden	 i	 højere	 grad	 både	

præsenterer	det	som	Illum	tilbyder,	men	også	deres	interessenter	gennem	visuelle	aspekter,	som	små	

film	og	billedserier.	Det	samme	kommer	udtrykkes	på	deres	sociale	medier.	Eksempelvis	er	det	samme	

udsalgsskilte	 på	 hjemmesiden,	 som	 de	 fremstår	 inde	 i	 stormagasinet	 og	 informationer	 om	

åbningstider,	 events	 og	 tilmeldelse	 af	 magasinet	 Aux	 Ville	 Du	 Monde	 fremstår	 tydeligt.	 De	 samme	

farver,	 som	 stormagasinet	 er	 indrettet	 efter	 går	 igen	 på	 hjemmesiden,	 hvilket	 afspejler	 en	

samhørighed	og	en	bevidsthed	om	æstetik.	Endvidere	er	det	muligt	at	vælge	sprog	på	hjemmesiden,	

hvilket	afspejler	det	internationale	aspekt,	som	Illum	ønsker	at	udtrykke	og	man	kan	argumenterer	for	

at	Illum	ønsker	at	deres	image	kommer	til	syne	i	deres	visuelle	identitet,	ved	at	hjemmesiden	afspejles	

i	stormagasinet.				

	

Vinduesparti				

Illum	har	bevaret	deres	store	vinduesparti	ud	mod	shoppegaden	strøget,	men	 transformeringen	har	

betydet	at	vinduespartiet	er	blevet	udvidet	andre	steder,	som	skal	danne	rammen	for	juleudsmykning	

i	 juletiden.	 Denne	 afspejler	 også	 en	 eksklusivitet,	 hvorfor	 de	 er	 skabt	 i	 temaer	 som	 ’winter	

wonderland’,	 hvor	 æstetik	 og	 design	 kommer	 til	 udtryk.	 Ydermere,	 bruges	 vinduerne	 som	 et	 led	 i	

deres	storytelling,	som	også	skulle	markedsføre	produkter	som	kun	kunne	findes	inde	i	Illum	og	både	

anvendes	i	deres	juleudsmykning	og	deres	sæsonbetonet	udstillinger.	Disse	elementer	i	det	visuelle	er	

for	Illum	en	imageforstærkende	strategi	og	skal	skabe	omtale,	når	disse	udstillinger	kommer	til	syne	

(Olins,	2003).		

	

7.3	Illums	univers	
Dette	 afsnit	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i,	 Illums	 digitale	 brandingstrategi,	 samt	 konteksten	 og	 den	

overordnet	fortælling,	som	afspejles	i	 indholdet.	De	digitale	medier	er	forbrugernes	verden	og	det	er	

interessant	 at	 forske	 i	 hvordan	 Illum	ekspanderes	deres	kommunikation	på	de	digitale	medier,	 som	

deres	 nærmarkedsføring	 og	 i	 den	 sammenhæng	 er	 det	 relevant	 at	 undersøge	 strategien,	 samt	
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fremgangsmåden	og	indholdet.	Endvidere	vil	analysen	tage	udgangspunkt	i	Edelmans	(2010)	teori	om	

digital	 branding	 og	 Haugs	 (2015)	 teori	 om	 indhold.	 Ydermere	 vil	 fortællingen	 om	 Illum,	 tage	

udgangspunkt	 i	 Bærenholdt	 &	 Sundbos	 (2009)	 teori	 om	 storytelling	 og	 teorien	 om	 sanseapparatet	

(Andersen,	2014),	samt	Pine	&	Gilmore	(2009)	der	relatere	sig	til	oplevelsesøkonomien.		

7.3.1	De	sociale	medier	
Illum	 tager	 som	 udgangspunkt,	 fat	 i	 deres	 forbrugere	 igennem	 de	 sociale	 medier,	 hvor	 kanalerne	

Instagram	og	Facebook	danner	rammen	for	deres	kommunikation.			

Der	kan	argumenteres	for	at	vi	i	dag,	bruger	de	sociale	medier	i	langt	højere	grad,	end	vi	nogensinde	

har	gjort	før	(Østergaard,	2005)	og	som	nævnt,	har	internettet	og	den	digitale	udvikling	med	de	sociale	

medier	 ændret	 markant	 på	 denne	 måde,	 som	 brands	 interagere	 med	 forbrugerne	 på.	 For	 at	

forbrugeren	 bliver	 låst	 fast	 i	 loyalitetsloopen,	 er	 det	 i	 dag	 ikke	 nok	 at	 satse	 på	 den	 traditionelle	

marketingsværketøj	AIDA	modellen	(Edelman,	2010).		

I	forhold	til	Illum	betyder	det,	at	de	bliver	nød	til	at	forholde	sig	spændende	i	alle	aspekter.	Det	er	ikke	

kun	i	virkeligheden	at	oplevelsen	eksisterer,	men	i	lige	så	høj	grad	på	de	sociale	medier.	Illum	arbejder	

i	deres	digitale	strategi	med,	at	give	stormagasinet	 flere	 ’aspekter’	eller	 identiteter	og	fokusere	på	at	

lade	niche	være	kernen.	En	nichestrategi	kan	være	en	konkurrencemæssig	strategi	og	fordel	for	Illum,	

hvor	de	forsøger	at	imødekomme	nichemarkedets	særlige	behov	og	interessenter	for	at	differentierer	

sig	 (Kapferer	 &Bastien,	 2012).	 Forbrugernes	 udelukkende	 berøringspunkter	 med	 brandet	 er	 ikke	

nødvendigvis	 de	 primære,	 men	 kan	 både	 være	 kanaler,	 som	 brandet	 har	 kontrol	 over,	 såvel	 som	

kanaler	brandet	ikke	har	kontrol	over,	hvilket	omfatter	word-of-mouth,	som	ifølge	Edelmann	i	dag	er	

den	vigtigste	influens	på	en	forbrugers	købssituation.	Forbrugeren	er	medvirkende	til	at	producere	og	

distribuere	indhold	og	information	via	deling	og	tags	på	de	sociale	meder,	hvilket	gør	at	brugergeneret	

indhold	 i	 højere	 grad	 er	 tilgængeligt	 og	 når	 en	 forbruger	 søger	 informationer	 omkring	 Illum,	 eller	

inspiration	 er	 det	 ikke	 kun	 via	 etableret	 kanaler,	 såsom	 deres	 egen	 hjemmeside,	 men	 også	 i	 langt	

højere	grad	via	eksponering	på	de	sociale	medier	gennem	andre	forbrugere.	Disse	forhold	anerkender	

Illum,	 hvilket	 har	 betydning	 for	 deres	 brandingstrategi	 og	 indhold,	 hvor	 de	 anerkender	 at	

forbrugerens	behov	for	at	vedligeholde	relationer	og	indgå	i	 fællesskaber	og	hvor	interaktionen	ikke	

kun	foregår	 før,	men	også	under	og	efter	købet	eller	oplevelsen.	Derfor	har	Illum	allieret	sig	med	en	

række	danske	mode-	og	livsstilsbloggere	som	har	til	formål	at	reklamere	på	deres	egne	kanaler	på	de	

sociale	medier	og	via	deres	egen	blog.	Dette	kan	især	ses	under	hashtagget	#illumrooftop	og	#illum,	

hvor	indholdet	er	pizza	eller	andet	madrelateret	på	Illum	rooftop,	eller	en	tur	nede	i	prøverummene	

på	 en	 af	 etagerne.	 Samt	 en	 lancering	 af	 et	 produkt,	 som	 findes	 i	 Illums	beautyunivers,	 som	holdes	 i	

Illums	rooftop	(Se	bilag	5).		
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Dette	 understøttes	 af	 Edelman	 (2010),	 teori	 om	 at	 evaluering	 og	 advokering	 i	 langt	 højere	 grad	 er	

vigtige	 for	 forbrugerens	beslutningsrejse	og	samtidig	at	 image	bliver	påvirket	af	 forskellige	 faktorer,	

som	 måske	 i	 højere	 grad	 er	 påvirket	 af	 forbrugernes	 netværk	 gennem	 sociale	 medier.	 Endvidere	

mener	 han	 at	 forbrugernes	 oplevelser	 eller	 berøringsflader,	 som	 forbrugerne	 har	 med	 brandet	 er	

vokset	i	takt	med	fremkomsten	og	påvirkningen	af	de	digitale	medier	(Edelman,	2010).			

	

I	 forhold	 til	 indholdsstrategien	 af	 Illums	 kommunikation	 på	 de	 sociale	 medier,	 har	 Haug	 (2015)	

opstillet	en	række	kriterier	for	det	gode	indhold	og	virkemidler	herfor.		

Generelt	set,	er	der	en	god	flow	i	Illums	opslag	på	platformen	Instagram,	hvor	der	kommer	flere	opslag	

i	 løbet	af	dagen	og	 især	 i	udsalgsperioderne	kan	der	være	 intensiveret	 trafik.	Selvom	Illum	er	aktive	

med	opslag,	er	det	ikke	fordi	de	bombarderer	deres	følgere	med	indhold,	da	billederne	er	forholdsvise	

stilrene	 og	 ikke	 er	 ’rodet’	 at	 se	 på.	 Endvidere	 er	 der	 en	 passe	 tekst	 til	 hvert	 billede,	 for	 at	 pirre	

nysgerrigheden	 og	 lokke	 en	 købsstemning	 ud	 af	 forbrugeren	 eller	 følgeren.	 Haug	 (2015)	 anbefaler	

nemlig	 at	 emnet	 skal	 være	 konsekvent	 og	 have	 en	 god	 timing,	 som	 kan	 referer	 til	 trin	 1:	køb	vores	

produkt	 (Haug,	 2015).	 Dog	 kan	 det	 vanskeliggøre	 situationen	 og	 timingen,	 at	 man	 på	 eksempelvis	

Instagram	ikke	kan	se	tidpunkt	eller	interval	for	hvornår	et	billede	er	lagt	ud,	hvilket	kan	stride	imod	

at	forbrugeren,	når	at	kommentere	eller	reagere	på	opslaget	før	det	vil	være	irrelevant	for	dem.	Der	er	

det	lettere	på	kanalen	Facebook,	hvor	man	kan	se	tidpunkter	for	opslaget	og	derved	kan	forbrugeren	

kommentere	 eller	 reagere	 med	 det	 samme,	 hvis	 det	 var	 et	 produkt,	 som	 de	 gerne	 ville	 have	 fat	 i.		

Samtidig	er	det	ifølge	Haug	(2015)	relevant	at	kommunikationen	omkring	brandet	opdateres	løbende,	

hvilket	eksempelvis	kunne	være	når	Illum	har	holdt	et	arrangement	eller	event	at	der	bliver	opdater	

imens	 og	 efter,	 	 så	 forbrugere	 kan	 se	 dette	 og	 eventuelt	 være	mere	 opmærksomme	 på	 næste	 gang	

Illum	holder	event.	Hvilket	også	højner	frekvensen	for	trin	2:	hør	om	vores	forretning,	da	alle	ting	som	

sker	i	Illum	er	relevant	for	forbrugeren	og	derved	tilbage	til	Illum	igen,	da	forbrugeren	vil	komme	ind	

som	 kunde,	 næste	 gang.	 Endvidere	 argumentere	 Haug	 (2015),	 for	 at	 brandet	 intensiverer	 deres	

kommunikation	nogle	måneder	inden	og	efter	selve	arrangementet,	da	der	kan	være	følgere	som	vil	se	

opslagene	på	forskellige	tidspunkter.	Dette	eksempel	på	indhold	kunne	være,	da	der	var	Copenhagen	

Fashionweek	og	Illum	var	host	for	et	fashionshow,	hvor	de	brands	som	Illum	huser	var	repræsenteret.	

Teksterne	til	billederne	er	generelt	kortfattede	og	præsenterer	det	som	billedet	skal	illustrerer,	for	det	

meste	er	det	billeder	af	mode	eller	beauty	 forslag,	hvor	disse	 ikke	kræver	den	 lange	 tekst.	Desuden	

ville	dette	 leve	op	til	det	trin	3:	vi	fortæller	om	det,	vi	brænder	for,	 (Haug,	2015).	Selvom	teksterne	er	

forholdsvis	 uformelle,	 ligger	 der	 ikke	meget	 op	 til	 dialog	 eller	 deling,	 hvilket	 gør	 kommunikationen	

envejs	og	 i	 forhold	 til	værditrappens	 trin	4:	hvordan	kan	vi	hjælpe	dig,	med	det	du	brænder	for	halter	

dette	 og	 indikerer	 at	 Illums	 kommunikation	 er	 mere	 afsenderorienteret	 end	 netværksorienteret	

hvorfor	 trin	5:	hvordan	kan	vi	sammen	forandre	verden	 falder	helt	 fra.	Dette	kan	 indebærer	at	 Illums	
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kanaler,	 handler	mere	 om	 at	 skabe	 awareness	 og	 hvor	 de	måske	 halter	 på	 elemeter	 som	 at	 hjælpe	

forbrugerne	med	 at	 sprede	word-of-mouth	 via	 de	 sociale	medier.	 Dog	 kan	man	 argumentere	 for	 at	

Illums	sociale	medier	kun	skal	bruges	til	netop	denne	årsag,	da	forbrugerne	er	nødsaget	at	komme	ind	

til	 Illum	 og	 opleve	 der	 derefter,	 for	 at	 sprede	word-of-mouth.	Dog	 kan	 det	 tabe	 nogle	 forbrugere	 i	

evalueringsprocessen	 (Edelman,	2010)	og	derfor	 er	det	 ikke	 at	 foretrække	 (Haug,	 2015).	Endvidere	

foretrækker	 Haug	 at	 indholdet	 i	 kommunikationen	 skal	 tilegnes	 den	 følelsesladet,	 overraskende	 og	

underholdende	egenskab,	hvor	Illums	opslag	ikke	appellerer	til	disse,	selvom	de	gerne	vil	positioneres	

som	et	oplevelseshus.	Dog	er	deres	coverbillede	på	kanalen	Facebook	en	billede	af	deres	rulletrappe,	

hvilket	 dog	 kunne	 appellere	 til	 disse	 egenskaber.	 Igen,	 henviser	 jeg	 til	 samme	 argument	 som	

overstående.	 Haug	 (2015)	 argumenterer	 dernæst	 for,	 at	 godt	 indhold	 på	 de	 sociale	 medier	 er,	 at	

kommunikationen	 er	 visuel,	 som	 skal	 sætte	 gang	 i	 sanserne	 og	 skabe	 en	 indtryksfuld	 oplevelse	 hos	

brugerne	da	de	ikke	altid	efterspørg	reklamebilleder,	men	også	autentiske	amatørfotografier.	Sådanne	

billeder	 og	 opslag	 står	 Illum	 ikke	 selv	 for,	men	derimod	disse	 bloggere,	 som	har	haft	 en	 oplevelse	 i	

Illum	og	’reklamerer’	for	det	via	deres	sociale	medier,	hvorfor	dette	kan	bidrage	til	Illums	personlighed	

og	derved	trigge	forbrugeren.		Ydermere	er	Illums	billeder	og	opslag	ikke	relativ	personlige,	men	dette	

brydes	 når	 bloggerne	 og	 andre	 deler	 billeder	 af	 deres	 oplevelser	 i	 Illum,	 hvilket	 gør	 det	 lettere	 for	

forbrugeren	at	relatere	og	identificere	sig	med	(Haug,	2015).			

	

7.3.2	Den	gode	fortælling	
Man	kan	argumentere	for,	at	det	kan	være	svært	for	en	brand	at	anskue	forbrugerne	og	kunder,	som	

en	 samlet	 gruppe,	 da	 der	 kan	 være	 forskellige	 præferencer	 og	 interesser	 blandt	 disse.	 Ikke	 desto	

mindre,	 er	 det	 hvad	 Illum	 prøver	 at	 brande	 sig	 efter,	 da	 de	 igennem	 deres	 sociale	medier	 og	 egen	

platform,	prøver	at	 fortælle	en	historie	om	stormagasinet.	Dette	komme	til	syne	igennem	billeder	på	

Instagram	og	annonceringer	på	Facebook,	hvor	alsidigheden	er	gennemskuelig	og	med	en	tekst,	som	

passer	 til	 (Instagram	n.d).	 Illum	prøver	at	 ramme	majoriteten	ved	at	oplyse	om	de	mærker,	 som	de	

huser	og	om	koncerter	på	en	etage	og	nye	smage	som	optræder	 i	 rooftop	(Alt,	2016).	 Ifølge	Pine	og	

Gilmore	 (2009)	 er	 dette	 tegn	 på	 oplevelsesdesign,	 hvor	 den	 gode	 oplevelse	 er	 afhængig	 af	 en	

mindskning	i	forskellen	af	det,	som	forbrugeren	stiller	sig	tilfreds	med	og	det	som	forbrugerens	faktisk	

ønsker.	Dette	kan	understøttes	af	at	 forbrugerne	bruger	de	sociale	medier	 til	at	søge	 inputs,	 som	de	

kan	identificere	sig	med	og	de	 interesser	som	de	har,	men	oplever	at	blive	påvirket	til	noget	de	 ikke	

vidste	de	ønskede.	Dette	kan	betegnes	som	en	måde,	hvorpå	Illums	fortælling,	skaber	hos	forbrugerne	

et	forsøg	på	selv	at	designe	den	oplevelse	som	de	ønsker	og	forventer	(Pine	&	Gilmore,	2009).	Denne	

forudsætning	understøttes	 af	Bærenholdt	&	Sundbo	 (2009),	 hvor	de	 argumenterer	 for	 at	 oplevelser	

ikke	kun	skabes	af	afsenderen,	men	derimod	opstår	i	mødes	med	individet	(forbrugeren).	Ifølge	dem,	
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baserer	forbrugeren	netop	sit	forbrug	på	et	individualistisk	værdigrundlag,	som	knytter	sig	til	behovet	

for	selvrealisering	og	som	tager	udgangspunkt	i	de	’produkter’	eller	’oplevelser’	som	skaber	værdi	for	

deres	 livsprojekt.	 Derfor	 skal	 Illum	 forholde	 sig	 til	 at	 forbrugeren	 ikke	 kun	 identificeres	 igennem	

interesser,	men	også	med	mål,	der	stemmer	overens	med	deres	individuelle	livsprojekt.		

Forbrugerne	 i	dag,	 forventer	 specifikke	og	autentiske	oplevelser,	 som	står	 i	 relation	 til	minderne	og	

forventningen	 om	 fremtidige	 oplevelser,	 der	 skaber	 en	 følelsesmæssig	 relation,	 hvorfor	 Pine	 og	

Gilmore	 (2009)	 argumenterer	 for	massetilpasning,	 hvor	 forbrugerenes	 individuelle	 behov	 bør	 være	

udgangspunkt	 for	 en	 respons	 om	 ønsker	 og	 ikke	 et	 så	 varieret	 udbud	 som	muligt.	 Selvom	 at	 Illum	

tilbyder	forskellige	produkter,	er	det	dog	inde	for	samme	behovsrelateret	perspektiv,	hvor	kunden	får	

tilfredsstillet	de	samme	behov	og	ikke	bliver	overrumplet	over	tilvalg	eller	fravalg.	Illum	brander	sig	

selv	på	de	 sociale	medier,	hvor	de	 skaber	en	oplevelse	og	en	 fortælling	med	billeder	af	deres	 tøj	og	

især	 rulletrappen	 er	 blevet	 omdrejningspunkt	 for	 flere	 tags	 og	 delinger.	 Heri	 kan	 der	 opbygges	 en	

spænding,	 for	 hvor	 finder	 man	 rulletrappen	 i	 stormagasinet	 og	 hvad	 er	 der	 for	 enden	 og	 på	 de	

forskellige	 etager.	 Samtidig	 er	 det	 fortællingen	 og	 illusionen	 om	 et	 historisk	 og	 ikonisk	 hus,	 som	

tilbyder	nærmest	alt	hvad	hjertet	kan	begære.	

	

En	verden	af	inspiration		

Med	fortællingen	om	a	world	of	inspiration	beskriver	de	attributterne	 ’world’	og	 ’inspiration’,	som	er	

på	 engelsk,	 fordi	 Illum	 holder	 sig	 international	 på	 deres	 egen	 hjemmeside	 og	 også	 inde	 i	

stormagasinet.	Med	 denne	 fortælling,	 skabes	 der	 en	 relevans	 for	 forbrugeren,	 idet	 det	 underbygger	

Lipovetskys	(2005)	teori	om	den	hypermoderne	forbruger,	som	i	stigene	er	grad	er	bevidst	om	sit	eget	

ansvar	 og	 hvor	 tid	 er	 noget	 man	 anser,	 som	 noget	 af	 det	 dyrebareste	 i	 verden.	 Denne	 fortælling	

appellerer,	 til	dette	ved	at	understrege	eksklusiviteten	 i	 at	bruge	 ’world’	og	 ikke	butik	eller	 shop	og	

derved	tillægger	det	en	refleksion	hos	forbrugeren,	som	måske	ikke	ville	bruge	sin	dele	eller	alt	sin	tid	

i	 en	 butik	 for	 at	 shoppe,	 men	 i	 en	 verden,	 der	 vil	 de	 gerne	 hen	 fordi	 det	 appellere	 til	 den	 måde	

forbrugeren	 anskuer	 sin	 egen	 livsprojekt,	 hvor	 ønsket	 eller	 behovet	 ville	 at	 befinde	 sig	 inde	 i	 en	

eksklusiv	 verden.	 Derfor	 afspejler	 de	 valgte	 attributter	 også	 både	 ønskværdighed	 og	

leveringsdygtighed,	 samt	 elementer	 af	 unikhed	 og	 æstetik.	 Desuden	 kan	 denne	 fortællingen	 vække	

følelses-	 og	 oplevelsesbaseret	 billeder,	 hvor	 den	 understimulerede	 forbruger	 ville	 skynde	 sig	 ind	 til	

Illum,	for	at	få	inspiration	tilført	sin	egen	verden.			

	

Beauty	og	modeunivers		

Med	denne	fortælling	om	et	univers,	bringer	det	samme	attribut	om	fortællingen,	at	Illum	er	et	univers	

af	 mode	 og	 skønhed	 hvilket	 i	 høj	 grad	 afspejler	 forbrugerens	 ændrede	 behov	 for	 nydelse	 og	

selvrealisering.	 Endvidere	 spiller	 denne	 fortælling,	 på	 de	 samme	 følelses-	 og	 oplevelsesbaseret	
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element,	hvor	forbrugeren	bliver	fortryllet	af	 fortællingen	om	et	helt	univers,	hvor	dette	kunne	ligge	

sig	 til	 eventyrforestillinger	 og	 fortællinger,	 hvilket	 tilføjer	 appeal	 til	 forbrugerens	 livsprojekt.	

Ydermere	er	der	i	denne	fortælling	også	elementer,	som	appellerer	til	unikhed	og	ønskværdighed.	Især	

for	den	kvindelige	forbruger,	som	måske	ville	blive	henrykt	over	at	befinde	sig	i	et	univers	fyldt	med	

tøj,	sko	og	lækre	beauty	produkter,	som	man	’bare	kunne	tage	af’.	

	

Disse	fortællinger	fungere	som	et	effektiv	virkemiddel	for	Illum	i	fortællingen	og	brandingen	omkring	

stormagasinet	udbud,	hvor	begge	fortællinger	kan	skabe	en	følelsesmæssig	relation	mellem	Illum	og	

deres	 kunder.	 Disse	 fortællinger	 appellerer	 til	 de	 menneskelige	 behov,	 som	 kan	 gøre	 livet	 mere	

meningsfuldt	 for	 kunden,	 samtidig	 med	 at	 involvere	 dem	 følelsesmæssig	 med	 tangenterne	 om	 at	

befinde	 sig	 i	 et	 univers	 eller	 i	 en	 anden	 verden	 hvor	 skønhed	 og	 unik	 er	 lov.	 Samtidig	 stimulere	

fortællingerne,	 til	 fantasi	 og	 forestillinger	 hos	 forbrugerne.	 Dog	 halter	 de	med	 at	 adsprede	 og	 give	

opmærksomhed,	da	de	ikke	giver	opmærksomhed	til	 Illum	rooftop	og	på	luksusaspektet	og	samtidig	

kan	de	mangle	kraft	til	at	opbygge	fællesskaber	både	imellem	kunden	og	Illum,	men	også	fællesskaber	

på	de	sociale	medier.			

7.3.3	Forbrugerens	møde	med	oplevelsen	
For	at	få	en	dybere	forståelse	af	det	ydre	oplevelsesdesign,	men	også	de	interne	processer	som	finder	

sted	i	forbrugerens	møde	med	en	oplevelse	gennem	stimuli,	vil	det	i	analysen	belyses	gennem	teorien	

om	 sanseapparatet,	 som	 inkludere:	 synsansen,	 høresansen,	 lugtesansen,	 smagssansen	 og	 følesansen	

(Andersen,	2014,	s.44).	Som	et	led	i	Illums	transformering,	er	det	vigtigt	at	spille	på	alle	tangenter	og	

især	på	 forbrugerens	 selektive	 tolkning	 igennem	stimulering,	 som	 leder	 til	 at	 sansernes	 eksponeres	

igenne	opmærksomhed,	tolkning,	perception	og	lagring.	Dette	er	understøttet	af	Bærenholdt	og	Sundbo	

(2009),	 som	 definerer	 oplevelser,	 som	 en	 aktivitet	 der	 skaber	 en	 mental	 proces	 i	 forbrugeren	 og	

samtidig	 skaber	 øget	 involvering	 (Bærenholdt	 &	 Sundbo,	 200).	 Samt	 Pine	 og	 Gilmore	 (2009),	 som	

tolker	 oplevelsen	 som	 spændingen	 mellem	 det	 kendte	 og	 ukendte,	 hvor	 designet	 af	 oplevelsen	 er	

væsentlig	 i	 forhold	 til	 den	 indre	 effekt	 som	 skabes	 hos	 forbrugeren	 og	 skal	 være;	 iscenesat,	

mindeværdige,	personlige,	afgrænset	af	tid	og	afhængig	af	sanser	(Pine	&	Gilmore,	2009).		

Følgende	vil	være	en	gennemgang	af	hvordan	forbrugeren	bliver	eksponeret,	så	snart	de	træder	ind	af	

dørende	i	Illum.		

	

Synssansen	

Når	man	træder	 ind	af	dobbeltdørene	 i	en	af	 indgangene	 i	 Illum	(der	er	 fire),	bliver	man	mødt	af	en	

æstetik	 og	 renhed,	 hvor	 hvid	 marmor	 går	 igen	 over	 hele	 stueetagen.	 Forbrugeren	 bliver	 næsten	

forblændet	fordi	 lyset	gør	det	så	skarpt	at	man	vågner	af	det.	Der	er	pænt	opstillet	 i	 ’stationer’,	hvor	
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forskellige	 mærker	 hører	 hjemme	 og	 man	 kan	 bare	 hen	 til	 en	 vilkårlig	 og	 vælge	 produkt	 eller	

behandling.	Går	man	videre,	kommer	man	ind	til	accesories	hvor	der	igen	er	pænt	opstillet,	med	tasker	

og	hvor	Bucherer	ligger,	hvor	man	kan	købe	armbåndsure.	Her	er	der	gulvtæppe	på	og	urene	ligger	i	

en	 glasmontre,	 lige	 til	 udstilling.	 Ydermere,	 er	 der	 små	 båse,	 hvor	 kunden	 kan	 sidde	 inde	 og	 få	 en	

personlig	betjening.	 I	midten	er	den	famøse	rulletrappe,	som	afspejles	 i	samme	farver,	som	resten	af	

stueetagen.	Går	man	videre	op	på	etagerne,	møder	man	kvindeetagen,	hvor	der	også	er	skouniverset	

(shoeheaven),	 som	også	er	dækket	med	gulvtæppe	og	koncessionerne	 ligger	ude	 til	 siderne,	 så	man	

kan	gå	ind	som	var	det	en	separat	butik.	På	etagen	med	mode	til	mænd,	er	det	samme	indretning,	der	

er	bare	ikke	nogen	skoafdeling,	men	hver	koncession	ligger	ude	til	siderne,	hvor	der	er	pænt	og	orden.	

Bevæger	man	sig	længere	op	møder	man	børneuniverset,	som	er	indrettet	som	en	stor	børnebutik	og	

øverst	 er	 boliguniverset,	 der	 er	 indrettet	 på	 samme	 vis	 som	 stueetagen,	 customer	 lounge,	 hvor	

forbrugeren	kan	sidde	i	kunde	service	og	få	hjælp.	Sidst	ligger	Illum	rooftop,	som	er	i	den	ene	halvdel	

af	afdelingen	og	er	for	sig	selv,	hvor	restauranterne	ligger	som	perler,	med	også	i	hver	deres	’station’,	

hvor	 forbrugeren	 kan	 vælge	 lige	 der	 de	 har	 lyst	 til	 at	 spise	 eller	 nyde	 en	 drink.	 Der	 er	 orden	 på	

indretningen	og	stormagasinet		er	æstetisk	og	med	fokus	på	design.	Forbrugeren	bliver	ikke	stresset	af	

at	 gå	 rundt,	 fordi	 der	 er	 orden	 i	 koncessionerne	 og	 de	 ligger	 ikke	 oven	 i	 hinanden.	Medarbejderne	

bærer	sort,	så	de	ikke	bryder	synet	fra	produkterne.	Dog	er	de	undtaget	i	beauty	universet,	hvor	der	er	

flere	medarbejder,	som	har	hvide	kitler	på.	Endvidere	er	der	kælderetagen,	som	huser	den	italienske	

restaurant,	 med	 udtrykket	 af	 Italien	 og	 et	 tilhørende	 Italiensk	 gastronomisk	 supermarked.	 Holms	

bager	ligger	også	i	kælderetagen,	hvor	synes	af	store	kager	møder	og	tiltrækker	forbrugeren.	Når	Illum	

holder	udsalg	 er	det	de	 samme	gule/sorte	udsalgsskilte,	 som	står	 i	 alle	koncessionerne,	hvor	det	 er	

også	er	de	samme	gule/sorte	skilte	som	findes	på	deres	hjemmeside	og	sociale	medier.	Desuden	går	

selve	 Illums	 æstetiske	 design	 igennem	 i	 hele	 stormagasinet,	 hvor	 kun	 koncessionerne	 bryder	 med	

deres	egne	farvevalg	i	forhold	til	deres	brand	og	til	det	mærke	de	repræsenterer.		

	

Høresansen	

Når	forbrugeren	træder	ind	af	dørene	i	Illum,	møder	der	dem	en	susen	ved	dørene	og	dernæst	musik	

fra	højtalere.	Det	er	forskellige	musik	på	etagerne,	hvor	stueetagen	har	samme	musik	som	etagerne	til	

kvinder	og	mænd.	Men	på	etagen	i	børneuniverset	er	der	en	anden	slags	musik,	som	henvender	sig	til	

børnene.	I	Illums	rooftop	er	der	endnu	en	slags	musik,	som	skal	appellere	til	det	’at	dine’	og	slappe	af.	

Det	samme	gør	sig	gældende	i	kælderetagen,	hvor	der	også	er	en	Italiensk	restaurant	og	Holms	bager	

og	 samme	 musik	 som	 i	 stueetagen	 da	 man	 kan	 høre	 samme	 musik.	 Endvidere	 er	 det	 italienske	

medarbejdere,	som	snakker	italiensk,	hvilket	efterlader	et	indtryk	hos	forbrugeren.	
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Lugtesansen	

Da	forbrugeren	kommer	ind	i	beauty	universet	stimuleres	lugtesansen	ved	den	intense	duft	af	parfume	

som	er	blevet	 sprøjtet	med.	 I	 kælderetagen	er	det	 en	blanding	 af	 brød	 fra	Holms	bager	og	 Italiensk	

pizza	og	kaffe	der	pryder	 forbrugerens	 lugtesans.	Endvidere	 er	det	duften	af	 læder	 i	 afdelingen	ved	

accessories	på	grund	af	de	mange	lædertasker,	som	står	i	koncessionerne	og	det	samme	på	etagen	for	

kvinder,	da	de	mange	støvler	og	sko	 i	 shoeheaven	står	der.	 I	boligetagen	er	det	 igen	duften	af	kaffe,	

fordi	der	ligger	en	kaffecafe	i	hjørnet,	som	tilbyder	kaffe	og	croissanter.	Endvidere	er	det	duften	af	mad	

som	pryder	i	Illums	rooftop.	Der	er	både	pizza	duft	og	duften	af	bøf,	fra	de	adskillige	restauranter.		

	

Smagssansen	

Smagssansen	 bliver	 stimuleret	 på	 denne	måde,	 at	 duftene	 som	 forbrugerne	møder	 er	 så	 kraftige	 at	

smagssansen	bliver	påvirket.	Dette	er	en	fordelagtig	attribut	for	Illums	rooftop,	da	forbrugeren	bliver	

eksponeret	i	en	sådan	grad	at	de	bliver	sultne	eller	tørstige	og	derfor	går	i	restauranterne.	Endvidere,	

er	 der	 med	 events	 i	 Illum	 smagsprøver	 på	 italienske	 vine,	 eller	 der	 bliver	 lavet	 drinks,	 som	

forbrugeren	 kan	 gå	 hen	 og	 smage	 og	 tage	 med	 mens	 de	 kigger	 videre.	 Dette	 er	 både	 Illums	 egne	

restauranter	der	laver	smagsprøver,	men	kan	også	være	et	event	for	andre	brands	som	bruger	Illum	

som	kanal	til	at	brande	sig	selv	på,	da	deres	lokaler	afspejler	dette	brand	(Facebook,	n.d).		

	

Følesansen	

Følesansen	bliver	stimuleret	i	den	måde,	som	produkterne	er	udstillet	på,	hvor	forbrugeren	kan	tage	

fat	 og	 føle	på	produktet,	 som	 stimulere	 eksponeringen	 for	 en	købssituation.	Oftest,	 er	 det	 bedre	 for	

forbrugeren	at	kunne	 føle	på	et	produkt,	eller	prøve	det	 i	deres	overvejelsesproces	 for	at	generer	et	

køb.	Ydermere,	bliver	forbrugeren	stimuleret	i	Illums	rooftop,	hvor	de	kan	sidde	udenfor	og	føle	solens	

stråler,	 i	 sommermånederne	 eller	 den	 friske	 luft	 i	 efterårs-	 og	 forårsmånederne,	 samt	 i	

vintermånederne	 under	 varmelamperne.	 Endvidere,	 kan	 forbrugeren	 i	 beauty	 univers	 booke	 en	

behandling,	hvori	de	kan	føle	hvordan	produkterne	føles,	som	kan	stimuler	og	genere	til	køb.	

	

De	overstående	faktorer,	spiller	alle	sammen	i	at	skabe	en	individuel	oplevelse	for	forbrugeren.	Derfor	

kan	man	argumentere	for	at	de	sfærer,	som	er	præsenteret	af	Pine	og	Gilmore	(200),	alle	bliver	brugt	

kreativt	 og	 derfor	 kan	 det	 at	 gå	 i	 Illum	 betegnes	 som	 en	 oplevelse	 for	 forbrugeren.	 Underholdning	

bliver	 eksponeret	 	 i	 den	 passive	 absorbering,	 som	 forbrugeren	 oplever	 i	 form	 af	 de	 overstående	

sanseindtryk.	 Uddannelse	 kommer	 til	 udtryk	 i	 den	 måde,	 hvorpå	 forbrugeren	 selv	 kan	 deltage	 i	

oplevelsen	ved	 selv	 at	 føle	og	 røre	ved	produkterne	og	 smage	på	produkter	der	 tilbydes.	Endvidere	

kommer	eskapisme	til	udtryk	igennem	forbrugerens	fordybelse	i	oplevelsen	når	de	bevæger	sig	rundt	i	

Illum.	Æstetik	 kommer	 til	 udtryk	 i	 den	måde	 som	 forbrugeren	 er	 til	 stede	 og	 bare	 lader	 sig	 passivt	
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stimuleres	 igennem	 sanserne.	 Overstående	 stimuleringer	 af	 sanserne,	 tilegner	 nydelse	 hos	

forbrugeren	 og	 lader	 dem	 blive	 opslugt	 i	 helheden	 af	 oplevelsen.	 Derudover	 er	 brugen	 af	

sanseapparaterne	 en	 god	marketingsstimuli	 for	 Illum,	 for	 næste	 gang	 forbrugeren	 dufter,	 ser,	 føler	

eller	smager	noget	som	kan	kobles	til	deres	oplevelse	i	Illum,	vil	dette	have	lagret	i	deres	bevidsthed,	

hvilket	 gør	 dem	mere	 eksponeret	 til	 at	 forblive	 kunder	 i	 Illum	 og	 eventuelt	 sprede	word-of-mouth	

baseret	ud	fra	deres	oplevelse	(Andersen,	2014,	s.44-54).	

	

7.4	Luksusforbrug			
Dette	 afsnit	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 Illums	 forbruger	 og	 luksus	 aspektet,	 hvor	 teorien	 om	Maslows	

behovspyramide,	 vil	 danne	 rammen	 for	 forskningen,	 samt	 Lipovetsky	 (2005)	 teori	 om	 den	

hypermoderne	forbruger.	Analysen	vil	fokusere	på,		hvorledes	Illum	opfattes	som	luksus	i	henhold	til	

Illums	overordnet	identitet	og	hvorfor	luksusmarkedet	kan	være	interessant	i	forhold	til	Illums	brand.		

7.4.1	Den	hypermoderne	forbruger	
Ifølge	 Lipovetsky	 (2005)	 er	 den	 postmoderne	 forbruger	 blevet	 erstattet	 med	 den	 hypermoderne	

forbruger,	hvor	samfundsmæssige	elementer	som,	tid,	opmærksomhed,	rum,	plads,	fred	og	ro,	natur	og	

sikkerhed	 udgør	 forbrugskulturen	 (Lipovetsky,	 2005).	 Han	 fortsætter:	 ’hyperconsumption	 is	 a	

consumption	which	 absorbs	 and	 integrates	 greater	 and	 greater	 portions	 of	 social	 life,…	 and	which	 is,	

rather	arranged	 in	such	a	way	to	meet	 individuals	ends	and	criteria,…	which	makes	everyone	consume	

first	and	foremost	for	their	own	pleasure	rather	than	out	of	rivalry	with	others’	(Lipovetsky,	2005,	s.11).	

Lipovetsky	betegner	hyperforbrug,	 som	en	 form	 for	 indadvendt	 forbrug,	hvor	 tidligere	den	 tidligere	

postmoderne	 forbrugskultur	 ansås	 for	 at	 være	 udadvendt.	 Det	 emotionelle	 og	 oplevelsesorienteret	

aspekt	 ved	 forbrug	 er	 central	 i	 den	 nye	 form	 for	 forbrug,	 som	 tager	 i	 højere	 grad	 udgangspunkt	 i	

individet.	Endvidere	 tilføjer	han,	 ’today	goods	are	purchased	less	with	a	view	toward	social	distinction	

and	 more	 with	 the	 view	 towards	 personal	 sensations	 and	 satisfaction’…’the	 hyper-consumer	 society	

coincides	with	 the	 triumph	of	a	 consumerism	 that	 is	driven	more	by	 emotion	 than	by	popular	opinion,	

and	 is	more	about	amusement	 than	prestige’	(Lipovetsky,	 2005).	 I	 dette	 udlæg	 argumentere	 han	 for,	

hvordan	det	hypermoderne	forbruger	markant	adskiller	sig	fra	det	postmoderne,	hor	denne	kultur	var	

drevet	af	selviscenesættelse	og	social	status.	Det	hypermoderne	forbruge	har	dog	ikke	meget	at	gøre	

med	social	iscenesættelse,	hvor	der	fokuseres	mere	på	hvad	der	er	godt	for	individets	selv	og	hvordan	

tiden	udnyttes	bedst.	Dette	stemmer	overens	med	det	faktum	at	det	immaterielle	forbrug,	synes	at	få	

større	 betydning	 fremover,	 hvor	 forbrugskulturen	 former	 sig	 således	 at	 tid	 skal	 udnyttes	 og	 derfor	

ikke	spildes	på	kedelige	og	vaneprægede	opgaver.	Derfor	kan	det	argumenteres	for,	at	den	nye	luksus	

vil	udgøre	elementer,	 som	produkter,	oplevelser	og	service	der	 imødekommer	disse	behov	 individet	

har.	Ydermere,	kan	dette	skift	betegnes	som	værende	en	mere	introvert	form	for	luksus,	som	baseres	
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på	 nydelse	 og	 tilfredsstillelse	 af	 egne	 behov,	 frem	 for	 den	 postmoderne	 tilgang	 der	 baserede	 sig	 på	

ekstrovert	 og	 demonstrativt	 frembrusende.	 Netop	 i	 forbrug	 af	 luksusvarer,	 er	 dette	 explicit,	 idet	

luksus-	og	dyre	produkter	blev	købt	 i	et	 forsøg	på	at	udstille	 sig	selv	og	opnå	social	 status	og	social	

anseelse.	Dog	kan	dette	stadig	anes	en	smule	i	den	hypermoderne	forbrugskultur,	men	i	 langt	højere	

grad	 er	 luksusvarer	 et	 tegn	 på	 egen	 tilfredsstillelse,	 der	 opnås	 ved	 køb	 og	 isæt	 brugen	 af	 et	 dyrt	

produkt.	Som	Jeanette	Aaen	udtaler,	er	forbrugerne	færdige	med	brug-og-smid-ud	kulturen,	hvori	der	

ligger	at	forbrugeren	køber	nu	disse	højkvalitetsprodukter	for	det	formål	at	faktisk	bruge	det,	i	stedet	

for	 bare	 at	 købe	 det	 og	 vise	 det	 frem	 for	 sin	 omgangskreds,	 for	 derefter	 at	 købe	 noget	 nyt	 og	 igen	

fortsætte	 i	 samme	 adfærd	 (Alt,	 2016).	 Lipovetsky	 (2005)	 siger	 omkring	 dette,	 ’its	 an	 emotional,	

experiential,	 psychologized,	 luxury,	 which	 replaces	 the	 theatricality	 of	 social	 display	 by	 the	 primacy	

accorded	to	sensations’	(Lipovetsky,	2005).			

Denne	 udvikling	 og	 ændret	 fokus	 på	 luksusforbrug,	 er	 særlig	 interessant	 for	 den	 danske	

forbrugskultur	og	det	skandinaviske	marked,	 fordi	 luksusprodukter	kommer	til	at	betyder	mere	end	

bare	 ’produkter’,	 men	 købes	 for	 skueværdien	 og	 medvirken	 til	 konstruktionen	 af	 refleksion	 og	

selvimage.	 Dette	 betyder	 at	 luksusbegrebet	 i	 højere	 grad	 handler	 om	 at	 skabe	 individuelle	 og	

meningsfulde	fortællinger	og	oplevelser	indadtil	og	i	langt	mindre	grad,	at	gøre	sig	bemærket	gennem	

sit	 forbrug.	 Endvidere	 er	 det	 interessant	 for	 Illum,	 hvordan	 bevægelsen	 mod	 det	 mere	

oplevelsesorienteret	 og	 indadvendte	 forbrug	 finder	 sted	 i	 alle	 kategorier	 af	 varer-og	 serviceydelser,	

hvorfor	 det	 er	 relevant	 for	 Illum	 i	 deres	 brandingstrategi	 at	 formidle	 dette	 igennem	 storytelling	 og	

tilføre	følelses-	og	adfærdsmæssige	aspekter.	Dette	kommer	især	til	udtryk	i	kundernes	besvarelse	(se	

bilag	3).	

7.4.2	Nice	to	have	vs.	need	to	have	
Denne	tendens	kan	betragtes	ud	fra	forskellige	aspekter	og	er	i	stigende	grad	er	blevet	tydeligere.	Jeg	

vil	ud	fra	Maslows	behovspyramide	afdække	de	behovsrelateret	aspekter	i	forhold	til	Illum.		

	

Ifølge	 Bærenholdt	 og	 Sundbo	 (2009)	 får	 forbrugerne	 i	 dag,	 tilfredsstillet	 deres	 basale	 og	

materialistiske	behov,	hvorfor	de	primært	forsøger	at	tilfredsstille	deres	behov	for	selvrealisering	i	en	

større	grad,	hvilket	bringer	forbruget	fra	hovedsageligt	at	være	overstimulering	til	understimulering.	

Som	Lipovetsky	(2005)	også	argumentere	for,	lever	forbrugeren	i	en	frygt	for	hvad	fremtiden	bringer,	

hvilket	kan	relateres	til	et	basalt	behov	for	sikkerhed	og	tryghed,	som	i	behovspyramiden	relaterer	til	

trin	2,	 sikkerhedsbehov,	 som	dækker	 stabilitet	 og	 faste	 rammer	motiveret	 af	 overstimulering.	Derfor	

kan	det	argumenteres	for	at	forbrugerens	anstrengte	forhold	til	tid,	som	anses	at	være	dyrebart,	skal	

udnyttes	 til	 fulde,	 hvorfor	 der	 opstår	 behov	 for	 selvrealisering	 og	 dermed	 forårsager	
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understimulering.	 Derfor	 understøtter	 begge	 teorier,	 omkring	 at	 forbrugerens	 behov	 og	motivation	

har	ændret	sig	markant.		

På	 baggrund	 af	 dette,	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 abstraktionsniveauet	 i	 behovspyramiden	 har	

udviklet	sig	 i	 takt	med	forbrugernes	forholdsvis	ændrede	behov.	I	henhold	til	dette,	kan	man	derved	

argumentere	 for	 at	 behovspyramiden	 er	 vendt	 på	 hovedet,	 da	 behovet	 for	 selvrealisering,	 som	

relateres	 til	 individets	værdier	og	 livsprojekt,	 er	blevet	 så	betydningsfuld	 i	 forbruget,	 at	det	 i	højere	

grad	er	med	til	at	forme	de	øvrige	behov	og	i	sidste	ende	baseres	på	netop	selvrealisering.		

	

De	fysiske	behov	er	i	dag	ikke	blot	et	eksempel	på	at	få	stillet	de	basale	behov,	som	sult	og	tørst,	men	

derimod	 at	 opnå	 en	 sanselig	 oplevelse	 igennem	det.	 Eksempelvis	 køber	 vi	 vitamin	 indholdigt	 vand,	

fordi	det	 er	mere	nydelsesbetonet	 end	almindelig	kildevand	eller	vand	 fra	hanen	og	man	vil	hellere	

købe	en	lækker	taske,	sko	eller	pelsfrakke,	fordi	det	er	af	lækre	kvalitet	og	selvtilfredsstillelsen	bliver	

dækket	ved	disse	køb.	

Desuden	er	de	sociale	behov	blevet	mere	komplekse,	idet	de	sociale	medier	skaber	relationer	mellem	

mennesker,	 som	rækker	 langt	ud	over	 familie,	 venner	og	bekendte.	Hvor	man	her	kan	argumentere	

for,	 at	 der	 sociale	 medier	 faciliterer,	 at	 der	 skabes	 relationer	 mellem	 mennesker	 og	 brands	 og	 de	

sociale	relationer	er	ligesom	de	basale	behov,	også	blevet	afhængig	af	behovet	for	selvrealisering.	Det	

hypermoderne	 forbrugskultur,	 kan	 anses	 som	 værende	 hypernarcissistisk	 og	 derfor	 er	 behovet	 for	

anerkendelse	 ikke	 længere	 relateret	 til	 social	 status,	 som	 i	 høj	 grad	 var	 præget	 af	 det	 postmoderne	

forbrugskultur	 og	 derfor	 spiller	 individualiseringsprocessen	 en	 større	 rolle	 end	 anerkendelse	 fra	

andre	i	dag.		

	

Man	 kan	 i	 forhold	 til	 Illum,	 argumentere	 for	 at	 de	 opfylder	 den	 hypermoderne	 forbrugers	

behovsaspekt.	Dette	kommer	til	udtryk	i	Illums	rooftop,	hvor	ikke	bare	de	fysiske	behov	bliver	stillet,	

med	mad	og	væske,	men	selve	realiseringsbehovet	bliver	i	den	grad	også	dækket,	da	forbrugeren	ikke	

kun	 har	 mulighed	 for	 selv	 at	 vælge	 hvilken	 restaurant	 eller	 hvilket	 mad	 de	 vil	 indtage,	 men	 hvor	

nydelsesbehovet	 bliver	 derfor	 også	 dækket,	 da	 omgivelserne	 og	 forholdet	 til	 de	 sociale	medier,	 kan	

bidrage	med	dette.	I	kraft	af	at	forbrugeren	ikke	vil	spilde	tiden,	er	dette	også	et	godt	eksempel,	da	de	

ikke	 behøver	 at	 ’lede’	 efter	 behovsrelateret	 aspekter,	 men	 finder	 det	 samlet	 i	 Illum	 og	 anskuer	

oplevelsesværdien.	 De	 elementer,	 som	 er	 placeret	 øverst	 i	 behovspyramiden,	 får	 en	 øget	 værdi	 for	

forbrugeren,	da	man	kan	argumentere	for	at	i	kraft	med	at	alle	behov	kan	relateres	til	selvrealisering,	

hvilket	 Illum	 tager	 højde	 for	 igennem	 deres	 opbygning	 af	 stormagasinet.	 Endvidere	 kan	 man	

argumentere	 for	 at	 den	 hypermoderne	 forbruger	 og	 oplevelsesøkonomien	 er	 med	 til	 forme	 den	

enkelte	 forbruger	 og	 forbrugskulturen	 afspejles	 af	 	 forventninger,	 behov	 og	 krav,	 hvorfor	 der	

forekommer	en	vekselvirkning	imellem,	hvad	der	efterspørges	og	hvad	der	udbydes.		
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Her	kan	der	tages	højde	for	at	der	er	efterspurgt	denne	type	af	stormagasin,	som	Illum	rundt	omkring	i	

Europa,	 hvilket	 har	 affødt	 at	 Skandinavien	 er	 attraktiv	 sted	 at	 placere	 endnu	 et	 luksuspræget	

stormagasin	 for	at	dække	de	behov	 for	nice	to	have	og	need	to	have	 i	 forbrugskulturen.	 Illum	prøver	

altså	 ved	 deres	 transformation	 at	 skabe	 en	 sammenhæng,	 mellem	 nydelesaspekterne	 og	

sammensmelte	nice	to	have	og	need	to	have	ved	at	tilbyde	begge,	i	form	af	produkter	og	oplevelse.	De	

produkter	og	mærker,	som	Illum	huser	kan	defineres	som	need	to	have	i	 form	af	den	hypermoderne	

forbruger,	da	behovet	for	selvrealiseringen	vil	dækkes	i	at	købe	lækkert	tøj	og	sko,	samt	accesories	i	

form	af	tasker,	punge	og	smykker	og	ydermere	produkter	i	beautyunivers	i	form	af	cremer,	make-up	

og	 parfume.	 Nice	 to	 have	 bliver	 således	 afdækket	 i	 form	 af	 behovet	 for	 selvrealisering	 igennem	

oplevelsesaspektet	i	at	komme	i	Illum	og	bruge	stormagasinet.	Desuden	kan	man	argumentere	herfor,	

at	Illums	rooftop	appellere	til	nice	to	have	aspektet	i	form	for	nydelsesbehov,	da	forbrugeren	jo	ikke	er	

nød	til	at	spise	i	restauranterne,	eller	nyde	en	drink.	Dette	er	en	mulighed	forbrugeren	kan	bruge,	da	

det	 fysiske	 behov	 kan	 erstattes	 i	 en	 langt	mindre	 nydelsesbetonet	 sted	 eller	 hjemme.	 Uanfægtet	 af	

dette	appellere	Illum	til	begge	nydelsesbehov.		

7.5	Delkonklusion		
For	at	opsamle	på	analysen,	så	kan	Illums	brand	anses	som	at	stå	ret	stærkt	og	samtidig	står	i	relation	

til	 visionen	 og	 det	 ønskede	 image.	 I	 henhold	 til	 forbrugerens	 opfattelser	 af	 Illum	 anskues	 de	

attributter,	som	de	ønsker	at	blive	identificeret	med	i	henhold	til	kapferers	identitets	prism.	Endvidere	

har	samfundet	udviklet	sig	og	dette	har	medført	at	den	postmoderne	forbruger	ikke	længere	agerer	i	

forbrugskulturen,	men	hvor	det	i	højere	grad	er	behovet	for	selvrealisering	og	behovet	for	nydelse	og	

oplevelse	som	den	hypermoderne	forbruger	efterspørg.	Illum	har	forholdsvis	en	solid	indholdsstrategi	

på	 deres	 markedsføringsplatforme	 og	 ’sælger’	 Illum	 igennem	 den	 gode	 fortælling,	 i	 henhold	 til	

Bærenholdt	 &	 Sundbos	 teori	 om	 storytelling.	 Samtidig	 viser	 Pine	 og	 Gilmores	 teori	 om	

oplevelsesøkonomien,	 at	 unikhed	 og	 eksklusivitet	 anskues	 ud	 fra	 Illums	 overordnet	 tilgang	 i	

forbrugerens	 samlede	 opfattelse,	 hvorfor	 de	 markedsfører	 sig	 således.	 Analysen	 anviser	 således	 at	

Illums	indholdsstrategi	i	henhold	til	Haugs	teori	at	Illum	for	det	meste	anvender	storytelling	igennem	

billeder	på	de	sociale	medier,	som	deres	primære	markedsføring,	selvom	det	dog	godt	kunne	rumme	

mere	end	de	antyder	til	og	spille	meget	mere	på	luksustangenten.			
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8.	Diskussion	af	strategiske	anbefalinger	
Selvom	Illum	har	eksisteret	 i	mange	år,	kan	man	efter	 transformeringen	godt	argumentere	 for	at	de	

fremstår	som	et	nyt	of	 forbedret	stormagasin.	Derudover,	har	Illums	vision	og	ambitionsniveau	også	

ændret	 sig	 markant,	 hvilket	 sammen	 med	 den	 samfundsmæssige	 udvikling	 og	 ændringen	 i	

forbrugerkulturen	har	skabt	at	Illum	fremstår	som	et	helt	nyt	brand.		

Illum	skal	positionere	sig	selv,	som	værende	en	niche,	hvilket	skal	afspejles	i	en	nichestrategi.	Illum	er	

endvidere	 den	 eneste	 spiller	 indenfor	 for	 deres	 felt,	 på	 det	 danske	marked	 og	 henholdsvis	 hele	 det	

skandinaviske	segment	med,	hvilket	giver	dem	en	solid	fordel	i	at	kunne	brande	sig	selv	som	værende	

en	 niche	 og	 en	 strategi	 der	 ville	 skabe	 relevans	 og	 værdi	 for	 forbrugerne.	 Det	 fremkommer	 ikke	 i	

analysen	 at	 Illum	 benytter	 sig	 af	 at	 være	 på	 nichemarkedet	 og	 at	 de	 ikke	 helt	 formår,	 at	 udnytte	

forbrugernes	søgen	efter	autentiske	og	unikke	oplevelser	og	brande	sig	derefter,	hvilket	ikke	afspejler	

den	 enkelte	 forbrugers	 livsprojekt	 og	 kommunikere	helt	 det	 som	 forbrugeren	 gerne	 vil	 høre	 (Haug,	

2015).	 Selvom	 tranformeringen	 er	 forholdsvis	 for	 Illum	 og	 det	 måske	 ikke	 helt	 er	 implementeret	

endnu,	halter	deres	storytelling	dog	en	smule.	Oplevelsesaspekter	spiller	en	meget	større	rolle	 i	dag	

end	Illum	formår	at	udnytte	og	selvom	de	brander	sig	selv	som	værende	et	luksusbevidst	stormagasin,	

kommer	 det	 ikke	 helt	 til	 udtryk	 i	 deres	 fortælling	 om	 dem	 selv.	 Selvom	 Illum	 er	 luksus	 og	

kvalitetsbevidste	 behøver	 de	 ikke	 at	 ’gemme’	 sig,	 hvorfor	 deres	 kernefortælling	 skal	 være	 mere	

fleksibel	 og	 lægger	mere	 op	 til	 at	 skrue	 helt	 op	 for	 brand-essensen	 og	 deres	 kommunikation	 i	 den	

udvalgte	 nichestrategi.	 Endvidere	 skal	 deres	 vinduespartier	 også	 afspejle	 en	 meget	 mere	 direkte	

storytelling,	som	henvender	sig	til	nichemarkedet	og	som	kan	overføres	på	Illums	sociale	medier.		

Ydermere,	 kan	 Illum	godt	 skrue	op	 for	deres	markedsføringsstrategi	 i	 forhold	 til	 større	 kampagner,	

som	afspejler	Illums	image	og	vision.	Kendissamarbejde	kunne	være	en	fordel,	idet	de	allerede	’bruger’	

musikere	 i	 deres	 oplevelsesaspekt	 inde	 i	 stormagasinet,	 men	 ikke	 bruger	 dem	 som	

markedsføringsværktøj	 for	 at	 fremhæve	 en	 livstil,	 der	 matcher	 Illums	 segmenttype.	 Ideelle	 og	

relevante	 kendissamarbejder	 kunne	 være	 skuespiller	 såsom	Nikolaj	 Lie	 Kaas,	 Ulrich	 Thomsen	 eller	

Nikolaj	Coster-Waldau,	som	kunne	appellere	til	det	mandlige	segment	og	for	det	kvindelige	kunne	det	

være	 instruktør	 Susanne	 Bier,	 eller	 sangerinden	 Medina,	 eller	 Christiane	 Schaumburg-Müller	 og	

trendsætteren	 Pernille	 Teisbæk	 som	 ville	 afspejle	 den	 luksusbetonet	 segmenttype.	 Endvidere,	 skal	

Illum	bruge	Copenhagen	Fashionweek,	meget	mere	 i	deres	strategi	end	de	har	gjort	 tidligere,	det	er	

det	 perfekte	 venue	 for	 Illum,	 da	 fashionweek	 er	 essensen	 af	 Illums	 image	 og	 er	 derfor	 også	 en	 god	

kanal	for	Illum	at	vise	deres	stormagasin	frem,	ved	at	hoste	flere	shows	for	danske	designere	i	deres	

lokaler.	Disse	elementer	og	optimering	af	Illums	markedsføringsstrategi	kan	være,	på	længere	sigt	en	

måde	hvorpå,	at	styrke	Illums	position	på	luksusmarkedet	og	samtidig	opbygge	et	image,	der	passer	til	

deres	vision	og	ambitioner.							



Cand.merc	(kom)	 Copenhagen	Business	School	 	Januar	2018	
	
	

	 66	

9.	Konklusion		
Overstående	 analyse	 har	 forsøgt	 at	 belyse	 Illums	 situation	 efter	 deres	 transformation	 på	

luksusmarkedet.	 Afhandlingens	 dataindsamling,	 samt	 undersøgelser	 har	 dannet	 grundlag	 for	 den	

analyse	og	diskussion	af	hvordan	Illums	overordnet	brand	står	i	dag	efter	deres	nye	vision	og	image.	

Jeg	har	 i	analysen,	med	relevant	 teori	 indenfor	branding,	herunder	digital	og	storytelling,	 samt	 teori	

indenfor	 relevant	 forbrugeradfærd	 forsøgt	 at	 svare	 på	 problemformuleringen	 og	 de	 dertilhørende	

forskningsspørgsmål.		

• Hvorfor	er	luksusmarkedet	interessant	i	forhold	til	Illums	brand	

Analysen	viser	det	 faktum,	at	 Illum	er	den	eneste	spiller	på	det	danske	marked,	med	denne	form	for	

stormagasin.	Da	 Illum	blev	overtaget	 af	Central	Group	 satte	det	 en	bølge	 i	 gang,	 som	har	betydet	 at	

især	 København	 er	 blevet	 løftet	 som	 værende	 en	 modemetropol,	 hvor	 Illum	 samtidig	 har	 løftet	

Københavns	behov	 for	 luksus	og	har	gjort	sine	kunder	og	 forbrugerne	mere	bevidste	om	kvalitet	og	

hvad	der	i	deres	underbevidsthed	har	manglet,	både	for	dem	men	også	for	det	skandinaviske	marked.	

Illum	tilbyder	altså	alle	former	for	luksus	både	indenfor	mode,	skønhed,	bolig	og	gastronomi,	hvilket	

København	har	manglet	før	Illums	transformation	og	er	noget	som	kan	tiltrække	turisterne.	Ydermere	

har	markedet	ændret	sig	fra	at	være	postmoderne	til	at	være	et	hypermoderne	forbrugskultur,	hvilket	

kommer	til	udtryk	i	individets	behov	for	selvrealisering	og	derfor	kan	produkterne	som	Illum	tilbyder	

overleve	på	dette	marked,	da	der	efterspørges	disse	for	at	opretholde	individets	livsprojekt.	Overordet	

set	har	forbrugerne	et	relativ	godt	forhold	til	Illum,	hvilket	kan	være	forårsaget	at	det	stadig	er	nyt	og	

spændende.		

• Hvorledes	opfattes	Illum	som	brand	hos	forbrugerne	

Ved	 ar	 belyse	 Illums	 brand	 igennem	 brandmanagement,	 kan	 det	 konkluderes	 at	 Illums	 	 brand	 står	

relativ	stærkt.	De	har	på	trods	af	en	ret	omfattende	transformering	stadig	beholdt,	eller	endda	måske	

skabt	sig	større	brand	equity	og	deres	 identitet	er	ret	solid,	selvom	de	har	ændret	deres	position	og	

vision	om	at	 være	et	 oplevelseshus	 fremfor	kun	at	 være	et	 stormagasin.	 Selve	brandet	 Illum	har	 en	

endvidere	 også	 en	 solid	 identitetsopfattelse	 fra	 forbrugerne,	 i	 forhold	 til	 de	 attributter	 og	

associeringer,	som	forbrugeren	har	med	Illum	stemmer	overens	med	deres	eget	image.	Endvidere	har	

Illum	formået	at	markedsføre	sig	på	de	sociale	medier,	gennem	deres	egne	kanaler	og	via	storytelling,	

hvori	 der	 ligger	 en	 fortælling	 om	 Illum	 som	 et	 univers,	 hvilket	 spiller	 på	 tangenterne	 omkring	

oplevelsesøkonomi	og	lokker	forbrugerne	ind	til	stormagasinet	via	dette.	

• Hvordan	kan	Illum	styrke	sin	position	på	luksus	markedet	

Som	angivet	i	diskussionen	vedrørende	strategiske	tiltag	for	Illum,	bør	de	satse	mere	på	deres	sociale	

medier	 og	 ydermere	 satse	 på	 storytellingen	 om	 Illum	 som	 et	 oplevelseshus.	 Endvidere	 bør	 Illum,	

selvom	 de	 brander	 sig	 selv	 som	 værende	 luksus	 og	 kvalitetsbevidste	 ikke	 gemme	 sig	 væk	 fra	
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markedsføringsværktøjer	 såsom	 TV-spots	 og	 billboards	 og	 i	 stedet	 omfavne	 disse,	 i	 stedet	 for	 at	

brande	sig	eksklusivt	igennem	de	brands	som	de	huser.	

• Hvad	 har	 Illum	 gjort	 for	 at	 håndtere	 forandringens	 aspekter	 og	 hvad	 har	 denne	 betydet	 for	

stormagasinet	

Det	fremkommer	i	analysen	igennem	teorien	om	Illums	visuelle	identitet,	at	de	nærmest	har	gjort	alt.	

Illum	 har	 ændret	 sin	 fremtoning	 i	 forhold	 til	 det	 visuelle	 som	 afspejler	 æstetik	 og	 design	 og	 har	

indrettet	stormagasinet	i	forhold	til	forbrugskulturen	og	gjort	det	til	et	oplevelseshus,	som	appellerer	

til	alle	sanserne.	Dog	er	det	dog	vist	 i	analysen	at	der	er	et	gap	 imellem	Illums	overordnet	vision	og	

kultur,	hvilket	kan	have	været	eftervirkningerne	fra	transformationen	og	muligvis	snart	lukkes	gapet,	

idet	medarbejderne	og	 ledelsen	 i	 Illum	bliver	mere	 ’in	 sync’	og	deres	visioner	bliver	bragt	 sammen,	

som	afspejles	i	service	og	atmosfærer	både	internt	og	eksternt.	Ydermere	har	det	haft	denne	betydning	

for	det	ikoniske	stormagasin	at	deres	image	har	fået	en	ny	facet	og	har	gjort	at	København	er	blevet	sat	

på	kortet	over	luksusbevidste	storbyer	i	Europa.	

Endvidere	kan	det	konkluderes	at	 Illum	har	opløftet	København,	 ikke	bare	som	hovedstad	men	også	

har	gjort	København	mere	interessant	i	forhold	til	den	danske	forbruger,	hvor	det	er	blevet	nemmere	

at	opnå	nydelsesrelateret	behov	’hjemme’	fremfor	at	skulle	til	udlandet	for	at	opnå	disse.			
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10.	Perspektivering		
	
Der	 er	 mange	 aspekter	 i	 teorien	 om	 branding	 og	 forbrugeradfærd	 og	 denne	 afhandling	 tager	 kun	

udgangspunkt	i	nogle	af	dem.	Det	kunne	have	været	interessant	at	forske	i	hvordan	Illum	appelleres	til	

den	 udenlandske	 turist	 og	 hvilke	 forudsætninger	 der	 bør	 være,	 for	 at	 København	 overhovedet	 kan	

tiltrække	 turister	 på	 grund	 af	 luksus.	 Paris	 har	 i	 mange	 år	 haft	 den	 ultimative	 titel	 som	

fashionmetropol	 og	 hvad	 skal	 der	 til	 for	 overhovedet	 at	 kvalificerer	 sig	 i	 denne	 liga.	 Dette	 er	 blot	

spekulationer,	som	kunne	have	været	interessant	at	belyse.	Endvidere	har	Illum	fokus	på	det	asiatiske	

segment	 i	 stormagasinet,	 hvor	 de	 i	 deres	 kundeservice	 både	 har	 informationer	 stående	 i	 asiatisk,	

samtidig	med	at	de	har	medarbejdere	ansat	med	det	formål	at	kunne	tale	med	de	asiatiske	kunder	–	

disse	kunne	også	have	været	 interessante	og	yderst	relevant	emner	at	have	forsket	 i	og	fundet	ud	af	

hvad	asien	betyder	for	Illum	og	København,	som	mode	og	luksusrelateret	hovedstad.	

Desuden	 kunne	 den	 kulturelle	 brandingstrategi	 også	 have	 været	 interessant	 i	 forhold	 til	 branding	

aspektet	og	teorien	derom,	da	denne	blot	er	en	forlængelse	af	teorien	om	brands.	

	

Under	udarbejdelsen	af	denne	afhandling,	stilles	der	flere	spørgsmål.	Så	hvad	er	luksus	egentlig?	Det	

kan	tolkes	som	man	har	 lyst	til	og	der	er	sikkert	også	forskellige	definitioner	alt	efter	hvilken	kultur	

man	 tilhører.	 Er	 det	 et	 behovsbetonet	 køb	 eller	 er	 det	 muligheden	 for	 at	 kunne	 få	 det	 indenfor	

rækkevidde,	sådan	som	Illum	tilbyder	eller	er	det	mere	abstrakt	end	det.	 Jeg	har	 i	denne	afhandling	

givet	mit	 bud	 og	mine	 overvejelser,	 for	 hvad	 der	 kan	 anskues	 som	 værende	 luksus.	 Kan	 Illum	med	

fuldstændig	 sikkerhed	 betegnes	 som	 værende	 et	 luksusbevidst	modehus	 –	 det	 vil	 deres	 forbrugere	

måske	 med	 tiden	 vise.	 For	 nu,	 er	 Illum	 et	 nyt	 skud	 på	 stammen	 i	 det	 skandinaviske	 bud	 på	 et	

oplevelseshus	til	den	bevidste	forbruger	der	søger	at	stille	sin	selvrealisering	og	selvimage.		

Endvidere	har	jeg	i	min	forskning	fundet	ud	af	at	Illum	måske	har	været	en	firstmover	for	København	i	

forhold	til	at	hente	 luksusbrands	til	hovedstaden,	da	butikker	som	Chanel	åbner	en	butik	og	Hermes	

har	 åbnet	 en	 større	 butik	 i	 midten	 af	 strøget.	 Ydermere,	 har	 jeg	 igennem	 snakke	 fået	 af	 vide	 at	

frisørsalonen	Stuhr	har	måttet	flytte	deres	butik,	da	Illum	har	gjort	at	Købmagergade	er	blevet	noget	

dyrere	 at	 have	 butik	 på,	 fordi	 Illum	har	 sat	 dagsordnen	 og	 hævet	 barren.	 Samtidig	 har	Magasin	Du	

Nord	åbnet	op	for	samme	koncept	omkring	gastronomi	i	deres	stormagasin	og	om	dette	er	relateret	til	

Illum,	ja	det	vides	ikke	med	sikkerhed.	I	hvert	fald	kunne	også	have	været	interessant	at	have	belyst	i	

min	forskning.		
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12.	Bilag	
	
Bilag	1:		Interview	forespørgsel	til	Illums	marketingafdeling.	
	
Illums	transformation	

Fortæl	mig	kort	om	dit	arbejde	og	dine	primære	arbejdsopgaver	du	står	for	i	Illum	

	

1.	Illum	som	virksomhed			

1.1.	Hvornår	begyndte	i	med	ombygningen	af	Illum?	

1.2.	Hvad	er	jeres	vision	og	mission	og	har	den	ændret	sig	efter	i	er	begyndt	på	ombygningen?	

1.3.	Fortæl	om	jeres	strategiske	mål	fremover	efter	ændringen	af	Illum	

1.4.	Hvordan	er	disse	strategiske	mål	udpeget	og	hvad	vil	Illum	gøre	for	at	følge	dem?		

	

2.	Illums	brand	

2.1.	Hvordan	vil	du	mene	at	Illums	brand	opfattes	efter	forandringen	af	stormagasinet?	

2.2.	Mener	du,	at	opfattelsen	fra	både	forbrugere	og	koncessioner	er	blevet	dårligere	eller	bedre	efter	

forandringen?	(giv	gerne	vurderingen	på	skala	fra	1-10	–	hvor	1	er	dårligst	og	10	er	bedst)	

2.3.		Hvor	stor	en	rolle	spiller	Illums	brand	i	opnåelsen	af	jeres	strategiske	mål	fremover?	

	

3.		Illums	kommunikation	og	image		

3.1.	Hvilken	af	disse	5	principper	passer	bedst	på	Illums	nuværende	eksterne	kommunikation:	1)	vær	

synlig,	 2)	 vær	 karakteristisk,	 3)	 vær	 autentisk,	 4)	 vær	 transparent,	 5)	 vær	 konsistent.	 –	 og	 hvilken	

bliver	mest	vigtig	for	Illum	i	fremtiden?	

3.2.	 Hvordan	 har	 i	 kommunikeret	 ud	 til	 forbrugere	 og	 koncessioner	 omkring	 forandringen	 af	

stormagasinet?	Og	hvordan	har	i	arbejdet	sammen	med	begge?	

3.3.	Hvilke	platforme	har	i	benyttet	og	benytter	til	kommunikation	både	ekstern	og	intern?	

3.4.	Har	 i,	 efter	 forandringen	af	 Illum,	oplevet	 et	knæk	af	den	generelle	opfattelse	og	måske	oplevet	

eller	har	været	tæt	på	en	krise?	

3.5.	Hvis	ja,	hvad	har	i	så	gjort	for	at	håndtere	dette?	

	

4.	Markedet	og	konkurrencen		

4.1.	Efter	forandringen	af	 Illum,	hvordan	mærker	 i	konkurrencen	på	markedet,	eksempelvis	med	det	

andet	stormagasin,	Magasin	du	Nord?	
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4.2.	Hvor	meget	tænker	Illum	i,	og/eller	anvender	markedssignaler	i	forhold	til	konkurrencestrategi?	

4.3.	 Fortæl	 gerne,	 hvor	meget	 du	mener	 eller	 vil	 vurdere,	 hvor	 succesfuld	 eller	 ej	 forandringen	 har	

været	for	Illum	og	for	markedet	generelt	i	København.		

4.4.	 Afslutningsvis:	 Fortæl	 gerne	 om	 Illums	 organisatoriske	 opbygning,	 og	 hvorvidt	 denne	 har	

indvirkning	på	Illums	konkurrencemæssige	performance	og	for	de	fremtidige	mål	for	Illum?	

	

Bilag	2:	Afslag	fra	Illums	marketingafdeling	vedr.	interview	
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Bilag	3:	Interview	af	Illums	kunder		
	
Indledende	spørgsmål	

1. Fortæl	mig	kort	om	dig	selv?	

2. Hvad	skal	du	i	Illum	i	dag?	

Illums	brand	

3. Fortæl	lidt	om	hvorfor	du	har	valgt	at	gå	i	Illum,	fremfor	magasin	eventuelt?	

4. Hvad	kan	du	godt	lide	ved	Illum		

5. Hvad	synes	du	om	den	transformation	Illum	har	været	igennem?	

6. Synes	du	der	er	noget	som	mangler	eller	skulle	forbedres?	

7. Hvor	stor	er	sandsynligheden	for,	at	du	vælger	Illum	en	anden	gang?	

8. Hvor	stor	er	sandsynligheden	for,	at	du	ville	anbefale	Illum	til	andre	du	kender?	

9. Hvis	 du	 har	 været	 i	 Illum	 før,	 hvor	 tilfreds	 er	 du	 med	 oplevelsen?	 (design,	 indretning,	

arkitektur,	atmosfære	osv.)	

Illums	digitale	branding	

10. Følger	du	Illum	på	deres	sociale	medier?	

11. Hvis	ja,	synes	du	de	afspejler	stormagasinet	Illum?	

Illums	forbruger	

12. Hvad	ville	gøre	det	sandsynligt	at	du	kun	handlede	i	Illum	–	og	kan	det	overhovedet	det?	

13. Synes	du	at	Illum	kan	betegnes	som	værende	’luksus’	–	uddyb	gerne!	

14. Tror	du	Illums	koncept	vil	holde	og	måske	blive	større	end	magasin?	

15. Bare	kort	–	nævn	3	ting,	som	indkapsler	dig!	

	
	
	
Respondent	1:	A56	-	direktør	i	mindre	it-virksomhed	(mand)		

2.	jeg	skal	ind	og	købe	en	gave	til	min	kone.	Så	jeg	tænker	at	jeg	køber	en	parfume	hun	har	ønsket	sig	

3.	hm,	det	ved	jeg	ikke	jeg	kommer	over	fra	hausers	plads	og	så	ligger	illum	tættest,	men	tror	nu	nok	jeg	

kan	finde	den	parfume	herinde	alligevel.	

4.	at	det	er	så	nyt	og	så	lidt	spændende.	

5.	jeg	synes	ar	det	blevet	flot	og	meget	lækkert	–	min	kone	går	nok	mere	derind	end	jeg	gør	

6.	hm	næe,	nu	har	jeg	ikke	lige	gået	og	inspiceret	derinde	

7.	meget	

8.	ret	stor	

9.	ej	jeg	er	ret	tilfreds	jeg	synes	der	er	lækkert	derinde.	Og	det	er	dejligt	med	en	stormagasin	tæt	på.	

10.	nej	jeg	bruger	nogle	gange	facebook	eller	linkedin	
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11.	..	

12.	ej	det	tror	jeg	ikke	jeg	kan	men	ville	nok	vælge	illum	fremfor	så	mange	andre	butikker		

13.	ja	da..	de	har	mange	produkter	som	er	luksus	

14.	ja	det	kan	da	godt	være	men	de	tilbyder	jo	ikke	rigtig	det	samme	mere	

15.	arbejde,	vin	og	god	mad	

	

Respondent	2	og	3:	B21	&	C22	-	studerende	på	Copenhagen	Business	School	(piger/veninder)	

2.	vi	skal	op	og	spise	frokost	

3.	vi	skal	op	i	deres	rooftop,	fordi	den	er	hyggeligst	

4.	vi	kan	rigtig	godt	lig	deres	rooftop	og	så	går	vi	tit	og	kigger	i	zadig	og	voltaire	

5.	det	er	for	lækkert.	Det	var	hvad	vi	manglede	

6.	ja	kun	chanel	men	har	hørt	at	de	kommer	til	danmark	på	et	tidspunkt	

7.	ret	sandsynligt	vi	er	tit	oppe	i	deres	rooftop	

8.	ret	sandsynligt	vi	har	i	hvert	fald	sagt	det	til	nogle	af	vores	venner	

9.	ja	vi	synes	det	er	nice	derinde	–	det	hele	

10.	ja	på	instagram	og	facebook	

11.	ja	altså	man	kan	se	deres	produkter	og	hvad	der	skal	ske		

12.	nej	det	tror	vi	ikke	for	vi	handler	meget	i	magasin,	de	har	en	bedre	samsøe	samsøe	og	så	i	zara	

13.	ja	meget		

14.	hm	det	ved	vi	ikke		

15.	fest,	mad	og	shopping		

	

Respondent	4:	D42	-	frisør	(kvinde)	

2.	jeg	er	fra	fyn	så	vi	er	herovre	for	at	se	hvad	det	er	for	noget	

3.	tja,	vi	har	hørt	så	meget	om	det	så	nu	går	vi	ind	nu	når	vi	er	herovre	

4.	jeg	har	jo	ikke	rigtig	været	derinde	endnu	men	glæder	mig	

5.	jeg	synes	altid	det	er	spændende	med	noget	nyt	og	vi	har	jo	kun	magasin	over	i	odense	

6.	…	

7.	det	kunne	jeg	nok	godt	finde	på	hvos	jeg	kan	lig	det	i	dag		

8.	måske		

9.	..	

10.	nej	men	har	set	min	veninde	følger	deres	facebook		

11…	

12.	nej	jeg	er	jo	fra	fyn	

13.	ja	da		
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14.	ja	det	ku	godt	være	

15.	glad,	sød	og	venlig	

	

Respondent	5:	E31	-	bankrådgiver	(mand)		

2.	jeg	skal	ind	og	have	et	jakkesæt		

3.	synes	det	er	der	de	har	de	bedste	udvalg	

4.	deres	mandeetage	er	dejlig	orden		

5.	synes	der	er	ok	derinde	

6.	deres	sko	til	mænd		

7.	meget		

8.	ja		

9.	ja	er	kun	på	mandeetagen	stort	set	

10	ja	på	Instagram		

11.	ja	det	synes	jeg	men	der	kommer	meget	dametøj	op	

12.	neej	ikke	alt	–	jakkesæt	ja		

13.	ja	da		

14.	det	ved	jeg	ikke		

15.	hm	god	stil,	pæn	og	god	til	at	lytte	måske		

	

Respondent	6:	F29	-	på	barsel	(kvinde)		

2.	skal	ind	og	se	på	lidt	børnetøj	og	måske	lidt	til	mig	selv	

3.	de	har	så	sødt	og	lækkert	børnetøj		

4,	god	børneetage	og	børne	faciliteter	deroppe	

5.	ja	jeg	kan	godt	lide	det	nye	illum		

6.hm	man	kan	vel	altid	finde	noget	som	mangler	–	måske	et	toilet	mere	til	folk	med	barnevogn	

7.	ret	stor		

8.	 ja	 i	hvert	 fald	 til	alle	andre	mødre	som	godt	kan	 lide	det	 lækre	børnetøj	og	så	kan	man	sidde	oppe	 i	

original	coffe	bagefter.	Det	er	altid	hyggeligt		

9.	ja	det	er	jeg.	Sån	rimelig	tilfreds	

10.	ja		

11.	tja	tjoooo	lidt	mere	børn	måske	synes	de	ligger	meget	dametøj	op	og	sko	

12.	nej	da	

13.	ja	for	søren	alene	børnetøjet	er	jo	dyre	mærker		

14.	nej	tror	der	er	mange	som	vil	gå	derover	med	børn		

15.	mor,	træt	og	glad		
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Bilag	4:	billeder	af	Illum		
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Bilag	5:	Bloggere	om	Illum.	


