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Abstract  

Purpose: This thesis is based on an interest in marketing and corporate social initiatives with a 

focus on two of the marketing social initiatives, cause promotion and cause-related marketing in 

the postmodern consumption culture. Accordingly, the problem statement is investigating, which 

factors have an influence on the outcome of a social marketing initiative among the postmodern 

consumers.  

Methodology: This thesis employs a four-case study approach in which the problem statement is 

examined based on netnographic studies and data collected from among other websites, press 

releases, commercials and online newspaper articles. The four cases consist of the following social 

marketing initiatives “Race Together” by Starbucks, “Buckets for the Cure” by KFC, 

“#TransRightsAreHumanRights” by Lush Cosmetics and “When You Drive, Never Drink” by 

Heineken. The aim of analyzing four cases is to conduct a comparative analysis in order to 

investigate the differences between the successful and less successful initiatives. The problem 

statement of this thesis is investigated from the point of view of an epistemological social 

constructivist. This indicates that the findings originate from the context of the four cases.  

Theory: The theoretical scope firstly embraces theories on postmodern consumption and 

marketing and corporate social initiatives with the key scholars Dhouha J. Bouagina, Abdelfattah 

Triki and Douglas B. Holt as well as Philip Kotler, David Hessekiel, and Nancy R. Lee. Secondly, this 

thesis is based on assumptions built on several studies conducted by Sridhar Samu, Walter 

Wymer, Marek Pawlak, Grzegorz Zasuwa and Barbara A. Lafferty. Thirdly, with the aim of 

investigating these assumptions theories from the field of branding, corporate credibility and 

communication have been included by introducing e.g. David Aaker, Heidi Hansen, Margaret Mark 

and Coral S. Pearson as well as Steven L. Wartick, Charles J. Fombrun, Jens Otto Kjær and Hanne 

Birgitte Jørgensen. 

Findings: One of the main findings of this thesis is that the demands of postmodern consumers 

regarding corporate social engagement is based on the need of utilizing meaningful brands as 

symbols in the creation of the consumers’ desired identity. Thus, a social marketing initiative is 

considered successful, when the initiative fits with the current brand identity, which leads to 
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corporate credibility among the consumers. Additionally, how the initiative is communicated to 

the consumers is essential regarding how the fit and credibility of the company will be perceived.   

Conclusion: In the postmodern consumption culture the outcome of a social marketing initiative is 

influenced by cause-brand fit, corporate credibility and the communication of the initiative. In 

addition, the interaction between these three factors make up a fourth factor that has a significant 

influence on how the postmodern consumers evaluate a social marketing initiative.  
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Kapitel 1: Introduktion  

I dette kapitel vil der fremgå en præsentation af afhandlingens problemstilling, 

problemformulering, afgrænsning og struktur.   

1.1 Indledning  
I et forsøg på at adskille sig i en verden, der fortsat bliver mindre og mere homogen som følge af 

den teknologiske udvikling og globaliseringen, er den postmoderne forbrugskultur opstået. Med 

de mange muligheder på markederne er forbrugerne blevet mere illoyale og individualistiske. I 

den postmoderne forbrugskultur handler det nemlig om at dyrke en fragmenteret livsstil med det 

primære formål at skabe en eftertragtet individualistisk identitet på baggrund af forbruget. Med 

andre ord er den postmoderne forbrugskultur kompleks, idet forbrugerne ikke længere køber 

efter rationelle valg og praktiske formål. I stedet handler det om at købe det rigtige brand med de 

rigtige værdier, som netop iscenesætter den rette livsstil, som kan give forbrugeren den 

eftertragtede identitet. (Holt, 2002) 

Derudover har forbrugerne fået en markant højere stemme og magt med udviklingen af det 

postmoderne samfund og de sociale medier. Det medfører, at forbrugerne i dag har store 

forventninger til virksomhedernes rolle i udviklingen af samfundet. Derfor kan virksomheder ikke 

længere tilfredsstille deres forbruger ved blot at investere i god kvalitet, god service og en god 

forbrugeroplevelse. (Holt, 2002) 

I dag søger forbrugerne i stigende grad virksomheder, der engagerer sig i at skabe en positiv 

forandring i samfundet. Forbrugerne er mere tilbøjelige til at vise tillid og loyalitet overfor brands, 

der netop er kendte for deres sociale initiativer, idet sådanne initiativer netop er med til at skabe 

den eftertragtede identitet for forbrugeren. Denne forventning har en væsentlig betydning for, 

hvordan brands bliver anerkendt og opfattet af forbrugerne. (Rajamannar, 2017) 

Den stigende efterspørgsel efter virksomhedernes sociale engagement kommer til udtryk i 

virksomhedernes markedsføring i dag. I et behov for at adskille sig fra de mange tusinde reklamer, 

som forbrugerne hver dag bliver eksponeret for, er markedsføring baseret på sociale initiativer 

blevet den nye trend. (Fritz, 2018) 

Virksomheder formår at markedsføre sig på baggrund af sit sociale engagement ved at investere i 

initiativer som blandt andet ’cause promotion’ og ’cause-related marketing’. Det er to initiativer, 
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som tilhører kategorien sociale markedsføringsinitiativer under ’Marketing and Corporate Social 

Initiatives’. (Kotler et al., 2012, s.6) 

Den overordnede definition af disse initiativer er følgende: ”Marketing and corporate social 

initiatives are major activities undertaken by a corporation to support social causes, strengthen its 

business, and fulfill commitments to corporate social responsibility.” (Kotler et al., 2012, s.6) 

Det vil sige, at virksomheder investerer i disse initiativer for at støtte sociale problemstillinger 

samtidigt med at opfylde forpligtelserne i forhold til corporate sociale responsibility (Kotler et al., 

2012, s.21). Derudover udgør disse initiativer en populær strategi for udtrykkeligt at kommunikere 

ansvar og engagement (Andersen & Johansen, 2016).  

På det seneste er der flere virksomheder, der har formået at arbejde med sociale 

markedsføringsinitiativer og udvikle succesfulde kampagner, som blandt andet har resulteret i 

øget salg, markedsandel og en stærkere brand positionering (Hessekiel, 2015), (Kotler et al., 2012, 

s. 12).  

1.2 Problemstilling 
Til trods for at der er en lang række succesfulde sociale markedsføringsinitiativer, så er der 

samtidig en del mislykkede initiativer. For selvom forbrugerne forventer og endda kræver, at 

virksomheder handler ansvarligt ved at engagere sig i samfundet, reagerer de ofte på sociale 

markedsføringsinitiativer med skepsis og kynisme. (Andersen & Johansen, 2016, s. 524)  

Et godt eksempel er ”Race Together” kampagnen fra 2015 af Starbucks, som italesatte de 

racemæssige problemer i USA. Denne kampagne blev anledningen til en række beskyldninger og 

angreb fra forbrugerne på de sociale medier (Ziv, 2015). Et andet eksempel kommer fra den 

internationale fastfood kæde, KFC, som i 2010 valgte at investere i ”Buckets for the Cure” 

kampagnen, der havde til formål at indsamle flere millioner US dollars til bekæmpelsen af 

brystkræft. Ligeledes forvoldte denne kampagne flere problemer blandt forbrugerne (Kinsman, 

2010). 

I begge tilfælde støtter virksomhederne vigtige problemstillinger, som har en væsentlig betydning 

for udviklingen af samfundet. Hvilket netop er det, som forbrugerne efterspørger. Alligevel er 
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virksomhederne blevet beskyldt for at associere sig med disse problemstillinger af selviske årsager 

som blandt andet for at forbedre image, tiltrække kunder og øge salget. (bilag 1 & 7, s. 129 & 142) 

Disse tilfælde sætter en undren i gang. Hvordan kan det være, at nogle virksomheder bliver 

belønnet for deres sociale markedsføringsinitiativer, mens andre virksomheder bliver beskyldt for 

at være selviske?  

I denne sammenhæng er det relevant at undersøge, hvad der ligger til grund for at nogle 

virksomheder bliver beskyldt, mens andre bliver belønnet. Derudover er det også relevant at 

undersøge, hvordan virksomheder rent faktisk skal skabe succesfulde og engagerende kampagner 

ved at investere i sociale markedsføringsinitiativer. Det er en relevant problemstilling at 

undersøge, fordi de postmoderne forbrugere i stigende grad efterspørger virksomhedernes sociale 

engagement.  

Af denne årsag er vi interesseret i at undersøge, hvilke faktorer der udgør en rolle i udfaldet af et 

socialt markedsføringsinitiativ blandt de postmoderne forbrugere. Formålet med denne 

undersøgelse er at skabe en forståelse for, hvilke faktorer der påvirker forbrugernes evaluering, og 

hvorfor disse faktorer påvirker forbrugernes evaluering af et socialt markedsføringsinitiativ.   

1.2.1 Problemformulering  

Med udgangspunkt i overstående problemstilling lyder den overordnede problemformulering som 

følgende:   

- Hvilke faktorer udgør en rolle i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ blandt de 

postmoderne forbrugere?  

Med udgangspunkt i denne problemformulering vil vi analysere os frem til, hvad der skaber et 

succesfuldt socialt markedsføringsinitiativ blandt de postmoderne forbrugere. Det vil vi gøre ved 

at udarbejde en komparativ analyse af to succesfulde og to mindre succesfulde sociale 

markedsføringsinitiativer.  

De to succesfulde initiativer er ”#TransRightsAreHumanRights” 2018 af Lush og ”When You Drive, 

Never Drink” 2017 af Heineken. Disse to initiativer er netop blevet udvalgt, fordi de har genereret 

positiv omtale i pressen og på de sociale medier (Matera, 2018), (McCarthy, 2017). De to mindre 

succesfulde initiativer er ”Race Together” 2015 af Starbucks og ”Buckets for the Cure” 2010 af KFC. 
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Disse kampagner er blevet udvalgt, fordi de hver især har resulteret i en negativ omtale på tværs 

af alle medier og stødt en masse forbrugere (Kinsman, 2010), (Ziv, 2015).  

Formålet med at inddrage fire forskellige cases er at udvikle en analyse, som skal sættes op i mod 

litteraturens perspektiver og skabe en forståelse for sammenspillet mellem de postmoderne 

forbrugere og udfaldet af de sociale markedsføringsinitiativer.  

Hensigten med denne afhandling er ikke at opnå resultater til de ovennævnte virksomheder, 

tværtimod. Formålet er at belyse relevante indsigter, som et større antal af virksomheder kan få 

gavn af, når de søger at investere i et socialt markedsføringsinitiativ i den postmoderne 

forbrugskultur.  

Der er flere forskere, som har undersøgt, hvilke faktorer der kan have en påvirkning på udfaldet af 

et initiativ. Hvordan og hvorfor disse faktorer påvirker de postmoderne forbrugeres evalueringer 

er dog et underbelyst emne indenfor markedsføring og CSR. Dermed kan denne afhandling 

supplere eksisterende litteratur samt bidrage til opbygningen af empirisk viden inde for dette felt.  

1.3 Afgrænsning  
Sociale markedsføringsinitiativer udgør den ene halvdel af ’Marketing and Corporate Social 

Initiatives’, som består af seks initiativer i alt. Disse seks initiativer er delt op i følgende to 

kategorier, markedsføringsdrevne initiativer og virksomhedsdrevne initiativer (Kotler et al., 2012, 

s.21). Den første afgræsning i denne afhandling er at problemformuleringen udelukkende 

besvares i forhold til de markedsføringsdrevne initiativer, hvilket i denne afhandling bliver italesat 

som de sociale markedsføringsinitiativer.  

De sociale markedsføringsinitiativer består af tre initiativer, som er cause promotion, cause-

related marketing og corporate social marketing (Kotler et al., 2012, s.21). Denne afhandling 

afgrænser sig endvidere ved at undersøge problemformuleringen i forhold til cause promotion og 

cause-related marketing. Det skyldes, at disse to initiativer er de mest populære initiativer inden 

for sociale markedsføringsinitiativer. Derudover er der flere virksomheder, som har forsøgt at 

udvikle en succesfuld cause-related marketing eller cause promotion kampagne men uden held 

(D'Inzillo, 2016 ). Af denne årsag er det interessant at undersøge de sociale 

markedsføringsinitiativer med udgangspunkt i cause promotion og cause-related marketing.  
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Vores interesse for problemstillingen bygger på forbrugernes reaktioner til de mindre succesfulde 

initiativer, hvorfor vi ikke er interesseret i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ blandt de 

øvrige stakeholders. Dermed indsnævres afhandlingen til at undersøge problemformuleringen kun 

i forhold til de postmoderne forbrugeres reaktioner på Facebook, Twitter og YouTube.  

Yderligere afgrænser afhandlingen sig til kun at undersøge de fire case-virksomheders 

kommunikation i forhold til, hvordan det pågældende initiativ bliver italesat overfor de 

postmoderne forbrugere. Det betyder, at afhandlingen ikke har til sigte at analysere hele 

virksomhedernes kommunikation. 

1.4 Struktur  

Nedenstående model illustrerer et visuelt overblik over afhandlingens struktur. Hensigten med 

denne model er at skitsere, hvordan afhandlingens forskellige kapitler og afsnit hænger sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Afhandlingens struktur 
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Kapitel 2: Metode  

I dette kapitel vil vi redegøre for afhandlingens metodiske tilgang. Først vil præsentere vores 

overordnede metodiske refleksioner. Derefter vil vi gennemgå vores videnskabsteoretiske ståsted 

efterfulgt af en nærmere gennemgang af vores metodiske overvejelser og fremgangsmåde i 

forhold til dataindsamling. Til sidst vil vi give en gennemgang af måden, hvorpå vi har indsamlet og 

behandlet empirien.  

2.1 Metodiske refleksioner  
Denne afhandling er udviklet med udgangspunkt i vores undren over en observation i forhold til de 

sociale markedsføringsinitiativer. Det undrede os, hvordan flere virksomheder har formået at 

opbygge succesfulde brands ved at investere i sociale markedsføringsinitiativer, mens andre 

virksomheder har opnået det komplet modsatte og mødt stor kritik fra forbrugerne i forbindelse 

med deres sociale markedsføringsinitiativer.  

Med henblik på at komme denne undren til livs startede vi ud med at forsøge at forstå fænomenet 

ved at fordybe os i forskellige teorier omkring de sociale markedsføringsinitiativer. Med 

udgangspunkt i disse teorier har vi foretaget en dataindsamling, som vi satte op imod teorien. 

Dette åbnede op for nye indsigter, som vi har forsøgt at forstå. Med dette udgangspunkt bygger 

vores tilgang på en abduktiv forskningsstrategi, idet vi veksler mellem teori og empiri. 

Nedenstående figur illustrerer vores abduktive forskningsstrategi, som vil blive uddybet i afsnit 

2.3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration af den abduktive forskningsstrategi – egen tilvirkning 



Rayan Z. El-Chaabi & Arezu Entezar Kandidatafhandling 15/15/2018 

Side 13 af 166 
 

2.2 Videnskabsteoretisk ståsted  
Vi har valgt at besvare vores problemstilling ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvilket 

betyder, at vores viden om den sociale virkelighed, som vi befinder os i, er en social konstruktion, 

som er skabt i interaktion og forhandling med andre individer. Disse individer er fortolkende 

subjekter, hvis forståelse af den sociale virkelighed er skabt på baggrund af deres subjektive 

perception af den. (Wenneberg, 2002a, s. 13-17) 

Der findes mange forskellige typer af socialkonstruktivismen (Wenneberg 2002b), men ifølge den 

danske filosof Finn Collin er der to grundlæggende distinktioner. For det første skelner man 

mellem en erkendelsesteoretisk (epistemologisk) og en ontologisk socialkonstruktivisme. For det 

andet skelnes der mellem den fysiske og den sociale virkelighed. Den erkendelsesteoretiske 

variant viser, at vores viden om virkeligheden er socialt konstrueret, mens det ontologiske 

perspektiv viser, at det ikke bare er viden om verden, men verden selv er socialt konstrueret. 

(Rasborg, 2013, s. 405ff.) 

Vi befinder os inden for den erkendelsesteoretiske konstruktivisme om den sociale virkelighed, da 

vi ikke er i tvivl om, at der eksisterer en fysisk virkelighed, som vi kan udforske i. Vi mener, at vores 

viden er en social konstruktion, der ikke repræsenterer den sociale virkelighed selv, men er skabt 

igennem vores interaktion og forhandling med andre individer i forbindelse med projektet. Det 

betyder, at vores rolle som forskere er præget af de sociale omstændigheder. (Wenneberg 2002b, 

s. 8-9) 

2.2.1 Erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme   

Ifølge socialkonstruktivisterne er den socialt konstruerede virkelighed ikke opstået uafhængigt af 

os, men den er opstået i samspillet mellem vores egne oplevelser og samfundets strukturer. 

Derfor er sproget påvirket af sociale og subjektive elementer, og det er ligeledes et resultat af 

individers erkendelse af virkeligheden og påvirkninger fra virkeligheden. (Wenneberg 2002a, s. 

101-102) 

I denne sammenhæng skelner socialkonstruktivisterne mellem to forskellige 

virkelighedsopfattelser, hvilket er en subjektiv virkelighedsopfattelse og en objektiv 

virkelighedsopfattelse. Den subjektive verdensopfattelse henviser til individers egne forestillinger 

om verden, og den er forbundet med det enkelte individ. Den objektive verdensopfattelse 
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henviser til den verden, der eksisterer uafhængigt af vores forestillinger om den. Den objektive 

virkelighedsopfattelse opstår, når individer interagerer socialt med hinanden. (Rasborg, 2013, s. 

405ff.)  

I denne forbindelse erkender vi, at vores empiri, som blandt andet bygger på forbrugernes 

kommentarer på de sociale medier, består af en række subjektive personlige opfattelser, som 

tilsammen danner en objektiv virkelighed.  

Følgelig har vi valgt at analysere sociale markedsføringsinitiativer ved blandt andet at inddrage 

forbrugernes subjektive holdninger til initiativernes kampagner. Formålet med at inddrage disse 

subjektive holdninger er at opnå en objektiv viden omkring, hvorfor forbrugerne reagere negativt 

eller positivt overfor det pågældende sociale markedsføringsinitiativ.   

Vores ontologiske opfattelse af sociale markedsføringsinitiativer, brandidentitet, image, 

omdømme og kommunikation er, at de er socialt konstruerede i deres væsen. Det skyldes, at vi ser 

disse fænomener tage form i samspil mellem flere aktører. 

Ved at udvælge et problemfelt og teorier inden for brandidentitet, kommunikation, image og 

omdømme har vi valgt et udsnit af virkeligheden, som vil påvirke den viden, vi skaber. Desuden vil 

vores valg af forbrugernes kommentarer på de sociale medier og valg af andre kilder påvirke 

afhandlingens objektivitet, fordi vi selv vælger, hvilket fokus vi lægger på empirien. Dermed er 

formålet med denne afhandling ikke at finde den endegyldige sandhed, som kan bruges universelt, 

men derimod at bidrage til den sociale konstruktion ved at skabe en ny forståelsesramme ved at 

analysere fire forskellige cases.  

På baggrund af den nye forståelsesramme søger vi at liste en række anbefalinger, som øvrige 

virksomheder kan tage stilling til i forbindelse med lanceringen af et socialt markedsføringsinitiativ 

i den postmoderne forbrugskultur.  

2.3 Metodetilgang 
Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske tilgang har vi valgt at undersøge vores 

problemstilling angående forbrugernes vurdering af sociale markedsføringsinitiativer gennem 

analyser af brandidentitet, kommunikation, image og omdømme. Hver enkelt virksomhed 
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analyseres i forhold til de nævnte faktorer med henblik på at analysere os frem til, hvilke faktorer 

der gør sig gældende i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ.  

For at undersøge de sociale markedsføringsinitiativer tager vi udgangspunkt i teorier inden for 

sociale markedsføringsinitiativer og den postmoderne forbrugskultur med henblik på at skabe et 

teoretisk grundlag, der giver en forståelse af, hvad den postmoderne forbrugskultur og sociale 

markedsføringsinitiativer betyder. På baggrund af dette teoretiske grundlag udvikler vi tre 

antagelser for at undersøge, hvordan de udspiller sig i praksis.  

Herefter danner disse antagelser den teoretiske referenceramme for analysen af de fire udvalgte 

cases. I denne sammenhæng udarbejder vi en netnografisk undersøgelse ved at indsamle 

forbrugernes reaktioner til de udvalgte initiativer fra Facebook, Twitter og YouTube. Følgelig 

bygger analysen på en indsamling af interne- og eksterne kilder, der omhandler de udvalgte cases. 

Med udgangspunkt i denne fremgangsmåde besvarer vi vores problemformulering, som går ud på 

at undersøge, hvilke faktorer der spiller en rolle i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ.  

2.3.1 Abduktion  

Vores undersøgelsestilgang i denne afhandling bygger på en abduktiv tilgang, hvor vi både 

forholder os induktive og deduktive. Den deduktive tilgang kommer til udtryk, når vi på baggrund 

af teorierne har opstillet antagelser for derefter at undersøge vores empiriske data. Her anvendes 

teorier om sociale markedsføringsinitiativer der beskriver cause-brand fit (Lafferty, 2007), 

kommunikationens betydning (S. Samu og W. Wymer, 2009) samt omdømme og troværdighed 

(Pawlak og Zasuwa, 2011) i udfaldet af sociale markedsføringsinitiativer. 

I modsætning til den deduktive tilgang går den induktive tilgang først ud på at indsamle empiri for 

derefter at opbygge en teori eller dele af en teori på baggrund af den indsamlede data. Fordelen 

ved den induktive tilgang er, at man som forsker ikke begrænser sig selv gennem på forhånd 

valgte teorier, men derimod finder mønstre i den indsamlede empiri. På den anden side kan det 

udfordre generaliserbarheds-princippet, idet vi ikke vil kunne generalisere og opbygge teorier på 

basis af få cases. (Eisenhardt & Graebner, 2007, s. 26-27) 

Den induktive tilgang kommer til udtryk i vores egen fremgangsmåde, når indsigten i forbrugernes 

evaluering af kampagner bidrager med ny viden til, hvordan virksomhederne med succes kan 

udarbejde deres sociale markedsføringsinitiativer fremadrettet.  
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Den valgte metodetilgang kan med fordel beskrives som hermeneutisk, da vi søger ny viden ved at 

studere de eksisterende teorier og sammenligne dem med vores indsamlede empiri for dermed 

udfordre vores forforståelse, som lægger til grund for en ny forståelse af fænomenet. Vi søger en 

helhedsorienteret fortolkning gennem valg af forskellige typer casestudier, hvor vi anvender den 

kvalitative metode.  

Vores forforståelse udspringer af teorierne, som leder til tre antagelser. Med udgangspunkt i disse 

antagelser samler vi empiri, som belyser nye indsigter, og dermed opnår vi en ny forståelse. 

Derefter udarbejder vi en komparativ analyse, som endnu en gang giver nye indsigter, der bidrager 

til besvarelsen af afhandlingens problemformulering. 

2.4 Undersøgelsesdesign  
Vi har valgt at undersøge vores problemstilling med udgangspunkt i casestudiets 

undersøgelsesdesign.  

Yin definerer casestudiets undersøgelsesdesign for at være en empirisk undersøgelse, der har til 

hensigt at undersøge et nutidigt fænomen i praksis. Ifølge Yin kan samtidsfænomener med fordel 

belyses gennem casestudier. (Yin, 1994, s. 13) 

Overordnet undersøger denne afhandling hvilke faktorer, der påvirker udfaldet af et socialt 

markedsføringsinitiativ blandt de postmoderne forbrugere. Samtidsfænomenet i denne afhandling 

er de postmoderne forbrugeres forhold til brands og deres evaluering af sociale markedsinitiativer 

udtrykt på de sociale medier.  

Det teoretiske perspektiv af problemstillingen er suppleret med fire konkrete cases, der alle har 

det tilfælles, at de hver især har lanceret et socialt markedsføringsinitiativ. På basis af Yins (1994) 

klassificering af casestudier anvender denne afhandling et holistisk flerdelt casestudie. Det 

skyldes, at vi analyserer de fire virksomheder enkeltvis med henblik på at udarbejde en 

komparativ undersøgelse, der kan sættes op i mod de udvalgte teorier omkring sociale 

markedsføringsinitiativer.  

I modsætning til et enkelt eksperiment, som isolerer fænomener fra deres kontekst, lægger 

casestudier vægt på den rige, virkelige verdenskontekst, hvori fænomenerne forekommer. 
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Casestudier er rige, empiriske beskrivelser af bestemte forekomster af et fænomen, der typisk er 

baseret på en række datakilder. (Yin, 1994, s. 13-16)  

Vi har bevidst valgt de fire case-virksomheder i forhold til, at de alle har udgivet sociale 

markedsføringsinitiativer og i forhold til udfaldet af disse. To af de udvalgte case-virksomheder har 

mødt enorm kritik, mens to af dem er blevet rost af forbrugerne og har fortsat deres initiativer 

med succes. Derfor er disse kampagner på forhånd bestemt for at være succesfulde eller mindre 

succesfulde uafhængigt af vores undersøgelse. Case-virksomhederne bliver behandlet enkeltvis i 

analysen, men kobles sammen og behandles komparativt i diskussionsafsnittet.  

Metodemæssigt bygger analysen både på den kvalitative og den kvantitative tilgang, men med et 

særligt fokus på den kvalitative metode. Den kvalitative tilgang bygger på en empirisk 

dataindsamling fra forskellige digitale platforme. Den kvantitative metode anvendes i forbindelse 

med kodningen af den netnografiske undersøgelse og eksterne målinger af virksomhedernes 

omdømme. 

2.4.1 Valg af case-virksomheder  

For at belyse hvad der ligger til grund for forbrugernes evaluering af sociale 

markedsføringsinitiativer, er det relevant at inddrage initiativer af forskellige karakter både i 

forhold til virksomhedernes industri og i forhold til type af markedsføringsinitiativer.  

Afhandlingen inddrager fire virksomheder, der alle opererer inden for forskellige industrier. Det er 

dog relevant at nævne at Starbucks, Lush og KFC målretter deres initiativer primært til de 

amerikanske forbrugere, hvorimod Heinekens sociale markedsføringsinitiativ er globalt målrettet. 

(Starbucks Newsroom, 2015), (BRIDE, 2018), (KFC, 2009) & (The Heineken Company, 2018).  

2.5 Dataindsamling 
Afhandlingens dataindsamling består af både primær- og sekundær empiri, som vi vil redegøre for 

i det følgende afsnit. 

2.5.1 Primær empiri  

Den primære empiri i denne afhandling består af empiri indsamlet fra case-virksomhedernes egne 

hjemmesider, pressemeddelelser og kampagneelementer. Følgelig har vi udarbejdet en 

netnografisk undersøgelse ved at indsamle et udpluk af forbrugernes reaktioner på Facebook, 

Twitter og YouTube. 
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2.5.1.1 Den netnografiske undersøgelse  

I det følgende afsnit vil vi redegøre for den netnografiske undersøgelse efterfulgt af en vurdering 

af netnografiens styrker og begrænsninger. Herefter vil vi beskrive vores fremgangsmåde.  

Netnografi er en relativ ny metode sammensat af begreberne ”internet” og ”etnografi”, som blev 

udviklet af Dr. Robert Kozinets. Metoden anvendes til at studere online communities med fokus på 

kommunikation og interaktion blandt forbrugerne. Med andre ord benytter netnografi offentligt 

tilgængeligt materiale til at forstå diskurser og holdninger om eksempelvis virksomheder og deres 

adfærd eller produkter. Ifølge Kozinets et al. findes der overordnet tre typer data i netnografien, 

hvoraf den ene er arkivdata (archival). (Kozinets et al., 2014, s. 2-3) 

Arkivdata indeholder alt, hvad man som forsker kan samle fra internettet, der ikke er et produkt af 

forskerens involvering for at skabe eller fremskynde oprettelsen af data. Disse typer af data kan 

udgøre en "kulturel basislinje", der giver et billede af, hvordan virkeligheden så ud, før forskeren 

satte sit præg på det sociale medie. Fra dette perspektiv søger forskeren at uddybe sin viden om 

den kulturelle kontekst. (Kozinets, 2010, s. 104-105) 

I denne undersøgelse benytter vi os af arkivdata i form af forbrugernes subjektive holdninger, som 

har til formål at skabe en dybere forståelse af forbrugernes evalueringer af de pågældende sociale 

markedsføringsinitiativer. 

Sammenlignet med andre kvalitative og kvantitative metoder er netnografiens største fordel, at 

den er relativ ligetil og kan indsamles med meget lave omkostninger, da den i sin natur er præget 

af observationer af brugernes ytringer i et givet forum. Konteksten omkring indsamlingen af 

empirien er dermed ikke, modsat eksempelvis interviews og fokusgrupper, opstillet af 

undersøgeren, da brugerne kommunikerer og interagerer med hinanden uden bevidsthed om, at 

en undersøgelse vil gøre brug af deres kommentarer. Dog vil en netnografisk undersøgelse i et 

eller andet omfang altid indeholde et deltagende element fra forskerens side, selv om 

størstedelen af den indsamlede empiri vil være baseret på observationer. (Kozinets, 2010, s. 74) 

Denne fordel har imidlertid også et etisk perspektiv, da det kan diskuteres, hvorvidt internettet er 

en privat eller offentlig sfære. Dette åbner op for et dilemma angående anonymitet og tilladelse til 

at bruge materiale delt af andre online. (Kozinets, 2010, s. 140-141) 
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Med henblik på at forstå forbrugernes reaktioner og evalueringer af de fire case-virksomheders 

sociale markedsføringsinitiativer har vi udarbejdet en netnografisk undersøgelse.  

I denne sammenhæng har vi foretaget en udvælgelse af de forskellige kommentarer på Facebook, 

YouTube og Twitter. Denne udvælgelse består af 371 kommentarer i alt. I forhold til Starbucks, 

KFC og Lush har vi dermed indsamlet 100 kommentarer til hver case. I forhold til Heineken har det 

kun været muligt at indsamle 71 kommentarer fra de sociale medier. Det skyldes, at der samlet set 

ikke er flere relevante kommentarer, som omhandler det sociale markedsføringsinitiativ.  

Vores definition af relevans baseres på i hvor høj grad den pågældende kommentar italesætter 

det sociale markedsføringsinitiativ positivt eller negativt. Følgelig definerer vi positive 

kommentarer for alle kommentarer med ros, glæde og opbakning. De negative kommentarer 

definerer vi for at være kommentarer, der giver udtryk for brok, vrede eller skuffelse.  

Under afhandlingens introduktion redegør vi for, at Starbucks’ og KFCs sociale 

markedsføringsinitiativer er eksempler på mindre succesfulde initiativer, som har mødt massiv 

kritik af blandt andet forbrugerne. Med henblik på at forstå forbrugernes kritik har vi besluttet os 

for kun at indsamle kommentarer med negative konnotationer, da vi ikke er interesseret i at måle 

forskellen mellem positive og negative reaktioner, men derimod at forstå den negative reaktion. 

Det samme gør sig gældende i forhold til Lushs og Heinekens succesfulde initiativer, da vi kun er 

interesserede i at forstå forbrugernes positive reaktioner ved kun at analysere kommentarer med 

positive konnotationer.   

Med henblik på at skabe et overblik over de forskellige kommentarer har vi udarbejdet en 

kodning, som kan ses i bilag 8 og 17 (s. 145 & 166). Denne kodning er baseret på en måling af 

hvilke emner, som forbrugerne bringer på banen i forbindelse med deres evalueringer af de 

sociale markedsføringsinitiativer.  

2.5.2 Sekundær empiri 

Den sekundære empiri består af avisartikler, encyklopædi, rapporter og eksterne analyser af 

virksomhedernes omdømme udarbejdet af The Harris Poll, Reputation Institut og Interbrand.  

Vi har besluttet os for at inddrage eksterne målinger af case-virksomhedernes omdømme for at 

kunne vurdere, hvilken effekt omdømmet udgør på virksomhedernes troværdighed i forbindelse 

med forbrugernes evalueringer af de sociale markedsføringsinitiativer. Grunden til at vi baserer 
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vores analyse på en ekstern måling skyldes, at et omdømme bliver udviklet på baggrund af de 

oplysninger, som interessenter modtager om virksomheden. Det vil sige, at en evaluering af et 

omdømme strækker sig over flere år (Fombrun og Shanley, 1990, s. 234). Af denne årsag har vi 

besluttet os for, at det er en god ide at inddrage disse eksterne målinger, da de netop er blevet 

udviklet af virksomheder, som har analyseret de pågældende case-virksomheders omdømme i 

flere år. Det har dog ikke været muligt at finde en ekstern måling af Lushs eller KFCs omdømme. I 

forhold til KFC har vi besluttet os for at inkludere en undersøgelse af brandets position på 

markedet udarbejdet af Interbrand. Det skyldes, at denne undersøgelse kan give os et indblik i 

brandets position blandt forbrugerne  

2.5.2.1 The Harris Poll 

The Harris Poll er en af de førende markedsundersøgelsesvirksomheder, som måler den offentlige 

mening, motivation og samfundsmæssige forhold i USA. The Harris Poll vurderer virksomhedernes 

omdømme på baggrund af 20 forskellige attributter, der omfatter Reputation Quotient 

instrumentet. Attributterne er kategoriseret i seks forskellige omdømme dimensioner, som 

omfatter virksomhedernes emotionelle appel, finansielle præstation, produkter og service, socialt 

ansvar, vision og ledelse samt arbejdsmiljø. (The Harris Poll, 2018) 

2.5.2.2 Reputation Institute  

Reputation Institute er et forsknings- og rådgivningsfirma for omdømme. Dette institut giver 

virksomhederne mulighed for at få et overblik over deres omdømme, sammenligne det med andre 

virksomheder og forbedre det. Reputation Institute måler virksomhedernes evne til at 

imødekomme interessenternes forventninger gennem syv dimensioner i omdømmevurderingen. 

Disse syv dimensioner indebærer produkt og service, innovation, arbejdsplads, ledelse, citizenship, 

governance og finansiel præstation. (Reputation Institute, 2018) 

2.5.2.3 Interbrand  

Interbrand er et globalt rådgivningsfirma for brands og udgiver af de årlige ’Best Global Brands’ 

rapporter. Interbrand analyserer globale brandpositioner med fokus på brandets finansielle 

præsentation, rolle i købsbeslutningen og styrke. (Rank a brand, 2018) 

2.6 Validitet, reliabilitet og metodens begrænsninger 

Validitet og reliabilitet referer til afhandlingens troværdighed i forbindelse med de opnåede 

resultater ved hjælp af metoden (reliabilitet) og metodens relevans for afhandlingen som helhed 
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(validitet). Disse to begreber vil vi diskutere i det følgende afsnit. Derudover vi vil redegøre for den 

valgte metodes begrænsninger.  

Generelt argumenteres der for, at det ofte er svært at måle reliabiliteten i forbindelse med den 

kvalitative metodetilgang. Det skyldes, at hvis undersøgelsen skal gentages af andre forskere, er 

der risiko for, at empirien bliver fortolket anderledes. (Rasmussen et al., 2006, s. 133) 

Dette forholder sig anderledes i forbindelse med den netnografiske undersøgelse. Da den 

netnografiske empiri allerede eksisterer online uafhængigt af vores påvirkning, bør andre forskere 

kunne finde den samme empiri. Reliabiliteten bliver udfordret i forhold til, når forskeren skal 

udvælge og behandle den tilgængelige empiri. 

Afhandlingens formål med den netnografiske undersøgelse er at finde frem til forbrugernes 

evaluering af sociale markedsføringsinitiativer. Da det ikke var muligt at udarbejde et 

dybdegående interview med de amerikanske forbrugere, har vi valgt at begrænse os til en 

netnografisk undersøgelse. Da vi undersøger forbrugernes kommunikation, er det oplagt at 

anvende en netnografisk undersøgelse. Undersøgelsen giver os mulighed for at få indsigt i 

forbrugernes reaktioner, uden at de er påvirket af vores observationer. Derfor mener vi, at den 

valgte metode er valid i forhold til formålet, og hvad der er mulighed for at undersøge.   

Dog er vi klar over begrænsningerne ved den valgte metode. Når man som forsker vælger en 

metode, begrænser man sig til at analysere ud fra et lille udsnit af virkeligheden, og man kan 

derfor ikke generalisere ud fra de opnåede resultater. Det er dog heller ikke formålet med 

specialet, da vi blot forsøger at belyse virkeligheden, som forbrugerne opfatter den.  

Derudover har den netnografiske undersøgelse sine begrænsninger, som udgør blandt andet 

metodens indsnævrede fokus på et begrænset antal online sociale medier. Ved at udvælge 

enkelte sociale medier, som skal undersøges, låser man sig samtidig fast på en kultur og en 

bestemt gruppe af mennesker. Det er desuden en begrænsning, at man ikke tilstrækkeligt kan 

identificere det demografiske segment ved brugerne i en online kontekst. Denne uidentificerede 

målgruppe skaber uklarhed og gør det problematisk at generalisere resultaterne med lignende 

grupper uden for konteksten af de konkrete sociale medier. Det skyldes dog ikke metoden, men 

snarere de vilkår og rammer, som internettet opstiller for forskningen. (Kozinets, 2002, s. 62) 
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Kapitel 3: Teoretisk grundlag 

Denne afhandling er baseret på antagelsen om, hvordan udviklingen af det postmoderne samfund 

har formet den nuværende forbrugskultur. I dag er forbrugerne i høj grad interesseret i, hvad der 

foregår bag om kulisserne og produktionen. Samtidigt antager vi, at forbrugerne søger 

virksomhedernes engagement i samfundet, fordi der er et stort behov for at anvende brands i 

iscenesættelsesprocessen af deres identiteter. Det har skabt en dynamik, som virksomheder 

forsøger at tage højde for gennem branding, Corporate Social Responsibility (CSR) og herunder 

sociale markedsføringsinitiativer. I dette kapitel vil der fremgår en redegørelse af den 

postmoderne forbrugskultur og de sociale markedsføringsinitiativer. Slutteligt vil vi introducere en 

række forskers holdninger til, hvilke faktorer der er relevante i udfaldet af et socialt 

markedsføringsinitiativ.     

3.1 Postmodernismen  
Dette afsnit vil undersøge udviklingen af forbrugeren siden den moderne æra til den postmoderne 

æra med henblik på at opnå en forståelse af den postmoderne forbrugskultur. En dybere 

forståelse af den postmoderne forbruger er vigtig for at besvare den overordnede 

problemformulering, fordi det skaber grundlaget for afhandlingen. 

3.1.1 Fra den modernistiske forbrugskultur til den postmoderne forbrugskultur  
Postmodernismen og herunder den postmoderne forbrugskultur fik sit store gennembrud i 

1960’erne. Førhen var verden baseret på de modernistiske antagelser om virkeligheden. (Holt, 

2002, s. 82)  

Modernismen fokuserede primært på videnskabelige og rationelle data med henblik på at etablere 

rationelle strukturer i den sociale og økonomiske verden (Venkatesh et al., 1993, s. 220 citeret 

efter Bougina & Triki, 2014, s. 100). Det var en æra, som i stor grad var præget af et behov for at 

minimere usikkerhed og irrationelle beslutninger. Derfor var rationalismen og antagelsen af en 

enkel virkelighed kernen i den modernistiske kultur (Cova, 1996, s. 16 citeret efter Bougina & Triki, 

2014, s. 101).  

Under modernismen var økonomien i centrum, idet modernisterne antog, at hvis økonomien ikke 

var sund kunne intet overleve. Derfor blev selve produktionen betragtet som en hellig aktivitet, 
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der skabte værdi til det menneskelige liv. Som følge af denne opfattelse blev forbruget betragtet 

som en værdiødelæggende faktor i samfundet. (Bougina & Triki, 2014, s. 102) 

I en tid som handler om at bevare rationalismen, handlede det ikke om at tale til forbrugernes 

følelser men derimod til deres fornuft. Som følge af dette var markedsføringstendensen baseret 

på at positionere virksomhederne på markedet ved netop at fremhæve produkternes egenskaber 

og fordele (Holt, 2002, s. 80). Derfor var markedsføringen ofte baseret på manipulation, 

overtalelse og salg (Bougina & Triki, 2014, s. 111). 

Generelt set er postmodernismen en stærk modsætning til modernismen. Det skyldes, at 

postmodernismen afviser modernismens antagelse om, at der kun findes en enkel virkelighed 

(Cova, 1996 m. udgangspunkt i Bougina & Triki, 2014, s. 111). Derudover bliver de 

postmodernistiske forbrugere ikke betragtet som værdiødelæggende faktorer, tværtimod bliver 

de betragtet som værdiskabende (Bougina & Triki, 2014, s. 111). 

Postmodernismen defineres som en kulturel virkelighed, præget af en pluralisme af 

forbrugsformer og identiteter, et behov for hyper realitet og et behov for at udtrykke sin 

individuelle identitet gennem forbruget (Bougina & Triki, 2014, s. 111). Det faktum, at en 

forbruger besidder flere forskellige identiteter, svarer til en heterogenitet af identiteter, som 

netop er modsat homogeniseringen i modernismen (Bougina & Triki, 2014, s. 104).  

I modernismen bliver forbrugeren beskrevet som en kognitiv og konstant forbruger, som ikke selv 

producerer værdi. Hvorimod i postmodernismen beskrives forbrugeren som en adaptiv, fleksibel, 

fragmenteret og symbolsk forbruger, der er i stand til selv at producere værdi gennem sine 

forbrugsoplevelser. Denne opfattelse af forbrugeren skyldes, at man i postmodernismen erkender, 

at forbrugerens identitet bliver konstrueret gennem forbruget. Under denne selvkonstruktion 

skaber forbrugeren nye symboler og fortællinger af sin identitet men samtidigt også af produktets 

eller virksomhedens egen identitet. Denne opfattelse er i modstrid med modernismens opfattelse 

af forbrugerne. (Bougina & Triki, 2014, s. 105)  

Ifølge Firat et al. er postmodernismen baseret på følgende fem betingelser ”fragmentering”, 

”hyper realitet”, ”decentrering af subjekt”, ”ombytning af produktion og forbrug” og ”paradoksale 

sammenstillinger” (Firat et al., 1995, s.41 citeret efter Bougina & Triki, 2014, s. 107).  
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3.1.1.1 Fragmentering  

I modsætning til modernismens bestræbelse efter en enkelt virkelighed, værdsætter 

postmodernismen forskelle og fragmentering (Bougina & Triki, 2014, s. 107).  

Med fragmentering menes der at opdele en enkelt virkelighed i flere dele. I sin hverdag bliver den 

postmoderne forbruger konfronteret med uensartede oplevelser. Det skyldes, at forbruget bliver 

skabt gennem flere øjeblikke, som ikke er forbundet med hinanden, og derfor ikke deler det 

samme formål. Det betyder, at et hvert forbrugsmoment kan afspejle et bestemt billede af 

forbrugerens identitet. Forbrugsoplevelsen er fragmenteret som følge af differentieringen i 

produkter, markedsføring og budskaber. (Bougina & Triki, 2014, s. 107) 

3.1.1.2 Hyper realitet   

Hyper realitet handler om, hvordan noget kan blive mere reelt end den virkelighed, det angiveligt 

repræsenterer. Det beskriver, hvordan virkeligheden bliver til en illusion eller til det billede, som 

forbrugeren efterspørger i forbindelse med konstruktionen af sin identitet. (Bougina & Triki, 2014, 

s. 107) 

Dette fænomen kan forklares ved, hvordan et signifikant (et verbalt, visuelt eller materielt tegn 

eller symbol, der repræsenterer ting, der gør dem forståelige) kan løsnes fra sin signifikante 

virkelighed (den oprindelige betydning) og skabe ny betydning. Et godt eksempel på dette er 

begrebet ’yacht’, som oprindeligt repræsenterer et hurtigt sejlskib. I dag repræsenterer dette 

begreb ikke længere kun produktet, men i stor grad også ejeren af produktet. Det skyldes, at en 

lang række forbrugere i dag forbinder besiddelsen af en yacht med rigdom og status. (Bougina & 

Triki, 2014, s. 108) 

3.1.1.3 Decentrering af subjekt  

Ifølge modernismen er subjektet (forbrugeren) konstant og kognitivt. I modsætning til dette 

mener postmodernister, at forbrugerne er fragmenteret og decentreret. (Bougina & Triki, 2014, s. 

108) 

Med decentrering af subjektet menes der, decentrering af forbrugerens rolle i sin interaktion med 

et produkt. Det drejer sig om, hvordan forbrugerne ofte er nødt til at følge produktets 

instruktioner for at opnå den fulde tilfredsstillelse og undgå problemer i forbrugsoplevelsen. Det 

faktum, at forbrugeren ikke selv er med til at opstille instruktionerne og at have kontrol over sin 
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egen forbrugsoplevelse, medfører til, at forbrugeren bliver decentreret og fragmenteret. I dette 

tilfælde er det ikke forbrugeren, som bestemmer processerne vedrørende sin interaktioner med 

produktet, derimod er det produktet, som fastsætter betingelserne for forbrugsoplevelsen. 

(Bougina & Triki, 2014, s. 108) 

3.1.1.4 Ombytning af produktion og forbrug  

Som tidligere beskrevet mente modernisterne, at produktion og forbrug står i opposition, og at 

værdi bliver skabt i produktionen af varer, og værdien bliver ødelagt i forbruget. Til gengæld 

mener postmodernisterne, at det er vigtigt at erkende, at forbrugerne er producenter og samtidigt 

forbrugere af symboler og betydninger. Det betyder, at forbrugerne ligeledes er med til at skabe 

værdi, idet værdi skabes i oplevelsen frem for i produktionen. (Bougina & Triki, 2014, s. 109) 

3.1.1.5 Paradoksale sammenstillinger 

Den vigtigste karakter for postmodernismen er dens paradoksale karakter. For postmodernismen 

accepterer, at alting kan kombineres og sidestilles med noget andet. Samtidigt mener 

postmodernismen, at de modstridende følelser og erkendelser om ideer, perspektiver og forbrug 

forekommer sideløbende. Det betyder, at markedsføringen i den postmoderne forbrugskultur skal 

skabe en sammenstilling af modsætningerne i forbrugerens søgen efter samfundet og i sin søgen 

efter at skabe nye symboler til sin identitet. (Bougina & Triki, 2014, s. 109) 

3.1.2 Postmodernismens effekt på forbrugskultur 
Denne teoretiske redegørelse af postmodernismen belyser en række faktorer, som udgør en 

væsentlig betydningen på forbrugskulturen.    

For det første er den postmoderne forbrugskultur baseret på ønsket om at skabe sin egen 

individualistiske livsstil som følge af fragmenteringen (Cova, 1996 m. udganspunkt i Bougina & 

Triki, 2014, s. 111).  

For det andet går ideen om ”ombytning af produktion og forbrug” ud på, at produktionen har 

mistet sin status i den postmoderne kultur. Den postmoderne forbruger søger selv at skabe værdi 

ved at medvirke i skabelsen af det billede, som produktet repræsenterer. (Firat et al., 1995 m. 

udgangspunkt i Bougina & Triki, 2014, s. 109)   

Dette øget fokus på individualisme udgør udfordringer for virksomheder i forbindelse med at få og 

opretholde den postmoderne forbrugers opmærksomhed. I stedet for at 
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kommunikationsindsatsen skal have fokus på salg, skal der være et fokus på at kommunikere de 

kulturelle symboler i brandet, som forbrugeren kan anvende til at skabe og påvirke sin identitet og 

sociale status. Derfor skal kommunikation i den postmoderne forbrugskultur være mere autentisk 

end kommerciel for at kunne fange den postmoderne forbrugers opmærksomhed. (Holt, 2002, s. 

83) 

Behovet for at finde et brand, der kommunikerer visse symboler, som kan anvendes i en 

konstruktion af den ønskede identitet, skaber både muligheder og udfordringer for virksomheder, 

når de forsøger at appellere til forbrugerne. Der er risiko for, at forbrugerne vil forlade et brand, så 

snart de spotter et mere tiltalende brand. Samtidigt skaber dette en mulighed for at udvikle en 

stærk relation mellem brandet og forbrugerne. Denne mulighed relaterer sig til de virksomheder, 

der konstant formår at levere et tiltalende billede af brandet, som på langt sigt kan resultere i en 

konkurrencemæssig fordel. (Holt, 2002, s. 83-85) 

Yderligere understreger postmodernismen den vigtige rolle, som oplevelsen udgør i den 

postmodernistiske forbrugskultur. Den reelle forbrugsoplevelse opstår i samspillet mellem 

forbrugeren og produktet. Følgelig bliver forbrugeren ikke opfattet som et passivt mål for 

markedsføring men et aktivt led i den løbende produktion af betydninger. (Bougina & Triki, 2014, 

s. 111) 

Derfor søger forbrugerne en oplevelsesbaseret markedsføring, der understreger interaktivitet, 

tilslutning og kreativitet. Dette udgør et grundlæggende skift i markedsføringens rolle og formål. 

Fra manipulation af forbrugeren til kundeinddragelse fra at fortælle og sælge til oplevelse og 

deling af viden og følelser. Denne tilgang er et resultat af, at forbrugerne ønsker at adskille sig fra 

andre, med det de oplever. For den enkelte forbruger bliver selve forbruget en handling, der 

producerer oplevelser, identiteter eller nye billeder af identiteten. (Bougina & Triki, 2014, s. 111) 

Det kan konkluderes, at forbrugeren i høj grad er i centrum i den postmodernistiske 

forbrugskultur. Værdier, betydninger og forbrugsoplevelser bliver skabt i samspillet mellem 

forbrugeren og produktet. Denne erkendelse af forbrugerens rolle udgør en væsentlig betydning 

indenfor branding, CSR og herunder de sociale markedsføringsinitiativer.  
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3.2 Marketing and corporate social initiatives   

Med en postmoderne forbrugskultur som i høj grad handler om at skabe sin iscenesættelse 

gennem forbruget, bliver det altså forsat vigtigere for virksomheder at associere sig med sociale 

initiativer.  

Dette afsnit vil undersøge, hvordan virksomheder forsøger at associere sig med sociale initiativer 

ved at engagere sig i samfundets udvikling. En kortfattet teoretisk gennemgang af de seks sociale 

initiativer vil fremgå med henblik på at levere en definition af, hvad sociale 

markedsføringsinitiativer er, og hvilken betydning de indebærer for virksomhedernes fremtid. 

3.2.1 Social ansvarlighed  

Corporate social responsibility (CSR) er definitionen på god opførsel, ifølge Kotler et al. CSR bliver 

defineret som en virksomheds engagement i at forbedre samfundets velvære gennem 

diskretionære forretningspraksis og bidrag fra egne ressourcer. Med denne definition refererer 

Kotler et al. specifikt til forretningsaktiviteter, som er diskretionære frem for aktiviteter, som er 

lovpligtige, moralske eller etiske. Med andre ord er der tale om frivilligt engagement, som 

virksomheder selv beslutter sig for at implementere og bidrage til. (Kotler et al., 2012, s. 5) 

For at en virksomhed kan blive betragtet som social ansvarlig, skal det kunne demonstreres. 

Denne demonstration kan fremgå ved, at den pågældende virksomhed vedtager nye 

forretningsmetoder og/eller bidrager til dem. Social ansvarlighed indebærer samfundsmiljøet, 

menneskelige forhold og miljøforhold. (Kotler et al., 2012, s. 5) 

Kotler et al. bruger betegnelsen ’Marketing and Corporate Social Initiatives’ til at beskrive 

virksomhedernes anstrengelser for social ansvarlighed. Denne betegnelse bliver defineret således: 

”Marketing and corporate social initiatives are major activities undertaken by a corporation to 

support social causes, strengthen its business, and fulfill commitments to corporate social 

responsibility.” (Kotler et al., 2012, s. 6) 

Disse initiativer støtter ofte formål indenfor blandt andet sundhed, uddannelse, sikkerhed, miljø, 

samfund, økonomisk udvikling og andre grundlæggende menneskelige behov. Virksomhedernes 

støtte kan fremkomme på forskellige måder herunder kontantbidrag, tilskud, omtale i medier og 

sponsering. I øvrigt kan virksomheder sponsorere disse initiativer alene eller i partnerskab med 

andre. (Kotler et al., 2012, s. 6) 
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Forud for 1990'erne valgte virksomheder at støtte så mange formål og organisationer som muligt, 

hvilket afspejler en opfattelse af, at det ville tilfredsstille flest mennesker og skabe størst omtale. 

Derfor var støtten som regel kortsigtede. Desuden var der en tendens til at undgå emner, der 

måtte være forbundet med kerneprodukter og kontroversielle problemer. Beslutningsprocessen 

var ofte påvirket af bestyrelsens egne ønsker og præferencer fremfor strategisk støtte af 

forretningsmål. (Kotler et al., 2012, s. 9-10) 

I dag ser beslutningsprocessen anderledes ud, idet virksomheder søger at gøre det godt for at 

opnå gode resultater frem for at se godt ud. Kotler et al. mener, at flere virksomheder i dag, 

udvælger nøje et par strategiske fokusområder, som passer til virksomhedens værdier og vælger 

initiativer, der understøtter forretningsmål. Derudover frygtes det ikke længere at italesætte 

emner relateret til kerneprodukter eller kontroversielle problemstillinger. (Kotler et al., 2012, s. 

11) 

Der kan være mange fordele i at investere i ’Marketing and Corporate Social Initiatives’. Det kan 

være i form af øget salg og markedsandel, en styrket brandpositionering, et forbedret image, en 

øget appel til investorer og en øget evne til at tiltrække medarbejdere. (Kotler et al., 2012, s. 12)  

Ifølge Kotler et al. har sådan en investering en særdeles stor effekt på salg og markedsandel på 

grund forbrugernes store interesse og opmærksomhed for, hvordan brands bliver markedsført. 

Det skyldes, at forbrugerne udvikler en præference overfor brands, der netop støtter sociale 

sager, der kan gøre en forskel for dele af eller hele samfundet. Brand præference fører til brand 

loyalitet, hvilket ofte resultere i øget salg og markedsandel. (Kotler et al., 2012, s. 14) 

Ifølge Pringle og Thompson bidrager disse initiativer til en styrket brandpositionering, fordi når et 

brand bliver forbundet med en velgørenhed eller en social sag, så udgør det brandets ånd. De 

mener, at forbrugerne går op i mere end blot produktets funktionelle ydelse, rationelle 

produktfordele samt de følelsesmæssige og psykologiske aspekter af brandets personlighed og 

image. I den postmoderne forbrugskultur søger og drager forbrugerne til demonstrationer af 

godhed. (Pringle & Thompson, 1999, s. 64-83)   

Virksomhedernes positive engagement i samfundet har også en væsentlig effekt på image. Ifølge 

Arendt og Brettel skyldes det, at interessenterne erkender dette engagement, og dermed bliver 
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virksomhedens image mere attraktivt og identificerbart, idet det skiller sig ud fra konkurrenterne. 

(Arendt & Brettel, 2010, s. 1470)   

3.2.2 De seks sociale initiativer  

Kotler et al. har identificeret seks sociale initiativer, hvorunder de fleste socialt ansvarlige 

aktiviteter falder. Disse initiativer er delt op i to kategorier i henholdsvis de markedsføringsdrevne 

og virksomhedsdrevne initiativer. Under de sociale markedsføringsdrevne initiativer tilhører 

cause-related marketing, cause promotion og corporate social marketing. Under de 

virksomhedsdrevne sociale initiativer hører corporate philanthropy, community volunteering og 

socially responsible business practice. (Kotler et al., 2012, s. 22-23) 

De seks sociale initiativer deler det samme fælles grundlag i form af, at der bliver støttet lignende 

formål, dannelse af partnerskaber og de samme kommunikationskanaler anvendes. Dog er disse 

initiativer forskellige, idet de hver især har sin egen karakteristika. (Kotler et al., 2012, s. 43) 

Med hensyn til de virksomhedsdrevne initiativer går corporate philanthropy ud på at skrive en 

check eller tilbyde in-kind donationer i form af tjenester eller ressourcer. Community volunteering 

handler om at involvere medarbejderne og andre partnere til at donere deres tid til at støtte den 

pågældende sag. Til sidst handler socially responsible business practices om at skabe 

diskretionære forretningspraksisser og investeringer, som skal bidrage til en forbedret arbejds- og 

samfundsmiljø. (Kotler et al., 2012, s. 44) 

Det fremgår, at de virksomhedsdrevne sociale initiativer går ud på at støtte et formål ved at 

implementere nye ændringer i praksis eller ved at arrangere velgørenhedsarrangementer. 

Hvorimod de markedsføringsdrevene initiativer går ud på at støtte en sag ved at investere i 

kampagner, som skal skabe opmærksomhed.  

Med denne afhandling vil der kun være fokus på to af de tre markedsføringsdrevne initiativer, idet 

disse initiativer tit bliver omtalt i medierne som beskrevet i introduktionen. Derfor vil vi ikke gå i 

dybden med at beskrive de virksomhedsdrevede sociale initiativer.  

3.2.2.1 Cause promotion  

Med cause promotion bidrager en virksomhed i form af in-kind donationer eller andre 

virksomhedsressourcer til at udvikle kampagner, som har til formål at skabe opmærksomhed 

omkring en social sag, til at støtte fundraising eller til at rekruttere frivillige hjælpere. 
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Virksomheden kan vælge at igangsætte og styre kampagnerne alene, ved at indgå i et partnerskab 

eller være en del af flere sponsorer. (Kotler et al., 2012, s. 22) 

Ifølge Kotler et al. fokuserer cause promotion på seks kommunikationsmål. Disse seks mål er at 

skabe opmærksomhed og bekymring omkring en social problemstilling ved at præsentere 

motiverende statistiker og fakta, at overtale folk til at finde ud af mere om problemstillingen, at 

overtale folk til at donere deres tid, penge eller ikke-monetære ressourcer. Det sidste 

kommunikationsmål er at overtale folk til at involvere sig i initiativet ved at underskrive en 

underskriftindsamling. (Kotler et al., 2012, s. 49-50) 

3.2.2.2 Cause-related marketing  

Med cause-related marketing forbinder virksomheder monetære eller in-kind donationer til 

produktsalg eller forbrugerinvolvering. Sådan et initiativ involverer en tidsbestemt kampagne, et 

specifikt produkt og en bestemt velgørenhed. Ofte samarbejder virksomheden med en nonprofit 

organisation. (Kotler et al., 2012, s. 22) 

Det er en populær strategi indenfor virksomhedernes sociale ansvar, som udtrykkeligt 

kommunikerer ansvar og engagement (Sheikh & Beise-Zee 2011 m. udgangspunkt i Andersen & 

Johansen, 2016, s. 524). Det giver forbrugerne mulighed for at engagere sig i altruistiske 

handlinger, der gavner sociale problemstillinger, og samtidigt opfylder individuelle og 

organisatoriske mål (Varadarajan & Menon 1988 m. udgangspunkt i Guerreiro et al., 2016, s. 111).  

I forhold til virksomheden inkluderer disse mål en forbedring af image, langsigtede kundeforhold 

og at øge salget af det pågældende produkt (Hoeffler & Keller 2002 m. udgangspunkt i Guerreiro 

et al., 2016, s. 111).  

For velgørenhedsorganisationer går det ud på at øge de økonomiske ressourcer med henblik på at 

hjælpe flere mennesker. Forbrugerne drager også fordel, da de får muligheden for at opfylde 

deres behov for at opnå stolthed, selvtilfredshed og prestige. (Kim & Johnson 2013 m. 

udgangspunkt i Guerreiro et al., 2016, s. 111) 

Grundlaget for cause-related marketing er at skabe et gensidigt fordelagtigt forhold for både 

virksomheden, velgørenhedsorganisationen og forbrugerne (Kotler et al., 2012, s. 22).   
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3.2.2.3 Corporate social marketing  

Med corporate social marketing er der fokus på, at virksomheder støtter udviklingen og/eller 

gennemførelsen af en adfærdskampagne, som kan have til formål at øge sundhed, sikkerhed, 

forbedre miljøet eller samfundets velvære. I modsætning til de to andre initiativer går dette 

initiativ ud på at engagere folk til at ændre deres adfærd fremfor kun at indsamle økonomisk 

støtte eller at skabe opmærksomhed. Dette engagement af adfærdsændring kommer til udtryk, 

når virksomheder kræver af målgruppen en direkte handling, der kan lede til den pågældende 

adfærdsændring. Ligesom med cause promotion kan virksomheder i denne sammenhæng vælge 

at udvikle en adfærdskampagne helt alene eller ved at involvere andre partnere såsom nonprofit 

organisationer eller offentlige bureauer. (Dibb & Carrigan, 2013, s. 1376) 

Corporate social marketing udgør det sidste initiativ af de tre sociale markedsføringsinitiativer. 

Dette initiativ vil ikke blive analyseret i analysen. Følgelig ønsker vi ikke at gå mere i dybden med 

at beskrive dette initiativ.  

3.3 Faktorer for udfaldet af sociale markedsføringsinitiativer  
Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvorfor nogle sociale markedsføringsinitiativer 

ikke bliver succesfulde. For at kunne udarbejde denne undersøgelse er det relevant at analysere, 

hvilke faktorer der kan have en afgørende effekt på initiativets udfald.  

Derfor vil vi i dette afsnit præsentere tre faktorer, som forudsættes at have en betydelig effekt på, 

hvordan et socialt markedsføringsinitiativ bliver modtaget af forbrugerne.   

3.3.1 Troværdighed   

Med udgangspunkt i en undersøgelse udarbejdet af Yoon, Gürhan-Canli og Schwarz (2006) 

argumenterer M. Pawlak og G. Zasuwa for vigtigheden af at have et godt omdømme blandt 

forbrugerne, da det vil have en indflydelse på, hvorledes virksomheden fremstår som troværdig i 

forbindelse med lanceringen af et socialt markedsføringsinitiativ (Pawlak og Zasuwa, 2011, s. 80).  

Yoon et al. analyserede i deres undersøgelse forholdet mellem virksomhedens eksisterende 

omdømme, udformningen af det sociale initiativ og virksomhedens evaluering blandt forbrugerne. 

Denne undersøgelse viste, at forbrugerne var mistænkelige overfor virksomheder som forsøgte at 

støtte en social sag, som ikke var i overensstemmelse med virksomhedens tidligere aktiviteter. For 

eksempel en virksomhed som har forårsaget en miljøkatastrofe på havet, og samtidigt informerer 
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sin omverden om sit nye engagement i miljøbeskyttelse. (Yoon et al., 2006 m. udgangspunkt i 

Pawlak & Zasuwa, 2011, s. 81) 

Med udgangspunkt i blandt andet denne undersøgelse argumenterer Pawlak og Zasuwa for, at når 

virksomheder vælger at investere i et socialt initiativ, som ikke er i overensstemmelse med 

virksomhedens handlinger til dato, kan denne investering forårsage negative holdninger i blandt 

forbrugerne (Pawlak og Zasuwa, 2011, s. 80).  

Dermed er den første antagelse, at det er vigtigt, at den pågældende virksomhed har investeret i 

et godt omdømme for, at virksomheden kan fremstå som troværdig med henblik på, at det sociale 

markedsføringsinitiativ vil blive accepteret af forbrugerne. 

3.3.2 Cause-brand fit 

Den anden antagelse er, at et cause-brand fit leder til positive holdninger blandt forbrugerne. Med 

cause-brand fit bliver der hentydet til, i hvor høj grad forbrugerne opfatter, at der er 

kompatibilitet mellem brandet og den sociale sag, som virksomheden ønsker at støtte gennem et 

socialt markedsføringsinitiativ. Hvis forbrugerne ikke kan se en logisk sammenhæng mellem den 

sociale sag og brandet, kan det resultere i, at forbrugerne begynder at sætte spørgsmålstegn ved 

de bagvedliggende motiver. (Lafferty, 2007, s. 447) 

Ifølge Barbara A. Lafferty kan effekten af cause-brand fit understøttes ved hjælp af ’Congruence 

theory’ (Lafferty, 2007, s. 448).  

” Congruence theory is one of the theories used to support the effects of fit. It suggests that 

storage and retrieval of information from memory are influenced by relatedness or similarity. The 

more congruent, the better the association and retrieval. From a persuasion or believability 

perspective, the less the two partners fit, the less the influence the pairing will have on the attitude 

change.” (Rifon et al., 2004 citeret efter Lafferty, 2007, s. 448) 

Med dette citat forklarer Lafferty logikken bag cause-brand fit. Hvis en virksomhed ønsker at 

investere i et succesfuldt socialt markedsføringsinitiativ, tyder det på, at cause-brand fit er en 

afgørende faktor for initiativets udfald. Hvis denne faktor ikke bliver taget i betragtning i 

udformningen af det sociale markedsføringsinitiativ, kan det medføre til negative holdninger 

blandt forbrugerne. (Lafferty, 2007, s. 448)  
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3.3.3 Kommunikation  

I forlængelse af cause-brand fit antydes der, at kommunikation spiller en væsentlig rolle i 

forbrugernes opfattelse af et socialt markedsføringsinitiativ (Samu og Wymer, 2009, s. 433).  

Ifølge S. Samu og W. Wymer, søger forbrugerne at opnå et tilfredsstillende forståelsesniveau af et 

socialt markedsføringsinitiativ gennem kommunikation. Når forbrugerne ikke kan se en logisk 

sammenhæng mellem den valgte sociale sag og brand, er det kommunikationens opgave at 

kommunikere en logisk sammenhæng, som skaber mening for forbrugerne. (Samu og Wymer, 

2009, s. 433) 

Derudover har forbrugerne ofte en tendens til at opfatte en virksomheds sociale motiver til at 

være drevet af selviske årsager, som er med til at skabe negative reaktioner i blandt forbrugerne 

(Webb & Mohr, 1998 m. udgangspunkt i Samu & Wymer, 2009, s. 443).  

Ifølge Samu og Wymer er det muligt at undgå dette ved hjælp af den rette italesættelse. Ved at 

fremhæve de altruistiske motiver gennem kommunikationen vil virksomhedens motiver blive 

mindre mistænkelige, og forbrugerne vil blive mindre tilbøjelige til at forme negative holdninger til 

initiativet og virksomheden. Dette tyder på, at kommunikation udgør endnu en væsentlig faktor i 

udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ. (Samu og Wymer, 2009, s. 433) 

Denne gennemgang af de tre faktorer danner grundlaget for analysen. Med udgangspunkt i de 

præsenterede argumenter, vil vi undersøge hvilken rolle cause-brand fit, troværdighed og 

kommunikation spiller i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ med henblik på at vurdere, 

hvad det kræver for virksomheder at udarbejde et succesfuldt socialt markedsføringsinitiativ i den 

postmoderne forbrugskultur. Nedenstående figur er en illustration af dette.   

 

 

 

 

Figur 3. De tre antagelser 
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Kapitel 4: Teoretisk referenceramme 

I dette kapitel vil vi redegøre for afhandlingens teoretiske referenceramme, som danner 

grundlaget for, hvordan vi vil analysere de tre antagelser.  

Med henblik på at analysere cause-brand fit vil vi i dette kapitel præsentere David Aakers 

identitetsplanlægningsmodel samt Mark og Pearsons 12 arketyper. Formålet med denne 

præsentation er at redegøre for de analyseværktøjer, som vi vil anvende i analysen af de fire case-

virksomheder.  

Dernæst vil vi i dette kapitel redegøre for, hvordan en virksomheds troværdighed er sammensat, 

og hvordan vi vil analysere denne faktor i analysen. Til sidst vil der fremgå en redegørelse af 

aktantmodellen og de tre appelformer med henblik på at præsentere vores fremgangsmåde til at 

analysere, hvordan de pågældende case-virksomheder har præsenteret de sociale 

markedsføringsinitiativer over for de postmoderne forbrugere. 

4.1 Brand  
Vi vil i dette afsnit gennemgå den teori, som vil danne grundlaget for brandanalysen af de fire 

cases. Derfor vil vi i dette afsnit give en kort redegørelse af, hvad et brand er, hvad det indebærer 

og hvordan det skal analyseres med henblik på at opnå en dybere forståelse af brandets identitet 

og personlighed.  

4.1.1 Hvad er et brand?  

Ifølge David Aaker er et brand en repræsentation af den immaterielle merværdi som tilføjes til 

produkter og virksomheder. Dermed repræsenterer et brand noget mere end produktets 

egenskaber. Det repræsenterer en fortælling omkring produktet og virksomheden. Derudover 

omfatter et brand en brandpersonlighed, værdier og emotionelle fordele. Et brand kommer til 

udtryk gennem symboler, billedsprog og kommunikation. (Aaker, 2002, s. 72-74) 

Samtidigt mener Olins, at et brand kan have forskellige betydninger blandt forbrugerne, idet et 

brand er en størrelse, som kræver fortolkning. Det vil sige, afhængigt af forbrugernes behov for 

symboler, kan brands have komplekse betydningsmønstre. Det skyldes, at et brand ofte indgår 

som et element i identitetsskabelsesprocessen gennem de symbolske og emotionelle værdier, 

som forbrugerne tillægger brandet. (Ollins, 2003, s. 14) 
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Disse definitioner danner grundlaget for, hvordan vi opfatter et brand. Et brand er et værdifuldt 

aktiv, som skal synliggøre et produkt eller en virksomhed over for omverden. Brandet har til 

formål at skabe en differentiering fra konkurrenterne samtidigt med at tiltrække forbrugernes 

opmærksomhed. Desuden består et brand af symboler og emotionelle værdier, som forbrugerne 

anvender i behovet for at udtrykke en bestem livsstil eller social klasse. Disse symboler og 

emotionelle værdier bliver overført til et brand i et samspil mellem brandet og sin omverden. 

Derfor er et brand ikke kun en repræsentation af en virksomhed eller et produkt, det kan ligeledes 

blive repræsentation af forbrugerne. 

4.1.2 Brands dækker behov  

Med henblik på at forstå forbrugernes forhold til brands i den postmoderne forbrugskultur, er det 

relevant at redegøre for, hvordan brands dækker forbrugernes behov. 

Når forbrugerens basale behov, herunder tryghedsbehovet og det fysiske behov, bliver dækket af 

produktegenskaberne, har brandet til formål at dække det sociale-, ego-, selvrealiserings- eller det 

altruistiske behov. Langt de fleste forbrugere i vesten lever et privilegeret liv med masser af 

alternativer. (Hansen, 2012, s. 22) 

Det vil sige, at et stort antal af forbrugerne i dag har ressourcerne til at kræve mere af 

virksomhederne end blot god kvalitet. Selv når forbrugeren søger at dække et basalt behov ved for 

eksempel køb af kaffe, så vil det ofte være selvrealiseringsbehovet eller det altruistiske behov, 

som har den største indflydelse i købsbeslutningsprocessen med hensyn til, hvilket brand 

forbrugeren vælger at købe sin kaffe fra. Som følge af det privilegerede liv efterspørger 

forbrugerne ikke længere kun overlevelse, men derimod efterspørger de den følelsesmæssige 

velstand. (Hansen, 2012, s. 22) 

Disse forbrugere søger efter det gode liv, som de benytter brands som symboler til at skabe 

iscenesættelsen af ”det gode liv”. Som symboler kan brands derfor hjælpe forbrugerne med at 

udtrykke den eftertragtet identitet. (Hansen, 2012, s. 22) 
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Figur 4. Maslows behovspyramide (Andersen et al., 2003, s. 134) 

Ifølge Maslow har forbrugere fem forskellige behov, som de søger at få dækket gennem forbruget 

(figur 4). Disse fem behov er hierarkisk stillet op i behovspyramiden. Pointen med 

behovspyramiden er, at når forbrugernes basale behov for mad, tøj og tag over hovedet er 

dækket, så vil de øvrige behov i pyramiden få mere betydning. (Maslow, 1943, s. 373)  

Det betyder, at Maslow antager, at få dækket de fysiske behov og tryghedsbehovet kommer før de 

øvrige behov. I denne sammenhæng er det vigtigt at lægge mærke til, at Maslows 

behovspyramide blev udviklet i 1943 (Maslow, 1943). Med andre ord blev behovspyramiden 

udviklet under 2. verdenskrig, hvor flere dele af verden kæmpede for overlevelse og basale behov. 

I dag ser verden ikke ud, som den gjorde under 2. verdenskrig. Et stort antal af forbrugerne lever i 

trygge rammer, hvor der ikke er bekymring for at få dækket basale behov i samme grad, som 

under 2. verdenskrig. Med udgangspunkt i Hansens argument for, at de fleste forbrugere i vesten 

lever et privilegeret liv, kan der argumenteres for, at Maslows behovspyramide ikke holder i det 

samme omfang i den postmoderne forbrugskultur.  
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Figur 5. Behovshjulet (Hansen, 2012, s. 23) 

Ifølge Lindberg er forbrugernes behov i dag ligeværdige, og de skal derfor stilles op i en cirkel 

fremfor i en pyramide, som det fremgår i figur 5 (Lindberg, 2009, s. 116). Samtidig tilføjer Heidi 

Hansen et nyt behov til Lindbergs behovscirkel, hvilket er det altruistiske behov. Det altruistiske 

behov handler om, hvordan forbrugerne i dag i stigende grad stiller etiske krav til 

produktionsprocessen og fremskaffelsesprocessen af råvarerne (Hansen, 2012, s. 22).   

Disse krav har blandt andet været med til at bane vejen for Corporate Social Responsibility, som 

blandt andet går ud på at brande virksomheder ved at investere i sociale tiltag herunder sociale 

markedsføringstiltag, som gavner samfundet (Hansen, 2012, s. 23). 
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4.1.3 Brands som symboler i selviscenesættelsesprocessen  

Hvordan forbrugerne nøjagtigt anvender brands i deres iscenesættelse kan forklares ved hjælp af 

Heidi Hansens identitetstrekant (figur 6), som bygger på en semiotisk forståelse og en narrativ 

tilgang (Hansen, 2012, s. 42). Det er relevant at levere en teoretisk gennem af identitetstrekanten, 

idet vi vil anvende den til at diskutere effekten af cause-brand fit senere i afhandlingen.  

Figur 6. Identitetstrekanten (Hansen, 2012, s. 43) 

Identitetstrekanten består af en selvforståelse, en selvfortælling og et publikum. Selvforståelsen 

bygger på forbrugerens historik, som indebærer fakta om opvæksten, oplevelser og livet. Dermed 

repræsenterer selvforståelsen den reelle virkelighed, som består af en historik og fakta, der 

resulterer i det reelle jeg. (Hansen, 2012, s. 42) 

Forbrugerens selvfortælling er alle de historier, som vedkommende vælger at fortælle om sig selv 

til sin omverden. Det er netop gennem sin selvfortælling, at forbrugeren gør sig synlig over for 

andre mennesker. I mødet med nye mennesker er vedkommendes historik som regel usynlig. 

Derfor har forbrugeren muligheden for at udvælge, hvilken del af sin historik og selvfortællinger 

der skal deles med henblik på at iscenesætte det ideelle jeg. Ifølge Hansen er det altså gennem 

disse fortællinger, at forbrugere positionerer sig selv. Ved hjælp af et brand kan forbrugeren 

styrke troværdigheden af sin fremstilling af sit ideelle jeg, og det er i denne forbindelse, at et 

brand får en betydningsfuld rolle. (Hansen, 2012, s. 42-43) 
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Til sidst består trekanten af et publikum, hvis opfattelse af forbrugeren dannes på baggrund af de 

delte selvfortællinger og konkrete oplevelser med forbrugeren. Når disse selvfortællinger bliver 

delt med publikum, sker der en forhandling i form af respons, som påvirker forbrugerens identitet. 

Hvis forbrugerens selvfremstilling bliver accepteret af publikum, betyder dette, at forbrugeren 

netop har lykkedes at rekonstruere sin identitet ved hjælp af de udvalgte brands. (Hansen, 2012, s. 

43) 

Det er derfor vigtigt, at et brand formår at have en velovervejet stærk identitet og personlighed, 

som netop kan hjælpe forbrugeren i sin selviscenesættelse. Det betyder, at hvis et brand er 

involveret i et initiativ eller en kampagne, hvis karakter ikke er i overensstemmelse med brandets 

identitet, kan det have negative konsekvenser for brandet og dets forbrugere. Det skyldes, at 

sådan en handling kan tilføje en ny betydning til brandet. Hvilket gør, at forbrugeren ikke længere 

kan anvende brandet i sin selviscenesættelsesproces, da brandet ikke længere besidder den 

samme betydning. (Hansen, 2012, s. 43) 

Derfor er det relevant at foretage en analyse af brandets identitet for at kunne vurdere, om de fire 

case-virksomheder har valgt at støtte en sag og udforme sit sociale markedsføringsinitiativ på en 

måde, der lever op til brandets eksisterende identitet.  

4.1.4 Kerneidentitet og udvidet identitet 

Ifølge Aaker består et brand af en kerneidentitet og en udvidet identitet. Kerneidentiteten 

repræsenterer brandets tidløse essens altså brandets DNA. Derfor omfatter kerneidentiteten 

brandets essens, sjæl og grundlæggende værdier. Derudover tager kerneidentiteten udgangspunkt 

i organisationens kultur og værdier, hvilket sikrer brandets troværdighed. Ifølge Aaker bør al 

kommunikation udspringe af kerneidentiteten, idet det er en fast størrelse, som ikke ændrer sig 

med tiden. (Aaker, 2002, s. 86-87) 

Den udvidet identitet er en størrelse, som kan ændres og ofte blive tilpasset efter 

markedsudvikling. Den tilføjer detaljerne, som differentierer og giver brandet sit særtræk. Dermed 

har den udvidet identitet til formål at fuldende brandets fremstilling og få det til at fremstå unikt 

og tiltrækkende overfor blandt andet forbrugerne. (Aaker, 2002, s. 88) 

Det er vigtigt, at der er en stærk sammenhæng mellem identitetselementerne, der skaber 

konsistens i brandet, så det fremstår som et stærkt brand. Jo mere sammenhængende 
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brandelementerne er, jo nemmere er det at kommunikere et ensartet billede af brandet, og jo 

nemmere er det for forbrugerne at huske og skabe en relation til det pågældende brand. Et brand 

der ikke har nogen sammenhæng mellem de to identiteter, vil som regel have svag troværdighed 

som følge af det uensartet og forvirrende billede af brandet. (Aaker, 2002, s. 92) 

4.1.5 Identitetsplanlægningsmodel  

Der vil blive taget udgangspunkt i David Aakers identitetsplanlægningsmodel til at analysere 

brandidentiteterne af de fire virksomheder. Modellen består af tre dele, som er en strategisk 

brandanalyse, et brandidentitetssystem og et brandidentitet implementeringssystem. Med denne 

model bliver der set på brandet fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer. Det primære 

formål med Aakers model er at hjælpe virksomheder med at skabe en referenceramme for 

udviklingen af et nyt brand med henblik på at skabe et stærkt forhold mellem brandet og 

kunderne. (Aaker, 2002, s. 79) 

Med denne afhandling ønsker vi ikke at analysere, hvordan de fire virksomheder kan udvikle eller 

forberede deres brands. Tværtimod har vi behov for at analysere de eksisterende brandidentiteter 

for at kunne vurdere det sociale markedsføringsinitiativ i forhold til cause-brand fit. Derfor vil vi 

analysere de fire eksisterende brandidentiteter med udgangspunkt i brandidentitetssystemet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Brand Identity Model (Aaker, 2002, s. 79) 
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4.1.5.1 Brandidentitetssystem  

Brandidentitetssystemet udgør kernen i modellen. Her er der fokus på at analysere, hvordan 

brandets identitet er konstrueret ud fra fire perspektiver ved at se på brandet som et produkt, en 

organisation, en person og som et symbol. Derudover vi vil analysere virksomhedens 

værdipositionering, da Aaker mener, at det er nødvendigt for virksomheder at reflektere over 

dette element under udviklingen af brandidentiteten. (Aaker, 2002, s. 78) 

Under ’brandet som produkt’ vil vi analysere brandets funktionelle fordele, kvalitet, egenskaber og 

oprindelsesland. Det er ligeledes relevant at tage stilling til forbrugssituationer og 

brugerassociationer (Aaker, 2002, s. 81). Det skyldes, at visse brands forsøger med succes at eje en 

bestemt forbrugssituation med henblik på at opnå en stærk position i forbrugernes hukommelse 

(også kaldet top-of-mind awareness), når forbrugeren søger efter den pågældende 

forbrugssituation (Hansen, 2012, s. 47).  

En anden måde at konstruere et brand på er ved at associere brandet med en bestem type 

forbruger. Her er der fokus på at differentiere brandet ved at knytte det til forbrugere med 

specifikke karakteristika og personligheder. (Aaker, 2002, s. 81-82) 

Det andet perspektiv er ’brand som organisation’. Her bliver der fokuseret på organisationens 

attributter fremfor produktets/servicens attributter. De organisatoriske egenskaber som blandt 

andet innovation, kvalitetsbevidsthed og miljøvenlighed er skabt af virksomhedens medarbejdere, 

kultur, værdier og programmer. Under dette perspektiv vil vi derfor analysere de fire brands i 

forhold til troværdighed, kultur og værdier. (Aaker, 2002, s. 82-83) 

Det tredje perspektiv ’brand som personlighed’ antyder, at succesfulde brands består af 

brandpersonligheder, der gør brandidentiteten rigere og mere interessant end brands baseret på 

produktattributter. Ligesom et menneske har en personlighed, har brands ligeledes 

personligheder. Der er en lang række fordele i at have en brandpersonlighed (Aaker, 2002, s. 83). 

Hvilke fordele der er, og hvilke forskellige brandpersonligheder der findes, vil blive uddybet i afsnit 

4.1.6.  

Det sidste perspektiv er ’brand som symbol’. Her er der fokus på, hvordan et stærkt symbol kan 

give en sammenhæng og en struktur til en brandidentitet og gøre det meget lettere for kunderne 

at huske og genkende brandet. Derfor mener Aaker, at et symbol kan være den vigtigste faktor i 
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udviklingen af brandet, og mangel af et symbol kan udgøre et væsentligt handicap for brandet. Alt, 

hvad der repræsenterer mærket, kan være et symbol herunder visuelle billeder, metaforer og 

mærkearven. (Aaker, 2002, s. 84) 

Under analysen af brandidentitetssystemet er det nødvendigt at forstå, at brandets identitet skal 

levere en værdipositionering. For når en virksomhed ønsker at tilføje den immaterielle merværdi, 

så handler det også om, at virksomheden ønsker at erobre en værdiposition i forbrugernes 

bevidsthed. (Aaker, 2002, s. 95) 

Aaker definerer værdiposition som brandets erklæring om de funktionelle, følelsesmæssige og 

iscenesættelsesfordele, som skaber en værdi for forbrugeren. Formålet med værdipositionering er 

at skabe en yderligere differentiering af brandet, som kan tiltrække forbrugerens opmærksomhed 

og lyst til at anvende brandet i sin selviscenesættelse. Dette kan virksomheder opnå ved netop at 

kombinere de funktionelle fordele, de emotionelle og selviscenesættelsesmulighederne. (Aaker, 

2002, s. 95) 

4.1.6 Brandpersonlighed  

Forbrugerne tilskriver ofte personligheder til brands automatisk. Det skyldes behovet for at 

anvende brandets personlighed som symbol i forbrugernes selviscenesættelsesproces. Desuden 

antages det, at hvis disse symbolske fordele udtrykkes ved at associere brandet med en 

menneskelig karakter, vil det styrke brandet betydeligt. En stærk og attraktiv personlighed kan 

tjene som en vigtig kilde til differentiering af brandet. Brandpersonlighed er en effektiv måde til at 

skabe et følelsesmæssigt bånd mellem brandet og forbrugeren. (Heding et al., 2009, s. 117-118) 

Derudover har forbrugerne en tendens til at handle med brands, der har en personlighed fremfor 

de brands, som ikke har investeret i en personlighed. Det skyldes, at forbrugerne ser sig selv i 

brandets personlighed, hvilket er endnu en forklaring på, hvorfor forbrugere udvælger brands i 

opbygningen af deres identitet. Derfor antages det, at jo flere forbrugere opfatter 

brandpersonligheden som en refleksion af deres egen personlighed, jo stærkere er 

brandpersonligheden og selve brandet. (Heding et al., 2009, s. 118) 

Anvendelsen af brandpersonlighed som et symbolsk signal eller kilde til selvopbygning kan være 

baseret på selve brandpersonligheden eller personligheden af den ideelle forbruger af brandet. 
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Personlighedstilgangen placerer dermed personlighed af brand og personlighed hos den ideelle 

bruger i hjertet af brand management. (Heding et al., 2009, s. 118) 

Af denne årsag er det relevant at analysere de fire case-virksomheders brandpersonlighed med 

henblik på at finde frem til, om der er en reel sammenhæng mellem brandpersonligheden og det 

sociale markedsføringsinitiativ. For hvis der ikke er en logisk sammenhæng, kan det netop have en 

negativ effekt på forbrugernes opfattelse af brandets identitet, hvilket kan resultere i, at brandet 

bliver ubrugeligt i forbrugernes selviscenesættelse.  

4.1.6.1 Arketyper  

Med inspiration fra Carl Jungs 12 arketyper, der repræsenterer menneskets personligheder, har 

Mark og Pearson udviklet 12 arketyper, som udgør 12 brandpersonligheder (Heding et al., 2009, s. 

131).  

En arketype indeholder menneskelige træk, som bygger på fire grundlæggende behov, hvilket er 

stabilitet, forandring, samhørighed og uafhængighed (se figur 8). Ifølge Mark og Pearson kan en 

arketype hjælpe med at aktivere forskellige elementer af brandet, som dermed resulterer i en 

endnu højere fremstilling af identiteten. Samtidigt hjælper arketyperne med at sikre, at 

forbrugerne kan relatere til brandet på et følelsesmæssigt niveau. (Mark og Pearson, 2001, s. 8-18) 

Figur 8. De fire grundlæggende behov (Mark og Pearson, 2001, s. 15) 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de 12 arketyper i fire afsnit. Denne inddeling er baseret på, hvilket 

behov de pågældende arketyper bygger på. Formålet med dette afsnit er at definere de 12 

arketyper, som vil blive anvendt i analysen af de fire case-virksomheders brandpersonlighed med 

Stability 

Mastery 

Belonging Independence 
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henblik på at analysere, hvilke rolle cause-brand fit udgør i udfaldet af et socialt 

markedsføringsinitiativ.  

4.1.6.1.1 Innocent, Explorer & Sage  

De første tre arketyper er ’innocent’, ’explorer’ og ’sage’. Disse arketyper har et vigtigt element til 

fælles, hvilket er behovet for at opnå uafhængighed og søgen efter det gode liv. (Mark og Pearson, 

2001, s. 50) 

Den første arketype, ’Innocent’, søger det simple liv og sætter stor pris på de basale værdier og 

simple glæder. Den uskyldige tror på, at tilfredsstillelse kan opnås her og nu, så længe reglerne 

bliver overholdt. Derfor er det primære mål at opnå lykke ved at overholde reglerne. Denne 

arketypes største frygt er at gøre noget forkert og blive straffet. Arketypen kendetegnes ved sit 

håb, optimistiske syn på livet og sin værdsættelse af naturen. (Mark og Pearson, 2001, s. 54) 

Arketypen ’Sage’ tror på, at visdom og uddannelse fører mennesket til det gode liv. Derfor er 

arketypens primære mål at udnytte intelligens til at forstå verden. Den største frygt er at blive ført 

bag lyset, vildledt eller at være godtroende. Arketypens strategi er at søge informationer og viden 

med henblik på at være selvreflekterende. Denne arketyper er kendetegnet ved sin intelligens og 

visdom. (Mark og Pearson, 2001, s. 89) 

Den tredje arketype, ´Explorer´, søger ligeledes efter det gode liv, men mener, at dette skal opnås 

ved hele tiden at være involveret i nye og spændende oplevelser, som kan resultere i et mere 

autentisk, unikt og tilfredsstillende liv. Den største frygt er at blive fanget, at skulle tilpasse sig 

eller indre tomhed. Det skyldes, at arketypen forsøger konstant at finde sig selv ved netop at rejse, 

opleve nye ting og undslippe kedsomhed. Arketypen kendetegnes ved sin ambition og evne til at 

være sig selv. (Mark og Pearson, 2001, s. 72) 

4.1.6.1.2 Hero, Outlaw & Magician 

Arketypen ’Hero’ kendetegnes ved sine stærke kompetencer og sit mod for at tage store 

personlige chancer for at forsvare samfundets værdier eller det onde. Arketypen sørger dermed at 

forbedre verden ved at sejre, og den frygter sårbarhed og svaghed. (Mark og Pearson, 2001, s. 

106) 

Den anden arketype er ’Outlaw’, som er kendetegnet ved at bryde regler og sociale normer for 

enten at hjælpe andre, at skabe et eventyr eller i nødsituationer. Det primære mål er at destruere 
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alle de forhindringer, som ikke virker. Derfor er rebellens strategi at ødelægge, forstyrre, 

provokere og chokere sin omverden. Den største frygt er ligegyldighed og magtesløshed. 

Arketypens stærke egenskaber er grænseløs frihed og skandaløs opførsel. (Mark og Pearson, 2001, 

s. 124) 

Arketypen ’Magician’ stræber efter at gøre umulige drømme til virkelighed ved at udvikle en vision 

og udleve den ved hjælp af magi eller andre hjælpemidler. Den største frygt er at støde på 

uforudsete konsekvenser, som kan forhindre i, at drømmen bliver til virkelighed. Arketypen 

kendetegnes ved sine win-win løsninger. (Mark og Pearson, 2001, s. 142) 

4.1.6.1.3 Regular Guy/Gal, Lover & Jester 

’Regular Guy/Gal’ søger samhørighed i form af at passe ind, at være en del af samfundet og at 

sætte pris på alle medlemmerne. Dette mål skal opnås ved at udvikle sunde forhold, at være 

folkelig og ved at blande sig i mængden. Arketypen frygter at skille sig ud og at blive afvist, og er 

samtidigt kendetegnet ved sin realisme og empati. (Mark og Pearson, 2001, s. 166) 

’Lover’ søger ligeledes samhørighed, men i form af parforhold eller arbejdsforhold til mennesker 

som den elsker. For at opnå dette mål er arketypens strategi at blive mere fysisk og emotionel 

attraktiv. Derfor bliver arketypen kendetegnet ved sin passion, dedikation og taknemmelighed. 

Arketypen frygter at være uelsket, alene og uønsket. (Mark og Pearson, 2001, s. 179) 

’Jester’ søger det sociale liv ved at leve i nuet og nyde samværet med andre mennesker ved hjælp 

af strategier som at lege, at være sjov og vittig. Derfor er denne arketyper fuld af energi, glæde og 

entusiasme, og frygter samtidigt kedsomhed. (Mark og Pearson, 2001, s. 197) 

4.1.6.1.4 Caregiver, Creator & Ruler  

’Caregiver’ sætter de andres behov før sine egne behov som følge af sit behov for at hjælpe andre. 

Derfor bliver den arketype karakteriseret for sin generøsitet, taknemmelighed, medfølelse og sit 

altruistiske behov. Denne arketyper frygter egoisme og utaknemmelighed. (Mark og Pearson, 

2001, s. 210) 

’Creator’ har et mål om at opnå stabilitet og kontrol i livet ved at transformere oplevelser, tanker 

og erfaringer til kunst med henblik på at føre drømme ud i livet. Derfor bliver denne arketype 

karakteriseret for sin kreativitet, fantasi og iværksætterånd. (Mark og Pearson, 2001, s. 228) 
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Den sidste arketype er ’Ruler’, som ligeledes ønsker stabilitet og forudsigelighed. Arketypens mål i 

livet er at opnå succes enten i form af karriere, familie eller samfund. Derfor er arketypen kendt 

for at udøve lederskab og ansvarlighed med henblik på at undgå sin frygt for kaos. (Mark og 

Pearson, 2001, s. 245) 

4.2 Troværdighed  
I dette afsnit vil vi gennemgå de faktorer, der danner grundlaget for en virksomheds 

troværdighed. Derefter vil der fremgå en redegørelse af, hvordan vi vil gribe 

troværdighedsanalysen an.   

4.2.1 Hvad udgør en virksomheds troværdighed?  

Ifølge Fombrun udgør en virksomheds troværdighed en vigtig dimension af omdømmet. 

Troværdighed repræsenterer forbrugernes, investorernes og andre aktørers opfattelse af 

virksomhedens troværdighed og ekspertise. Denne troværdighed har en direkte indflydelse på 

interessenternes holdninger og opfattelse af brandet. (Fombrun, 1996 citeret efter Lafferty, 2007, 

s. 448)  

Dermed menes der, at når en virksomhed har en høj troværdighed vil det ligeledes have en positiv 

indflydelse på forbrugernes fortolkning af virksomhedens sociale markedsføringsinitiativ (Lafferty, 

2007, s. 448).  

4.2.2 Omdømme  

Ifølge Wartick er et omdømme en vurdering foretaget af interessenterne med hensyn til, hvor 

godt organisationen opfylder deres forventninger baseret på sine tidligere handlinger. En 

interessent kan være enhver, der kan påvirke eller blive påvirket af organisationens adfærd. 

(Wartick, 1992) 

Det er vigtigt at opretholde et godt omdømme blandt interessenterne, fordi omdømme 

anerkendes som værende et værdifuldt aktiv, som kan blandt andet tiltrække kunder, generere 

investeringsinteresser, forbedre økonomiske resultater og blive til en konkurrencemæssig fordel. 

(Carmeli og Tishler, 2005) 

Et omdømme skabes på baggrund af de oplysninger, som interessenterne modtager om 

organisationen. Dette indikerer, at et virksomhedsomdømme er en konstruktion foretaget af 
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interessenterne på basis af den information, som de modtager fra medierne, selve virksomheden 

og andre aktører. (Fombrun og Shanley, 1990, s. 234) 

Et positivt omdømme bliver opbygget, når virksomheden konsekvent demonstrerer gode 

kompetencer og adfærd med en unik, autentisk og karakteristisk identitet over en længere 

periode (Cornelissen, 2011, s. 59). 

En undersøgelse foretaget af Sabrina Helm og Julia Tolsdorf viser, at et godt omdømme ikke 

nødvendigvis beskytter en virksomhed mod en krises negative virkninger. I stedet kan et positivt 

omdømme gå hen og blive ulempe, fordi interessenterne havde høje forventninger til 

virksomheden. Hvis en virksomhed handler i uoverensstemmelse med sine tidligere handlinger, 

kan det have store konsekvenser. (Helm og Tolsdorf, 2013, s. 144)  

4.2.3 Image 

Andreassen definerer image, som måden hvorpå kunder opfatter en organisation baseret på 

erfaring eller indtryk, og hvordan disse opfattelser skaber et sæt af associationer, som bidrager til 

et samlet billede af organisationen (Andreassen, 2001, s. 41).  

Forskellen mellem omdømme og image er, at et image er en her og nu evaluering af brandet. Det 

vil sige, at en skandale kan få alvorlige konsekvenser for et image. Det betyder, at et image er en 

ustabil størrelse, som ofte udvikler sig. I modsætning til dette er et omdømme en evaluering, der 

er baseret over en længere periode. Det vil sige, når en virksomheds omdømme skal evalueres, 

bliver store dele af virksomhedens historik taget i betragtning. Derfor udgør en skandale ikke lige 

så store konsekvenser for et omdømme, hvis skandalen håndteres hensigtsmæssigt. (Hansen, 

2012, s. 36) 

Ifølge Hansen formes troværdigheden i et samspil mellem image og omdømme. Da image er en 

ustabil størrelse, som hele tiden udvikler sig, er det ens betydende med, at en virksomheds 

omdømme er baseret på en akkumulering af forskellige image-brikker. Antallet af image-brikkerne 

kan være uendelige og kan bestå af evalueringer baseret på blandt andet virksomhedens 

kommunikation, CSR-aktiviteter, service, milepæle, produkter og presseomtale. (Hansen, 2012, s. 

36) 
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Figur 9. Etosmiks formes i samspil mellem image og omdømme (Hansen, 2012, s. 36) 

Ovenstående figur demonstrerer, hvordan samspillet mellem de negative og positive image-

brikker i længden påvirker virksomhedens omdømme. Afhængig af samspillet mellem image og 

omdømme påvirker dette ligeledes virksomhedens troværdighed blandt interessenterne. (Hansen, 

2012, s. 36) 

Med udgangspunkt i denne redegørelse af troværdighedens elementer vi vil analysere case-

virksomhedernes troværdighed ved at kombinere eksterne omdømmemålinger med den 

pågældende virksomheds omtale, CSR-aktiviteter, service og milepæle. På denne måde vil vi 

kunne vurdere virksomhedens troværdighed ved netop at analysere samspillet mellem image og 

omdømme.  

4.3 Kommunikation  
Vi vil i dette afsnit gennemgå den teori, som vil danne grundlaget for analysen af italesættelsen af 

de fire cases. Derfor vil vi i dette afsnit give en kort redegørelse af, hvad kommunikation er. 

Dernæst vil der fremgå en redegørelse af aktantmodellen og de tre appelformer, som vil blive 

anvendt som analyseværktøjer i analysen af virksomhedernes italesættelse af de forskellige 

sociale markedsføringsinitiativer.   

4.3.1 Hvad er kommunikation?   

Kommunikation i denne afhandling indebærer virksomhedernes kommunikation af de sociale 

markedsføringsinitiativer til forbrugerne gennem pressemeddelelser, reklamefilm og billeder. 
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Ifølge den klassiske kommunikationsmodel består kommunikation af en afsender, der sender en 

besked gennem en specifik kanal til en forudbestemt modtager, som fører til en bestemt handling 

fra modtagerens side. Denne kommunikationsopfattelse er blevet illustreret af Harold D. Laswell, 

som primært var interesseret i at fastlægge hvem, der siger hvad, gennem hvilken kanal, til hvem 

og med hvilken effekt. (Hansen & Jørgensen, 2010, s. 90-91)  

Disse elementer sat sammen giver nedenstående model: 

 

 

 

 

Figur 10. Laswells kommunikationsmodel (Laswell, 1948) 

Når en kommunikation er vellykket skyldes det, at modtageren agerer på en måde, som 

afsenderen havde ønsket sig. Laswells model er et udtryk for den klassiske lineære 

kommunikation, og den er derfor god til at beskrive envejskommunikation såsom politiske taler, 

reklamer og andet, hvor der ikke foregår en interaktion. (Hansen & Jørgensen, 2010, s. 91) 

Laswells model har sine begrænsninger, da den ikke tager højde for en række faktorer. For 

eksempel er afsenderens hensigt ikke taget i betragtning i modellen. Følgelig bliver der heller ikke 

taget højde for, hvordan afsenderen kan sikre sig, at modtageren får budskabet og reagere som 

ønsket. (Hansen & Jørgensen, 2010, s. 91) 

Shannon og Weaver kritiserer ligeledes Laswells model, da de mener, at der skal tages højde for, 

at et budskab kan blive påvirket af støj, som forvrænger budskabet, således at det bliver opfattet 

anderledes end tilstræbt af modtagerne. Der er mange muligheder for støj. Det kan for eksempel 

være valg af medie, kontekst eller italesættelse, som påvirker modtagerens afkodning af 

budskabet. (Hansen & Jørgensen, 2010, s. 93) 

Den teknologiske udvikling har udfordret transmissionsopfattelse af kommunikationsprocessen, 

således at vi i dag har bevæget os fra transmissionsparadigmet til interaktionsparadigmet. 

Gulbrandsen og Just definerer online kommunikation som tovejs massekommunikation. På 
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internettet er kommunikationsprocessen nemlig ikke envejs, idet alle har mulighed for at deltage, 

og ingen har kontrol over det digitale kommunikationsflow, og alle er inviterede til at interagere 

med hinanden. Det vil sige, at online kommunikation skal forstås som en proces, hvor mening er 

skabt i fællesskab. Derfor vil kommunikation ikke levere et endeligt budskab, men i stedet blot en 

skildring af forskellige opfattelser af et budskab. (Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1104-1105) 

Dermed kan Laswells model med fordel suppleres med Charles Osgood og Wilbur Schramms 

indkode afkode-model. Ifølge denne model er begge parter både afsender og modtager, som vil 

modtage og fortolke et budskab og indkode resultatet i et nyt budskab og sende den modsatte vej. 

Udover dette handler kommunikation altid om en fortolkning, hvor modtageren forstår budskabet 

på en bestemt måde, som igen bestemmer, hvordan reaktionen bliver. (Hansen & Jørgensen, 

2010, s. 94) 

4.3.2 Aktantmodellen  

Med henblik på at analysere hvordan virksomhederne opbygger deres fortællinger af de sociale 

markedsføringsinitiativer, vil vi anvende aktantmodellen for at kunne skabe et overblik over de 

forskellige rollefordelinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Aktantmodellen (Greimas, 1974, s. 287) 
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Aktantmodellen handler om de elementer eller roller, der kan indgå i en fortælling. Modellen er 

videreudviklet af Greimas til at analysere de klassiske eventyr, men har vist sig at kunne bruges i 

langt bredere sammenhænge. Aktantmodellen kan bruges til at konstruere nye fortællinger eller 

til at analysere og få overblik over eksisterende fortællinger. (Hansen, 2012, s. 130)  

Som illustreret i figur 11 indeholder modellen seks aktanter: giver, objekt, modtager, hjælper, 

subjekt og modstander. Disse aktanter kan være personer, karakterer, ting, indre energi eller 

troen på sig selv, som gør at subjektet lykkes i sin kamp. (Hejlsted, 2007, s. 33) 

Subjekt og objekt har det samme semantiske indhold, nemlig en ”stræben” eller ”søgen”. Subjekt 

er den, der ”søger” og objekt er det, der ”søges” efter. Afsender er den, der giver information om 

objektet til subjektet, mens modtager er den mulige modtager af objektet. Både subjekt, objekt, 

modtager og afsender er koncentreret om objektet. Relationen mellem subjekt og objekt kaldes 

for ”projektaksen”. Giveren eller afsenderen er den, der formidler objektet til modtageren. 

Relationen mellem giver, objekt og modtager kaldes for ”transport- eller kommunikationsaksen”. 

(Greimas, 1974, s. 282-283) 

Subjektet vil møde kræfter, som vil prøve at forhindre det i at nå objektet, men det vil også 

modtage hjælp. Relationen mellem hjælper, subjekt og modstander kaldes for konfliktaksen. 

(Hejlsted, 2007, s. 32) 

I en kampagne kan objektet være et produkt eller en sag, giveren kan være virksomheden, og 

modtageren kan typisk være virksomhedens interessenter. Subjektet kan, for eksempel, være 

manden bag virksomheden, hjælperen kan være grundlæggerens fantasi og viden og 

modstanderen kan være konkurrenter, manglende viden eller udvikling. (Hansen, 2012, s. 129) 

Formålet med at inddrage denne model i analysen er at analysere os frem til, hvordan 

virksomheden iscenesætter de forskellige aktørers roller, herunder sin egen rolle i forbindelse 

med italesættelsen af det sociale markedsføringsinitiativ. 

4.3.3 Appelformer  

Med henblik på at undersøge om det er kampagneudformningen, der påvirker forbrugernes 

evaluering på hele initiativet, vil vi kombinere aktantmodellen med Aristoteles’ tre appelformer, 

etos, logos og patos til at analysere de udvalgte kampagners argumentation.  
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Etos kommer fra oldgræsk og betyder ’karakter’, og er den appelform, som knytter sig til 

afsenderens karakter. Patos knytter sig til ’følelse’ og ’lidelse’. Når man bruger patos, opbygger 

man argumenter baseret på følelser, som appellerer til modtageren. Logos knytter sig til 

fornuften. Når man bruger logos, opbygger man argumenter baseret på statistikker og tal. Med 

andre ord forsøger man at tale til modtagerens fornuft. (Braet, 1992, s. 309-314) 

Når en afsender ønsker at overbevise sine modtagere, bør afsenderen inkludere alle tre 

appelformer i sin argumentation med henblik på at appellere til modtagerens fornuft, følelser og 

samtidigt sikre tillid til sin egen karakter. (Braet, 1992, s. 315) 

I forbindelse med vores analyse af virksomhedernes italesættelse af initiativerne vil vi på basis af 

etos kunne analysere os frem til, i hvilken grad virksomheden forsøger at fremstille sig selv som en 

troværdig afsender. Dernæst vil logos bidrage til analysen i forhold til at kunne analysere, 

hvorledes virksomheden appellere til forbrugernes fornuft ved at inddrage undersøgelser og 

statistikker. Sidst men ikke mindst vil vi ved hjælp af patos kunne analysere os frem til, i hvor høj 

grad virksomhederne baserer sin italesættelse af initiativerne på at appellere til forbrugerens 

følelser.  

Kapitel 5: Analyse  

Vi vil i dette kapitel analysere de fire case-virksomheder med udgangspunkt i de præsenterede 

teorier og analyseværktøjer i forhold til at undersøge antagelserne vedrørende cause-brand fit, 

troværdighed og kommunikation. Det primære formål med denne analyse er at forstå, hvorfor 

nogle sociale markedsføringsinitiativer bliver succesfulde mens andre mislykkes med henblik på at 

udvikle en række anbefalinger til, hvordan en virksomhed i den postmoderne forbrugskultur kan 

investere i et succesfuldt socialt markedsføringsinitiativ. 

Case 5.1: Starbucks’ “Race Together” kampagne 

Starbucks er et amerikansk kaffeselskab og kaffehuskæde, som blev grundlagt i 1971. Den gang 

var Starbucks en forhandler af bønner, malet kaffe, te og krydderier med en enkelt butik i Seattle. I 

2015 var Starbucks en international kæde med flere millioner kunder og mere end 21.000 butikker 

i 65 lande. (Starbucks, 2015) 
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I 2015 blev ”Black Lives Matter” sat på dagsordenen i hele Amerika. Efter en lang række 

ubehagelige begivenheder med racisme og politibrutalitet mod afroamerikanere havde en stor del 

af den amerikanske befolkning fået nok. En national demonstration på de amerikanske gader og 

på de sociale medier blev sat i gang. Protesterne ønskede at italesætte racismen og krævede 

retfærdighed for de uskyldige afroamerikanere, som var blevet myrdet af de amerikanske 

politibetjente. (Sidner & Simon, 2015)  

I denne forbindelse besluttede Starbucks’ bestyrelse at deltage i diskussionen ved at lancere et nyt 

socialt markedsføringsinitiativ i 2015 ved navn ”Race Together” (Starbucks Newsroom, 2015). Med 

dette initiativ forsøgte Starbucks at italesætte racismen ved at skabe opmærksomhed og fokus i et 

samarbejde med den amerikanske avis, USA TODAY (Starbucks Newsroom, 2015). Der er derfor 

tale om et socialt markedsføringsinitiativ i form af en cause promotion.  

Det blev blandt andet baristaernes opgave at føre initiativet ud i livet ved at skrive på kundernes 

Starbucks-kopper ”Race Together”. Derudover fik baristaerne muligheden for frivilligt at engagere 

kunderne i en samtale ved hjælp af klistermærker med ”Race Together” slogan på. Der blev 

dedikeret en helsides annonce i den amerikanske avis, New York Times (se bilag 1, s. 129), og 

forbrugerne fik samtidigt muligheden for selv at deltage i initiativet på de sociale medier ved at 

benytte hastagget #RaceTogether (Starbucks Newsroom, 2015). Til sidst blev der i samarbejde 

med USA TODAY udgivet et særligt avissupplement dedikeret til initiativet, som blev distribueret 

blandt andet i Starbucks’ kaffehuse (Horovitz, 2015).  

Ifølge Howard Schultz, daværende administrerende direktør for Starbucks, var missionen med 

dette initiativ at opfordre virksomhedens kunder og medarbejdere til at diskutere race under den 

overbevisning, at det var et kritisk første skridt i retning af at konfrontere og løse de racemæssige 

problemer i den amerikanske nation (Horovitz, 2015). Det blev en mission, som straks forvoldte en 

massiv kritik rettet mod Starbucks (Ziv, 2015).   

For i samme uge, som initiativet blev lanceret, blev Starbucks mødt af en massiv kritik på de 

sociale medier og andre kanaler (Ziv, 2015). Hashtagget #Racetogether var udtænkt af 

virksomheden som en mulighed for forbrugerne til at italesætte racismen (Ziv, 2015). I stedet 

benyttede forbrugerne hastagget til at kritisere, latterliggøre og svine kampagnen og 

virksomheden til på de sociale medier (Ziv, 2015). Mange klagede over, at Starbucks havde 
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overtrådt grænsen ved at lancere en kampagne omkring et følsomt emne, som oprindeligt ikke 

kom virksomheden ved (White, 2015).  

I et Facebook opslag spurgte ’CNNMoney’ sine følgere, om Starbucks’ medarbejdere var de rette 

personer til at sætte gang i debatten omkring racismen i Amerika (se bilag 2, s. 131). Der blev en 

stor enighed blandt kommentarerne i opslaget, at Starbucks’ medarbejdere ikke var de rette 

personer til at igangsætte en diskussion. Medarbejderne burde i stedet kun koncentrere sig om at 

tilberede kundernes kaffe. (se bilag 8, s. 145)  

Linda Kline skrev under dette opslag, at hun ofte tog forbi Starbucks, når hun var på vej til arbejde. 

Derfor mente hun, at det hverken var det rette sted, tidspunkt eller de rette personer til at 

diskutere racismen (se bilag 2, s. 131).  

Ligeledes kommenterede flere forbrugere under andre Facebook opslag og på Twitter (se bilag 2, 

s. 131), at de aldrig har set mørke amerikanere i blandt Starbucks’ baristaer eller bestyrelsen, at 

det var blot et publicitystunt til at tiltrække flere kunder, at medarbejderne i forvejen havde travlt, 

at det initiativ kunne forårsage lange køer, og det var dermed en yderst latterlig ide. Desuden blev 

Starbucks flere gange i kommentarerne beskyldt for skattesvindel, og at virksomheden derfor 

burde koncentrere sig om dette problem først. På Twitter påpegede en forbruger, hvordan 

kampagnens pressebilleder kun bestod af hvide hænder. Til sidst blev der også opfordret til 

boykotning af Starbucks under et Facebook opslag. (se bilag 2, s. 131) 

Efter denne massive kritik blev første fase af kampagnen ”Race Together” trukket tilbage efter en 

uge. Det betød, at baristaerne ikke længere skulle skrive ”Race Together” på kundernes kopper og 

engagere dem i en samtale. I en pressemeddelelse forklarede den daværende administrerende 

direktør i Starbucks, at dette kun var første fase i et større initiativ. Starbucks havde også planlagt 

at holde åbne debatforum for sine partnere og medarbejdere samt at co-producere med USA 

TODAY flere avissupplementer dedikeret til initiativet. (Ziv, 2015) 

5.1.1 Brandidentitet  

I dette afsnit vil vi analysere Starbucks’ brandidentitet med udgangspunkt i David Aakers 

identitetsplanlægningsmodel. Formålet med denne analyse er at opnå et indblik i, hvordan 

brandet er sammensat med henblik på at vurdere, om et cause-brand fit fremkommer samt at 



Rayan Z. El-Chaabi & Arezu Entezar Kandidatafhandling 15/15/2018 

Side 55 af 166 
 

kunne vurdere, hvilken betydning dette initiativ udgør for forbrugernes evaluering af brandet og 

initiativet.   

5.1.1.1 Kerneidentitet  

Starbucks’ brand udspringer af et ønske om at bringe den italienske kaffehus-oplevelse til 

Amerika. Fra begyndelsen har Starbucks udviklet et unikt brand. Det er et brand, der ikke kun 

fejrer kaffe og den rige tradition, men det er også et brand, som forsøger at skabe en følelse af 

samhørighed. Derfor har brandet en overbevisning om, at Starbucks’ kaffehuse fungerer som et 

tredje sted mellem arbejde og hjem for kunderne. (Starbucks, 2015) 

Starbucks’ mission er ”at inspirere og pleje menneskets ånd – en person, en kop og et kvarter ad 

gangen” (oversat), (Starbucks, 2015). Starbucks har sine partnere, kaffe og kunder i centrum. Det 

udgør en række grundlæggende værdier, som skaber brandets sjæl. Den første værdi er 

oprettelsen af en kultur af varme og tilhørsforhold, hvor alle er velkomne. Derudover dyrker 

brandet en værdi, som bygger på mod og udfordring. Modet til netop at udfordre normen og finde 

nye måder at dyrke forretning og livet på. Gennemsigtighed, værdighed og respekt udgør brandets 

tredje grundlæggende værdi. Til sidst bygger brandet på værdien om, at yde det allerbedste i alt 

hvad det gør og at tage ansvar. (Starbucks, 2018) 

Brandets essentielle kompetencer omfatter organisationens forpligtelse til hver dag til at servere 

den bedste kaffe, at skabe en enestående kundeoplevelse og et sundt arbejdsmiljø. Det skyldes, at 

brandets sjæl er funderet i menneskeheden. Det vil sige, at mennesket er i centrum i alt, hvad 

brandet gør. Det er lige fra Starbucks’ engagement til at skabe den bedste kvalitet af kaffe i 

verden, til hvordan virksomheden engagerer sig med kunderne og lokalsamfundet. (Starbucks, 

2018) 

Brandets sjæl, fundamentale værdier, overbevisninger og kompetencer udgør Starbucks brandets 

kerneidentitet.  

Den udvidede identitet tilføjer detaljer, som er med til at differentiere og fuldende brandet, så det 

fremstår unikt og tiltrækkende for kunderne (Aaker, 2002, s. 87-88). I det kommende afsnit vil vi 

derfor analysere brandets udvidet identitet ved at analysere brandet som et produkt, som en 

organisation, som en person og som et symbol.  
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5.1.1.2 Udvidet identitet  

Starbucks markedsfører sig med sit dybe sortiment, som giver kunderne muligheden for at vælge 

mellem flere forskellige varianter af drikkevarer af høj kvalitet til en høj pris. Desuden udbyder 

Starbucks et større udvalg af madvarer i form af sunde sandwich, friske salater og bagværk, 

morgenmadsmenu og måltidspakker fyldt med protein. Starbucks’ brand er derfor kendt for sit 

dybe og brede sortiment, som befinder sig i den højere ende af prisklassen. (Starbucks, 2015)  

Det fremkommer, at kvalitet er et vigtigt element i brandets udvidet identitet. Det skyldes, at 

virksomheden bruger en række ressourcer på at udarbejde et stærkt samarbejde med sine 

leverandører med henblik på at få fat i den bedste kvalitet samtidigt med at sikre et langvarigt og 

succesfuldt samarbejde. Dette engagement resulterer i produkter af høj kvalitet, som gør, at 

kunderne er villige til at betale den høje pris. (Starbucks , 2015) 

Starbucks har investeret i en bestem forbrugssituation, der udgør en stærk kernekompetence. Det 

er ikke usædvanligt at se folk besøge Starbucks for at chatte, mødes med vennerne, studere eller 

endda for at arbejde. Starbucks’ kaffehuse fungerer som et samlingspunkt for mennesker, der 

leder efter et sted at slappe af og hygge sig. Derfor er disse kaffehuse indrettede efter at skabe 

den ultimative kaffehus oplevelse med produkter af høj kvalitet, service-mindede medarbejdere 

og musik, som skaber den hyggelige atmosfære. Denne atmosfære bygger på en italiensk 

kaffehustradition, som kommer til udtryk i blandt andet logoet og indretningen af kaffehusene. 

(Starbucks , 2015) 

Et vigtigt element i brandets udvidet identitet er ligeledes selve organisationen. Det er en 

organisation, som igennem flere årtier har engageret sig i at tage samfundsansvar og ikke mindst 

at udvikle langsigtede samarbejdsforhold med sine leverandører og andre partnere, som tidligere 

beskrevet. Derudover baserer Starbucks sine arbejdsprocesser på etik og miljøvenlighed. Af denne 

årsag har brandet forpligtet sig til at skabe en miljøvenlig forretning ved at reducere sit affald og 

satse mere på genbrug. (Starbucks , 2015) 

På baggrund af det ovennævnte fremstiller Starbucks en brandpersonlighed som kendetegnes ved 

at være sofistikeret, traditionel og oprigtig. Starbucks’ brandpersonlighed bygger på sine 

grundlæggende værdier for at skabe et univers af samhørighed, hvor der er plads til alle. Disse 

værdier bliver opfyldt gennem indretning, service og samfundsansvar. (Starbucks , 2015) 
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Af denne årsag kan Starbucks’ fremstilling af sin brandpersonlighed karakteriseres ved hjælp af 

arketyperne ’The Regular Guy/Gal’ og ’The Hero’. Ifølge Mark og Pearson har ’The Regular 

Guy/Gal’ et mål i livet om at hjælpe andre mennesker med at passe ind og blive en del af gruppen. 

Denne brandpersonlighed opnår sit mål ved at udvikle sunde forhold, som gør det muligt at skabe 

en fælles følelse af samhørighed (Mark og Pearson, 2001, s. 166). Dette kommer til udtryk i 

Starbucks’ samarbejdsforhold, forbrugssituation og de grundlæggende værdier for at skabe et 

univers af samhørighed.  

Den anden arketype ’The Hero’ bliver kendetegnet ved at være modig ved at tage store chancer 

for at bekæmpe det onde og forbedre verden (Mark og Pearson, 2001, s. 105). Starbucks søger i at 

tilføje arketypens kendetegn for mod ved at engagere sig i samfundet. Der kan dermed 

argumenteres for, at Starbucks’ brandpersonlighed besidder elementer fra to forskellige 

arketyper. Det er dog arketypen ’The Regular Guy/Gal’, som kommer mest til udtryk i Starbucks’ 

fremstilling af sin kerneidentitet.  

Starbucks har hverken et officielt slogan eller nogle famøse metaforer, i stedet har brandet et 

internationalt velkendt navn og logo, som giver brandet sit særpræg (Starbucks, 2015). Navnet 

’Starbucks’ er inspireret efter Moby Dick, som er en amerikansk roman skrevet af Herman Melville 

i 1851 (Starbucks, 2018). Det er en roman, som fremkalder romantikken i det åbne hav og 

søfartshavernes tradition for kaffehandlere. Starbuck er en figur i denne roman. Deres logo er 

ligeledes inspireret af havet med en dobbelthale sirene fra den græske mytologi, som skal fungere 

som et symbol på havet, kaffen og Seattle ifølge Steve Murray, Starbucks kreative direktør (Taylor, 

2016).  

Dette bringer os videre til brandets arv. Starbucks blev etableret i 1971 i Seattle, som tidligere 

nævnt. Den gang bestod virksomheden af en enkelt butik, som tilbød nogle af verdens fineste 

friskbrændte kaffebønner. Siden da er Starbucks markant vokset (Starbucks , 2015). Denne 

succesfulde historie og udvikling resulterer i en brandarv, som har sat et vigtigt præg på brandets 

identitet.  

5.1.1.3 Værdipositionering  

Starbucks har udviklet brandets værdipositionering ved at sammensætte både de funktionelle, 

emotionelle og selviscenesættelsesfordele. De funktionelle fordele relaterer sig til Starbucks’ høje 
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kvalitet, service og unikke forbrugsoplevelse. De emotionelle fordele indebærer den stærke følelse 

af samhørighed, som brandet forsøger at stimulere gennem sin personlighed. 

Selviscenesættelsesfordelene ligger i, at kunderne med en Starbucks kop eller pose i hånden får 

muligheden for at udtrykke deres tilhørsforhold til brandet og samtidigt udtrykke deres 

sofistikeret og traditionelle personlighed. (Starbucks , 2015) 

5.1.1.4 Cause-brand fit  

Med udgangspunkt i analysen af Starbucks’ brandidentitet tyder det på, at Starbucks forsøger at 

skabe en brandidentitet, som bygger på samhørighed. Det forsøger Starbucks at opnå gennem 

sine grundlæggende værdier, som skaber brandets sjæl. Derudover kommer samhørighed til 

udtryk i brandpersonligheden, som består af elementer, der kan beskrives ved hjælp af arketypen 

’The Regular Guy/Gal’. Starbucks har et vigtigt element til fælles med denne arketype, hvilket er 

søgen efter at skabe et miljø, hvor der er plads til alle og enhver.  

Ansvarlighed, respekt og mod er ligeledes relevante værdier i brandets identitet. Med disse 

værdier fremstiller Starbucks elementer af arketypen ’The Hero’ med henblik på sin søgen efter at 

bidrage til en bedre verden.  

På baggrund af denne fremstilling af Starbucks brandidentitet argumenteres der for, at der 

fremgår et cause-brand fit. Det skyldes, at Starbucks søger efter at engagere sig i samfundet med 

henblik på at skabe en verden, som bygger på respekt og samhørighed. Med disse værdier i 

centrum er der en logisk årsag til, hvorfor et brand som Starbucks vælger at italesætte de 

racistiske begivenheder i landet.   

5.1.2 Troværdighed 

Vi vil i dette afsnit undersøge Starbucks’ troværdighed i 2015 ved at analysere sammenspillet 

mellem virksomhedens image og omdømme. Formålet med at undersøge troværdigheden i 2015 

er at analysere, om troværdighed spiller en rolle i forbrugernes evaluering af Starbucks’ cause 

promotion initiativ. Det vil vi gøre ved at inddrage en måling af virksomhedens omdømme 

udarbejdet af The Harris Poll, inddrage virksomhedens mærkesager, historiske milepæle og 

begivenheder, som virksomheden blev associeret med op til år 2015.  
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5.1.2.1 Omdømme  

I 2015 scorede Starbucks en høj placering på The Harris Polls liste over de 100 mest globale 

anerkendte virksomhedsomdømme. Med 76.32 point scorede virksomheden 31. pladsen, hvilket 

svarer til en meget god evaluering af virksomhedens omdømme i Amerika (Harris Poll, 2015), 

(bilag 4, s. 137). Denne høje placering af omdømmets evaluering skyldes en lang række forskellige 

positive initiativer, herunder Starbucks CSR-initiativer. 

Starbucks forpligtede sig for mere end 15 år siden til 100% etisk fremstillet kaffe. Derfor investerer 

virksomheden i landmændenes arbejde og i deres lokalsamfund ved at dele landbrugsviden, 

forskning og bedste praksis med alle landmænd med henblik på at forbedre kvaliteten af landbrug. 

Starbucks erkender, at sin fremtid er forbundet med landmændenes fremtid, derfor har de i løbet 

har de seneste 15 år sørget for at skabe og dyrke langvarige samarbejdsforhold, der gavner begge 

parter. Foruden investering i langvarige samarbejdsforhold med sine leverandører, engagerer 

Starbucks sig i samfundet ved hjælp af sociale investeringer. Der bliver investeret i næsten alt fra 

skoler og medicinske klinikker til rent vand. Siden 2005 har Starbucks investeret mere end 15 

millioner US dollars i at bidrage til samfundet og skabe nye muligheder i blandt andet Costa Rica. 

(Starbucks, 2015)  

Starbucks er en af de mange globale virksomheder, som har forpligtet sig til at reducere og 

omdirigere affaldet, som deres butikker generer. I 2008 satte Starbucks et mål for at 

implementere genbrug på alle virksomhedsopererede lokationer. Starbucks belyser, at de 

sidenhen har implementeret genbrug på mere end et dusin markeder og etablerede relationer 

med flere kommuner for at udvide deres accept af materiale produceret af Starbucks og andre 

virksomheder i fødevareindustrien til lokale genbrugssystemer. (Starbucks, 2015) 

Mangfoldighed og integration er endnu en social sag, som Starbucks forpligter sig til med henblik 

på at styrke sit omdømmes evaluering blandt forbrugerne. For virksomheden stræber efter at 

skabe en kultur, der værdsætter og respektere mangfoldighed og integration. Desuden forventer 

Starbucks at være førende inden for mangfoldighed og integration lige fra deres partnerskaber til 

ledelsesteams. Dette mål kommer til virkelighed ved at integrere mangfoldighed og integration i 

kernen af sine lederskabskompetencer. Det betyder, at der hos Starbucks kan forventes at alle 

ledere udøver adfærd, der viser integration. (Starbucks , 2015) 
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Starbucks’ positive evaluering af omdømmet bygger også på evnen til at levere produkter og 

service af høj kvalitet i gennem flere årtier. Det kommer til udtryk i de mange priser, som 

virksomheden har vundet i gennem årene. Starbucks har blandt andet vundet prisen for den 

bedste kaffe fra 2009 til 2011. Fra 2007 til 2012 var Starbucks kåret som en af verdens mest etiske 

virksomheder. Desuden var Starbucks i 12 år kåret som en af de 100 bedste Corporate Citizens. (se 

bilag 3, s. 136) 

5.1.2.2 Image  

Til trods for den positive evaluering af Starbucks’ omdømme var virksomheden involveret i et par 

skandaler op til lanceringen af ”Race Together” kampagnen, som har haft en effekt på 

virksomhedens image blandt forbrugerne. 

I 2012 blev Starbucks anklaget for kun at have betalt 8,6 millioner pund i selskabsskat i sine 14 år i 

Storbritannien og intet i de sidste tre år. Virksomheden var værdiansat til 25 mia. pund og havde 

genereret mere end 3 milliarder pund af salget i Storbritannien siden 1998. Til trods for denne 

store sum penge havde Starbucks betalt mindre end 1% i selskabsskat i 14 år. (Davies, 2015)  

En fire måneders forskning udarbejdet af nyhedsbureauet, Reuters, afslørede, at Starbucks var i 

stand til at skære sin indkomstskat ved at betale gebyrer til andre dele af sin globale forretning. 

Det betød, at Starbucks i Storbritannien tabte penge, og derfor ikke skulle betale nogen 

selskabsskat. Med andre ord havde virksomheden ikke overtrådt nogen lov. Dog havde 

virksomheden fortalt sine investorer, at de havde en rentabel forretning, hvilket ikke var tilfældet. 

Denne løgn resulterede i en kæmpe skandale, som strakte sig over flere år. Desuden opfordrede 

forbrugerne på Twitter til at boykotte Starbucks som følge af denne skandale. (Gripper, 2012) 

I 2014 fremprovokerede Starbucks endnu en gang forbrugernes vrede, da det blev offentliggjort, 

at virksomheden ikke ville betale det fulde skattebeløb i Storbritannien i op til tre år. Ifølge 

kaffekæden selv, var det vigtigt først, at virksomheden tjente overskud før det kunne betale sig at 

betale det fulde skattebeløb. Forbrugerne betragtede denne offentliggørelse som en fornærmelse, 

og der blev opfordret til at fortsætte med at boykotte Starbucks på de sociale medier. (Campbell, 

2014) 

Da Starbucks lancerede sin cause promotion kampagne i 2015, var der flere forbrugere, som 

nævnte denne skandale på de sociale medier. I denne sammenhæng anbefalede forbrugerne, at 
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Starbucks skulle bekymre sig om sine egne problemer først, før de blandede sig i Amerikas 

racemæssige problemer. (se bilag 2, s. 131) 

Udover denne skandale var Starbucks også involveret i en stor fødevareskandale i Kina i 2014. 

Denne skandale handlede om en stor leverandør, Shanghai Husi, som var blevet taget på fersk 

gerning, efter en tv-rapport viste leverandørens medarbejdere anvende udløbet kød og beskidt 

kød fra gulvet i sin tilberedelse af kød leveret til blandt andet Burger King, McDonalds og 

Starbucks. (Jourdan, 2014) 

Kort efter lanceringen af ”Race Together” kampagnen, blev Starbucks ligeledes afsløret for ikke at 

genbruge sine papirkopper til trods for sin forpligtelse til at forberede genbrugsmulighederne i 

hele industrien, som tidligere beskrevet (Peterson, 2015). 

5.1.2.3 Opsummering  

På baggrund af de præsenterede skandaler og uoverensstemmelserne mellem Starbucks’ tale og 

handlinger i de seneste år op til lanceringen af initiativet, kan der argumenteres for, at dette har 

resulteret i et negativt image af virksomheden blandt forbrugerne, som kommer til udtryk i deres 

evaluering af initiativet. Til trods for det positive omdømme har det negative image svækket 

Starbucks troværdighed, hvilket førte til, at forbrugerne anklagede virksomheden for at udnytte en 

social problemstilling af egoistiske grunde. (bilag 2, s. 131) 

5.1.3 Kommunikation  

I dette afsnit vil vi analysere kampagnen “Race Together” med henblik på at undersøge, hvordan 

initiativet er blevet italesat og præsenteret for forbrugerne. Det vil vi gøre ved hjælp af 

aktantmodellen, som vil give et overblik over rollefordelingen og italesættelsen af initiativet. 

Dernæst er det ligeledes relevant at undersøge, hvordan Starbucks argumentere for sit 

engagement i ”Black lives matter” ved at inddrage appelformerne. Det primære formål med denne 

analyse er at udarbejde en forståelse, som kan lede os videre til en vurdering af Starbucks’ evne til 

at kommunikere og argumentere for sit valg for at italesætte de racemæssige problemer.  

Starbucks’ kampagne ”Race Together” var sammensat af en pressemeddelelse, annonce i New 

York Times, pressebilleder, hashtag, klistermærker, en special avisudgave, videohistorier og en 

quiz dedikeret til kampagnen i samarbejde med USA TODAY (USA TODAY , 2018). Derudover skulle 
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medarbejderne skrive ”Race Together” på kundernes kopper samt indlede en samtale, hvis det var 

muligt. (Starbucks , 2015) 

Til sidst bestod kampagnen også af en præsentationsvideo rettet mod virksomhedens partnere, 

herunder medarbejdere. I denne video forklarede Starbucks’ daværende direktør, hvorfor det var 

vigtigt for virksomheden at engagere sig i ”Black lives matter” sagen (Starbucks , 2015). Flere af 

disse kampagneelementer kan ses i bilag 1 side 129.  

5.1.3.1 Rollefordelingen  

Italesættelsen og rollefordelingen af initiativet vil blive analyseret med udgangspunkt i en 

fortælling, som Starbucks deler med sine partnere og kunder på sin egen hjemmeside med 

overskriften ”What ‘Race Together’ Means for Starbucks’ Partners and Customers” (Starbucks 

Newsroom, 2015).  

Grunden til at vi fravælger at analysere præsentationsfilmen skyldes, at den var rettet mod 

virksomhedens partnere fremfor forbrugerne (Starbucks Newsroom, 2015). Af denne årsag er det 

irrelevant at analysere præsentationsvideoen, idet vi kun er interesseret i at analysere, hvordan 

initiativet er blevet præsenteret for forbrugerne med henblik på at forstå forbrugernes evaluering 

af initiativet. Figur 12 illustrerer rollefordelingen i Starbucks’ fortælling.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Rollefordeling for ”Race Together” kampagnen 
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Starbucks præsenterer initiativet ved at starte ud med at fortælle, at mens de racistiske tragedier 

udfolder sig i samfundet på tværs af landet, vil den daværende administrerende direktør for 

Starbucks ikke forblive tavs. Howard Schultz giver udtryk for sine bekymringer med partnere og 

medarbejdere ved at sige følgende: “We at Starbucks should be willing to talk about these issues in 

America," Schultz said. "Not to point fingers or to place blame, and not because we have answers, 

but because staying silent is not who we are." (Starbucks Newsroom, 2015) 

Med denne indledning fremgår det tydeligt, at Starbucks og den daværende direktør er 

hovedpersonerne i denne fortælling, og derfor udgør de subjektet. Derudover indikerer 

virksomheden med denne indledning, at det at forblive tavs ikke er en mulighed. Dermed er 

manglen på interaktion og italesættelsen af problemet modstanderen. De racistiske tragedier, 

som har udfoldet sig i samfundet, udgør konflikten i fortællingen.  

Fortællingen fortsætter med følgende: “…Baristas in cities where the forums were held said they 

wanted to do something tangible to encourage greater understanding, empathy and compassion 

toward one another. Given their willingness to discuss race relations, many partners wanted to 

begin conversations with their customers too.” (Starbucks Newsroom, 2015) 

I dette afsnit bliver baristaerne præsenteret som giverne, der frivilligt ønsker at gøre noget 

håndgribeligt for at skabe forståelse, empati og medfølelse. Dette skal opnås ved at diskutere 

racismen med kunderne. I denne sammenhæng bliver kunderne præsenteret som hjælperne, som 

skal hjælpe Starbucks med at nå sit mål ved netop at engagere sig i samtalerne.  

Denne fortælling afsluttes med følgende citat fra Schultz: ”Race Together is not a solution, Schultz 

acknowledged, “but it is an opportunity to begin to re-examine how we can create a more 

empathetic and inclusive society – one conversation at a time.” (Starbucks Newsroom, 2015)  

Med denne afslutning fortæller virksomheden, at initiativet altså ikke er løsningen. Derimod er det 

et initiativ, som skal føre Starbucks tættere på sit mål, som er at skabe et mere empatisk og 

inkluderende samfund. Modtagerne i denne fortælling er amerikanerne, som ved hjælp af dette 

initiativ altså kan opnå et mere empatisk og inkluderende samfund.  
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5.1.3.2 Argumentation  

I dette afsnit vil vi analysere, hvordan Starbucks har argumenteret i sin kommunikation af 

initiativet, og hvilke følelser denne argumentation appellerer til. Det vil vi gøre ved netop at 

analysere de retoriske og sproglige virkemidler, som udløser appelformerne.  

Starbucks’ fortælling af ”Race Together” kampagnen bygger primært på appellering til 

forbrugernes følelser. Det skyldes, at hele fortællingen er bygget op omkring Starbucks’ 

engagement i at bekæmpe racismen.  

Før kampagnen blev lanceret, fortæller virksomheden i den samme fortælling, at i de tre måneder 

op til kampagnens lancering har mere end 2000 Starbucks-partnere diskuteret racemæssige 

problemer i åbne forum i flere amerikanske storbyer. I denne forbindelse skriver Starbucks 

følgende: ”In the midst of a conversation with partners in St. Louis, a soft spoken young man 

shared that he was proud to have reached the age of 20.” (Starbucks Newsroom, 2015).  

Med denne formulering gør virksomheden sig umage med at beskrive den unge mand ved at 

oplyse detaljer og anvende adjektiver, som giver den unge mand en bestemt persona, der skal 

skabe medlidenhed blandt læserne. Ved at anvende adjektiverne ’soft’, ’young’ og ’proud’ 

fremstår den pågældende person mere sårbar overfor de racemæssige problemer. Det bliver 

bakket op med følgende citat fra en af Starbucks’ partnere: ”… For some young people in our 

country, just staying alive is their biggest and most important accomplishment,” said Kelly 

Sheppard, a Starbucks 15-year partner who attended two of the forums.” (Starbucks Newsroom, 

2015).  

Med dette citat bliver to vigtige pointer oplyst. Den første pointe er, at for nogle unge mennesker i 

landet er overlevelse livets største og vigtigste præstation. Denne pointe har til formål at bakke 

den unge mands historie op og at tilføje flere følelser til fortællingen. Den anden pointe er, at 

citatet kommer fra en partner, som har indgået i et partnerskab med Starbucks i 15 år. Ved at 

påpege denne information bliver fokusset rettet mod organisationen igen. Dette fokus bliver 

uddybet således: ” In each forum, partners demonstrated vulnerability and courage as they shared 

personal stories.” (Starbucks Newsroom, 2015).  

I denne sammenhæng, bliver der endnu en gang appelleret til modtagerens følelser. Dog handler 

det i stedet om at få organisationen til at fremstå som en stærk og modig aktør, som ikke vil 
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forblive stille, fremfor for at skabe medlidenhed med de berørte. Dette bliver beskrevet i 

indledningen af fortællingen: ”Despite raw emotion around racial unrest from Ferguson, Missouri 

to New York City to Oakland, “we at Starbucks should be willing to talk about these issues in 

America," Schultz said. "Not to point fingers or to place blame, and not because we have answers, 

but because staying silent is not who we are.” (Starbucks Newsroom, 2015).  

Denne fortælling består af fem billeder, som kan ses i bilag 1 side 129. Alle billederne præsenterer 

en hvid Starbucks kop med et tydeligt grønt Starbucks logo og et sort håndskrevet ”Race 

Together” slogan. På tre af billederne er det lyse hænder, som holder om koppen. Disse billeder 

repræsenterer Starbucks’ baristaer, som tilbyder at italesætte racismen med kunderne. Hvis man 

kigger på billede et, to, tre og fire er det Starbucks’ logo, som er i centrum (bilag 1, s. 129). Dette 

illustrer Starbucks’ vigtige rolle i initiativet.  

På det sidste billede er Starbucks’ daværende administrerende direktør repræsenteret. Her ses 

han i færd med at skrive på en Starbucks kop. Det faktum, at direktøren bliver præsenteret i sådan 

en situation, skal symbolisere hans vilje og organisationens vilje til netop at italesætte 

problemerne. Som regel bliver en administrerende direktør opfattet, som en person der har travlt, 

og derfor ikke har tid til at være i fysisk kontakt med kunderne. Derfor er der med dette billede 

henblik på at appellere i et stort omfang til forbrugernes følelser.  

5.1.3.3 Opsummering  

Italesættelsen af initiativet har et primært fokus på at fremstille Starbucks og den daværende 

administrerende direktør som modige helte, der ønsker at skabe en bedre fremtid og et bedre 

samfund for amerikanerne. Denne fortællinger sætter Starbucks og direktøren i centrum, frem for 

at fokusere på forbrugerne eller de civile afroamerikanere, som er påvirket af de racemæssige 

problemer i landet. 

I gennem hele fortællingen tyder det på, at Starbucks forsøger at appellere til forbrugernes 

følelser med henblik på at skabe medlidenhed med Starbucks og medarbejdernes engagement. 

Det bliver blandt andet forsøgt ved at inddrage en kort men velbeskrevet historie af en 

afroamerikaners oplevelser med racisme, fortalt af en medarbejder. Formålet med denne historie 

er at appellere til modtagerens følelser og samtidigt præsentere organisationen som en stærk og 
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modig aktør. Dermed argumenteres der for, at appellering til forbrugernes følelser skal ske i 

forhold til selve organisationen frem for at skabe medlidenhed med de berørte afroamerikanere.  

Dette fokus på appellering til forbrugernes følelser overfor organisationens rolle i initiativet kan 

bakkes op ved hjælp af kampagnens pressebilleder. På pressebillederne fremgår et klart og 

tydeligt logo, direktøren og lyse hænder, der repræsenterer medarbejderes engagement i 

initiativet. Denne repræsentation sætter endnu en gang hele organisationen i centrum fremfor, at 

selve racismen bliver sat i fokus. 

Med et så stort fokus på appellering til forbrugernes følelser og en fremstilling af organisationens 

heroiske rolle formår Starbucks ikke at argumentere for, hvorfor det ikke er en mulighed for 

organisationen at forblive tavs i denne situation. Dermed mangler Starbucks at argumentere for 

sin interesse i at lancere initiativet, og hvorfor Starbucks er den rette aktør til at indlede 

bekæmpelsen af racisme.   

Case 5.2: KFCs ”Buckets for the Cure” kampagne 

KFC er en amerikansk kæde af fastfood-restauranter, som blev grundlagt i 1939 af oberst Harland 

Sanders. Virksomhedens fastfood koncept er primært baseret på at servere velkrydret kyllinger til 

hele verden (KFC, 2010). I 2010 var KFC en af verdens mest populære fastfood restaurantkæder 

med mere end 15.000 restauranter i 105 lande og med flere end 12 millioner kunder hver dag  

(Yum, 2011).  

I 2010 lancerede KFC en kampagne ved navn ”Buckets for the Cure”. Kampagnen bestod af en 

reklamefilm og en hjemmeside, der skulle sprede budskabet omkring brystkræft ved at dele 

historier om kvinders kamp mod brystkræft og informere den amerikanske befolkning omkring 

sygdommen. For hver spand med grillede kyllinger eller den originale opskrift der blev solgt, ville 

KFC donere 50 cent til Susan G. Komen organisationen (KFC, 2010). Der blev kommunikeret to mål 

i forbindelse med denne kampagne. Det først mål var at hjælpe organisationen med at bekæmpe 

brystkræft for evigt. Det andet mål var at indsamle den største donation i organisationens historie 

(KFC, 2010). På kampagnens hjemmeside blev der angivet, at målet var 8,5 millioner US dollars (se 

bilag 5, s. 138). 

Denne kampagne blev lanceret i samarbejde med Susan G. Komen, som er verdens største 

nonprofit organisation, der behandler brystkræft på flere fronter herunder forskning, 
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samfundshygiejne og offentlige politiske initiativer med henblik på at opnå den største indflydelse 

i bekæmpelsen af brystkræft (Susan G. Komen , 2018).  

Med udgangspunkt i Kotler et al.’s definition er der i denne sammenhæng tale om en typisk 

kampagne for et cause-related marketing initiativ (Kotler et al., 2012, s. 83). Det skyldes, at 

kampagnen var bygget op omkring specifikke produkter, som KFC ønskede at øge salget af. 

Dernæst var målet med kampagnen at støtte bekæmpelsen af brystkræft ved at donere flere 

millioner US dollars til organisationen, Susan G. Komen, som altså endte med at drage fordel af 

initiativet. (KFC, 2010) 

Til trods for at de to partnere havde udviklet en traditionel kampagne, blev kampagnen ikke 

modtaget som forventet af forbrugerne (Kinsman, 2010). Der opstod forvirring blandt 

forbrugerne, da de fandt det besynderligt, at en fastfoodkæde ønskede at kurere en sygdom ved 

at promovere spande fyldt med friture stegte kyllinger (se bilag 7, s. 142). Denne forvirring 

medførte til, at samarbejdet mellem KFC og Susan G. Komen blev anklaget for ”pinkwashing” (se 

bilag 7, s. 142). Med ”pinkwashing” blev der hentydet til, at KFC forsøgte at associere sig med en 

social sag af selviske årsager som blandt andet for at forbedre brandets image samt øge salget 

(Kinsman, 2010). 

Forbrugerne valgte at udtrykke deres forvirring og forargelse på blandt andet Twitter (bilag 7, s. 

142). På denne sociale platform forklarede forbrugerne, hvordan de ikke fandt forholdet mellem 

friturestegte kyllinger og brystkræft særligt naturligt. Det skyldes, at forbrugerne har en opfattelse 

af, at friturestegte kyllinger kan føre til en række forskellige sygdomme, herunder hjertestop og 

fedme. Desuden kommenterede en forbruger følgende på Twitter: ”…Obesity puts a woman at 

higher risk for developing breast cancer”. Maybe #KFC didn’t get the memo.” (bilag 7, s. 142).  

Denne kommentar indikerer, at nogle af forbrugerne har den opfattelse, at brandets produkter 

spiller en rolle i udviklingen af kræft. Med udgangspunkt i konsekvenserne forbundet med 

brandets produkter gjorde forbrugerne grin med kampagnen. Dette var i form af vittigheder 

omkring KFCs forsøg på at helbrede kræft ved at sprede fedme og hjertestop. (bilag 7, s. 142) 

Yderligere beskrev forbrugerne denne kampagne for at være moralsk anløben, klam og en stor 

fejltagelse. Desuden blev KFC beskyldt for at være griske af flere forbrugere på Twitter. Dette var i 

forhold til, at KFC ville donere 50 cent for hver spand, der blev solgt. Ifølge forbrugerne kostede 
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dette produkt omkring 10 US dollars i 2010. Derfor mente de, at 50 cent ikke var nok. (bilag 7, s. 

142) 

KFC blev ligeledes beskyldt for at være griske i forhold til lanceringen af kampagnen, idet 

forbrugerne mente, at der ikke var behov for at inkludere deres hjælp. KFC blev nemlig opfattet af 

disse forbrugere, som en stor aktør indenfor fastfoodindustrien, som havde ressourcerne til selv at 

foretage en donation uden hjælp fra mersalg. (bilag 7, s. 142) 

Et af kampagnens mål var at opnå den største donation i organisations historie (KFC, 2010). Dette 

mål blev ligeledes kritiseret på Twitter af forbrugerne, da det fik initiativet til at fremstå 

overfladisk og tvivlsomt (bilag 7, s. 142).  

5.2.1 Brandidentitet  

I dette afsnit vil vi analysere KFCs brandidentitet med udgangspunkt i David Aakers 

identitetsplanlægningsmodel. Formålet med denne analyse er at få et indblik i, hvordan brandet er 

sammensat med henblik på at vurdere, om et cause-brand fit fremkommer samt at kunne 

vurdere, hvilken betydning dette initiativ udgør for forbrugernes evaluering af brandet og 

initiativet.   

5.2.1.1 Kerneidentitet  

Det startede ud med en enkelt opskrift på en friturestegt kylling, som i løbet af kort tid blev 

populær i Kentucky, Amerika. I 1955 tog oberst Harland Sanders sin populære opskrift og 

præsenterede den for flere restaurationsejere på tværs af landet med henblik på at overbevise 

dem til at tilføje opskriften til deres egne menuer. Sanders tog ud på sin mission iført en 

mindeværdig ”uniform” bestående af et hvidt jakkesæt, hvid skjorte, sort slips, en stok, et hvidt 

overskæg og hageskæg. Denne uniform blev et symbol på Sanders energi og entusiasme.  

(Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 587)  

I 1964 solgte Sanders sin virksomhed til en investor gruppe, som så et stort potentiale i 

virksomheden. Med henblik på at oversætte potentialet til succes besluttede investorgruppen at 

ændre dele af konceptet. Det betød, at Kentucky Fried Chicken gik fra at være en traditionel 

aftensmad restaurant til at være en take-out restaurant med vægt på hurtig service og lave 

omkostninger. I 1991 ændrede Kentucky Fried Chicken sit navn til KFC. Brandet blev en del af 

Tricon Global Restaurants, Inc., som senere blev til Yum! Brands i 1997. Til trods for disse 
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ændringer, som investorgruppen har foretaget gennem tiden, så udgør Sanders stadig en 

væsentlig rolle i brandets kerneidentitet i år 2010. (Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 

588) 

Hele brandets essens bygger omkring en mission om at tilberede familiemåltider bestående af 

krydderiet friturestegte kyllinger af høj kvalitet til en billig pris. I de seneste tre årtier har brandets 

pr-indsats understreget virksomhedens brug af friske råvarer, herunder kylling. Derudover har 

brandet siden 1952 differentieret sig fra konkurrenterne med sin unikke opskrift bestående af en 

blanding af 11 urter og krydderier, som er udviklet af Sanders. For at sikre den bedste kvalitet til 

den bedste smag sørger KFC for at investere i organisationens kompetencer og har ansat mindst 

en kok i hver eneste af sine restauranter på tværs af kloden. Med andre ord udgør 

smagselementet et essentielt element i brandets kerneidentitet. (Encyclopedia of Global Brands 

Vol. 2, 2013, s. 588) 

I 2010 er brandets fortælling baseret omkring Sanders livshistorie. Det betyder, at brandets 

kommunikation til tider har til formål at påminde forbrugerne om, at brandet er etableret af en 

oberst, som var en rigtig kok og en rigtig iværksætter med en unik livshistorie, som har resulteret i 

flere tusind restauranter på tværs af kloden. (Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 588) 

Obersten repræsenterer brandets grundlæggende værdier og overbevisninger omkring 

mangfoldighed, social ansvarlighed og generøsitet (KFC, 2010). For udover at KFC markedsfører sig 

med at sælge ”verdens bedste” kyllinger, har brandet en lang og rig historie, som bygger på 

generøsitet inspireret af selve obersten. Denne generøsitet har blandt andet medført til 

lanceringen af et stipendiums program, som hjælper unge mennesker med at opfylde deres 

drømme om en bacheloruddannelse. (Yum! Brands 2015 , 2018) 

KFC har en stærk overbevisning om, at mangfoldighed ikke er et mål men en livsstil og en måde at 

gøre forretning på. Derfor består organisationen af medarbejdere med forskellige baggrunde, der 

har evnen til at respektere og samarbejde på tværs af kulturelle baggrunde. Organisationen er et 

resultat af KFCs overbevisning om, at alle kan gøre en forskel i organisationen uanset alder, køn 

eller nationalitet. (Yum!, 2010)  
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Med udgangspunkt i denne gennemgang fremgår det, at KFCs brand essens, grundlæggende 

værdier, overbevisninger og organisationens kerne kompetencer udgør brandets kerneidentitet i 

år 2010.  

5.2.1.2 Udvidet identitet  

KFC er kendetegnet ved sit dybe og smalle sortiment, som giver kunderne muligheden for at vælge 

mellem forskellige varianter indenfor produktgruppen fastfood baseret på kylling. Det indebærer, 

at kunderne kan vælge mellem blandt andet en spand fyldt med kyllingelår, kyllingeburger, 

kyllingesandwich, salater, pomfritter, sodavand og 4 forskellige desserter. (KFC, 2010) 

Med udviklingen af industrien og kundernes behov introducerer KFC løbende nye sunde 

alternativer til menukortet. En af de nye alternativer var ’395-Calorie Kentucky Grilled Chicken 

Meal’, som blev modtaget med begejstring. Dette sunde alternativ blev til så stor en succes, at KFC 

vandt prisen for ”Most Memorable New Product Launch” i 2009 (KFC, 2009). Med de nye 

alternativer er der tale om et produktsortiment, som er rettet mod børnefamilier og unge 

(Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 589).  

Som beskrevet tidligere, udgør kvalitet et vigtigt element i brandidentiteten. Det er nemlig et 

element, som i over 50 år har differentieret brandet fra de øvrige konkurrenter. KFCs succes er i 

høj grad baseret på evnen til at fortsat udvikle nye produkter og tilbud til sine kunder. 

(Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 589) 

KFC ejer en bestem forbrugssituation, som udgør et vigtigt element i brandets udvidet identitet. 

Når forbrugere får lyst til at spise friture stegte eller grillede kyllinger af høj kvalitet, er KFC den 

eneste fastfoodkæde, som har specialiseret sig indenfor dette område på global plan. Brandets 

forbrugssituation repræsenterer også en energisk, sjov og inviterende atmosfære for 

børnefamilier og venner. Denne differentieret forbrugssituation øger KFCs chancer for at opnå en 

top-of-mind position i forbrugernes bevidsthed. (Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 

589) 

Med udgangspunkt i Sanders værdier er socialt engagement indgraveret i brandets dna. Med sin 

globale position i fastfoodbranchen har KFC i gennem flere årtier solgt mad til flere millioner 

mennesker. I 2009 ønskede KFC at udnytte sin position ved at forpligte sig i et partnerskab med 

WFP til at lede kampen mod den globale sult ved at lancere sit cause-related program, Add Hope. 
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Hensigten med dette program er at indsamle ressourcer til at forsyne sultne børn og familier på 

tværs af kloden med ernæringsmæssige måltider for at hjælpe dem med at lære, vokse og trives. 

KFC’s kunder har ligeledes muligheden for at bidrage til dette program i form af donation. 

(Lindeque, 2016)  

Derfor udgør selve organisationens humanitære arbejde samt CSR-initiativer et vigtigt element i 

brandets udvidet identitet. 

Med udgangspunkt i brandets forbrugssituation, produktsortiment og evnen til fortsat at udvikle 

nye produkter fremstiller KFC en brandpersonlighed, som kan sammenlignes med ’The Jester’. For 

ifølge Mark og Pearson søger denne arketype efter at leve i nuet og at nyde samværet med andre. 

Denne arketype kendetegnes ofte ved at være innovativ og god til at tænke ud af boksen med 

henblik på at skille sig ud af mængden. (Mark og Pearson, 2001, s. 196-197) 

Generøsitet er et vigtigt element, som kommer til udtryk i brandets kerneidentitet. En arketype, 

som er kendetegnet ved sin generøsitet, er ’The Caregiver’. Ifølge Mark og Pearson drives denne 

arketype af medfølelse, generøsitet og et ønske om et hjælpe andre (Mark og Pearson, 2001, s. 

209). Disse elementer udtrykker KFC gennem sine grundlæggende værdier og overbevisninger 

omkring mangfoldighed, social ansvarlighed og generøsitet. 

Det er dog arketypen ’The Jester’, som kommer mest til udtryk i brandets personlighed. Det 

skyldes, at KFC igennem flere årtier har formået succesfuldt at differentiere brandet fra 

konkurrenterne. Samtidigt søger KFC løbende at holde sig interessant og moderne ved at udvikle 

nye produkter, der kan tilfredsstille kundernes smagsløg. KFCs restauranter og service er baseret 

på at skildre et sjovt og indbydende miljø for familier og venner, der ønsker at nyde et hurtigt men 

lækkert måltid sammen (Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 589). Med denne strategi 

fremstiller KFC en spændende og nytænkende brandpersonlighed.  

I 2010 blev det 60-årige gamle velkendte slogan ”finger lickin’ good” erstattet med et nyt slogan, 

”So Good”. Ifølge den daværende administrerende direktør for KFC UK & Ireland, Martin Shuker, 

blev det gamle slogan skiftet ud med et kortere slogan, fordi det gamle var for mad centeret. 

Ifølge Shuker handler det nye slogan stadig om, hvor god maden er, men samtidigt giver det 

brandet muligheden for at kommunikere øvrige elementer af brandet, herunder dets engagement 

i samfundet. (Zappone, 2011) 
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Da dette slogan først blev introduceret til forbrugerne i 2010, må det antages, at det ikke udgør et 

særligt element i brandets udvidet identitet, idet det forholdsvis er et fremmed slogan for 

forbrugerne i 2010. Derfor antages det, at det gamle 60-årige slogan, til gengæld spiller en 

væsentlig rolle i fremstillingen af brandets produkter samt udvidet identitet i 2010.  

KFCs brandarv giver brandet positive elementer, som tilføjer en ekstra værdi ved netop at skabe 

en tilknytning til brandet og obersten, som udgør det vigtigste symbol i hele brandets identitet. 

Denne brandarv er til stede i kerneidentiteten i form af værdier og overbevisninger. (KFC, 2010)  

Brandarven kommer ligeledes til udtryk i brandets internationale velkendte logo, som giver det sit 

særpræg. Logoet repræsenterer brandets arv, som bygger på oberst Sanders karakter, værdier og 

historie. Logoet fremviser obersten iført dele af sin mindeværdige uniform, som består af en hvid 

skjorte, sorte briller, slips og hvidt overskæg samt hageskæg. Derudover er han også iført et 

forklæde. Oberstens smilende ansigt repræsenterer den sjove og kærlige atmosfære. 

(Encyclopedia of Global Brands Vol. 2, 2013, s. 588) 

Sidst men ikke mindst er brandets udvidet identitet ligeledes baseret på virksomhedens logo, som 

udgør et internationalt symbol for brandet. Logoets farver er hvid, sort og rød med tre 

blokbogstaver, som tilsammen udgør brandets navn. (KFC, 2010)   

5.2.1.3 Værdipositionering  

KFC baserer sit brand på en værdipositionering, som er sammensat af både de funktionelle, 

emotionelle og selviscenesættelsesfordele. De funktionelle fordele relaterer sig til KFCs unikke 

produktsortiment, som er baseret på høj kvalitet og et originalt miks af 11 ingredienser. Det 

skaber den unikke forbrugsoplevelse og en smag, som er lige til at slikke af fingrene ifølge det 60-

årige slogan (Zappone, 2011). De emotionelle fordele indebærer følelsen af at være en del af 

oberstens historie, som kommer til udtryk i smagen, logo og hele forbrugsoplevelsen. 

Selviscenesættelsesfordelene ligger i, at kunderne med en KFC kyllingespand, kop eller pose i 

hånden får muligheden for at udtrykke deres tilhørsfold til brandet og samtidigt udtrykke en sjov, 

spændende og energisk personlighed. (KFC, 2010) 

5.2.1.4 Cause-brand fit  

Denne analyse belyser, at KFC forsøger at skildre en brandidentitet, der er centeret omkring 

produkterne og forbrugsoplevelsen. Det kommer til udtryk i det gamle slogan, brandets mission, 
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forbrugssituation samt måden hvorpå KFC differentierer sig fra konkurrenterne ved hjælp af den 

unikke opskrift og evnen til fortsat at udvikle nye produkter, som kan tilfredsstille kundernes 

smagsløg. Med disse elementer søger KFC at fremstille en spændende og energisk 

brandpersonlighed, der kan sammenlignes med arketypen ’The Jester’.  

Brandets fortælling bygger på oberstens historie og karakter. Det er med til at forme brandets sjæl 

på basis af de grundlæggende værdier herunder mangfoldighed og generøsitet. Med 

udgangspunkt i disse værdier har KFC engageret sig i samfundet ved blandt andet at bekæmpe 

sult. Brandets generøsitet udgør et væsentligt element i brandpersonligheden, og det kan 

sammenlignes med arketypen ’The Caregiver’.  

Til trods for at generøsitet udgør et vigtigt element i brandpersonligheden, fremgår der alligevel 

intet cause-brand fit. Det skyldes, at arketypen ’The Jester’ kommer mest til udtryk i brandets 

personlighed. Desuden er brandets identitet centreret omkring evnen til at sælge friturestegte 

kyllinger i en energisk og sjov atmosfære. Af denne årsag er der ingen logisk sammenhæng 

mellem, hvorfor et brand som KFC vælger at støtte bekæmpelsen af brystkræft.  

5.2.2 Troværdighed  

Vi vil i dette afsnit undersøge KFCs troværdighed i 2010 ved at analysere sammenspillet mellem 

virksomhedens omdømme og image. Formålet med at undersøge troværdigheden i 2010 er, at 

analysere om troværdighed spiller en reel faktor i forbrugernes evaluering af KFCs cause-related 

marketing initiativ.  

Det har ikke været muligt at finde en måling af virksomhedens omdømme fra 2010. Af denne 

årsag har vi besluttet os for at inddrage en måling foretaget af Interbrand, som viser brandets 

positionering på global plan i år 2010 (se bilag 9, s. 146). Til trods for at det ikke er en specifik 

måling af virksomhedens omdømme, er den stadig relevant at inddrage. Det skyldes, at brandets 

position på markedet kan være med til at tyde, hvordan det bliver anset af forbrugerne. Denne 

måling vil blive suppleret med mærkesager, historiske milepæle og begivenheder, som 

virksomheden blev associeret med op til år 2010. 

5.2.2.1 Omdømme  

I 2010 scorede KFC en 60. plads i Interbrands liste over de bedste globale brands i det pågældende 

år. Ifølge Interband skyldes denne høje placering evnen til at udvide brandets relevans ved at 
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introducere de sunde alternativer, som har resulteret i en ændring i forbrugernes opfattelse af 

virksomhedens forbrugsmuligheder. (Interbrand, 2018, s. 30) 

Denne høje placering tyder på, at KFC i 2010 var et globalt anerkendt brand, som havde et godt 

omdømme blandt sine forbruger som følge af blandt andet sit engagement indenfor uddannelse, 

mangfoldighed og dyrevelfærd (KFC, 2010).  

I forbindelse med investering i uddannelse har KFC lanceret ”The KFC Colonel’s Scholar Program”, 

som er et stipendiet program, der tilbyder gymnasieelever op til 20.000 US dollars for at fuldføre 

en bacheloruddannelse på et offentligt universitet (KFC Colonel's Scholars, 2010).  

Mangfoldighed er mere end en filosofi hos KFC, det er en del af virksomhedens grundlæggende 

principper for samarbejde. Virksomhedens globale kultur sørger for at udvikle en arbejdsstyrke, 

der er forskelligartet i stil og baggrund, således at alle kan være med til at gøre en forskel. Dermed 

er mangfoldighed ikke et mål, men mere en livsstil og en måde hvorpå brandet gør forretning på. 

Desuden er mangfoldighed et af moderselskabets, Yum! Brands, forretningsprincipper, som 

danner grundlag for en vækststrategi, der skal sikre at selskabets ledelsesteam, medarbejdere og 

kultur er lige så forskelligartede, som kunderne over hele verden. (Yum!, 2010)  

Derudover har moderselskabet forpligtet sig til den humane behandling af dyr til trods for, at 

selskabet hverken opdrætter eller transporterer dyr. Det skyldes, at selskabet opfatter sig selv og 

sine brands, som vigtige aktører i indenfor fødevareindustrien. Med denne position har selskabet 

mulighed for at påvirke leverandørernes behandling af dyrene. Af denne årsag har Yum! Brands 

dannet ’KFC Animal Welfare Avisory Council’, som består af eksperter inden for dyrevelfærd. Dette 

råd hjælper selskabet med løbende at overvåge sine leverandørers procedurer. Det skal sikre, at 

der kun bliver samarbejdet med leverandører, som opretholder selskabets høje standarder og 

engagement i dyrevelfærd. I denne forbindelse har KFC udviklet retningslinjer for sine 

leverandører inden for slagtning af kyllinger. I 2009 var KFC en fremtrædende aktør i den fælles 

indsats fra National Council of Chain restaurant og Food Marketing Institute for at udvikle 

omfattende retningslinjer for alle dyr. (KFC, 2010)  

KFCs omdømme er ligeledes præget af sin store internationale succes i de seneste par år. Brandet 

har formået at udvide sin relevans ud over middag ved at introducere sunde alternativer, som har 

ændret kundernes opfattelse af brandet. Derudover var KFC i 2010 fortsat den første til at nå ud til 
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uberørte markeder, eksempelvis blev den allerførste fastfood kæde i Nepal etableret af KFC i 

2009. (Interbrand, 2018, s. 30)  

5.2.2.2 Image  

Til trods for en succesfuld historik, der danner grundlaget for et positivt omdømme, var KFC 

involveret i negative begivenheder omkring år 2010. I starten af året var KFC involveret i en 

skandale i Australien i forbindelse med en kontroversiel tv-reklame, som resulterede i, at brandet 

blev anklaget for racisme af forbrugerne. Til trods for at denne skandale fandt sted i Australien, 

blev den alligevel omtalt i de amerikanske medier og det medførte ligeledes til en ”heftig” debat 

blandt de amerikanske forbrugere, om hvorvidt den var racistisk. Som følge af de negative 

reaktioner besluttede KFC at trække den kontroversielle reklame tilbage. (ABC NEWS, 2010) 

Sådan en skandale kan have konsekvenser for et brand, hvis principper er funderet i social 

mangfoldighed. Når organisationer ikke handler, som de ytrer sig om, medfører det ofte i et 

negativt image blandt forbrugerne, hvilket kan svække virksomhedens troværdighed (Hansen, 

2012, s. 36). 

Kampagnen ”Buckets for the Cure” blev lanceret i april 2010 (Starbucks Newsroom, 2015). I den 

samme måned indrømmede KFC sine overtrædelser af hygiejnebestemmelser på en af sine 

travleste restauranter i Storbritannien i en afhøring. I forbindelse med en inspektion, foretaget af 

miljøhygiejneinspektøren fra City of Westminster Council i 2008, blev der fundet kakerlakker, mus 

og fluer i restauranten. (Sunday Express , 2010) 

I 2008 var KFC ligeledes involveret i en anden form for hygiejne skandale i Amerika. Tre 

letpåklædte teenagere blesuttede sig for at forvandle en af KFCs store køkkenvask om til et 

personligt boblebad og delte billeder af begivenheden på den sociale platform, MySpace. 

Billederne blev hurtigt spredt på de sociale medier, de amerikanske medier delte nyheden og den 

efterfølgende dag, var de tre teenagere blevet fyret (Dillon, 2008). Disse hygiejneskandaler kan 

have haft en negativ effekt på brandets image.  

Det skyldes, at KFC i forvejen kæmpede med den negative omtale og iscenesættelse af 

fastfoodbranchen. Denne branche har i løbet af det seneste årti været beskyldt for at forårsage en 

lang række sundhedsmæssige problemer herunder fedme (Reporter, 2010).   



Rayan Z. El-Chaabi & Arezu Entezar Kandidatafhandling 15/15/2018 

Side 76 af 166 
 

Da KFC lancerede kampagnen ”Buckets for the Cure” blev disse sundhedsmæssige problemer 

bragt på banen af både de amerikanske medier og forbrugerne. I betragtning af at fedme er en 

velkendt risikofaktor for alle former for kræft, blev KFC kritiseret for at være dobbeltmoralsk og 

selvisk af forbrugerne. Ifølge forbrugerne har en international virksomhed, som KFC, råd til selv at 

donere en formue til brystkræftens bekæmpelse uden lanceringen af denne kampagne. Derfor 

blev kampagnen opfattet af forbrugerne som blot et forsøg på at forbedre virksomhedens image 

og øge salget. (bilag 7, s. 142)   

Desuden lancerede KFC i starten af 2010 en ny burger uden boller ved navn “DOUBLE DOWN”. Det 

vil sige, at burgerens boller var erstattet med to stykker kyllinger i stedet for brød (KFC, 2010). 

Dette nye produkt blev modtaget med kritik (Nelson, 2010).  

I bilag 7 side 142 fremgår det tydeligt, at forbrugerne opfattede det nye produkt, som et aldeles 

usundt alternativ, som kunne forårsage hjertestop, fedme og død. Andre forbrugere gjorde grin 

med, at KFCs nye produkt var målrettet efter kunder, der ønskede at begå selvmord. I forbindelse 

med ”Buckets for the Cure” kampagnen var der andre forbrugere, som ikke kunne forstå 

sammenhængen mellem fastfood og helbredelse af brystkræft. I denne sammenhæng blev KFC 

beskyldt for at forsøge at løse et sundhedsproblem ved at udvikle et nyt sundhedsproblem. (bilag 

7, s. 142).  

5.2.2.3 Opsummering  

Med udgangspunkt i denne analyse fremgår det tydeligt, at det positive omdømme ikke var 

nødvendigvis en positiv fordel ved lanceringen af kampagnen ”Buckets for the Cure”. Det skyldes, 

at KFC i samme periode var blevet associeret med en række hygiejne skandaler, racisme og et 

kritiseret produkt, som svækkede brandets troværdighed blandt forbrugerne, som det fremgår i 

deres kommentarer.  

5.2.3 Kommunikation 

I dette afsnit vil vi analysere kampagnen “Buckets for the Cure” med henblik på at undersøge, 

hvordan initiativet er blevet italesat og præsenteret for forbrugerne. Det vil vi gøre ved hjælp af 

aktantmodellen, som vil give et overblik over rollefordelingen og italesættelsen af initiativet. 

Dernæst er det ligeledes relevant at undersøge, hvordan KFC argumenterer for sit engagement i 

bekæmpelsen af brystkræft ved at inddrage appelformerne. Det primære formål med denne 
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analyse er at udarbejde en forståelse, som kan lede os videre til en vurdering af KFCs evne til at 

kommunikere sit valg for at yde støtte til bekæmpelsen af brystkræft.   

KFCs kampagne ”Buckets for the Cure” var sammensat af en reklamefilm på 15 sekunder, en 

bannerreklamer på de sociale medier og en hjemmeside til kampagnen. Denne hjemmeside er i 

dag blevet lukket ned, men et screenshot af hjemmesidens forside kan ses i bilag 5 side 138, 

billede 1. Derudover bestod kampagnen også af outdoor reklame i form af en lyserød KFC 

restaurant i Louisville, Amerika. Desuden fik brandets populære logo en makeover under 

kampagnen. Det vil sige, at logoet gik fra at have sine traditionelle røde, hvide og sorte farve til 

lyserød og hvid.  

Da der er tale om en cause-related kampagne, som havde til formål at bidrage til brystkræftens 

bekæmpelse baseret på salg af specifikke kyllingespande, fik disse spande ligeledes en makeover. 

Det var en makeover i form af et lyserød og hvidt design med brandets logo, kampagnens 

hjemmesideadresse og kvindenavne på tværs af spanden. Disse kampagneelementer kan ses i 

bilag 5 side 138.  

5.2.3.1 Rollefordelingen  

Italesættelsen og rollefordelingen af initiativet vil blive analyseret med udgangspunkt i KFCs 

reklamefilm ved navn ”Buckets for the Cure”. Denne reklamefilm blev sendt ud på TV og delt på 

virksomhedens egen hjemmesiden i 2010 (KFC, 2010). Nedenstående figur illustrerer 

rollefordelingen i ”Buckets for the Cure” kampagnen.  

Figur 13. Rollefordeling for ”Buckets for the Cure” kampagnen 
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Reklamefilmen starter ud med en smilende afroamerikansk kvinde, som holder en lyserød KFC 

spand fyldt med kyllinger frem, imens hun siger følgende: ”For Carol” (se bilag 6, s. 141, scene 1). 

Dernæst gør en afroamerikansk mand det samme, men dedikerer det til sin kone. En kendt 

kvindelig børneskuespillerinde, Hailey McCann, gør også det samme, men hun dedikerer det til sin 

mor, som står ved siden af (bilag 6, s. 141, scene 3).  

Denne indledning er en klar indikator på, at kampagnen har til formål at hjælpe kvinder, der er 

ramt af brystkræft eller har risiko for at blive ramt af sygdommen. Det vil sige, at disse kvinder er 

modtageren i denne fortælling. Derudover indikerer virksomheden med denne indledning, at 

brystkræft er modstanderen. Fortællingens konflikt er kræftens effekt på kvinder og pårørende. 

Efterfølgende ligger den lille pige sin spand ned på gulvet, der bliver zoomet ud og flere lyserøde 

spande bliver afsløret. Til sammen former disse spande Susan G. Komen’s lyserøde sløjfe, som er 

en del af organisationens logo (Susan G. Komen , 2018). Samtidigt siger en kvindelig 

baggrundsstemme følgende: ”For every bucket of grill or original recipe, KFC makes a 50 cent 

contribution to Susan G. Komen for the cure. Together we can make the largest donation in Komen 

history.” (bilag 6, s. 141 scene 4, 5 & 6).  

Med dette citat præsenterer KFC sig selv som giveren i fortællingen. Derudover bliver 

fortællingens hjælpere, som skal hjælpe subjektet med at opnå sit objekt, præsenteret i dette 

citat. I denne sammenhæng er hjælperne kunderne og Susan G. Komen. Det skyldes, at hver gang 

kunderne køber en grillet spand kylling eller en spand kylling baseret på den originale opskrift, 

hjælper de virksomheden med at donere 50 cent til organisationen, som forsøger at bekæmpe 

brystkræft. Fortællingens subjekt er kunderne og KFC, som sammen kan skabe den største 

donation i organisationens historie. 

Reklamefilmen ender med en præsentation af kampagnens to mål ved hjælp af følgende: 

”Together we can make the largest donation in Komen history to end breast cancer forever”. 

Samtidigt viser reklamen en computermus, der trykker sig ind på kampagnens hjemmesideadresse 

(bilag 6, s. 141, scene 7). Denne afslutning udtrykker to objekter i fortællingen, som netop er at 

indsamle den største donation i organisationshistorie for at bekæmpe brystkræft for evigt.  
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5.2.3.2 Argumentation  

I dette afsnit vil vi analysere, hvordan KFC har argumenteret i sin kommunikation af initiativet, og 

hvilke følelser denne argumentation appellerer til. Dette vil vi gøre ved netop at analysere de 

retoriske og sproglige virkemidler i kampagnen, som udløser appelformerne.  

KFC’s reklamefilm bygger i høj grad på appellering til forbrugernes følelser. Det skyldes, at hele 

reklamefilmens fortælling er bygget op omkring virksomhedens initiativ til at bekæmpe 

brystkræft. Som beskrevet tidligere, starter reklamen med at præsentere tre smilende personer, 

som hver især dedikerer en donation til et kvindeligt familiemedlem eller en veninde (bilag 6, s. 

141).  

Forbrugerne bliver præsenteret for en afroamerikansk kvinde, en afroamerikansk mand og en 

amerikansk kvindelig børneskuespillerinde (se bilag 6, s. 141). Til sammen skaber disse tre 

personer en repræsentation af Amerikas brede befolkning. Det vil sige, at hensigten med at 

inddrage forskellige personer har været at nå ud til så mange amerikanernes hjerter som muligt. 

Det faktum, at første scene starter ud med følgende: ”For Carol, for my wife, for my mom”, gør 

scenen meget mere personlig (se bilag 6, s. 141). Dette er med til at gøre det nemmere for 

forbrugerne at relatere sig og vise empati til de tre personernes budskab.  

Derudover er den lille pige i reklamefilmen en kendt børneskuespillerinde, som havde været med i 

tre film op til år 2010 (IMDb, 2018). Når virksomheder beslutter sig for at inddrage kendte 

personer i sin kommunikation, er det ofte i håb om at hjælpe med at ”booste” salget, at tiltrække 

forbrugernes opmærksomhed og øge omtalen (Hansen, s. 171).  

Det faktum, at KFC vælger at inkludere en populær børneskuespillerende med i reklamen, er med 

til at styrke reklamefilmens appellering til forbrugernes følelser. Det skyldes, at forbrugerne i 

forvejen havde opbygget en form for relation til Hailey, som kommer til udtryk i en kommentar 

under reklamefilmen (se bilag 6, s. 141). Det betyder, at allerede fra første scene har KFC 

investeret i virkemidler, der appellerer til forbrugernes følelser.  

I samme scene holder de tre personer en pink KFC spand frem med et stort billede af brandets 

logo i centrum (bilag 6, s. 141). Det i øjenfaldende logo kommer til udtryk igen på blandt andet 

kampagnens hjemmeside og brandets Facebook side (bilag 5, s. 138). Dette store fokus på 

brandets logo har to formål. Det første formål er at fremstille KFC som helten i kampen mod 
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brystkræft. Det at de tre personer, som er berørte af brystkræft holder den frem, er et symbol for, 

at forbrugerne ligeledes kan blive helte i denne kamp ved at deltage i donationen.  

Det andet formål er at fremhæve oberst Sanders rolle i initiativet. Med udgangspunkt i 

identitetsanalysen af KFC, er brandets essens funderet i Sanders værdier og livshistorie. Sanders 

var kendt som en ærlig, hårdtarbejdende og hjælpsom mand, der var interesseret i at bidrage til 

samfundet. Desuden har Sanders været en del af brandets logo i flere årtier. Det betyder, at 

forbrugerne har et særligt forhold til ham. Det, at hans ansigt er i fokus i kampagnen, er med til at 

argumentere for, hvorfor KFC vælger at lancere denne kampagne. Dette er endnu et forsøg på at 

appellere til forbrugernes følelser.  

Yderligere er de lyserøde kyllingespande dækket til med kvindelige navne (se bilag 5, s. 138). Med 

så mange navne er muligheden for at forbrugerne finder sit eget navn stor. Det er med til at øge 

brandets chancer for at appellere til forbrugernes følelser.  

Reklamefilmen fortæller forbrugerne følgende: ”Together we can make the largest donation in 

Komen history”. (se bilag 6, s. 141) 

De markerede ord i dette citat udgør et væsentligt element i brandets forsøg på at appellere til 

forbrugernes følelser. Det faktum, at forbrugerne kan være med til at skabe den største donation i 

organisationens historie, er en betydelig præstation i sig selv. Det vil sige, at denne italesættelse af 

målet kan resultere i at skabe stolthed og en følelse af tilfredshed i blandt de forbrugere, som 

vælger at deltage i kampagnen.  

Med udgangspunkt i forsiden af hjemmesiden for ”Buckets for the Cure” kampagnen fremgår der 

retoriske virkemidler, som udløser patos. Dette opstår i form af forbrugernes mulighed for at læse 

om andre brystkræftramte kvindernes historier med sygdommen ved at klikke på et af de flere 

smilende kvinders profilbilleder (se bilag 5, s. 138). Derudover får forbrugerne også muligheden 

for at dele sin egen historie med resten af verden (se bilag 5, s. 138). Dette initiativ er med til at 

engagere forbrugerne yderligere i kampagnen i stedet for blot at skulle donere en sum penge ved 

køb af en spand kyllingelår.  

På kampagnens hjemmeside er der også en hel side, som er dedikeret til informationer, der kan 

informere forbrugerne om sygdommens alvor. Virksomheden opfordrer forbrugerne til at besøge 
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siden således: ”We urge you to learn more about the disease, how its effects touch nearly all of us, 

and most importantly, what you can do to join the fight.”. (se bilag 5, s. 138) 

Med sådan en opfordring forsøger KFC at appellere til forbrugernes fornuft ved at give dem 

muligheden for at læse informationer om sygdommen. Det betyder, at logos fremgår på 

kampagnens hjemmeside.  

5.2.3.3 Opsummering  

Med udgangspunkt i analysen kan der opsummeres, at denne fortælling præsenterer 

virksomhedens sociale markedsføringskampagne ved at sætte et fokus på de berørte. Det vil sige, 

at fortællingen er bygget op omkring, hvordan brystkræft påvirker flere kvinder, børn, veninder og 

ægtefæller. Hovedpersonerne i denne fortælling er KFC og kunderne, som til sammen skal skabe 

den største donation med henblik på at bekæmpe brystkræft for evigt. Med denne italesættelse 

forsøger KFC at appellere til forbrugernes følelser ved at iscenesætte deres vigtige rolle med 

henblik på at opnå kampagnens mål. Kommunikationen i denne fortælling er primært baseret på 

at overtale forbrugerne til at deltage i initiativet. Denne overtalelse bygger på virkemidler, der skal 

appellere til forbrugernes fornuft og følelser. Disse virkemidler har et særligt fokus på de 

pårørendes og berørtes oplevelser med brystkræft. KFC er også i centrum i fortællingen, dog ikke 

samme grad som de pårørende og berørte. KFCs rolle bliver udtrykt gennem brandets logo.  

Med dette kommunikationsfokus formår KFC ikke at argumentere skarpt nok for sin interesse i at 

bidrage til bekæmpelsen af brystkræft. Desuden formår KFC hellere ikke at italesætte relevansen 

af sin egen rolle i dette initiativ. Denne mangel af argumentation efterspurgte forbrugerne i sine 

kommentarer på blandt andet Twitter (bilag 7, s. 142).   

Case 5.3: Heinekens ”When You Drive, Never Drink.” kampagne 

Heineken er et af de førende bryggerier, der primært udvikler, markedsfører og sælger 

alkoholholdige drikkevarer. Virksomheden markedsfører og sælger ølprodukter under forskellige 

regionale, lokale og specialmærker blandt andet Amstel, Desperados, Sol, Tiger, Tecate, Red 

Stripe. Derudover sælger Heineken cider under Orchrad Thieves, Stassen, Bulmers, Old Mount og 

Blind Pig. Heineken har hovedkontor i Amsterdam, Holland, men har ligeledes 

forretningsaktiviteter gennem datterselskaber i hele Amerika, Afrika, Mellemøsten, Europa, Asien 

og Stillehavsområdet. (MarketLine, 2018) 
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I 2016 introducerede Heineken to nye kampagner ved navn ”When You Drive, Never Drink” og 

"More Than A Race", som er en del af Heinekens sociale markedsføringsinitiativ under navnet 

”Enjoy Heineken Responsibly”. Kampagnerne blev lanceret i samarbejde med motorsports-

foreningen Formel 1. Formålet med disse kampagner var at opmuntre forbrugerne til at drikke 

ansvarligt. Begge kampagner blev lanceret på flere markeder i 2016 og fortsatte gennem 2017. 

(McCarthy A. , 2017) 

”When You Drive, Never Drink” var den nyeste kampagne, der udkom i marts 2017 (HeinekenUSA, 

2017). Med denne kampagne har virksomheden et klart budskab til forbrugerne om, at de aldrig 

må drikke, når de kører. I denne forbindelse har Heineken samarbejdet med den berømte 

racerkører, Jackie Stewart, der med tre verdensmesterskaber i bagagen har afprøvet grænserne 

for, hvad der er muligt bag rattet. Jackie Stewart var en sikkerhedspioner inden for sporten. I 

denne forbindelse har han blandt andet promoveret for sikkerhedsseler og regler for hjelmbrug i 

racerbiler. (Heineken, 2018) 

Ifølge Heinekens direktør, Ruud van den Eijnden, har de ovennævnte karakteristika gjort Stewart 

til den rette person at samarbejde med for at udarbejde Heinekens kampagne (McCarthy A. , 

2017). 

Det sociale markedsføringsinitiativ ”Enjoy Heineken Responsibly” var et led i virksomhedens CSR-

strategi. Initiativet blev lanceret første gang tilbage i 2004, men blev først en mere synlig 

komponent i Heinekens kommunikationsstrategi i 2008, hvor virksomheden begyndte at skabe 

opmærksomhed omkring ansvarligt alkoholforbrug gennem en kampagne ved navn "Know the 

Signs". (Staff, 2009) 

Med udgangspunkt i Kotler et al.’s definition har Heinekens sociale markedsføringsinitiativ 

elementer af corporate social marketing i forhold til, at dette initiativ har fokus på at skabe 

opmærksomhed omkring en adfærdsændring (Kotler et al., 2012, s. 112-115). Alligevel 

argumenterer vi for, at Heineken har udarbejdet et cause promotion initiativ, idet kampagnen ikke 

krævede en direkte handling af forbrugerne i forbindelse med kampagnen. Heinekens initiativ har 

til formål at skabe opmærksomhed og bekymring omkring en social sag, hvilket var 

alkoholmisbrug. (McCarthy A. , 2017) 
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Dette cause promotion initiativ har genereret et succesfuldt socialt markedsføringsinitiativ. På 

YouTube blev initiativets reklamefilm set over 72.000 gange, siden den blev offentliggjort d. 2. 

marts 2017 (HeinekenUSA, 2017). Derudover blev reklamefilmen delt af Heineken på Facebook 

den 3. juli 2017. Sidenhen har reklamefilmen genereret mere end 7,6 tusinde positive reaktioner i 

form af likes og mere end 197 tusinde visninger. (Heineken, 2017) 

På de sociale medier kommenterede forbrugerne deres begejstring for dette sociale 

markedsføringsinitiativ (se bilag 12, s. 152). I denne forbindelse var der en stor enighed blandt 

forbrugerne, at dette var en af de bedste kampagner for alkoholforbrug. Det skyldes, at 

forbrugerne var begejstrede for, at virksomheden tog ansvar og engagerede sig i at bekæmpe 

alkoholmisbrug. Derudover blev der udvist en stor interesse for Jackie Stewarts personlighed, 

karakter og profession. Flere af disse forbrugere gav udtryk for deres kærlighed for denne idol. 

(bilag 12, s. 152) 

5.3.1 Brandidentitet  

I dette afsnit vil vi analysere Heinekens brandidentitet med udgangspunkt i David Aakers 

identitetsplanlægningsmodel. Formålet med denne analyse er at få et indblik i, hvordan brandet er 

sammensat med henblik på at vurdere, om et cause-brand fit forekommer samt at kunne vurdere, 

hvilken betydning dette initiativ udgør for forbrugernes evaluering af brandet og initiativet.   

5.3.1.1 Kerneidentitet 

Heineken blev etableret i 1860’erne, da Gerard Adrian Heineken købte et af de største bryggerier i 

Amsterdam i 1864. I forsøget på at producere øl, der smagte godt og havde en bedre kvalitet end 

konkurrenterne i byen, håbede denne forretningsmand på at skabe en opblomstrende ølkultur i 

Amsterdam. Heinekens øl blev efter en relativ kort periode populær, salget voksede og det 

pågældende bryggeri kunne dermed ikke længere håndtere den store efterspørgsel. Derfor 

investerede Heineken i nye bryggerier uden for Amsterdam. I forlængelse af denne succes hyrede 

Heineken en videnskabsmand for at producere gær, der var specielt egnet til fremstilling af øl. 

Denne råvare har haft afgørende betydning i smagen af Heinekens øl siden 1888, som har givet 

produktet sit særpræg. I dag er Heineken et velkendt globalt produkt, som bliver markedsført for 

at være Premium kvalitet. (Heineken, 2018) 
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Med udgangspunkt i denne fortid har Heineken udviklet en kerneidentitet, som er funderet i en 

række grundlæggende værdier, som tilsammen udgør brandets sjæl. Disse værdier er baseret på 

lidenskab for kvalitet, nydelse af livet samt respekt for mennesker og planeten. (Heineken, 2018) 

Med udgangspunkt i disse værdier sætter virksomheden mennesket i centrum af brandets 

kerneidentitet. Det skyldes, at virksomheden ser brandets styrke i mangfoldighed og samarbejde 

mellem brandet og forbrugerne, der kan lede til unikke muligheder. For det andet baserer 

virksomheden sit brand på en stolthed, der er funderet i virksomhedens historie fra at være et lille 

bryggeri i Amsterdam til en international succes. For det tredje er Heineken en stærk brandbygger 

med mange lokale, regionale og globale mærker, der gør produktporteføljen forskelligartet og 

unik, mens virksomheden defineres og forenes omkring brandet, The Heineken. (Heineken, 2018) 

Som et af verdens førende bryggerier har Heineken ansvar for at informere forbrugerne om, at øl 

bør nydes ansvarligt. Det kommer ligeledes til udtryk i brandets kerneidentitet, da virksomheden 

implementerer en konsistent og effektiv tilgang til at opmuntre til ansvarligt forbrug af alkohol og 

at advare mod misbrug. Med det pågældende cause promotion initiativ søger Heineken at spille 

en aktiv rolle i at reducere skadeligt alkoholforbrug. (Heineken, 2018) 

Brandets essentielle kompetencer omfatter sin forpligtelse til at brygge kvalitetsøl, skabe 

prisbelønnede brands og tilfredsstille sine kunder på tværs af kloden. Derfor fremstiller Heineken 

en kerneidentitet, der kort kan beskrives som et globalt brand af den højeste kvalitet, der er ”født” 

i Amsterdam og ”opdraget” af hele verden. (Heineken, 2018) 

5.3.1.2 Udvidet identitet 

Heinekens udvidet identitet bliver i høj grad karakteriseret ved sit smalle men dybe sortiment, der 

tilbyder alt fra førsteklasses øl til cider. Derudover markedsfører og sælger brandet ølprodukter 

under forskellige regionale, lokale og specialmærker blandt andet Amstel, Desperados, Sol, Tiger, 

Tecate, Red Stripe. Koncernen har en stærk portefølje af mere end 300 internationale, regionale, 

lokale og specialiserede øl og cider. I denne forbindelse er brandets udvidet identitet baseret på 

det faktum, at Heineken er en af de ledende producenter af kvalitets øl og cider brands. 

(MarketLine, 2018) 

Heineken forpligter sig til innovation, langsigtet brand investering og en disciplineret salgs- og 

omkostningsledelse. Med udgangspunkt i et af brandets flere slogan, ”Brewing af Better World”, 
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forsøger Heineken at implementere bæredygtighed i alle sine aktiviteter med henblik på at tilføje 

værdi for sine interessenter. Derudover har virksomheden investeret i flere globale sociale 

markedsføringsinitiativer og kampagner, der har til formål at engagere brandet i samfundet. I 

denne sammenhæng har Heineken lanceret følgende succesfulde initiativer og kampagner “City of 

World”, “Saving the Planet” og “Enjoy Responsibly”. (Heineken, 2018)  

Dette engagement giver brandet sit særpræg, som differentierer det fra de øvrige konkurrenter og 

tiltrækker forbrugernes opmærksomhed.  

Strategien bag Heineken er ligeledes bygget op omkring "Brewing a Better World". Dette 

understøtter Heinekens position som et globalt produkt, der ikke længere bliver forbundet til et 

enkelt land eller region (Heineken, 2018). Ifølge Aaker kan et sådant link være med til at skabe 

tillid til produktet, men en global strategi tilfører prestige til et brand (Aaker, 2002, s. 78). Det vil 

sige, at Heinekens udvidet identitet defineres ligeledes af sin prestigefyldte karakter.  

Til trods for at Heinekens brandidentitet er baseret på sin globale position, udtrykker 

virksomheden alligevel en brandidentitet, der værdsætter sin rige brandarv, som brygger af 

kvalitetsøl og evnen til at tilfredse kunder på tværs af kloden i gennem flere årtier (Heineken, 

2018). Denne brandarv tilføjer troværdighedselementet til brandets udvidet identitet.  

Heineken fremstiller en brandpersonlighed, som kan beskrives for at være vittig, selvsikker, 

moderne og innovativ. I denne forbindelse kan brandets personlighed defineres ved hjælp af 

arketypen ’The Jester’, da denne arketype søger det sociale liv ved at leve i nuet og nyde 

samværet med andre mennesker gennem leg og ved at være sjov og vittig. Arketypen er fuld af 

energi, glæde og entusiasme. (Mark og Pearson, 2001, s. 197)  

Derudover består den udvidet identitet af et velkendt logo, som stammer helt tilbage fra 

begyndelsen. Logoet er kendt for den i øjenfaldende røde fempunktsstjerne og den grønne farve, 

som har været en del af brandets logo siden etableringen. (Heinken Collection Foundation, 2018) 

Sidst men ikke mindst består den udvidede identitet af det globale slogan, ”Open Your World”, 

som blev lanceret tilbage i år 2010. Dette er et slogan, der repræsenterer brandets verdslige, 

udadvendte og selvbevidste personlighed. (The Heineken Company , 2011)   



Rayan Z. El-Chaabi & Arezu Entezar Kandidatafhandling 15/15/2018 

Side 86 af 166 
 

5.3.1.3 Værdi propositionering  

De funktionelle fordele relaterer sig til Heinekens høje kvalitet, der er til at stole på og altid 

tilbyder den samme gode oplevelse med en forfriskende og let smag. Den emotionelle fordel er, at 

Heineken giver en følelse af selvsikkerhed, overskud og at hvile i sig selv. Forbrugernes mulighed 

for selviscenesættelse ligger i muligheden for at iscenesætte en venlig, cool og trendy 

personlighed, som holder af at feste og dele oplevelser med andre ansvarligt. (Heineken, 2018) 

5.3.1.4 Cause-brand fit 

Det fremgår i analysen af Heinekens brandidentitet, at virksomheden forsøger at skabe en 

brandidentitet, som i høj grad bygger på værdier som passion for kvalitet, nydelse af livet og 

respekt for mennesker og for planeten. Selvom det kan fremstå paradoksalt for en øl producent at 

udarbejde et cause promotion initiativ, der har til formål at skabe opmærksomhed omkring risici 

ved alkoholbrug, er initiativet stadig relevant for Heineken.  

På baggrund af Heinekens brandidentitet argumenterer vi for, at der er et cause-brand fit. Det 

skyldes, at Heineken som et af verdens førende bryggerier tager ansvar og informerer forbrugerne 

om, at øl bør nydes med måde. Heineken implementerer en konsistent og effektiv tilgang til at 

fremme ansvarligt alkoholforbrug og advarer aktivt mod misbrug. Med dette initiativ spiller 

Heineken en aktiv rolle i at reducere skadeligt alkoholforbrug. Desuden opstår en direkte 

forbindelse mellem initiativets formål og virksomhedens forretningspraksis samt kerne værdier.  

5.3.2 Troværdighed 

Vi vil i dette afsnit undersøge Heinekens troværdighed i 2017 ved at analysere samspillet mellem 

virksomhedens image og omdømme. Formålet med at undersøge troværdigheden i 2017 er at 

analysere, om troværdighed spiller en rolle i forbrugernes evaluering af Heinekens cause 

promotion initiativ. Dette vil vi gøre ved at inddrage en måling af virksomhedens omdømme 

udarbejdet af Reputation Institute og inddrage virksomhedens mærkesager, historiske milepæle 

og begivenheder, som virksomheden blev associeret med i de forløbne par år.  

5.3.2.1 Omdømme   

I 2017 blev Heineken nummer 59 på Reputation Institutes liste over de 100 mest respekterede 

globale virksomheder. Virksomheden scorede 72.41 point, hvilket svarer til et stærkt omdømme 

(se bilag 13, s. 157). Ifølge denne undersøgelse får virksomheder med et ’fremragende’ eller 

’stærkt’ omdømme betydelig mere støtte fra offentligheden. Den høje placering i undersøgelsen 
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skyldes virksomhedens evne til at imødekomme interessenternes forventninger på tværs af 

omdømmets syv dimensioner, som er produkt og service, innovation, arbejdsplads, governance, 

citizenship, ledelse og finansiel præstation. (Reputation Institute, 2017) 

I forhold til social ansvarlighed scorede Heineken 67.3 point og fik dermed 54. pladsen på 

Reputation Institutes liste over de 100 globale virksomheder, der har en positiv indflydelse på 

samfundet. I denne sammenhæng blev Heinekens brand målt i forhold til tre dimensioner, som er 

citizenship, governance og arbejdspladsen. (Reputation Institute, 2017) 

Dimensionen for citizenship tager højde for, hvorvidt Heineken støtter sociale sager, har en positiv 

samfundsmæssig indflydelse og handler ansvarligt i forhold til miljøet. Governance demonstrerer, 

at virksomheden er transparent, opfører sig etisk og fører sin forretning på en retfærdig måde. 

Den sidste dimension fokuserer på medarbejdernes trivsel, og hvorvidt virksomheden behandler 

sine medarbejdere med retfærdighed. (Reputation Institute, 2017)  

Heineken investerer i undersøgelser i form af kvalitative og kvantitative interviews med flere af 

sine interessenter med henblik på at vurdere deres forventninger for dermed at planlægge 

relevante CSR-strategier på globalt og lokalt niveau. Dermed inviterer Heineken sine interessenter 

til en dialog omkring virksomhedens bæredygtighed og ansvar. Disse undersøgelser har blandt 

andet banet vejen for flere af virksomhedens initiativer indenfor alkoholrelaterede-, 

miljømæssige- og sociale problemstillinger. (Heineken, 2018) 

Med strategien ”Brewing a Better World” er Heinekens hensigt at udvikle en værdikæde, der 

bidrager til udviklingen af en bedre verden. Gennem denne strategi forsøger Heineken at bidrage 

til FN’s bæredygtighedsmål, der har til formål at bekæmpe global fattigdom, beskytte planeten og 

sikre velstand. Klimaændringer, naturressourcer, sundhed og bæredygtig produktion er nogle af 

de prioriterede områder, som Heineken fokuserer på i sine CSR-tiltag. (Heineken, 2018) 

Det fremgår af Heinekens CSR-rapporter og officielle hjemmeside, at de har informationer om 

deres sociale aktivitet tilgængeligt. Derudover inviterer Heineken proaktivt interessenterne til 

dialog for at evaluere, om virksomhedens indsats er i overensstemmelse med interessenternes 

forventninger. Heineken forsøger gennem denne strategi at opbygge et positivt image ved at 

tilfredsstille interessenternes krav, netop fordi interessenterne forventer, at virksomheden er etisk 

og socialt ansvarlig. (Heineken, 2018) 
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5.3.2.2 Image 

Heineken har et positivt evalueret omdømme, som er funderet i en lang række succesfulde sociale 

initiativer, der bidrager til udviklingen af samfundet. Udover dette omdømme har Heineken 

ligeledes investeret i at skabe et positivt image blandt sine forbrugere.  

Det positive image bygger blandt andet på virksomhedens globale position, som verdens 

næststørste brygger, og evnen til at overgå analytikernes forventninger i forhold til omsætning og 

indtjening på det globale marked i år 2017. Det skyldes blandt andet, at Heineken drager fordel af 

sin brede portefølje af brands, sin brede diversificeret geografiske fodaftryk og et stærkt 

ledelsesteam. (Khan, 2017) 

Med sådan en position på markedet tyder det på, at der er tale om en virksomhed, der ikke 

befinder sig i de store problemer. Derfor signalerer sådanne resultater og omtale, at Heineken har 

overskuddet til at investere i et socialt markedsføringsinitiativ for rent faktisk at gøre en forskel i 

samfundet fremfor blot at forbedre sit image og tiltrække flere kunder.  

Udover dette var pressen i år 2017 ligeledes begejstret for virksomhedens sociale 

markedsføringsinitiativ, ”Worlds Apart”, der blev kåret som en af de mest betydningsfulde 

reklamer i de seneste par år. Ifølge medierne formår virksomheden at italesætte de komplekse 

problemer vedrørende mangfoldighed og integration med følsomhed, samtidig med at Heineken 

integreres på en måde, der føles både organisk og autentisk i forhold til problemstillingen. 

Forbrugerne var ligeledes begejstrede for dette initiativ. I de første tre uger af kampagnen belyste 

en undersøgelse, at kampagnen havde modtaget 91% positive reaktioner. (Monk et al., 2017)  

Udover denne positive presseomtale fremgår der ikke, at Heineken var involveret i alvorlige 

skandaler eller lignende. Derfor argumenterer vi for, at de positive begivenheder resulterede i et 

positivt image af Heineken i år 2017.  

5.3.2.3 Opsummering 

Med udgangspunkt i Heinekens høje placering af omdømmet, den positive indflydelse på 

samfundet og image argumenterer vi for, at Heineken havde investeret i en stærk troværdighed 

blandt forbrugerne. Det skyldes blandt andet virksomhedens investering i flere sociale 

markedsføringsinitiativer, som er med til at danne grundlaget for, hvorfor forbrugerne ikke 
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forholder sig skeptiske eller begynder at sætte spørgsmålstegn ved virksomhedens altruistiske 

motiver for at lancere dette cause promotion initiativ.  

5.3.3 Kommunikation af kampagnen  

I dette afsnit vil vi analysere kampagnen ”When You Drive, Never Drink” med henblik på at 

undersøge, hvordan initiativet er blevet præsenteret for forbrugerne. Det vil vi gøre ved hjælp af 

aktantmodellen, som vil give et overblik over rollefordelingen og italesættelsen af initiativet. 

Dernæst er det relevant at undersøge, hvordan Heineken har argumenteret for sit engagement i 

ansvarligt alkoholforbrug ved at inddrage appelformerne. Det primære formål med denne analyse 

er at udarbejde en forståelse, som kan lede os videre til en vurdering af Heinekens evne til at 

kommunikere sit valg for at skabe opmærksomhed omkring ansvarligt alkoholforbrug.   

Heinekens kampagne ”When You Drive, Never Drink” er sammensat af en reklamefilm på 60 

sekunder, en pressemeddelelse (The Heineken Company, 2018) og flere pressebilleder. I 

forbindelse med samarbejdet med Formel 1 har Heineken også investeret i outdoor reklame, som 

befinder sig på partnerens baner. Flere af disse kampagneelementer kan ses i bilag 10 side 147 og 

bilag 11 side 149. 

5.3.3.1 Rollefordelingen og aktantmodellen 

Med henblik på at analysere hvordan Heineken har præsenteret initiativet for forbrugerne, vil vi 

basere vores analyse af rollefordelingen på initiativets reklamefilm (se bilag 11, s. 149).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Rollefordeling for ”When You Drive, Never Drink” kampagnen 
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Denne reklamefilm starter ud med at præsentere ældre scener, der viser den tidligere Formel 1 

racerkører, Jackie Stewart, i sit rette element. Forbrugerne ser Stewart vinde et racerløb efterfulgt 

af et stort bifald. Igennem hele reklamefilmens forløb bliver Stewart tilbudt en øl fra Heineken, 

hvor han gentagne gange takker klart og tydeligt nej, fordi han skal køre. Derefter spoler 

reklamefilmen frem til nutiden, hvor man ser en ældre Stewart på vej hjem fra en fest. Inden han 

forlader festen, bliver han endnu en gang tilbudt en øl fra Heineken af en tjener. Herefter kigger 

Stewart på sin bil, der venter på ham uden for, hvor han efterfølgende takker endnu en gang nej til 

tilbuddet, og han siger følgende: ”No, thanks. I am still driving.” (scene 21, bilag 11, s. 149).  

Reklamefilmen slutter med, at Stewart kører væk i sin bil samtidigt med, at reklamens budskab, 

”When You Drive, Never Drink.”, kommer frem i store hvide bogstaver efterfulgt af virksomhedens 

logo og slogan. Under hele reklamefilmens forløb kører der en sang i baggrunden, som er sunget 

af Nicole Adkins fra Postmodern Jukebox, der synger sangen "Heroes" af David Bowie 

(PostmodernJukebox, 2016). (se bilag 11, s. 149) 

Med udgangspunkt i denne reklamefilm bliver Stewart præsenteret som helten i kampagnen, og 

han udgør dermed subjektet. I gennem hele reklamefilmen stræber Stewart efter at køre 

ansvarligt ved at undgå alkohol. Dermed er reklamefilmens objekt at køre ansvarligt. I denne 

forbindelse udgør alkoholpåvirket kørsel selve modstanderen. Stewart formår at opnå 

reklamefilmens objekt, da han bruger sin fornuft, som gør, at han er i stand til gentagne gange at 

takke nej. Dermed udgør selve fornuften giveren i denne reklamefilm.  

Hjælperen bliver først introduceret i den sidste scene, hvor forbrugerne bliver introduceret for 

virksomhedens klare budskab efterfulgt af Heinekens logo og slogan. I denne sammenhæng bliver 

Heineken netop præsenteret som hjælperen, idet det bliver afsløret, at Heineken søger at hjælpe 

forbrugerne med at påminde dem om, at det aldrig er en god ide at drikke, når de skal ud at køre. I 

denne forbindelse er reklamefilmen rettet mod Heinekens forbrugere, som derfor udgør 

modtageren. (bilag 11, s. 149)  

5.3.3.2 Argumentation 

I dette afsnit vil vi analysere, hvordan Heineken har argumenteret i sin kommunikation af 

initiativet, og hvilke følelser denne argumentation appellerer til. Dette vil vi gøre ved netop at 

analysere de retoriske og sproglige virkemidler i kampagnen, som udløser appelformerne.  
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Heinekens kampagne bygger på virksomhedens partnerskab med den veletablerede 

motorsportsforening og den berømte personlighed, Jackie Stewart. Med denne kobling 

visualiserer Heineken problemstillingen ved at fremstille hovedpersonen som én, der nægter at 

drikke alkohol, når han skal køre. Dette er med til at forstærke etos appellen i argumentationen, 

idet der er tale om en veletableret motorsportsforening og en velkendt personlighed.  

Etos kommer endnu en gang til udtryk i kampagnen, da Heineken formår at argumentere for sit 

engagement i denne sociale problemstilling. Dette argument kommer til udtryk, når Stewart 

gentagne gange bliver tilbudt en øl fra Heineken i de forskellige scener. Med disse scener erkender 

Heineken, hvordan sine egne produkter kan bringe forbrugernes liv i fare. Derfor virker det logisk, 

at Heineken investerer i denne kampagne for at hjælpe forbrugerne med at drikke ansvarligt.  

Desuden søger Heineken at appellere til forbrugernes følelser gentagne gange i gennem 

reklamefilmen. Det kommer til udtryk ved, at forbrugerne ser Stewart i sine forskellige livsfaser. 

Med dette element søger Heineken at italesætte, hvordan det er muligt at leve et spændende liv 

med et ansvarligt alkoholforbrug uanset alder. Desuden er Stewarts medvirken i reklamefilmen i 

sig selv et forsøg på at appellere til forbrugernes følelser. Det skyldes, at flere af forbrugerne giver 

udtryk for, at de ser op til ham i kommentarerne (se bilag 17, s. 166).  

Heinekens sidste forsøg på at appellere til forbrugernes følelser sker ved hjælp af sangen, som 

kører i baggrunden af reklamefilmens handling. Sangen ”Heroes” udkom i 1977 og er oprindeligt 

sunget af den afdøde David Bowie (Rogers, 2018). I forbindelse med reklamefilmen er der et 

særligt fokus på følgende vers, ”We can be heroes”, som fremtræder flere gange 

(PostmodernJukebox, 2016). Med denne sang søger Heineken at fortælle forbrugerne, at det er 

heltemodigt at drikke ansvarligt. I bilag 17 side 166 fremgår det, at Heineken har lykkedes at 

appellere til forbrugernes følelser ved hjælp af sangen, da flere forbrugere udtrykker begejstring 

for sangen.  

Heineken søger ligeledes at appellere til forbrugernes fornuft gennem logos ved hjælp af de øvrige 

kampagneelementer, som kan ses i bilag 10 side 147. På billede 3, 4, 5 og 7 fremgår der fakta 

omkring ansvarligt alkoholforbrug. På billede 4 står der følgende: ”69% believe they work harder 

for career success than their parents. 97% believe drinking excessively doesn't help find ”the one”. 

71% believe their life is better when they moderate.” (bilag 10, s. 147). 
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Med disse kampagnebilleder søger Heineken dermed at overtale forbrugerne til et ansvarligt 

alkoholforbrug ved netop at appellere til fornuften. På alle billederne er virksomhedens logo 

primært placeret i hjørnet. Det betyder, at i stedet for at virksomheden bliver sat i fokus, har 

Heineken besluttet sig for at holde sig i baggrunden for dermed at sætte kampagnens budskab i 

centrum. (bilag 10, s. 147)  

5.3.3.3 Opsummering  

Med udgangspunkt i analysen kan der opsummeres, at Heinekens fortælling er bygget op omkring 

budskabet for et ansvarligt alkoholforbrug. Dette budskab er primært baseret på Stewarts rolle og 

karakter, som ligeledes bidrager til appellering til forbrugernes følelser. Udover patos appellerer 

Heineken ligeledes til forbrugernes fornuft med henblik på at overtale dem til et ansvarligt 

alkoholforbrug. I forbindelse med reklamefilmen og de øvrige kampagneelementer forholder 

Heineken sig primært i baggrunden. Alligevel formår Heineken i høj grad at argumentere for sit 

engagement i denne sociale problemstilling. Dermed italesætter Heineken det eksisterende cause-

brand fit, der bygger på brandets grundlæggende værdier og forpligtelser. I denne sammenhæng 

kommer etos til udryk.  

Med udgangspunkt i forbrugernes reaktioner og kommentarer på de sociale medier kan man 

argumentere for, at det har lykkedes Heineken at skabe en positiv opmærksomhed omkring denne 

sociale problemstilling. (se bilag 12, s. 152) 

Case 5.4: Lush Cosmetics’ “#TransRightsAreHumanRights” kampagne 

Lush er en international kosmetikvirksomhed med ophav i England. I dag har virksomheden over 

928 butikker i 49 lande (Slawson, 2017) og fabrikker i England, Kroatien, Tyskland og Canada. 

(Lush, 2018) 

I februar 2018 lancerede Lush et socialt markedsføringsinitiativ som italesatte diskriminationen af 

transkønnede personer i Nordamerika. Kampagnen blev udgivet i samarbejde med to 

organisationer, Canadian Center for Gender and Sexual Diversity og National Center for 

Transgender Equality. (Lush, 2018)  

Disse to organisationer har udarbejdet rapporter, som belyste, at transkønnede oplevede 

menneskerettighedsdiskriminationer i højere grad end andre sociale grupper. Undersøgelsen 

viste, at der blev myrdet 300 transkønnede i 2017, hvoraf mindst 26 af dem var i Nordamerika. I 
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denne anledning lancerede Lush sit sociale markedsføringsinitiativ ved navn 

”#TransRightsAreHumanRights”. Dette initiativ opfordrede forbrugerne til at reflektere over, 

hvordan de kunne støtte det transkønnede samfund. (Lush, 2018) 

Dette initiativ havde blandt andet til formål indsamle 450.000 US dollars gennem salg af 

produktet, Inner Truth Bath Melt, hvor 100% af salget ville blive doneret til de ovennævnte 

organisationer, der kæmpede for de transkønnedes rettigheder. Derudover bestod initiativet af en 

digital hub på virksomhedens egen hjemmeside, som ville informere og yde støtte til såvel det 

transkønnede samfund som dets allierede. Desuden uddelte virksomhedens egen medarbejdere 

75.000 brochurer med overskriften ”How To Be An Ally” i Lushs butikker i USA. Som et led i 

initiativet har Lush ligeledes arrangeret sociale events i 16 udvalgte butikker i USA og Canada, hvor 

der blev sat fokus på de transkønnedes rettigheder. (Matera, 2018) 

Med dette initiativ fokuserede Lush også internt ved at tilbyde sine egne transkønnede 

medarbejdere hormonterapi og medicin. Med initiativet tog Lush netop udgangspunkt i sine egne 

transkønnede medarbejdere. Det vil sige, at medarbejderne var en del af kampagnen og kunne 

oplyse andre om, hvordan det var at have en transkønnet identitet i Nordamerika. Til sidst bestod 

initiativet ligeledes af en reklamefilm såvel som korte dokumentarfilm, hvor virksomhedens egne 

medarbejdere udtalte sig om deres identitet. (Matera, 2018) 

Ifølge Carleen Pickard, kampagnespecialist hos Lush Cosmetics Nordamerika, var formålet med 

dette sociale markedsføringsinitiativ at skabe opmærksomhed og invitere nordamerikanerne til at 

italesætte problemet i håb om at udvikle et mere informeret og inkluderende samfund. (Matera, 

2018) 

Med udgangspunkt i denne forklaring af Lushs sociale markedsføringsinitiativ argumenterer vi for, 

at Lush havde investeret i et utraditionelt cause-related marketing initiativ. Det skyldtes, at Lush 

havde dedikeret en donation af produktsalg til to non-profit organisationer. Ifølge Kotler et al. er 

dette den officielle definition af et cause-related marketing initiativ (Kotler et al. 2012, s. 22). Hvad 

der gør dette initiativ utraditionelt, er det faktum, at Lushs initiativ også bestod af brochurer, 

sociale events og tilbud af hormonterapi og medicin til egne medarbejdere.  

Dette sociale markedsføringsinitiativ har skabt positiv opmærksomhed i USA og Canada. Allerede 

fire dage efter initiativets lancering havde virksomheden indsamlet halvdelen af donationsbeløbet. 
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Desuden har kampagnens billeder på få dage genereret over 650.000 ’likes’ på virksomhedens 

Instagram side, flere tusinde positive kommentarer og delinger. (Matera, 2018) 

Udover de mange positive kommentarer, der eksplicit udtrykte forbrugernes ros, taknemmelighed 

og støtte, var der flere af disse kommentarer, som havde fået flere ’likes’. Det tyder på, at flere 

forbrugere var enige med hinanden i denne feedback. (bilag 16, s. 161) 

En forbruger ved navn Alicia York kommenterede på Facebook følgende: ”Thank you Lush for 

being vocal and taking a stand on this. I will continue to be proud to buy your products.”. En anden 

forbruger kommenterede på Twitter følgende: “I love Lush for so many reasons, and this is 

amazing!”. Flere af disse positive kommentarer fremgår i bilag 16 side 161. 

5.4.1 Brand identitet 

I dette afsnit vil vi analysere Lushs brandidentitet med udgangspunkt i David Aakers 

identitetsplanlægningsmodel. Formålet med denne analyse er at få et indblik i, hvordan brandet er 

sammensat med henblik på at vurdere, om et cause-brand fit forekommer og hvilken betydning 

dette udgør for forbrugernes evaluering af initiativet.   

5.4.1.1 Kerneidentitet 

Lushs kerneidentitet er funderet i sin mission, som går ud på at producere produkter ved brug af 

vegetariske ingredienser og minimale konserveringsmidler (LUSH, 2018). I forlængelse af denne 

mission er Lush et værdibaseret brand, som består af en række grundlæggende kerneværdier, som 

er gennemgående i brandets aktiviteter. Disse kerneværdier omfatter etiske samarbejdsforhold, 

organiske råvarer og menneskets frihed. (LUSH, 2018) 

Dette brand stræber efter at demonstrere sine værdier over forbrugerne ved blandt andet kun at 

samarbejde med leverandører, som ikke tester produkter eller råvarer på dyr. I denne forbindelse 

har Lush kæmpet imod dyreforsøg i over 30 år. Desuden har brandet dedikeret sig til at bekæmpe 

miljøforurening, der er forbundet med produktionen af sine egne produkter. Det betyder, at 

brandet ikke anvender ingredienser, der belaster miljøet i produktionen af sine produkter. Derfor 

har virksomheden lanceret konceptet ”Naked”, som indebærer, at flere af virksomhedens 

produkter bliver solgt uden emballage. (LUSH, 2018) 

Disse kerneværdier understøtter organisationens vision ved navn “We Believe“. Med denne vision 

ønsker Lush at skabe en følelse af samhørighed og motivation blandt sine medarbejdere. Denne 
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samhørighed kommer til udtryk ved, at medarbejdernes rolle bliver inkluderet i denne vision for at 

skabe en forretning, der producerer 100% vegetariske produkter og samtidigt bidrager til at 

udvikle en bedre verden, hvor der er plads til alle.  

Udover dette er Lushs kerneidentitet ligeledes baseret på brandets filosofi, ”Freshest Cosmetics”. 

Med denne filosofi lever og ånder brandet efter at skabe friske produkter, som kunderne kan få 

glæde af i hverdagen. (LUSH, 2018) 

Gennem sin mission, vision og værdier opnår brandet dermed sit unikke DNA. Det skyldes, at 

brandet ikke bruger sine ressourcer på at italesætte sin mission eller sine værdier, men tværtimod 

investerer Lush i høj grad på at demonstrere disse værdier og mission. Med udgangspunkt i dette 

faktum, argumenterer vi for, at Lush har en værdibaseret kerneidentitet. (Retention Science, 

2018)  

Den udvidede identitet tilføjer detaljer, som er med til at differentiere og fuldende brandet, så det 

fremstår unikt og tiltrækkende for kunderne. I det kommende afsnit vil vi analysere brandets 

udvidede identitet ved at se brandet som et produkt, som en organisation, som en person og som 

et symbol. 

5.4.1.2 Udvidet identitet 

Lushs produkter udgør et vigtigt element i virksomhedens udvidet identitet. Det skyldes, at Lush er 

kendetegnet ved sit dybe og brede sortiment, som består af en lang række håndlavede produkter 

herunder sæbe, shampoo, balsam, badebomber, ansigtsmasker og hånd- og kropslotion til 

forskellige hudtyper. Hele virksomhedens produktsortiment er 100% vegetarisk. Produkterne 

indeholder kun få eller ingen konserveringsmidler som tidligere beskrevet. (Lush, 2018) 

Det faktum, at Lush stræber efter at producere 100% vegetariske produkter, er med til at give 

brandet sit særpræg på markedet.  

Lush er en organisation, som investerer flere ressourcer på at udvikle etiske samarbejdsforhold, 

miljøvenlige produktionsprocedure og sociale projekter. I denne forbindelse involverer 

virksomheden sig i samfundet ved at støtte organisationer og velgørenhedsprojekter. I 2007 

lancerede Lush ”Charity Pot”, som er en hånd- og body lotion. Når forbrugerne køber dette 

produkt går 100% af salget til Lushs Charity Pot-fond, som donerer penge til udvalgte 

miljømæssige-, humanitære- og dyrrettighedsorganisationer. I løbet af de første fem år af 
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projektet donerede virksomheden to millioner US dollars til velgørenhedsorganisationer. (Lush, 

2018) 

Udover dette er organisationen i høj grad imod dyretests, hvorfor virksomheden udelukkende 

samarbejder med leverandører, der hverken udfører eller finansierer forsøg på dyr. I denne 

forbindelse tester virksomheden sine produkter udelukkende på mennesker, som frivilligt har 

stillet sig til rådighed. (Lush, 2018) 

Med udgangspunkt i organisationens handlinger og investeringer udgør virksomhedens 

organisation ligeledes et kerneelement i brandets udvidet identitet. Denne udvidet identitet er og 

baseret på virksomhedens gennemsigtighed overfor forbrugerne. Det skyldes, at Lush 

demonstrerer gennemsigtighed ved at dele videoer af fremstillingsprocessen af sine produkter på 

sin egen hjemmeside. Desuden kommunikerer brandet tydeligt på emballagen af sine produkter, 

hvor ingredienserne er købt fra, og hvor og hvem der har produceret dem. Med denne 

gennemsigtighed formår brandet endnu en gang at demonstrere sine grundlæggende værdier 

overfor forbrugerne. (Lush, 2018) 

Med sin udvidet identitet søger Lush at fremstille en omsorgsfuld, ærlig, debatterende og 

gennemsigtig brandpersonlighed. Derfor argumenterer vi for, at Lushs brandpersonlighed 

demonstrerer flere elementer af arketypen ’The Caregiver’. Det skyldes, at denne arketype er 

kendetegnet ved sin generøsitet, medfølelse og sit altruistiske behov (Mark og Pearson, 2001, s. 

210). Det er elementer, som Lush i høj grad stræber efter at besidde i sin udvidet identitet.   

Lush har et i øjenfaldende logo, hvilket udgør endnu et element i den udvidede identitet, da det 

fungerer som et symbol for brandet. Dette logo består af hvide, brede og store blokbogstaver med 

en sort baggrund. Det repræsenterer brandets navn og slogan ”Fresh handmade cosmetics”. 

Hensigten med logoets hvide og sorte kontrast er at fange forbrugerens opmærksomhed. Desuden 

kommunikerer brandet med dette logo det friske element i brandets produktportefølje. Følgelig er 

virksomhedens logo og slogan konsekvent inkluderet på alle produkter, på hjemmesiden og i de 

fysiske butikker. Formålet med dette er at påminde forbrugerne om, at Lushs produkter er friske, 

100% vegetariske, etiske og håndlavet. (LUSH, 2018) 
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5.4.1.3 Værdipositionering 

Lushs brandidentitet består af de funktionelle-, emotionelle- og selviscenesættelsesfordele. De 

funktionelle fordele relaterer sig til Lushs naturlige håndproducerede, farverige og velduftende 

produkter til pleje og forkælelse. (LUSH, 2018) 

De emotionelle fordele indebærer, hvad brandet kan få forbrugerne til at føle. Da Lushs produkter 

er naturlige, friske og håndproducerede fremkaldes en følelse af sundhed og forkælelse, hvilket 

opfattes positivt og ønskværdigt af forbrugerne. (LUSH, 2018) 

Brandets selviscenesættelsesfordele omfatter de associationer, som forbrugerne kan blive 

associeret med, når de handler hos Lush. Når forbrugerne handler hos Lush, får de muligheden for 

at associere sig med de omsorgsfulde værdier, som brandets identitet består af. (LUSH, 2018) 

5.4.1.4 Cause-brand fit  

Det fremgår af brandidentitetsanalysen, at Lush er en værdibaseret virksomhed og forpligter sig til 

en række værdier. Brandet, som bærer den omsorgsfulde brandpersonlighed, engagerer sig i 

sociale sager både gennem filantropiske donationer og sociale initiativer. Denne 

brandpersonlighed er funderet i brandets grundlæggende værdier, som går ud på at passe på 

mennesker, dyr og planeten. Der er en overensstemmelse mellem Lushs værdier og kampagnens 

formål om at beskytte de transseksuelles rettigheder, og dermed opstår der et cause-brand fit. 

5.4.2 Troværdighed 

I dette afsnit vil vi undersøge Lushs troværdighed i 2017 ved at analysere samspillet mellem 

virksomhedens omdømme og image. Formålet med at undersøge troværdigheden er at analysere 

om troværdighed spiller en rolle i forbrugernes evaluering af kampagnen 

#TranRightsAreHumanRights. Det har ikke været muligt at finde en måling af brandets omdømme. 

Derfor baserer vi vores analyse på virksomhedens handlinger og omtale i pressen.  

5.4.2.1 Omdømme 

Velgørenhedsdonationer udgør en stor del af Lushs forretning. Lush påstår, at de er passionerede 

efter at donere til organisationer lokalt og globalt. Denne passion bliver demonstreret gennem 

projekter som blandt andet ”Charity Pot”, ”Sustainable Lush Fund” og ”FunD”. (LUSH, 2018) 

I 2007 udviklede Lush en bodylotion ved navn ”Charity Pot”. Salget af dette produkt blev dedikeret 

til at støtte humanitære, miljømæssige og dyrrettighedsrelaterede formål både lokalt og rundt 
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omkring i verden. Siden lanceringen af ”Charity Pot” har Lush doneret mere end 18 millioner US 

dollars til over 1400 organisationer i 42 lande. (LUSH, 2018) 

I 2010 etablerede Lush sin ”Sustainable Lush Fund”, der gav virksomheden muligheden for at 

investere 2% af det beløb, som de brugte på råvarer og indpakning til at støtte lokalsamfundet. 

Derfor var formålet med denne fond at sikre, at det beløb, som virksomheden brugte på indkøb af 

råvarer, blev anvendt til at støtte partnere og lokalsamfundet. Derudover sikrede Lush med denne 

fond at beskytte økosystemer, at øge fødevaresikkerheden og at skabe robuste og uafhængige 

producenter. (LUSH, 2018) 

Følelig har Lush blandt andet doneret penge til at bygge trygge legepladser for børn i Japan, 

eftersom jordskælvet i 2011 forårsagede brud på et atomkraftværk, så området blev forurenet. 

(LUSH, 2018).  

Lush har ligeledes en række andre produkter, hvis salg bliver doneret til forskellige formål. Et af 

disse produkter er “Hand of Friendship” sæbe, som blev lanceret i 2016 med henblik på at 

indsamle en donation til de syriske flygtninge. Dette resulterede i, at Lush formåede at indsamle 

300.000 US dollars i samarbejde med sine kunder. Beløbet blev doneret til flere end 35 

organisationer, som arbejdede på at støtte de syriske flygtninge med at genoprette livet efter 

krigen. (Lush USA, 2018)  

Udover at Lushs omdømme bygger på en række anerkendte sociale initiativer, tilbyder 

virksomheden en kombination af etik og kvalitet, som ikke er almindelig i kosmetiskindustrien. 

Derfor bygger Lushs omdømme ligeledes på sin innovative tilgang til at producere en 

produktportefølje af høj og naturlig kvalitet, som forbrugerne værdsætter. (The Maple, 2016) 

5.4.2.2 Image  

Med henblik på at skabe et positivt image blandt forbrugerne har Lush blandt andet udviklet en 

pris, som hvert år bliver foræret til organisationer eller individer, der har udviklet det mest 

progressive arbejde for at eliminere dyreforsøg. Med denne årlige pris tildeler Lush en 

præmiefond bestående af omkring 330.000 amerikanske US dollars til forskere, kampagner og 

organisationer. (Lush, 2018)  

Velgørenhed udgør kernen i Lushs forretning, som tidligere beskrevet. Dette faktum bliver ofte 

italesat i medierne. I denne forbindelse er der flere medier, som er interesseret i at forklare 
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forbrugerne, hvad det rent faktisk indebærer at handle hos Lush. En af disse medier er Huffington 

Post, som har udgivet en artikel med overskriften, ”Here are all the causes you support when 

buying Lush products”. Med denne artikel bliver forbrugerne informeret om syv sociale formål, 

som de bidrager til ved køb af brandets produkter. (Steen, 2017)  

Denne positive omtale i medierne er ligeledes gældende på de sociale medier. Lush investerer 

ingen økonomiske midler på tv-kampagner eller til reklamer på de sociale medier. Det betyder, at 

virksomhedens markedsføring er organisk. Hvert Facebook opslag, som bliver delt, er ligeledes 

organisk. Det skyldes, at virksomheden i stedet har investeret i at etablere brand ambassadører 

blandt sine egne medarbejdere og kunder. Disse ambassadører respekterer i høj grad 

virksomhedens værdier omkring etiske samarbejdsforhold, organiske råvarer og menneskets 

frihed. Derfor er disse ambassadører interesserede i at sprede virksomhedens budskab og hjælpe 

til med at opbygge et positivt image med henblik på at tiltrække flere kunder, som kan hjælpe 

organisationen med at yde flere donationer. (Jones & Manktelow, 2017) 

På baggrund af Lushs popularitet på de sociale medier kan man argumentere for, at Lush har 

udviklet et brand-kundeforhold, der bygger på, at kunderne snarere er fans end kunder, og at de 

ikke ’bare’ køber Lushs produkter, men oplever dem. 

5.4.2.3 Opsummering 

Lush har udviklet et solidt omdømme og image siden brandet blev etableret i 1995. Brandet har 

stort set ikke været involveret i nogen store skandaler eller negativ omtale i pressen. Fra 

begyndelsen har brandet forpligtet sig til at producere og sælge 100 % naturlige og håndlavede 

produkter. Derudover forpligter Lush sig til, at virksomhedens forretningspraksisser skal være til 

gavn for miljøet, dyrene og mennesket. Med udgangspunkt i dette argumenterer vi for, at Lush har 

formået at etablere en solid troværdighed blandt sine forbrugere. Denne troværdighed spiller en 

afgørende rolle i forbrugernes positiver reaktioner for Lushs sociale markedsføringsinitiativ, som 

kommer til udtryk i bilag 16, s. 161.   

5.4.3 Kommunikation  

I dette afsnit vil vi analysere kampagnen ”#TransRightsAreHumanRights” med henblik på at 

undersøge, hvordan initiativet er blevet italesat og præsenteret for forbrugerne ved at anvende 

aktantmodellen og de tre appelformer.  
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Lushs cause-related marketing initiativ er blevet lanceret i samarbejde med Canadian Center for 

Gender and Sexual Diversity og National Center for Transgender Equality, som har til formål at 

skabe opmærksomhed og støtte til det transkønnede samfund. (Lush, 2018)  

Lushs kampagne for ”#TransRightsAreHumanRights” er sammensat af en reklamefilm på 56 

sekunder, en pressemeddelelse, flere billeder på de sociale medier, brochure, 16 sociale events, 

hormonterapi og medicin til egne medarbejdere, flere korte dokumentarfilm, en digital hub på 

egen hjemmeside og annoncering i virksomhedens egne butiksvinduer. (LUSH, 2018) Flere af disse 

kampagneelementer kan ses i bilag 14 side 158. 

5.4.3.1 Rollefordelingen i aktantmodellen 

Italesættelsen og rollefordelingen af initiativet vil blive analyseret med udgangspunkt i 

reklamefilmen under titlen ”We believe #TransRightsAreHumanRights” (BRIDE, 2018). 

Nedenstående figur illustrerer rollefordelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Rollefordeling for “#TransRightsAreHumanRights” kampagnen 

Reklamefilmen starter med en definition på kønsidentitet, som er en persons indre følelse af at 

være mand, kvinde eller noget tredje, uanset hvilket køn vedkommende er blevet født med. 

(scene 1, bilag 15, s. 159). I de næste scener ser man de transkønnede enkeltvis udtale sig om 

deres identitet. (bilag 15, s. 159) 
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Følgelig ser man en person, der siger: ”I am 100% me, and there is nothing that you can do about 

it.”, efterfulgt af endnu et ansigt med citatet: ”I am non-binary but that doesn’t mean I’m confused 

about who I am.”  (scene 5, bilag 15, s. 159)  

Med de ovenstående citater er det klart, at disse transkønnede personer har et budskab at dele 

med nordamerikanerne. Det vil sige, at afsenderen er de transkønnede personer i fortællingen, og 

at modtagerne udgør nordamerikanerne. I den efterfølgende scene ser man en person udtale sig 

om, at ingen identitet eller oplevelse er ens: ”No one identity or experience is the same.” (scene 6, 

bilag 15, s. 159).  

Med dette citat vil den transkønnede fortælle, at vi alle er forskellige, og at der skal være plads til 

alle uanset kønsidentitet. I den følgende scene ser man en person påpege, at hendes kønsændring 

ikke kommer nogen ved: ”My transition is non of your business.” (se scene 8, bilag 15, s. 159) 

Reklamefilmen slutter med, at alle de medvirkende personer gentager sætningen: ”Trans rights 

are human rights.”, mens teksten fremhæves afslutningsvis på en sort baggrund (scene 11-18, 

bilag 15, s. 159).   

I beskrivelsen af reklamefilmen på YouTube påpeger Lush, at de medvirkende personer er 

virksomhedens medarbejdere, som deler deres holdninger om deres identitet (Lush, 2018).  

"It’s important for us to listen to our staff and find out what issues they are most passionate about. 

Transgender rights have consistently been at the top of the list. As an inclusive employer that 

champions equality, we simply couldn’t stand by. We needed to shed light on these daily 

discriminations and work to advance and secure their basic rights. […] our transgender and non-

binary colleagues have genuinely impacted every aspect of it, from providing guidance and sharing 

personal experiences to educating us on how to become better allies to the community, ultimately 

creating a safer and more inclusive environment for all."  (Matera, 2018) 

Med udgangspunkt i det ovennævnte citat fra Lushs kampagnespecialist, Carleen Pickard, kan man 

argumentere for, at Lush bliver fremstillet som hjælperen i konflikten, idet de vælger at italesætte 

problemet. Kunderne, der ikke er transkønnede, præsenteres som giverne, der skal søge viden og 

dermed få en forståelse af de transkønnedes liv med henblik på at skabe et mere inkluderende 
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samfund. Med udgangspunkt i dette udgør diskrimination konfliktaksen i denne fortælling. De 

transkønnede personer og Lushs egne medarbejdere udgør subjektet.  

Reklamefilmens objekt er at informere nordamerikanerne om, at de transkønnede har lige 

rettigheder som alle andre. Målet er derfor at informere og inspirere forbrugerne til at søge mere 

viden og kæmpe for lige rettigheder. I denne forbindelse kan man argumentere for, at 

modstanderen i konflikten er manglen på viden om og forståelse for denne gruppe. 

5.4.3.2 Argumentation  

I dette afsnit vil vi analysere, hvordan Lush har argumenteret i sin kommunikation af initiativet for 

at skabe opmærksomhed omkring diskrimination af de transkønnede personer i Nordamerika. 

Dette gøres ved at analysere nogle af de retoriske og sproglige virkemidler, som udløser 

appelformerne.  

Kampagnen ”#TransRightsAreHumanRights” bliver præsenteret i samarbejde med to 

repræsentative organisationer inden for området, som er National Center for Transgender 

Equality og Canadian Centre for Gender and Sexual Diversity. Dette valg har flere funktioner i 

forhold til kampagnens formål. (LUSH, 2018) 

For det første understøtter det kampagnens formål, som er at informere forbrugerne. De nævnte 

organisationer er pålidelige informationskilder, som forbrugerne kan orientere sig om, og de 

transkønnede kan få støtte fra. For det andet er disse organisationer stærke 

interesseorganisationer i Washington D.C., der arbejder for at påvirke politikere både på det 

føderale og det statslige niveau. For det tredje har Lush benyttet sig af en ekstern kilde, 

ekspertviden, i udarbejdelsen af kampagnen. (LUSH, 2018)  

På baggrund af samarbejdet med disse to organisationer søger Lush at anvende appelformen etos 

med henblik på at fremstå som en troværdig afsender. Etos-appellen kommer ligeledes til udtryk 

gennem Lushs argumentation for kampagnens relevans, idet den tager udgangspunkt i 

diskriminationen af de transkønnede medarbejdere. Pointen understøttes af rollefordelingen, 

hvor problemstillingen bliver præsenteret med fokus på de berørte i problemstillingen. Lush 

sætter sig selv i baggrunden og tager rollen som hjælperen i italesættelsen af kampagnen. For at 

forstærke argumentationen inddrager Lush de transseksuelle medarbejdere og gør dermed sig 

selv til den oplagte afsender.  
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Med henblik på at appellere til forbrugernes fornuft fremgår der i reklamens flere scener, hvori 

medarbejderne remser fakta op omkring denne sociale problemstilling. I scene 4, 5 og 8 siger 

medarbejderne følgende: ”I am 100% me, and there is nothing that you can do about it. The way I 

choose to present myself doesn’t make my identity any more or less valid…My transition is none of 

your business.” (bilag 15, s. 159) 

Med udgangspunkt i disse citater bliver forbrugerne præsenteret for virkeligheden omkring, 

hvordan de ikke kan ændre på de transkønnedes følelser eller identiteter. Af denne årsag vil det 

sige, at Lush forsøger at appellere til modtagerens fornuft.  

Lush appellerer ligeledes til forbrugernes følelser, som kommer til udtryk i forbrugernes 

kommentarer (se bilag 16, s. 161). Denne appellering opstår endnu en gang ved, at Lush inddrager 

sine egne transkønnede medarbejdere med i reklamefilmen. I denne reklamefilm får forbrugerne 

dermed muligheden for at se og høre medarbejdernes oplevelser og tanker omkring deres 

identitet. I scene 10 siger en medarbejder følgende: ”I am a person.”. (bilag 15, s. 161) 

Det er et kort og kontant budskab, omkring hvordan disse medarbejdere i sidste ende er 

mennesker ligesom du og jeg. Det er med til at øge appellereingen til forbrugernes følelser med 

henblik på at skabe en følelse af nærhed og samhørighed i samfundet.  

5.4.3.3 Opsummering  

På baggrund af analysen fremgår der, at fortællingen omkring Lushs initiativ har haft et særligt 

fokus på objektet med henblik på at skabe opmærksomhed omkring de transkønnedes liv og at 

opfordre til refleksion og forståelse for denne gruppe.  

Formålet med kampagnen er gennemtænkt og grundigt udarbejdet både internt og eksternt i 

virksomheden, hvilket har ført til øget troværdighed blandt forbrugerne. Ved at inddrage 

medarbejderne i kampagnen formår Lush at argumentere for initiativets relevans, og dermed gør 

initiativet oprigtigt. Følgelig fremgår det, at argumentationen er baseret på alle tre appelformer, 

hvilket har haft en stor effekt på forbrugernes positive opfattelse af kampagnen.  

Med denne kampagne formår Lush at opretholde eller snarere forstærke det positive image 

brandet har blandt forbrugerne. Dette fremgår tydeligt af forbrugernes kommentarer, hvor de 

giver udtryk for, at dette sociale markedsføringsinitiativ er endnu en årsag til, hvorfor de er glade 

for brandet. (se bilag 16, s. 161) 
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Kapitel 6: Diskussion  

I dette kapitel vil vi diskutere resultaterne af analysen med henblik på at vurdere, hvilke faktorer 

som udgør en væsentlig rolle i forbrugernes evaluering af et socialt markedsføringsinitiativ i den 

postmoderne forbrugskultur. Derefter vil vi liste en række anbefalinger, som er rettet imod 

virksomheder, der ønsker at investere i et socialt markedsføringsinitiativ i den postmoderne 

forbrugskultur. Nedenstående figur illustrerer en oversigt over analysens resultater.  

 Starbucks KFC Heineken Lush 

Sociale 

markedsføringsinitiativ 

Cause 

promotion 

Cause-related 

marketing 

Cause 

promotion 

Cause-related 

marketing 

Cause-brand fit + - + + 

Troværdighed - - + + 

Kommunikation af fit - - + + 

Subjekt Starbucks + CEO KFC + Kunderne Jackie Stewart De transkønnede 

Patos + + + + 

Logos - + + + 

Etos - - + + 

Figur 16. Oversigt over resultater 

6.1 Effekten af cause-brand fit 

Det fremgår af resultaterne, at der er et cause-brand fit i Heinekens, Starbucks’ og Lushs sociale 

markedsføringsinitiativer. Dette cause-brand fit bygger på den logiske sammenhæng, der opstår 

mellem brandidentiteten og valg af social sag.  

Lush har skabt en brandidentitet, som er funderet i forpligtelsen af at passe på mennesker, dyr og 

planeten. Med denne forpligtelse er brandet dermed ikke bange for at tage kampen op for at 

skabe en bedre verden, hvor der er plads til alle. Det kommer til udtryk i brandets grundlæggende 

værdier og sit sociale engagement. Med udgangspunkt i denne brandidentitet opstår der en 

overensstemmelse mellem brandets værdier og initiativets formål om at beskytte de 

transkønnedes rettigheder. 
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Heinekens brandidentitet er udviklet med mennesket i centrum, hvilket kommer til udtryk i 

værdierne for kvalitet, nydelsen af livet og respekten for mennesket og planeten. Som et af 

verdens førende bryggerier kommunikerer brandet sit ansvar for at promovere ansvarligt 

alkoholforbrug gennem sin brandidentitet. Kort sagt, fremgår der dermed et cause-brand fit i 

denne situation. Det skyldes, at Heineken med udviklingen af sin cause promotion kampagne er 

med til at skabe opmærksomhed omkring ansvarligt alkoholforbrug samtidigt med, at 

virksomheden demonstrerer sine værdier og forpligtelser.   

Starbucks er endnu en virksomhedscase, der demonstrerer et cause-brand fit. Det skyldes, at 

Starbucks’ brandpersonlighed er funderet i deres grundlæggende værdier for at skabe et univers 

af samhørighed, hvor der er plads til alle og enhver. Desuden demonstrerer brandidentiteten 

ansvarlighed, respekt og et mod til at bryde de sociale normer med hensigten om at bidrage til en 

bedre verden. Af denne årsag opstår der en logisk sammenhæng mellem Starbucks’ interesse i at 

italesætte de racemæssige problemer og brandidentiteten.  

På baggrund af Starbucks’ brandidentitet kan der argumenteres for, at der er ligheder mellem 

elementer af Lushs og Starbucks’ brandidentiteter. Desuden har begge brands valgt at tage 

kampen op for at hjælpe en bestemt gruppe af mennesker med henblik på at skabe en bedre 

verden, hvor der er plads til dem. Med sit cause-related marketing initiativ vælger Lush at bryde 

den sociale norm ved at støtte de transkønnedes rettigheder, mens Starbucks vælger at lancere sit 

cause promotion initiativ med henblik på at skabe et mere retfærdigt samfund for 

afroamerikanerne. Til trods for at Lushs sociale markedsføringsinitiativ bliver modtaget med 

begejstring blandt forbrugerne, er dette ikke gældende for Starbucks’ initiativ. 

KFC er den eneste case, som ikke formår at illustrere et cause-brand fit i sit sociale 

markedsføringsinitiativ. Det skyldes, at KFCs brandidentitet er fokuseret omkring sine produkter 

og en sjov, energisk og indbydende forbrugssituation. Med andre ord er der ingen logisk 

sammenhæng mellem brandet og sit engagement i bekæmpelsen af brystkræft. Denne mangel på 

cause-brand fit kommer til udtryk i forbrugernes kommentarer. Her giver forbrugerne udtryk for 

deres mistillid til brandets interesse i at lancere donationen (bilag 7, s. 142). 

Disse resultater bekræfter antagelsen omkring relevansen af cause-brand fit i et socialt 

markedsføringsinitiativ. Når forbrugerne ikke kan se en logisk sammenhæng mellem den sociale 
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sag og brandet, resulterer det i, at forbrugerne begynder at sætte spørgsmålstegn ved de 

bagvedliggende motiver. Dette kommer stærkt til udtryk i KFCs situation.  

Resultaterne fra Starbucks’ case belyser, at til trods for at der er en logisk sammenhæng mellem 

den sociale sag og brandet, resulterer det ikke nødvendigvis i positive reaktioner fra forbrugerne. 

Tværtimod bliver Starbucks alligevel beskyldt for at engagere sig i debatten blot for at tiltrække 

flere kunder og for at forbedre sit image (bilag 2, s. 131).  

Desuden giver forbrugerne på Facebook og Twitter udtryk for, at deres bedømmelse af initiativet 

er baseret på, at Starbucks er en kaffehuskæde, som kun bør fokusere på sin forretning. Det vil 

sige, at forbrugernes evaluering af cause-brand fit ikke er baseret på hele brandets identitet og 

personlighed. Grunden til at forbrugerne sætter et fokus på forretningen skyldes troværdigheden.   

6.2 Effekten af troværdighed  

Da Heineken og Lush lancerer sine sociale markedsføringsinitiativer, har begge virksomheder 

investeret i et godt omdømme og image, som resulterer i troværdighed blandt forbrugerne.  

Lush har med succes forsøgt i gennem årene at opnå et positivt omdømme og image ved hjælp af 

sit sociale engagement og evnen til at kommunikere sine grundlæggende værdier, som kunderne 

værdsætter og støtter gennem køb og involvering i virksomhedens kampagner.  

Heineken har ligeledes formået at skabe et positivt omdømme, som har resulteret i et positivt 

image blandt forbrugerne. Ved at undgå skandaler formår begge virksomheder at opnå en høj 

troværdighed blandt forbrugerne. Det er været med til at styrke forbrugernes opfattelse af cause-

brand fit, hvilket har resulteret i en positiv evaluering.  

Starbucks har også udviklet et positivt omdømme blandt sine amerikanske forbrugere. Alligevel 

resulterer det positive omdømme ikke i en høj troværdighed blandt forbrugerne. Det skyldes, at 

op til lanceringen af sit sociale markedsføringsinitiativ var Starbucks involveret i en række 

skandaler og uoverensstemmelser mellem virksomhedens tale og handlinger, som resulterede i et 

negativt image. Det negative image kommer ofte til udtryk i forbrugernes kommentarer i 

forbindelse med kampagnen (bilag 2, s. 131).  

Det er et tegn på, at forbrugernes evaluering af initiativet er farvet af den svækkede troværdighed. 

Som tidligere beskrevet sætter forbrugerne spørgsmålstegn ved Starbucks’ bagvedliggende 
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motiver for lanceringen af dette sociale markedsføringsinitiativ. Forbrugerne finder det pudsigt, at 

et kaffe-brand vælger at blande sig i den offentlige debat, særligt når brandet i forvejen har sine 

egne problemer. Det resulterer i, at Starbucks bliver beskyldt for at udnytte en social 

problemstilling af egoistiske grunde. Med andre ord er forbrugernes evaluering af initiativet i høj 

grad påvirket af troværdigheden.  

KFC er endnu et eksempel, der demonstrerer, hvordan en svækket troværdighed påvirker 

forbrugernes evaluering af et socialt markedsføringsinitiativ. Når der ikke er et cause-brand fit til 

stede, medfører dette til mistillid blandt forbrugerne.  

Denne mistillid er også et resultat af et negativt image, som medfører til, at KFC har en svækket 

troværdighed i perioden op til kampagnens lancering. Det negative image er forvoldt af en række 

hygiejnemæssige skandaler. Ydermere tilhører KFC en branche, som er blevet kritiseret af 

medierne for at være en af de ledende årsager til en række sygdomme. Desuden finder 

forbrugerne det misvisende, at KFC vælger at lancere sin nye burger samtidigt med lanceringen af 

”Buckets for the Cure” kampagnen. Ifølge forbrugerne får denne handling KFC til at fremstå som 

dobbeltmoralsk og egoistisk (bilag 7, s. 142).   

KFCs sociale markedsføringsinitiativ kan sammenlignes med Lushs initiativ, idet begge 

virksomheder har investeret i et cause-related marketing initiativ. Lushs initiativ er bygget op 

omkring en donation, som er baseret på salget af et specifikt produkt. Hele fortjenesten af 

produktsalget vil blive doneret til organisationer, der støtter transseksuelles rettigheder. I denne 

sammenhæng stræber virksomheden efter at indsamle 450.000 US dollars gennem salget (Matera, 

2018).  

KFCs cause-related marketing initiativ er baseret på at donere 50 cent fra salget af specifikke 

produkter med henblik på at indsamle 8.5 millioner US dollars til Susan G. Komen (KFC, 2010). 

Forbrugerne finder en donation på 50 cent særligt kræsent, og KFC bliver beskyldt for grådighed. 

Det skyldes, at de pågældende produkter koster 10 US dollars ifølge forbrugerne (bilag 7, s. 142). 

Det indikerer, at forbrugerne finder størrelsen på donationen fra salget særligt vigtigt i forhold til 

evalueringen af virksomhedens oprigtighed.  

Det er relevant at påpege størrelsen på indsamlingen. Lush har sat et realistisk mål på 450.000 US 

dollars, som skal opnås ved at donere 100% af salget (Matera, 2018). På den anden side har KFC 
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satset på et meget større beløb, som skal opnås ved en lille donation af salgsprisen (KFC, 2010). 

Med andre ord for at det er muligt for KFC at opnå sit mål, kræver det, at der bliver solgt flere 

hundrede tusind produkter. Dermed kan der diskuteres i hvor høj grad, dette initiativ bliver indført 

for at hjælpe organisationen eller for at booste virksomhedens eget salg. Denne faktor har 

ligeledes en effekt på brandets troværdighed, da det har en påvirkning på forbrugernes opfattelse 

af brandets bagvedliggende motiver for initiativet.  

Disse resultater bekræfter antagelsen om, hvordan virksomhedernes troværdighed udøver en 

stærk effekt på forbrugernes holdninger til et brand. Desuden oplyser resultaterne, når 

virksomheder har en svækket troværdighed blandt forbrugerne, har dette ligeledes en effekt på 

udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ.  

Særligt belyser Starbucks-casen, at når en virksomhed søger at bidrage til samfundet, vil 

forbrugerne stadig nævne og inddrage tidligere skandaler med i deres evaluering af initiativet. Til 

trods for at Starbucks skatteskandale ikke involverer det amerikanske marked eller berører de 

racemæssige problemer. 

6.3 Effekten af kommunikation 

Ifølge Samu og Wymer søger forbrugerne at opnå et tilfredsstillende forståelsesniveau af et socialt 

markedsføringsinitiativ gennem kommunikation. Når forbrugerne ikke kan se en logisk 

sammenhæng mellem den valgte sociale sag og brand, er det kommunikationens opgave at 

kommunikere en logisk sammenhæng, som skaber mening for forbrugerne. (Samu og Wymer, 

2009, s. 433) 

Med udgangspunkt i analysen fremgår det tydeligt, at der ikke er et cause-brand fit i KFCs 

samarbejde med Susan G. Komen i bekæmpelsen af brystkræft. Denne mangel på cause-brand fit 

bliver ikke italesat i virksomhedens kommunikation af kampagnen. I stedet er kommunikationen 

baseret på at appellere til forbrugernes følelser og fornuft. Appellering til forbrugernes fornuft 

sker i form af informationsdeling omkring sygdommens alvor og bekæmpelse. KFC forsøger at 

appellere til forbrugernes følelser i form af et logo, som udgør oberstens ansigt.  

Derudover har KFC også valgt at inddrage tre vidt forskellige mennesker i reklamefilmen, som har 

til formål at repræsentere Amerikas mangfoldige befolkning. Virksomhedens kyllingespande er 

dækket til med kvindenavne. På kampagnens hjemmeside kan forbrugerne læse eller dele sine 
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egne oplevelser med brystkræft. Desuden forsøger KFC at appellere til følelserne ved at 

iscenesætte forbrugernes rolle i initiativet som hjælperne, der skal hjælpe virksomheden med at 

opnå den største donation i organisationens historie ved at købe en spand friturestegte kyllinger.  

Det er dog relevant at påpege, at det fremstår, at KFC har forsøgt at argumentere for sin rolle i 

initiativet ved at sætte et fokus på sit logo. Dette logo repræsenterer obersten, hvis karakter og 

generøsitet udgør en vigtig del af brandets kerneidentitet. Dog forsøger KFC ikke at bakke denne 

præsentation op i fortællingen af initiativet. Det gør, at argumentationen for relevans ikke er skarp 

nok og derfor mislykkes.  

Med udgangspunkt i postmodernismen er den postmoderne forbrugskultur præget af behovet for 

at anvende brands til iscenesættelsen af det ideelle jeg. Derudover er de postmoderne forbrugere 

med til at skabe meningen af et brand. (Bougina & Triki, 2014, s. 109)  

Da et cause-brand fit ikke er til stede, påvirker KFCs sociale markedsføringsinitiativ forbrugernes 

eksisterende opfattelse af brandets identitet. Dette faktum kan medføre til, at brandet får en 

modificeret brandidentitet, hvilket resulterer i, at forbrugerne ikke længere kan anvende brandet i 

selviscenesættelsesprocessen af det ideelle jeg. 

I forbindelse med lanceringen af det sociale markedsføringsinitiativ bliver KFC beskyldt for at være 

grådig og dobbeltmoralsk. Disse anklag skyldes blandt andet måden, hvorpå kampagnens to mål er 

blevet præsenteret for forbrugerne. Det første mål er at opnå den største indsamling i Susan G. 

Komens historie. Det andet mål er at bekæmpe brystkræft for evigt.  

Denne italesættelse fører til to problemer, som forbrugerne påpeger (bilag 7, s. 142). Det første 

problem er, at KFC er helten, der vil skabe den største donation. Det får initiativet til at fremstå 

som blot et forsøg på at øge salget. Dermed kommer de altruistiske motiver slet ikke til udtryk.  

Det andet problem med denne italesættelse er, at forbrugerne kan hjælpe helten med at opnå 

den største donation i historien og bekæmpe brystkræft for evigt ved at købe spande fyldt med 

friturestegte kyllinger. Iscenesættelsen af de to aktører medfører ligeledes til mistillid og 

beskyldninger omkring dobbeltmoralskhed og griskhed. Denne repræsentation af KFC resulterer i, 

at forbrugerne i kampagnens periode ikke længere kan anvende brandet i 
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selviscenesættelsesprocessen af det ideelle jeg. Det kan være endnu en forklaring på, hvorfor 

forbrugerne ikke er begejstrede for KFCs sociale markedsføringsinitiativ.  

Ifølge Samu og Wymer har forbrugerne ofte en tendens til at opfatte en virksomheds sociale 

motiver til at være drevet af selviske årsager, som er med til at skabe negative reaktioner i blandt 

forbrugerne. Det er muligt at undgå dette ved hjælp af den rette italesættelse. Ved at fremhæve 

de altruistiske motiver gennem kommunikationen, vil virksomhedens motiver blive mindre 

mistænkelige, og forbrugerne vil blive mindre tilbøjelige til at forme negative holdninger til 

initiativet og virksomheden. (Samu og Wymer, 2009, s. 433) 

For det første er Starbucks’ kommunikation omkring initiativet mere fokuseret på at fremstille 

Starbucks og den daværende administrerende direktør som modige helte, der ønsker at skabe en 

bedre fremtid og et bedre samfund for amerikanerne. Det fokus resulterer i, at flere af 

forbrugerne opfatter dette initiativ som et publicity-stunt, der kun er til gavn for Starbucks (bilag 

8, s. 145).   

For det andet formår virksomheden ikke at argumentere for relevans eller cause-brand fit i 

kommunikationen af initiativet. Det har skabt en uklarhed i blandt forbrugerne i forhold til, 

hvorfor Starbucks overhovedet vælger at italesætte de racemæssige problemer. Desuden påpeger 

en forbruger på Twitter, at kampagnens billeder kun repræsenterer lyse hænder (bilag 2, s. 131). 

Det er med til at svække virksomhedens troværdighed og oprigtighed. Denne form for 

kommunikation udgør den reelle faktor, som gør, at forbrugerne sætter spørgsmålstegn ved 

virksomhedens bagvedliggende motiver.  

Vi antager, at når et cause-brand fit fremkommer, er det ensbetydende med, at forbrugerne kan 

anvende dette sociale markedsføringsinitiativ i selviscenesættelsesprocessen. Det skyldes, at et 

cause-brand fit er med til at sikre, at brandets identitet vedligeholdes.  

Starbucks’ cause-brand fit bliver overskygget af italesættelsen af initiativet, som gør, at 

forbrugerne overser det. Det skyldes, manglen på kommunikation af relevans og virksomhedens 

altruistiske motiver. I stedet er Starbucks’ italesættelse af initiativet centeret omkring sin egen og 

medarbejdernes heltemodige rolle med henblik på at appellere til forbrugernes følelser. 

Derudover præsenterer fortællingen ikke informationer omkring de racemæssige problemer med 

henblik på at appellere til forbrugernes fornuft. Groft sagt, fremgår det i fortællingen, at Starbucks 
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ikke italesætter de racemæssige problemer i landet. I stedet italesætter virksomheden, hvordan 

den har interessen og modet til at indlede italesættelsen.  

I et forsøg på at appellere til forbrugernes følelser, inddrager Starbucks en enkel fortælling af en 

ung afroamerikaners oplevelse med racisme. Dog fremhæver Starbucks, at denne historie bliver 

fortalt af en medarbejder. Hvordan fortællingen er bygget op omkring en præsentation af 

Starbucks fremfor den sociale sag, kommer ligeledes til udtryk i pressebillederne, som også bliver 

kritiseret af en forbruger på Twitter. Det skyldes, at på flere af billederne ses der kun lyse hænder 

holde om virksomhedens kop. Forbrugeren finder dette særligt ironisk i denne sammenhæng 

(bilag 2, s. 131).     

Hele iscenesættelsen af initiativet bidrager ikke til forbrugernes selviscenesættelsesproces. For det 

første har fortællingen ikke et særligt fokus på forbrugernes rolle. I fortællingen bliver kunderne 

kun nævnt i forbindelse med at hjælpe Starbucks med at fuldføre sin mission ved at deltage i 

samtalerne med baristaerne. Dermed tilføjer initiativets fortælling ikke nogen betydning for 

forbrugernes iscenesættelsesproces. 

For det andet bliver Starbucks i forbindelse med initiativet beskyldt for at være skattesvindler, naiv 

og for at udnytte racismen til egen fordel (bilag 2, s 131). Denne beskrivelse af brandet er ikke i 

overensstemmelse med brandets identitet og personlighed, som bygger på samhørighed, ansvar 

og respekt. Det medfører, at brandet ikke længere repræsenterer nøjagtig den samme identitet 

eller personlighed. Ligesom med KFC antager vi, at dette er endnu en forklaring på, hvorfor de 

postmoderne forbrugere ikke er begejstrede for initiativet.  

Lushs italesættelse af initiativet er primært baseret på at præsentere de transkønnedes oplevelser 

i forhold til de manglende rettigheder. Denne præsentation består af en nordamerikansk 

undersøgelse, billeder og en reklamefilm. Lushs transkønnede medarbejdere har fået en stor rolle 

i fortællingen. Dette er et forsøg på netop at argumentere for relevans og virksomhedens 

altruistiske motiver for lanceringen af dette cause-related marketing initiativ. I denne 

sammenhæng kommer etos til udtryk.  

Når Lush baserer kampagnen på en reklamefilm, der giver forbrugerne muligheden for at høre og 

se de berørtes oplevelser med uretfærdigheden, er det også et forsøg på at appellere til 

forbrugernes følelser. 
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Udover dette inddrager Lush også logos i sin argumentation, hvilket har en stor effekt på 

forbrugernes positive evaluering af initiativet. Ved at inddrage den nordamerikanske 

undersøgelse, som giver forbrugerne et billede af de transkønnedes hverdag i form af data, formår 

Lush at appellere til forbrugernes fornuft. Det vil sige, at alle tre appelformer kommer til udtryk i 

fortællingen.  

I fortællingen bliver Lush præsenteret som hjælperen, der ønsker at hjælpe de transkønnede med 

at opnå deres rettigheder. Udover dette er der ikke et særligt fokus på at præsentere brandets 

rolle yderligere sammenlignet med Starbucks’ fortælling.  

I Lushs fortælling får forbrugerne en betydelig rolle som hjælpere. Ved at købe kampagnens 

produkt formår forbrugerne at bidrage med økonomiske ressourcer til organisationer, der kæmper 

for, at de transkønnede kan få deres rettigheder. Denne iscenesættelse af forbrugernes rolle er 

med til at give forbrugerne en følelse af mod og ansvar, som forbrugerne er begejstrede for (bilag 

16, s. 161). 

Det fremgår i analysen, at Heineken har baseret sin italesættelse af initiativet på budskabet og 

helten. I mod sætning til Starbucks, udgør helten ikke selve Heineken. Tværtimod har Heineken en 

lille rolle i fortællingen, som er hjælperen. Helten i fortællingen er racerkøreren, som viser 

forbrugerne, hvordan man bør drikke ansvarligt. Flere af forbrugerne ser op til denne racerkører, 

derfor argumenteres der for, at Heineken har forsøgt at forstærke sit budskab ved netop at 

appellere til forbrugernes følelser. Desuden er logos den appelform, som kommer mest til udtryk i 

fortællingen. Det skyldes, at fornuften udgør giveren i reklamefilmen. I forbindelse med 

italesættelsen af initiativet argumenterer virksomheden ved hjælp af etos for sit ansvar for at 

promovere et ansvarligt alkoholforbrug. Denne argumentation er med til at styrke virksomhedens 

troværdighed og altruistiske motiver. Det skyldes, at Heineken altså formår at argumentere for 

relevans og bevise sit cause-brand fit, hvilket reducerer tvivl omkring virksomhedens 

bagvedliggende motiver.  

Da både Lush og Heineken formår at argumentere for relevans og cause-brand fit i italesættelsen 

af deres initiativer, argumenterer vi for, at begge virksomheder har investeret i sociale 

markedsføringsinitiativer, som støtter de eksisterende brandidentiteter og personligheder.  
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Derfor argumenterer vi for, at forbrugerne fortsat kan anvende disse brands i 

selviscenesættelsesprocessen af det ideelle jeg. Det forklarer forbrugernes positive reaktioner til 

initiativerne.  

Med udgangspunkt i denne gennemgang fremgår det tydeligt, at de mislykkede kampagner ikke 

formår at anvende alle tre appelformer i forbindelse med italesættelsen. Lush og Heineken 

inkluderer alle tre appelformer i deres italesættelse. Det faktum, at etos er inddraget, forstærker 

relevans og cause-brand fit, hvilket leder til en øget troværdighed og en positiv evaluering blandt 

forbrugerne.  

På den anden side har Starbucks og KFC undgået at etos. Det betyder, at virksomhederne ikke 

formår at argumentere for relevans og cause-brand fit ligesom Lush og Heineken. Det resulterer i 

forvirring og mistanke blandt forbrugerne.  

Derudover formår både Lush og Heineken at holde en lav profil i fortællingen. Hvorimod 

Starbucks’ fortælling primært er baseret på en præsentation af egen mod og vilje fremfor at 

fokusere på de berørte. Denne forskel mellem de tre virksomheder har en afgørende effekt på 

forbrugernes evalueringer af de sociale markedsføringsinitiativer.  

6.4 Opsummering  

Med udgangspunkt i diskussionen argumenterer vi for, at cause-brand fit, troværdighed og 

kommunikation udgør vigtige faktorer i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ blandt de 

postmoderne forbrugere. Desuden argumenterer vi for, at disse tre faktorer ligeledes påvirker 

hinanden som illustreret i nedenstående figur.  

 

 

 

 

 

Figur 17. Sammenspillet mellem de tre faktorer 
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Når cause-brand fit ikke er til stede resulterer dette i mistillid til virksomhedens bagvedliggende 

motiver. Derfor udgør cause-brand fit en væsentlig effekt på troværdigheden. Omvendt når der er 

et cause-brand fit, men virksomheden har en svækket troværdighed forårsaget af et negativt 

image, påvirker dette forbrugernes opfattelse af det eksisterende cause-brand fit. I denne 

sammenhæng er det kommunikationens opgave at belyse relevans og cause-brand fit, således at 

denne faktor ikke bliver overskygget af det negative image.  

Når et cause-brand fit og en stærk troværdighed finder sted med en italesættelse, der belyser 

relevans og cause-brand fit, bliver et socialt markedsføringsinitiativ taget godt imod blandt de 

postmoderne forbrugere. Det skyldes, at de postmoderne forbrugere netop efterspørger 

virksomhedernes sociale engagement, fordi de har et behov for at anvende brands som rekvisitter 

i selviscenesættelsesprocessen af det ideelle jeg. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens 

engagement er relevant og fremstår oprigtigt. 

Når en virksomhed undgår etos i sin italesættelse af initiativet, formår den ikke at argumentere for 

relevans og cause-brand fit. Det har en væsentlig effekt på, i hvor høj grad virksomheden vil 

fremstå som oprigtig. Denne oprigtighed er ligeledes påvirket af, hvordan virksomheden bliver 

præsenteret i fortællingen omkring initiativet.  

Når en virksomhed holder sig i baggrunden, og hovedpersonerne udgør de berørte, tyder 

resultaterne på, at virksomheden vil fremstå som værende oprigtig i sin interesse. På den anden 

side når virksomheden er hovedpersonen i en fortælling, der i høj grad har til formål at 

præsentere virksomhedens mod og vilje fremfor at præsentere de berørtes oplevelser, formår 

denne fortælling ikke at appellere til forbrugernes følelser eller fornuft. Tværtimod har dette en 

negativ effekt på forbrugernes evaluering af det sociale markedsføringsinitiativ. Det skyldes, at 

den postmoderne forbrugskultur kræver en mere autentisk end kommerciel kommunikation, hvis 

en virksomhed ønsker at fange den postmoderne forbrugers opmærksomhed (Holt, 2002, s. 83). 

Når der ikke er et cause-brand fit, eller når det ikke bliver kommunikeret ud til forbrugerne 

medfører dette til to problemer. Når et initiativ ikke passer ind i den eksisterende brandidentitet, 

vil dette resultere i en modificeret brandidentitet, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse 

med den identitet, som forbrugerne havde regnet med eller anvendte i 

selviscenesættelsesprocessen.  
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Dernæst med udviklingen af de sociale medier har forbrugerne i høj grad fået muligheden for at 

udtrykke deres holdninger i forhold til brands. Det faktum, at brands bliver skabt i et samspil med 

forbrugerne har en afgørende effekt på, hvorledes forbrugerne ønsker at anvende et negativt 

omtalt brand i iscenesættelsen af det ideelle jeg. Det skyldes, at i den pågældende periode vil 

disse brands repræsentere en anden identitet, som forbrugerne højst sandsynligt ikke 

efterspørger.  

Problemformuleringen i denne afhandling går ud på at undersøge, hvilke faktorer der udgør en 

rolle i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ. I denne forbindelse kan vi konkludere, at der er 

fire faktorer, som udgør en væsentlig rolle i udfaldet af de fire sociale markedsføringsinitiativer. 

Disse faktorer er cause-brand fit, troværdighed og kommunikation. Endvidere udgør selve 

sammenspillet mellem disse tre faktorer den sidste faktor.   

6.5 Anbefalinger 
På basis af resultaterne har vi en række anbefalinger til virksomheder, der ønsker at engagere sig i 

samfundet ved at investere i et socialt markedsføringsinitiativ.  

For det første anbefaler vi, at en virksomhed sørger for at måle sit omdømme og image blandt 

forbrugerne med henblik på at vurdere graden af troværdigheden, før der bliver investeret i et 

socialt markedsføringsinitiativ. For hvis sådan et initiativ bliver lanceret kort efter, at 

virksomheden har været involveret i en skandale, kan det føre til skeptiskhed blandt forbrugerne i 

forhold til, hvorvidt dette initiativ blot er et forsøg på at forbedre virksomhedens image.  

Dernæst anbefaler vi, at en virksomhed udvælger med omhu den sociale sag eller de 

organisationer, som virksomheden ønsker at støtte. Det vil sige, at virksomheden skal sørge for, at 

der er et cause-brand fit. I denne anledning er det en god ide, at virksomheden foretager en 

brandidentitetsanalyse med henblik på at forstå, hvilken identitet brandet har, og hvordan 

forbrugerne anvender dette brand i selviscenesættelsesprocessen. Dermed vil det blive nemmere 

for den pågældende virksomhed at vurdere, hvilke sociale sager eller organisationer der passer 

med virksomhedens brandidentitet og personlighed. Med denne anbefaling reduceres risikoen for 

at forbrugerne bliver skeptiske og tvivler på virksomhedens bagvedliggende motiver.   

For det tredje anbefaler vi, at virksomheden har gennemtænkt sin kommunikation omkring det 

sociale markedsføringsinitiativ med omhu. Udover at virksomheden skal anvende kommunikation 
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til at præsentere sit initiativ og skabe opmærksomhed omkring den sociale sag, bør denne 

kommunikation ligeledes italesætte det eksisterende cause-brand fit. På denne måde sikrer 

virksomheden, at dette cause-brand fit ikke vil blive overset eller overskygget af et negativt image.  

For det fjerde anbefaler vi, at virksomhedens rolle i fortællingen af initiativet forbliver lille. På 

basis af resultaterne fremgår det tydeligt, at når fortællingen har et fokus på virksomheden 

fremfor de berørte, fører dette til, at virksomhedens engagement virker overfladisk og selvisk. 

Med andre ord kan virksomheden miste sin oprigtighed, når der er et fokus på at fremstille 

virksomheden, som helten der har modet til at redde verden. I stedet anbefaler vi, at 

virksomheden fokuserer på at fortælle omkring konsekvenserne og de berørtes oplevelser med 

den pågældende sag.  

Vores sidste anbefaling er, at virksomheden udarbejder en gennemtænkt plan over udførelsen af 

det sociale markedsføringsinitiativ. Det vil sige i forhold til, hvem har ansvaret for at føre det ud i 

livet, hvor stor en del af salget skal doneres, hvilke produkter skal bidrage til en donation, og i 

hvilket forum skal italesættelsen foregå. I denne sammenhæng skal virksomheden også tage højde 

for, hvordan forbrugerne bliver involveret i initiativet. Resultaterne belyser, at forbrugerne ikke er 

begejstrede, når sådan et initiativ påvirker deres daglige rutine.  
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Kapitel 7: Konklusion  

Den postmoderne forbrugskultur er primært baseret på ønsket om at skabe sin egen 

individualistiske livsstil. For den postmoderne forbruger er hensigten med dette at befri sig selv fra 

modernismens kollektive idealer ved netop at skabe sin egen identitet gennem forbruget.  

Dette øget fokus på individualisme udgør udfordringer for virksomheder i forbindelse med at få 

eller opretholde den postmoderne forbrugers opmærksomhed. I stedet for at 

kommunikationsindsatsen skal have fokus på salg, skal der være et fokus på at kommunikere de 

kulturelle symboler i brandet. Disse kulturelle symboler vil forbrugeren netop kunne anvende i 

iscenesættelsesprocessen af det ideelle jeg. Derfor skal kommunikation i den postmoderne 

forbrugskultur være mere autentisk end kommerciel for at kunne fange forbrugernes 

opmærksomhed.  

De postmoderne forbrugeres behov, for et brand der kommunikerer symboler, skaber både 

muligheder og udfordringer for virksomheder, når de forsøger at appellere til disse forbrugere. 

Der er risiko for, at forbrugerne vil forlade et brand, så snart de spotter et mere tiltalende brand. 

Samtidigt skaber dette en mulighed for at udvikle en stærk relation mellem brandet og 

forbrugerne. Denne mulighed relaterer sig til de virksomheder, der konstant formår at levere et 

tiltalende billede af brandet, som på langt sigt kan resultere i en konkurrencemæssig fordel.  

I forsøget på at tiltrække de postmoderne forbrugeres opmærksomhed, søger virksomheder i dag 

at skabe brands med unikke og meningsfulde brandidentiteter, der kan anvendes i forbrugernes 

selviscenesættelsesproces. Udviklingen af disse meningsfulde brands sker blandt andet ved, at 

virksomheder engagerer sig i samfundet ved at investere i sociale markedsføringsinitiativer. Det er 

en investering, der ikke altid lykkes for alle virksomheder.  

Med udgangspunkt i resultaterne af analysen er det muligt at belyse, at når der ikke fremgår en 

logisk sammenhæng mellem brandets identitet og den sociale sag (cause-brand fit), påvirker dette 

udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ af to årsager. 

For det første, når et socialt markedsføringsinitiativ ikke passer ind i den eksisterende 

brandidentitet, vil dette resultere i en modificeret brandidentitet, som ikke nødvendigvis er i 

overensstemmelse med den identitet, som forbrugerne havde regnet med eller anvendte i deres 
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selviscenesættelse. Derfor vil det ikke længere være muligt for de postmoderne forbrugere at 

anvende det pågældende brand på samme måde.   

For det andet, når et cause-brand fit ikke er til stede, resulterer det i mistillid til virksomhedens 

bagvedliggende motiver. Derfor udgør cause-brand fit en væsentlig effekt på troværdigheden. 

Omvendt når der er et cause-brand fit, men virksomheden har en svækket troværdighed, påvirker 

dette forbrugernes opfattelse af det cause-brand fit. Med andre ord udgør troværdighed endnu en 

væsentlig faktor i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ.   

Kommunikation er den tredje faktor, der udgør en betydelig rolle. Det er kommunikationens 

opgave at belyse relevans og cause-brand fit ved at italesætte virksomhedens altruistiske motiver 

bag et socialt markedsføringsinitiativ. Formålet med dette er at styrke troværdighedsgraden 

blandt forbrugerne, således at den pågældende virksomhed fremstår oprigtig. Når en virksomhed 

ikke formår at kommunikere relevans, fører det til mistillid blandt forbrugerne.  

Derudover belyser resultaterne, at når fortællingen omkring et socialt markedsføringsinitiativ har 

et fokus på virksomheden fremfor de berørte, fører dette til, at virksomhedens engagement virker 

overfladisk og selvisk. Derfor kan virksomheden miste sin oprigtighed blandt de postmoderne 

forbrugere.  

Når et cause-brand fit og en stærk troværdighed finder sted med en italesættelse, der belyser 

relevans og cause-brand fit, bliver et socialt markedsføringsinitiativ taget godt imod blandt de 

postmoderne forbrugere. Det skyldes, at de postmoderne forbrugere netop efterspørger 

virksomhedernes sociale engagement, fordi de har et behov for at anvende brands som rekvisitter 

i selviscenesættelsesprocessen af det ideelle jeg. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens 

engagement er relevant og fremstår oprigtigt.  

I forbindelse med problemformuleringen kan vi konkludere, at der er fire faktorer, som udgør en 

rolle i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ i den postmoderne forbrugskultur. Disse fire 

faktorer er cause-brand fit, troværdighed, kommunikation samt selve sammenspillet mellem de 

tre faktorer.  
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Kapitel 8: Perspektivering  

Der er flere forskere, som har undersøgt feltet indenfor sociale markedsføringsinitiativer. Det 

primære fokus har været på at undersøge forskellige faktorer, der har en betydning for et socialt 

markedsføringsinitiativ. I forlængelse af dette er der ikke blevet forsket i, hvordan de forskellige 

faktorer interagerer med hinanden, og hvordan denne interaktion påvirker de postmoderne 

forbrugeres vurdering af et socialt markedsføringsinitiativ.  

Denne afhandling samler disse faktorer sammen med henblik på at belyse, hvordan de påvirker 

hinanden i udfaldet af et socialt markedsføringsinitiativ. I modsætning til den eksisterende 

forskning indenfor feltet, bidrager denne afhandling ligeledes med en forklaring på, hvorfor de 

postmoderne forbrugere reagerer negativt, når cause-brand fit, troværdighed og 

kommunikationen ikke er udført hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende brandidentitet.  

Det vil sige, at denne afhandling bidrager til feltet ved at belyse, hvilken betydning et socialt 

markedsføringsinitiativ udgør for det eksisterende forhold mellem brandet og de postmoderne 

forbrugere.  

Denne afhandling belyser en række indsigter, som påvirker udfaldet af et socialt 

markedsføringsinitiativ i den postmoderne forbrugskultur. Med udgangspunkt i disse indsigter er 

der opstillet en række anbefalinger, som virksomheder bør tage stilling til, hvis de ønsker at 

engagere sig i samfundet ved at udvikle et socialt markedsføringsinitiativ, der skaber begejstring 

blandt forbrugerne frem for forvirring og vrede.  

Der er flere fordele forbundet med disse anbefalinger. Resultaterne belyser, når virksomheder 

formår at udvikle et socialt markedsføringsinitiativ, der ikke resulterer i en skandale eller negativ 

omtale, anses initiativet for at være succesfuldt. Et succesfuldt initiativ har en tendens til at 

forbedre image, tiltrække og skabe loyale kunder. På den anden side vil et mislykket socialt 

markedsføringsinitiativ føre til et negativt image, der kan resultere i, at forbrugerne mister 

interessen i brandet. Med andre ord giver denne afhandling et udvalg af indsigter med relevans 

for virksomheder, der søger at forstå fænomenerne i den postmoderne forbrugskultur og sociale 

markedsføringsinitiativer, samt hvilke faktorer der har indflydelse på udfaldet af et socialt 

markedsføringsinitiativ.   
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Grundet den valgte afgræsning har afhandlingen udelukkende fokuseret på to ud af de tre 

initiativer inden for sociale markedsføringsinitiativer. I forlængelse af denne afhandling kan det 

være interessant at undersøge hvorvidt cause-brand fit, troværdighed, kommunikation og 

sammenspillet mellem disse faktorer udgør ligeså væsentlige roller i udfaldet af det tredje initiativ, 

corporate social marketing.  

Denne afhandling bygger på tre antagelser, som har formet hele dataindsamlingen og 

analyseprocessen. Følgelig bygger afhandlingen på fire case-virksomheder, hvoraf tre af case-

virksomhedernes sociale markedsføringsinitiativer primært blev lanceret i Amerika. Det fjerde 

sociale markedsføringsinitiativ har et globalt perspektiv. I denne sammenhæng kan man forestille 

sig, at andre faktorer kan have en effekt på forbrugernes evalueringer af et socialt 

markedsføringsinitiativ. Det kan derfor ligeledes være interessant at undersøge fænomenet i 

øvrige lande med henblik på at vurdere, hvorvidt det kulturelle aspekt udgør en rolle i 

forbrugernes evalueringer. Foruden det vil føre til en bredere kulturel og geografisk 

differentiering, vil tilføjelsen af dette aspekt kunne belyse et globalt perspektiv, som kan resultere 

i, at afhandlingen får en universal relevans.  
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Bilag 1 – Starbucks’ “Race Together” kampagneelementer 
>> https://news.starbucks.com/news/what-race-together-means-for-starbucks-partners-and-customers        

(afhentet d. 16/3/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.starbucks.com/news/what-race-together-means-for-starbucks-partners-and-customers


Rayan Z. El-Chaabi & Arezu Entezar Kandidatafhandling 15/15/2018 

Side 130 af 166 
 

>> https://news.starbucks.com/news/what-race-together-means-for-starbucks-partners-and-customers 

(afhentet d. 18/3/2018) 
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Bilag 2 – Forbrugernes reaktioner på Starbucks’ kampagne “Race Together”  
https://www.facebook.com/hashtag/racetogether?hc_location=ufi (afhentet d. 18/3/2018) 
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https://www.facebook.com/search/top/?q=%E2%80%AA%23%E2%80%8Eracetogether%E2%80%AC  
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Bilag 3 – Starbucks’ virksomhedsanerkendelse   

>>https://web.archive.org/web/20150319002805/http://globalassets.starbucks.com:80/assets/5e71c9448

3a44a5db41abf79581fbf22.pdf (afhentet 30/03/2018) 
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Bilag 4 – Starbucks’ scoring – The Harris Poll 
>>https://www.rankingthebrands.com/PDF/The%20Reputations%20of%20the%20Most%20Visible%20Com
panies%202015.pdf (afhentet 3/3 2018) 
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Bilag 5 – KFCs “Buckets for the Cure” kampagneelementer  

>> http://www.alleywatch.com/wp-content/uploads/2013/12/Untitled22.png (afhentet 3/3 2018)

>> http://1.bp.blogspot.com/_JR1-

PmlF6jk/TBpD1VyDenI/AAAAAAAABbs/9X5OpfznaaY/s1600/Buckets+Screen+Cap+05.jpg (afhentet 3/3 2018) 
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>>http://1.bp.blogspot.com/_QHRSfg6XGrg/S97i7lOSgXI/AAAAAAAAA6o/RcrrW3lswRU/s1600/Picture+25.

png (afhentet 3/3 2018) 
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>>http://4.bp.blogspot.com/_QHRSfg6XGrg/S97kaIwn7kI/AAAAAAAAA6w/VMQnULSCiOs/s1600/Picture+2

6.png (afhentet 3/3 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> http://www.goodlifer.com/wp-content/uploads/2010/10/GL_Pinkwashing_KFC2.jpg (afhentet 3/3 2018) 
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Bilag 6 – KFCs “Buckets for the Cure” reklamefilm  
>> https://www.youtube.com/watch?v=dDfqIgXTlf0 (afhentet 3/3 2018) 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene 4: “For every bucket of grill or                          
original recipe…” 

Scene 3: “For my mom” 

Scene 1: “For Carol” Scene 2: “For my wife” 

Scene 5: “…KFC makes a 50 cent contribution to 

Susan G. Komen for the cure” 

Scene 6: ”Together we can make the largest 

donation in Komen history…” 

Scene 7: “…to help end breast cancer for ever.” 

Forbrugernes reaktioner:  

2 likes, 15 dislikes & 2 kommentarer  

https://www.youtube.com/watch?v=dDfqIgXTlf0
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Bilag 7 – Forbrugernes reaktioner på KFCs kampagne “Buckets for the Cure”  
>>https://twitter.com/search?l=en&q=%23Bucketforthecure%20OR%20%23KFC%20OR%20%23bucketsfort

hecure%20since%3A2010-02-01%20until%3A2010-05-01&src=typd (afhentet 3/3 2018) 

>> https://twitter.com/hashtag/BucketsForTheCure?src=hash (afhentet 3/3 3018) 
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Bilag 8 – Kodning af den netnografiske undersøgelse (Starbucks & KFC) 

1) Starbucks: Facebook og Twitter 

Emner Antal 

Forkert aktør/forum  34 

Udnytter folk 3 

Publicity stunt  6 

Høje priser  9 

Ingen afroamerikanske medarbejdere 1 

Skattesvindel  6 

Boykot 1 

Idiotisk ide  14 

Ude af kontakt med virkeligheden  9 

Starbucks bør holde sig til kaffe  4 

Dårlig kaffe 4 

De støtter hvide privileger  3 

Udnyttelse af recesmæssige problemer 3 

Starbucks er selv racister  2 

Starbucks er satanisk 1 

Ingen hvide repræsenteret i pressebillederne 1 

 

2) KFC: Twitter og Youtube 

Emner Antal 

Pink washing 11 

Grådig 7 

Selvmodsigelse 9 

Usund menu 24 

Latterlig kampagne 3 

Fedme 5 

Hjertestop 13 

Mangel på cause-brand fit 16 

Klam 9 

Double down burger 10 

Kræftfremkaldende 6 

Tvivlsom/moralsk anløben 2 

Hailey McCann  1 
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Bilag 9 – KFCs scoring – Interbrand 
>> https://www.rankingthebrands.com/PDF/Interbrand%20Best%20Global%20Brands%202010.pdf 

(afhentet 21/3 2018) 
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Bilag 10 – Heinekens ”Never drink, when you drive” kampagneelementer  
>>https://www.google.dk/search?q=when+you+drink+never+drive&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwjxp-eO3__aAhXGaFAKHfw7AJ8Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=aQGJCUTi2XV8nM: (afhentet 

24/03 2018) 

1 1 2 

3 

4 

https://www.google.dk/search?q=when+you+drink+never+drive&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxp-eO3__aAhXGaFAKHfw7AJ8Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=aQGJCUTi2XV8nM
https://www.google.dk/search?q=when+you+drink+never+drive&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxp-eO3__aAhXGaFAKHfw7AJ8Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=aQGJCUTi2XV8nM
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Bilag 11 – Heinekens “Never drink, when you drive” reklamefilm  
>>https://www.youtube.com/watch?v=YI_HdZu_Q7A  (afhentet 5/4 2018) 

Scene 1                                                Scene 2 

Scene 3                                           Scene 4 

Scene 5                                            Scene 6 

Scene 7                                             Scene 8 

https://www.youtube.com/watch?v=YI_HdZu_Q7A
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Scene 9                                          Scene 10 

Scene 11                                 Scene 12 

Scene 13                                              Scene 14  

Scene 15                                                                              Scene 16 
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Scene 17                                                                             Scene 18  

 Scene 19                                                                             Scene 20                                                                      

Scene 21                                                                            Scene 22  

Scene 23                                                                              Scene 24 
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Bilag 12 – Forbrugernes reaktioner på Heinekens kampagne “Never drink, when you 

drive” 
>>https://www.facebook.com/search/posts/?q=Heineken%20when%20you%20drive%2C%20never%20drink 

(afhentet 4.5.2018) 
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>>https://www.facebook.com/MotorSportRetro/videos/10155287174279782/ (afhentet d. 5/4 2018) 
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>>https://www.youtube.com/watch?v=qO0-7j5Yxug (afhentet d. 5/4 2018) 
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>>https://www.youtube.com/watch?v=YI_HdZu_

Q7A (afhentet d. 5/4 2018) 
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>>https://twitter.com/Heineken/status/8866222

38279168001/video/1 (18.03.2018)

https://twitter.com/Heineken/status/886622238279168001/video/1
https://twitter.com/Heineken/status/886622238279168001/video/1
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Bilag 13 – Heinekens scoring – Reputation Institute 
>> https://www.reputationinstitute.com/us-reptrak (afhentet 4/4 2018) 
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Bilag 14 – Lush Cosmetics’ ”#TransRightsAreHumanRights” kampagneelementer 
 

>>https://www.instagram.com/p/BfODqTkgGpO/?utm_source=ig_embed   (afhentet 03/04/2018) 

 

 

Billede 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 2 
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Bilag 15 – Lush Cosmetics’ ”#TransRightsAreHumanRights” reklamefilm  

>>https://www.youtube.com/watch?v=Yo51pol31TM (afhentet 10/05/2018) 

 

Scene 1                                                                                         Scene 2  

Scene 3                                                                                        Scene 4 

 

 

 

 

 

 

Scene 5                                                                                        Scene 6                                                           

Scene 7 Scene 8 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo51pol31TM
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Scene 9                                                                                         Scene 10  

 

 

 

Scene 11                                                                                        Scene 12  

Scene 13                                                                                        Scene 14 

                                                                              

 

 

 

 

 

Scene 17                                                                                      Scene 18  
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Bilag 16 – Forbrugernes reaktioner på Lush Cosmetics’ kampagne 

”#TransRightsAreHumanRights” 

>> https://www.facebook.com/lushcosmetics/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=Yo51pol31TM  (afhentet 24.03.2018) 
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https://twitter.com/lushcosmetics/status/96415

6050017587201 (03.05.2018) 

 

 

https://twitter.com/lushcosmetics/status/964156050017587201 (afhentet 03.05.2018) 

 

https://twitter.com/lushcosmetics/status/964156050017587201
https://twitter.com/lushcosmetics/status/964156050017587201
https://twitter.com/lushcosmetics/status/964156050017587201
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Bilag 17 – Kodning af den netnografiske undersøgelse (Heineken & Lush) 

1) Heineken: Facebook, Twitter og Youtube (2017) 

Emner Antal 

Ros af initiativet 48 

Begejstring for Stewarts medvirkning 27 

Baggrundsmusikken  3 

 

2) Lush: Facebook, Twitter og Youtube (2018) 

Emner Antal 

Godt initiativ 22 

Elsker virksomheden 32 

Transkønnede udtrykker taknemmelighed 10 

Lush’ sociale engagement 2 

Ros, glæde og taknemmelighed fra øvrige 24 

 

 


