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Abstract 
Carlsberg is the first brewery to offer a sustainable packaging to their customers. In January 2019 

Carlsberg launched the snap-pack that will significantly reduce the amount of plastic waste. The Dan-

ish consumers are highly interested in the climate, which creates an increased demand for sustainable 

alternatives. However, it is interesting to research if Carlsberg's CSR initiatives and the intentions 

behind the snap-pack are an integrated part of their core business or whether it is an outcome of the 

branding opportunities as a result of the consumer's increased demand. This project will examine the 

effect and value-creating differentiation the snap-pack has on the consumers and the Carlsberg pilsner 

brand, and afterwards create a marketing strategy on how the snap-pack must be marketed most effi-

ciently. 

 

The project shows that Carlsberg's CSR and sustainable initiatives are based on their core business 

and that the snap-pack has a positive effect on consumers and contributes with value-creating differ-

entiation of the Carlsberg pilsner brand. However, our studies shows that the effect of the snap-pack is 

not only based on sustainability. The snap-pack is part of a repositioning of the brand, as it changes 

the Carlsberg pilsner’s brand image and creates new brand associations which has resulted in the 

Carlsberg pilsner now being able to appeal to a wider segment and becoming more than just a football 

beer.  

 

The project results in a recommendation of how the snap-pack should be marketed most effectively 

based on our knowledge gained throughout the project. The purpose of this is to convey the link be-

tween their social ambition and core business and create communities that will make the consumers 

act together with Carlsberg in creating a better future. Our project also identified a number of chal-

lenges associated with the snap-pack that could potentially reduce its value and impact if Carlsberg 

does not communicate these challenges in an understandable way. Although the snap-pack is just one 

step on Carlsberg’s sustainable journey, which is why it is important that Carlsberg continues to work 

on the development and optimization of their sustainable initiatives and alternatives in order to secure 

their leading market position in the future. 
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1.  Indledning 
Carlsberg er en dansk bryggerikoncern, der blev grundlagt tilbage i år 1847 af J. C. Jacobsen. I dag er 

Carlsberg markedsleder på det danske marked, imens de er blandt de førende bryggerigrupper i 

verden med en bred produktportefølje bestående af 700 forskellige øl og andre drikkevarer. Carlsbergs 

produktportefølje indeholder heriblandt Danmarks mest velkendte og solgte brands, hvortil de 

henvender sig bredt på markedet og tilbyder produkter til enhver smag. Siden år 1847 har Carlsbergs 

mission været, at brygge øl for et bedre i dag og i morgen, hvorved de stræber efter at brygge bedre øl 

og stå i centrum for øjeblikke, der bringer folk sammen. Dette er den dag i dag fundamentet for 

Carlsbergs interne kultur og deres måde at arbejde på. Missionen handler ligeledes om, at kunne 

bidrage til at skabe en bedre fremtid, hvortil Carlsberg har udviklet snap-packen, og som first-movere 

på ølmarkedet, har taget kampen op mod plastikforurening. Snap-packen ændrer på udseendet af den 

klassiske og ikoniske 6-pack emballage, da den gør op med den omkringliggende plastik, hvortil 

teknologien bag udviklingen af snap-packen betyder, at det fremover vil være lim, der holder sammen 

på dåserne.   

 

Snap-packen er på nuværende tidspunkt alene forbeholdt Calsberg pilsneren og er blot ét ud af flere 

tiltag i Carlsbergs bæredygtighedsstrategi Together Towards Zero, som skal gøre Carlsberg til en 

grønnere virksomhed. Snap-packen vil reducere mængden af plastikaffald markant og give for-

brugerne bedre og grønnere øloplevelser, hvorved Carlsberg med lanceringen af snap-packen, efter 

eget udsagn, forsøger at gøre “verdens bedste øl” endnu grønnere. Dette appellerer til forbrugernes 

store interesse for klimaet, der skaber en stigning i efterspørgslen på miljøvenlige og bæredygtige 

tiltag, hvilket blot understreger vigtigheden i, at en ledende global virksomhed som Carlsberg går ind 

på dette område.  

 

Det er i den forbindelse interessant at undersøge, hvorvidt Carlsbergs samfundsansvar og inten-

tionerne bag udviklingen af snap-packen er en integreret del af deres DNA og kerneforretning, eller 

om det alene er udsprunget som et resultat af forbrugernes stigende efterspørgsel og den dertilhørende 

branding mulighed. Afhandlingen vil derfor undersøge, hvilken effekt og værdiskabende differen-

tiering snap-packen har på henholdsvis forbrugerne og Carlsberg pilsner brandet og herigennem 

undersøge, hvorledes snap-packen markedsføres mest effektivt. 
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1.1 Introduktion til Carlsberg og snap-packen  

Carlsberg blev grundlagt i år 1847 af J. C. Jacobsen, som havde en mission om at brygge øl for en 

bedre fremtid (Carlsberg Group, 2019a). Carlsberg er i dag en af verdens ledende bryggerier med en 

bred produktportefølje inden for både øl og andre drikkevarer, som sælges i mere end 35 lande 

(Euromonitor, 2017). Carlsberg har en markedsandel på 53% på det danske ølmarked, hvilket betyder, 

at de er den ledende bryggeriproducent på markedet, hvortil de i år 2018 havde en omsætning på 62,5 

milliarder kr. og et overskud på 5,3 milliarder kr. (Euromonitor, 2018) (Annual report, 2018). Deres 

produkter bliver solgt på mere end 150 markeder, hvor de i Danmark har ca. 1.500 medarbejdere 

(Carlsberg Group, 2019a). Carlsberg producerer Danmarks største brands inden for øl, vand og 

læskedrikke såsom Tuborg, Carlsberg og Coca-Cola. Carlsberg pilsneren er blandt de mest kendte 

ølbrands i verden med sloganet “Probably the Best Beer in the World”. Hertil har Carlsberg indgået 

sponsoraftaler med en række danske virksomheder og foreninger, hvortil Carlsberg pilsneren blandt 

andet har været hovedsponsor for DBU siden år 1978, imens Tuborg brandet er hovedsponsor for 

Roskilde Festival og har grundlagt Grøn koncert (Carlsberg, 2019c). Carlsberg har således stort fokus 

på at indgå sponsorater og skabe oplevelser, som går hånd i hånd med deres produkter. Virk-

somhedens overordnede mission er “Brewing for a Better Today and Tomorrow”, som skal efterleves 

ved at have fokus på teknologi og produktudvikling for at kunne brygge bedre øl, som bringer 

forbrugerne tættere sammen (Carlsberg Group, 2019a). Hertil er deres vision at skabe bæredygtig 

organisk top- og bundlinjevækst, som skal gøres ved at være forbrugernes foretrukne leverandør og 

levere værdi til aktionærerne, medarbejderne og samfundet (ibid.). Carlsberg lancerede i år 2016 deres 

strategiplan SAIL’22, der havde til formål at forbedre deres position på markedet frem til år 2022 

(Carlsberg group, 2016). Strategien har fokus på tre områder, som er henholdsvis Strengthen the 

Core, Position for Growth og Create a Winning Culture. De tre områder skal forbedres gennem 

Carlsbergs stærke brands og dertilhørende markedspositioner, som skal være med til at drive væksten 

og skabe en vindende intern kultur (ibid.).  

 

Derudover er Carlsberg ledende inden for innovation og produktudvikling, hvilket Carlsbergs nye 

bæredygtige initiativ, snap-packen, er et eksempel på (Euromonitor, 2017). Den bæredygtige em-

ballage blev lanceret på det danske ølmarked i januar 2019 på Carlsberg pilsneren og benytter 

innovativ teknologi til at gøre den klassiske 6-pack mere bæredygtig. Carlsberg har erstattet plast-

emballagen med kraftig lim, der holder øldåserne sammen, hvilket i fremtiden vil reducere Carlsbergs 

forbrug af plastik med op til 75% (Carlsberg, 2019a). Dette giver Carlsberg en årlig besparelse på 

1.200 tons plastik på verdensplan og 150 tons plastik i Danmark alene, hvilket svarer til mere end 7,5 

millioner plastikposer årligt (ibid.). Emballagen er den del af øllen, der afsætter det største CO2-aftryk, 
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hvorfor snap-packen ligeledes resulterer i en kraftig reduktion af CO2-belastningen (Carlsberg, 

2019d). I forbindelse med snap-packen har Carlsberg indledt et strategisk samarbejde med miljø-

organisationen, Plastic Change, for i fællesskab at udvikle nye innovative løsninger, der skal være 

med til at reducere den stigende plastikforurening (Carlsberg, 2019b). “Vores mål er selvfølgelig at 

brygge verdens måske bedste øl, men vi anerkender vores ansvar for at lave mere bæredygtige 

produkter. Snap-packen leverer på alle fronter: Det giver forbrugerne den gode øloplevelse, der også 

er bedre for miljøet,” siger Simon Boas Hoffmeyer, CSR direktør for Carlsberg (Carlsberg, 2019d). 

Snap-packen er blot ét ud af Carlsbergs mange nye initiativer i forbindelse med deres bæredygtig-

hedsstrategi, Together Towards Zero, som de lancerede i år 2017. Deres bæredygtighedsstrategi har 

fokus på følgende fire områder: Zero Carbon Footprint, Zero Water Waste, Zero Irresponsible 

Drinking og Zero Accidents Culture (Carlsberg, 2019g, s. 3). Hertil har Carlsberg en ambition for år 

2030 om at halvere deres vandforbrug samt reducere deres carbon footprint til 0% (Carlsberg, 2019g, 

s. 11-23). Carlsbergs bæredygtighedsstrategi består således af en ambitiøs målsætning for virksom-

hedens fremtidige aftryk på miljøet.  

1.2 Problemfelt  

Forbrugerne stiller, som et resultat af de hastigt stigende klimaforandringer, større krav til, at  

virksomhederne har fokus på bæredygtighed (Chandler, 2016, s. 3). Det er blandt andet den øgede 

gennemsigtighed i markedet og nutidens kommunikationsmuligheder, der betyder, at information 

spredes hurtigere og bredere end nogensinde før (Chandler, 2016, s. 32-37). CSR står for Corporate 

Social Responsibility og omhandler virksomhedernes samfundsansvar (Chandler, 2016, s. 2). De nye 

samfundstendenser stiller øgede krav til, at virksomhederne agerer ansvarligt samt meningsfuldt og 

ikke blot tager ansvar for egen bundlinje, men også for omverdenen (MäRK, 2019c). Dette under-

støttes ligeledes af FN’s 17 verdensmål, som lægger op til nye forretningsmuligheder i form af 

samfundsambitioner, der kan skabe vækst og flytte forretningen. Fremtidens succesfulde brands skal 

have en samfundsambition, der viser, at de står for noget og mener noget (ibid.). Som led i det 

øgede bæredygtighedskrav fra forbrugerne, foreligger der således en mulighed for virksomhederne i, 

at anvende CSR strategisk, hvilket Carlsbergs nye bæredygtige tiltag, i form af snap-packen, er et 

eksempel på. Ved at anvende CSR strategisk og positionere sig på baggrund heraf, kan virksomheder 

opnå konkurrencemæssige fordele, der kan skabe værdi på bundlinjen (Leonidou et al., 2012, s. 36). 

Carlsbergs nye innovative tiltag kan således være med til at sikre deres position som markedsledere i 

fremtiden, hvis de på baggrund af dette tiltag formår at opnå konkurrencemæssige fordele.   
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Det øgede fokus på CSR betyder, at mange virksomheder anvender CSR som et markedsførings-

redskab, hvorved de kan udnytte CSR til at positionere sig fordelagtigt på markedet, uden at det udgør 

en integreret del af virksomheden. Dette gør det svært for forbrugerne at skelne mellem de virk-

somheder, der praktiserer CSR, som en del af deres langsigtede virksomhedsstrategi, og dem, som 

blot benytter det, som et kortsigtet markedsføringsredskab.  

1.3 Problemformulering   

Snap-packen er et innovativt bæredygtigt tiltag, som har mulighed for at differentiere Carlsberg fra 

deres konkurrenter og bidrage fordelagtigt til deres brand image. Med afsæt i problemfeltet ønskes det 

derfor at undersøge, hvilken effekt snap-packen har på forbrugerne, samt hvorvidt dette stemmer 

overens med deres kerneforbrugeres præferencer og forventninger. Hertil vil afhandlingens kritiske 

omdrejningspunkt være, hvorvidt snap-packen skaber værdiskabende differentiering af Carlsberg 

pilsneren. Hertil vil vi afslutningsvist, på baggrund af vores opnåede viden om snap-packen, komme 

med en anbefaling til, hvorledes Carlsberg skal markedsføre snap-packen for at sikre, at dens bære-

dygtige aspekter skaber en værdifuld effekt på forbrugerne og derigennem bidrager til at differentiere 

Carlsberg pilsneren fra konkurrenterne på markedet. Dette skal gøres ved besvarelse af følgende 

problemformulering: 

 

 

Hvilken effekt og værdiskabende differentiering skaber snap-packen på henholdsvis forbrugerne og 

Carlsberg pilsneren, og hvorledes skal snap-packen markedsføres mest effektivt? 

 

 

Til at indkredse undersøgelsesfeltet samt sikre, at de nødvendige aspekter udforskes i besvarelsen af 

problemformuleringen, opstilles følgende tre problemstillinger: 

 

-   Hvad er CSR, samt hvilke former for CSR findes der, og hvordan kan disse anvendes 

strategisk for at skabe en effekt? 

-   Hvilken effekt har snap-packen på forbrugerne, og hvordan bidrager snap-packen til relevant 

og værdiskabende differentiering af Carlsberg pilsneren? 

-   Hvilken markedsføringsstrategi anbefales det Carlsberg at anvende for at opnå den optimale 

effekt af snap-packen?  
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Model 1: Afhandlingens struktur (Egen tilvirkning)  

 

Ovenstående model viser et overblik over afhandlingens struktur. Besvarelsen skal først og fremmest 

foretages gennem en ekstern analyse af ølmarkedet, der har til formål at kortlægge de eksterne 

muligheder og trusler. Den eksterne analyse vil indledningsvist bestå af en introduktionen til 

markedet, der skal skabe et overblik over markedssituationen, dets udvikling og de nuværende ten-

denser. Til omverdensanalysen anvendes PESTEL-modellen, der skal identificere udefrakommende 

faktorer, der påvirker virksomhedens udvikling (Kotler et al., 2016, s. 152). Herefter foretages en 

konkurrentanalyse i form af Porters Five Forces, der skal give et overblik over konkurrenceintensi-

teten på markedet (Porter, 1979, s. 287-298). Hertil benyttes Point of Parities og Point of Differences 

til en videre analyse af markedets konkurrenter og deres positioner på markedet (Kotler et al., 2016, s. 

360-361). Dernæst vil den eksterne analyse bestå af en markedssegmentering samt en analyse af 

forbrugerrejsen, der har til formål at give læseren forståelse for markedets forbrugere og deres 

købsadfærd (Solomon et al., 2016, s. 331).  

 

Efterfølgende benyttes den interne analyse til at kortlægge Carlsbergs interne styrker og svagheder. 

Dette gøres gennem en værdikædeanalyse og en kort introduktion til Carlsbergs økonomiske situation, 

som indledningsvist skal give læseren et indblik i Carlsbergs virksomhed og dertilhørende aktiviteter 

(Kotler et al., 2016, s. 74). Herefter benyttes Barneys ressourcebaserede perspektiv til at analysere, 
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hvilke af Carlsbergs ressourcer og kapabiliteter, der kan karakteriseres som værende konkurrence-

mæssige fordele (Thompson et al., 2013, s. 104-109). VRIN-analysen skal hertil identificere, hvilke af 

disse konkurrencemæssige fordele, der kan vurderes at udgøre vedvarende konkurrencemæssige 

fordele (ibid.). Afslutningsvis vil den interne analyse bestå af en analyse af Carlsberg pilsnerens 

målgruppe, som har til formål at identificere Carlsberg pilsnerens kerneforbrugere, deres adfærd og 

karakteristika. Som opsamling på den interne og eksterne analyse benyttes SWOT-modellen til at 

opsummere resultaterne og derved skabe et overblik over Carlsbergs muligheder og trusler samt 

styrker og svagheder (Kotler et al., 2016, s. 111-112).  

 

Afhandlingen vil herefter bestå af en diskussion af CSR og de forskellige former for CSR-strategier, 

samt hvordan dette skal anvendes for at kunne skabe en reel effekt. Diskussionen vil bestå af af en 

gennemgang af en række teoretiske udgangspunkter, hvortil virksomheden MäRK, som arbejder med 

at skabe samfundsansvarlige virksomheder, bidrager med modeller, der skal skabe yderligere 

forståelse for området. Resultaterne af denne diskussion skal efterfølgende anvendes til at skabe et 

klart og tydeligt billede af Carlsbergs samfundsansvar og undersøge, hvorledes Carlsberg anvender 

CSR strategisk, samt hvilke intentioner, der ligger bag udarbejdelsen af snap-packen.  

 

Afhandlingen vil efterfølgende undersøge, hvilken effekt snap-packen har på forbrugerne og deres 

opfattelse af Carlsberg pilsneren, samt hvorledes snap-packen stemmer overens med forbrugernes 

præferencer og forventninger. Dernæst vil Porters konkurrencestrategier benyttes til at analysere, 

hvilken værdiskabende differentiering snap-packen skaber i forbindelse med at klarlægge, hvorledes 

snap-packen positionerer Carlsberg pilsneren på markedet (Kotler et al., 2016, s. 113). Hertil vil 

afhandlingen kortlægge og diskutere de udfordringer ved snap-packen, som er udsprunget, som et 

resultat af vores undersøgelser.  

 

Afhandlingen skal afslutningsvist munde ud i en anbefaling til, hvorledes Carlsberg på baggrund af 

afhandlingens resultater, skal markedsføre snap-packen mest effektivt. Dette gøres ved brug af Kotlers 

planlægningsmodel, som vil danne ramme for udarbejdelsen af markedsføringsstrategien (Kotler et 

al., 2016, s. 636-637).  

1.4 Afgrænsning 
På trods af det faktum at snap-packen er et internationalt tiltag, afgrænser specialet sig til alene at 

omhandle det danske marked og de danske forbrugere. Herudover vil specialet afgrænse sig til at 

fokusere på ét ud af de tiltag, der er i Carlsbergs bæredygtighedsstrategi, Together Towards Zero, 

nemlig snap-packen. Snap-packen er på nuværende tidspunkt blot gældende for Carlsberg pilsneren, 
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hvorfor specialet blot fokuserer på dette brand. Carlsbergs målgruppe er som udgangspunkt alle 

personer over alkoholgrænsen, hvilket er personer over 16 år. Dette udgør en meget bred målgruppe, 

hvorfor en målgruppeafgrænsning er yderst vigtig. Carlsberg arbejder ikke selv med demografiske 

baserede målgrupper, men identificerer i stedet produkternes målgrupper på baggrund af det, de 

kalder demand spaces (Illgner, 2019, Interview 1). Demand spaces vil fungere, som udgangspunktet 

for segmenteringen af forbrugerne på det danske ølmarked, imens vi i forbindelse med identi-

ficeringen af Carlsberg pilsnerens kernemålgruppe yderligere vil inddrage klassiske segmenterings 

variabler for at sikre et teoretisk grundlag til de videre analyser. Målgruppeinddelingerne vil således 

være baseret på en række antagelser, hvortil vi vil anvende  Gallup Index Danmark til at kvantificere 

målgruppestørrelserne. Herudover afgrænser vi os til at fokusere på off-trade markedet, da snap-

packen ikke distribueres on-trade. I forbindelse med identificeringen af Carlsbergs konkurrenter 

afgrænser afhandlingen sig til alene at inddrage bryggerier, hvorved Coop ikke anses, som en primær 

konkurrent til Carlsberg, da de blot er distributører af ølbrandet Pokal. I forbindelse med konkurrent 

analysen, har vi valgt at definere alkoholfrie øl, som en ølvariant og anser det derfor ikke som et 

substituerende produkt. Herudover afgrænser afhandlingen sig til, alene at tage udgangspunkt i de 

anvendte teorier og metoder, da det vurderes at disse danner et solidt grundlag for besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering. 

1.5 Metode 
Dette afsnit vil redegøre for afhandlingens metoder og undersøgelsesdesign, som betegner den måde, 

hvorpå afhandlingens genstandsfelt udforskes, og hvorledes den anvendte data er indsamlet (Ander-

sen, 2014, s. 99). Metode og undersøgelsesdesign omhandler indsamling og anvendelse af empiri samt 

analyse og fortolkning af denne data. Valget af metode har til formål at sikre, at besvarelsen af 

problemformuleringen bliver dannet på et kvalificeret grundlag, samt at afhandlingens indsamlede 

data anvendes korrekt og således er af høj kvalitet (ibid.). Afhandlingen anvender både sekundær og 

primær data samt kvalitativ og kvantitativ metode. Valget af metoder og undersøgelsesdesign skal til-

sammen danne en metodetriangulering, som aflstutningsvist vil blive uddybet i dette afsnit.  

 

Afhandlingens analytiske tilgang har betydning for måden, hvorpå vi finder frem til afhandlingens 

resultater, hvorfor denne skal fastslås inden påbegyndelsen af afhandlingens undersøgelser og 

analyser. Der findes to analytiske tilgange, som er henholdsvis induktiv og deduktiv metode (Mal-

hotra et al., 2017, s. 197). Den deduktive metode tager udgangspunkt i teorier og udleder hypoteser, 

som efterfølgende testes og be- eller afkræftes, hvorfor denne oftest anvendes i forbindelse med 

kvantitativ data (ibid.). Den induktive metode, tager derimod udgangspunkt i observationer og data, 

som man efterfølgende forsøger at udlede en generel sammenhæng og drage konklusioner på bag-
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grund af, hvorfor denne metode typisk anvendes i forbindelse med kvalitativ data (ibid.). Vi vil i dette 

afhandlingen primært gøre brug af den induktive metode, da vi vil besvare afhandlingens problem-

formulering ved at udlede mønstre og drage generelle konklusioner på baggrund af kvalitativ data-

indsamling og observationer.  

 

Hertil vil afhandlingens paradigmatiske tilgang til besvarelsen bygge på det konstruktivistiske 

paradigme, hvor virkeligheden er en konstruktion af fortolkninger af det undersøgte (Darmer, 2005, s. 

21-40). Espistemologien vurderes således at være subjektivistisk, da det ikke er muligt for under-

søgeren at forholde sig objektiv til det undersøgte (ibid). Der er dog, i forbindelse med analysen af 

købsadfærden, anvendt en positivistisk tilgang, der er baseret på den kvantitativt funderede spørge-

skemaundersøgelse, hvor målbar data anvendes til at danne et kvantificeret billede af forbrugerne.  

 

1.5.1 Dataindsamling 

Afhandlingen vil anvende sekundær data, som er bestående af allerede eksisterende datamateriale 

(Andersen, 2014, s. 31). Den sekundære data vil i afhandlingen benyttes til at skabe en forståelses-

ramme for genstandsfeltet, samt anvendes til at udarbejde analyser ved brug af både kvalitativ og 

kvantitativ metode. Den kvalitative metode dækker over viden fra lærebøger, pressemeddelelser, 

videnskabelige artikler, tidligere forbrugerundersøgelser mm., i mens den kvantitative metode dækker 

over brugen af statistisk dataindsamling, regnskaber, registre mm. (ibid.).  

 

Afhandlingens primære dataindsamling er bestående af kvalitativ metode i form af dybdegående inter-

views med nøglepersoner hos Carlsberg, deres samarbejdspartner Plastic Change, samt virksomheden 

MäRK, der rådgiver om bæredygtighed og uddeler bæredygtighedcertificeringer. Derudover er der 

foretaget to fokusgruppeinterviews, samt to yderligere dybdegående interviews med det formål at 

indsamle primær viden om markedets forbrugere. Herudover foretager vi primær kvantitativ data-

indsamling i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt de danske forbrugere, hvorved afhandlingen 

ligeledes understøttes af primær kvantitativ metode.  

 

De forskellige nøglepersoner, der er blevet interviewet, har haft til formål at skabe en indsigtsfuld 

forståelse for afhandlingens genstandsfelt, baseret på ekspertudtalelser, der har resulteret i omfattende 

viden om Carlsberg, snap-packen og bæredygtighed. Hertil blev der foretaget to yderligere dybde-

gående interviews, som havde til hensigt at klarlægge viden om henholdsvis “Den bæredygtige for-

bruger” og “Miljø-skeptikerens” indkøbs- og forbrugsvaner. Dybdegående interviews består af inter-

views med enkeltpersoner, der har til formål at klarlægge informationer omkring den pågældende 

persons adfærd, motiver, attitude og følelser (Malhotra et al., 2017, s. 209). Ved dybdegående inter-
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views er respondenten i enerum med intervieweren, hvor intervieweren fungerer, som en aktiv del af 

interviewet, der skal stille spørgsmål, men samtidig lytte opmærksomt til respondents svar (Malhotra 

et al., 2017, s. 214). Dertil har formålet med disse interviews været, at be- eller afkræfte de kon-

klusioner, der drages på baggrund af den sekundære empiri, samt styrke den kildekritiske tilgang til 

den anvendte empiri og kvaliteten heraf. En ulempe ved interviewformen er dog, at der er tale om 

spørgsmål, der kan fortolkes forskelligt, hvorved resultaterne kan være vanskelige at tolke korrekt 

(ibid.). 

 

Derudover er der foretaget to fokusgruppeinterviews, der har til formål at opnå indsigt i de to identi-

ficerede målgrupper for Carlsberg. Det ene bestod af personer, der passede på den moderne mål-

gruppe, imens det andet bestod af personer, der passede på den klassiske målgruppe, hvorved vi 

formåede at opnå information omkring de to målgruppers købsvaner og forbrugerrejser. Fokusgruppe-

interviewene har, i modsætning til de dybdegående interviews, til formål, at skabe en dialog og 

diskussion mellem deltagerne, hvilket skal skabe en indsigt i, hvordan og hvorfor forbrugerne handler 

og tænker, som de gør (Malhotra et al., 2017, s. 183). I modsætning til de dybdegående interviews 

fungerer intervieweren ikke som en aktiv del af interviewet, men derimod som en moderator, der ved 

brug af en ustruktureret styreform, har til formål at sørge for, at der bliver åbnet op for en dialog 

mellem deltagerne (ibid.). Dette skal således skabe indsigter i deltagernes forskellige synspunkter og 

holdninger til det undersøgte. Teknikken kan dermed også åbne op for uventede svar, som kan give et 

nyt syn på problemstillingen (Malhotra et al., 2017, s. 184). Fokusgruppeinterviewet med den 

moderne målgruppe var bestående af seks personer, herunder to kvinder og fire mænd i alderen 24-38 

år, der foretrækker at købe bæredygtige produkter. Hertil bestod fokusgruppeinterviewet med den 

klassiske målgruppe af seks mænd i alderen 40-75 år, der alle interesserer sig for fodbold. 

Fokusgruppeinterviews skal ifølge teorien bestå af seks til ti personer fordelt i homogene grupper 

(Malhotra et al., 2017, s. 185). Homogenitet er essentielt at tage højde for ved sammensætningen af 

grupperne, således at deltagerne har demografiske og sociale ligheder. Dette kan forhindre konflikter 

og skabe naturlige omgivelser, der bidrager til en afslappet atmosfære, hvor deltagerne føler sig 

komfortable til at tale frit og dele personlige holdninger og meninger (ibid.). Fordelene ved brug af 

fokusgruppeinterviews er, at der i højere grad skabes synergi og snowballing effekt blandt deltagerne, 

som åbner op for mere information og nye vinkler (Malhotra et al., 2017, s. 187). Ulemperne ved 

fokusgruppeinterviews er, på samme måde som det gælder for de dybdegående interviews, at den 

indsamlede data nemt kan misfortolkes. Hertil kan moderatoren forstyrre diskussionen og lede den for 

meget i den retning moderatoren ønsker, som derved skaber et bias (ibid.).  
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De syv interviews blev alle foretaget ud fra en semistruktureret tilgang, da vi ønskede at skabe en 

dialog med de adspurgte på baggrund af en skræddersyet og hemmelig interviewguide (Malhotra, 

Nunan, & Birks, 2017, s. 209). Der var således mulighed for, at den adspurgte kunne svare frit og 

præge dialogen, samt plads til at stille uddybende spørgsmål undervejs. Dette havde til formål at 

skabe en bred indsigt og forståelse baseret på den adspurgtes viden, meninger og holdninger om 

afhandlingens genstandsfelt.  

 

Hertil blev der indsamlet kvantitativ data, som bestod af et spørgeskema, der blev besvaret af 121 

respondenter, bestående af danske forbrugere i alderen 18-82 år. Denne stikprøve vurderes at udgøre 

et tilstrækkeligt grundlag, hvorved dataen kan anvendes til at drage repræsentative konklusioner og 

indsigter. Den indsamlede primære empiri i form af den kvantitative og kvalitative data er valgt, da 

disse former for data vurderes at komplimentere hinanden og samlet give det største udbytte, da det 

skaber et solidt og repræsentativt datagrundlag.  

 

1.5.2 Kvalitetskriterier 

Undersøgelsernes validitet og reliabilitet er essentielt i forhold til vurderingen af afhandlingens 

videnskabelige karakter (Olsen & Pedersen, 2003, s. 271-273). Validiteten er et udtryk for den 

anvendte datas gyldighed, og hvorvidt dataen er fortolket korrekt (ibid.). Reliabiliteten omhandler 

derimod indsamlingen af dataen, og hvorvidt denne er pålidelig og fri for tilfældige målefejl (ibid.). 

Vi vil i denne afhandling gøre brug af metodetriangulering for at opnå høj validitet og reliabilitet 

(Andersen, 2014, s. 149). Metodetriangulering forekommer, når mere end én metode og datatype 

anvendes, nemlig hvor afhandlingen både anvender kvalitative og kvantitative metoder, samt primær 

og sekundær data (ibid.). Ved at benytte metodetriangulering, hvor undersøgelsen således bliver 

anskuet fra flere vinkler, vil niveauet af undersøgelsen samt afhandlingens videnskabelige karakter 

højnes (ibid.). Metodetriangulering sikrer således at alle relevante problemstillinger belyses, og at der 

opnås kvalificerede indsigter. Afhandlingen vurderes således at være af høj videnskabelig karakter.  

 

1.5.3 Begrebsdefinitioner: 

-   Brand awareness: provides a brand with familiarity and recall (Aaker & McLoughlin, 2010, 

s. 176-177).  

-   Brand equity: is a set of assets and liabilities linked to the brand (Aaker & McLoughlin, 2010, 

s. 176).  

-   Brand association: is attached to a firm and its brand. Can be key enduring business assets as 

they reflect the strategic position of the brand (Aaker & McLoughlin, 2010, s. 179).  
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-   Brand image: is the way the consumer actually perceives the visual or verbal expressions of a 

brand which leads to the psychological or emotional associations that the brand aspires to 

maintain in the mind of the consumer (Kotler et al., 2016, s. 426).  

-   Brand identity: is the way a company aims to identify or position itself or its product or ser-

vice in the minds of the consumer (Kotler et al., 2016, s. 426). 

-   Brand attitude: consists of all the thoughts, feelings, images, experiences and beliefs that are 

associated with the brand (Kotler et al., 2016, s. 426).  

-   Benefits: Product or service characteristics that customers perceive as advantageous (Kotler et 

al., 2016, s. 882).  

-   Buyer-hot-buttons: are motivations whose salience and impact on markets are significant and 

growing (Aaker & McLoughlin, 2010, s. 33).  

-   Multi-stakeholder perspektiv:  a multi-stakeholder perspective that enables firms to respond to 

the varied interests of all the individuals and groups that have a stake in the firm’s pursuit of 

profit (Chandler, 2016, s. 72) 

-   Pioneers: a person who is among those who first enter, thus opening it for occupation and de-

velopment by others (Dictionary, 2019). 

-   Samfundsansvar: “Vi kalder det jo ikke CSR, man kan sige ...Samfundsansvarlige virksom-

heder, er det som vi i virkeligheden også kalder meningsfulde virksomheder.” siger Olesen 

(2019, Interview 7).  

-   Samfundsambition: Virksomheder der har taget grundlæggende stilling til, hvad de tror på, 

står for, og hvilken rolle de vil spille i samfundet. Hvilket problem de vil løse, og hvad de vil 

bidrage med. De bruger kerneforretningen til aktivt og synligt at bekæmpe samfundsmæssige 

problemer og skaber tydelige anledninger til at aktivere og mobilisere medarbejdere og 

kunder til handling. Fordi de tror på det – og fordi det kvalificerer dem til succes i fremtiden 

(MäRK, 2019b). 

-   Demand spaces: Carlsberg ønsker at skabe vækst gennem ’Demand Spaces’, som er speci-

fikke forbrugssituationer, der bruges til at optimere og identificere vækstpotentialet for deres 

produkter. Det er lavet gennem en omfattende analyse af forbrugernes motivation, kon-

kurrenterne og øl-potentialet på tværs af 40+ markeder. Det færdige segmenteringsværktøj i 

form af demand spaces kan give indsigt i, hvad der driver forbruget af forskellige drikkevarer 

i forskellige forbrugssituationer (Hansen, 2018) 

-   Evoked set: Et antal af mærker forbrugeren allerede inden køb er bekendt med og positiv 

overfor, som forbrugeren overvejer i købssituationen (Belch, 2003, s. 116) 

-   Influencer marketing: Influencer marketing er en blanding af product marketing, PR og social 

marketing. Konceptet er altså baseret på, at virksomheden kommunikerer sit budskab via en 
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stemme (influencer), som forbrugeren ser op til og stoler på med det formål at skabe et 

mersalg (Thomsen, 2017). 

-   Micro-influencer: Brands og virksomheder har i mange år anvendt kendisser, sportsstjerner, 

musikere mv. til at markedsføre deres produkter via forskellige kanaler. Det nye i dag er dog, 

at ”den almindelige forbruger” – altså kunderne selv – er blevet de nye ”kendisser” og 

såkaldte micro-influencers (Jacobsen, 2018). 

1.6 Teori 

Det følgende afsnit har til formål at redegøre for de anvendte modeller og teorier i afhandlingen, som 

ikke er alment kendt.  

 

Teorier og modeller fra MäRK 

MäRK er en rådgivningsvirksomhed, der har til formål at inspirere og rådgive erhvervslivet til at 

engagere sig endnu mere i det samfund, de er en del af (MäRK, 2019c). MäRK arbejder ud fra en 

overbevisning om, at forudsætningen for virksomheders fremtidig succes er ved at skabe menings-

fulde og ansvarlige virksomheder (ibid.). De er specialiseret i at rådgive indenfor trends- og tendenser, 

forretningsudvikling og –modeller, CSR og bæredygtighed samt kommunikation, markedsføring og 

branding (ibid.). Det har derfor været relevant, at inddrage MäRKs definitioner og teorier i forbindelse 

med besvarelsen af afhandlingens problemstillinger.  

 

Nedenstående model er udviklet af MäRK og viser en oversigt over tre forskellige former for sam-

fundsansvar, hvorigennem det er muligt at vurdere virksomhedens ambitionsniveau (Olesen, 2019, 

Interview 7).  

 
Kilde: Olesen (2019, Interview 7), MäRK 2019c 
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De tre former for samfundsansvar er henholdsvis risikostyring, filantropi og samfundsambition. Ved 

Risikostyring handler virksomhedens samfundsansvar om at minimere virksomhedens negative aftryk 

på miljøet og omgivelserne gennem CSR rapportering, leverandørstyring og produktcertificering for 

at sikre forretningen og overholde lovgivningen (Olesen, 2019, Interview 7). Ved Filantropi handler 

virksomhedens samfundsansvar derimod om donationer, sponsorater, partnerskaber og kampagner, 

som defineres som “do good marketing”, hvor det handler om at gøre noget godt og kunne brande sig 

herpå (ibid.). Ved Samfundsambition handler virksomhedens samfundsansvar om, at virksomheden 

har defineret en klar samfundsambition, der er funderet i kerneforretningen og som har til formål at 

flytte hele forretningen til et nyt niveau, hvor det skaber værdi for både medarbejdere, samfundet og 

forbrugere.  
 

Nedenstående model er ligeledes udviklet af MäRK og har til formål at identificere, hvorvidt 

virksomheden er såkaldt future fit til fremtidens øgede krav og forventninger til virksomhedens sam-

fundsansvar. 

  

Kilde: Olesen (2019, Interview 7), MäRK 2019a 

Dette gøres gennem fire steps, som er henholdsvis forstå, finde, forløse og formidle (MäRK, 2019a). 

Første step, forstå, handler om at virksomhederne skal forstå den verden de lever i (ibid.). Det næste 

step finde, handler om at identificere virksomhedens samfundsambition og dermed den form for 

samfundsansvar, de ønsker at tage (ibid.). Det næste step er formidle, hvor det handler om, hvordan 

samfundsambition skal kommunikeres (ibid.). Afslutningsvis er forløse, som handler om, hvordan 

virksomheden internt skal integrere samfundsambitionen i virksomheden, og hvorledes de skal 

arbejde med denne (ibid.).  

Point of Parities og Point of Differences  

Point of Parities og Point of Differences er en teoretisk model, der har til formål at se på virksom-

hedernes position på markedet ved at se på, hvorledes virksomheden afskiller sig fra konkurrenterne 



   Kandidatafhandling  Tara Gaard Grønlund 
 15. maj 2019 Julie Skou Fahrenkrug 
  

  
  

  17  

(Kotler et al., 2016, s. 360-361). Dette gøres ved at se på forskelle og ligheder mellem aktørerne på 

markedet, ved at identificere relevante Point of Differences og Point of Parities (ibid.). Point of 

Differences er attributter og benefits, som forbrugerne i høj grad forbinder med virksomhedens brand, 

og som de ikke mener, at de kan finde i samme grad hos et konkurrerende brand (ibid.). Point of 

Differences er således bestående af unikke attributter og benefits, hvorpå en virksomheds varer eller 

tjenesteydelser adskiller sig fra konkurrenterne, som er afgørende for virksomhedens konkurrence-

dygtige brandpositionering (ibid.). Point of Parities er derimod attributter og benefits, som ikke 

nødvendigvis er unikke for den enkelte virksomhed, men som ligeledes findes hos de konkurrerende 

brands og således udgør attributter og benefits, der er fælles for produktkategorien (ibid.).   

Aristotle’s Modes of Persuasion  

The modes of persuasion består af appelformerne Ethos, Pathos og logos (Holk, 2018, s. 142-143). 

Ethos er den appelform, der giver budskabet autoritet og troværdighed (ibid.). Det er evnen til at 

overbevise publikum om, at talspersonen er kvalificeret til at tale om det pågældende emne. Dette kan 

være en kendt person, professor, forretningsmand eller enhver anden ekspert i forbindelse med det 

pågældende emne. Pathos er den appelform der, appellerer til følelser (ibid.). Det kan være i form af 

historiefortælling, en metafor, eller en lidenskabelig levering, som kan appellere til forbrugernes 

følelser i form af frygt, håb, glæde mm. Pathos kan være særdeles kraftfuldt, men kommunikationen 

kan ikke udelukkende afhænge af brugen af Pathos. Logos er den appelform, som bruger fakta og tal, 

der understøtter kommunikationen eller talerens budskab (ibid.). Ethos, Pathos og Logos bruges ofte i 

samspil, da Ethos og Logos understøtter hinanden, imens Pathos tilføjer en følelsesmæssig værdi 

(ibid.).  

 

Paid, owned og earned media  

Paid, owned og earned media bygger på konceptet om at omdanne potentielle forbrugere fra at være 

strangers til fans (Holk, 2018, s. 142-143). Paid media er de medier, som virksomheder betaler for, 

hvilket eksempelvis kan være print, tv, radio, outdoor, in-store, biograf mm. (ibid.). Disse benyttes til 

at eksponere såkaldte strangers, som er potentielle kunder. Owned media er derimod de medier, som 

virksomheden selv råder over og kontrollerer, som kan være virksomhedens hjemmeside, facebook 

side, brochurer, apps mm., der benyttes til at kommunikere med virksomhedens eksisterende kunder 

(ibid.). Afslutningsvis er der earned media, som er platforme, der ikke styres eller kontrolleres af 

virksomheden selv, men i stedet er der, hvor virksomhedens såkaldte fans befinder sig og deler 

oplysninger omkring virksomhedens produkt (ibid.). Dette kan være gennem word of mouth, sociale 

medier, blogs og forummer. For at flytte forbrugerne fra at være strangers til fans og dermed opnå 

earned media, skal virksomheden således både benytte paid og owned media (ibid.).  
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2. Analyse af Carlsberg 

2.1 Ekstern analyse 

Den eksterne analyse har til formål at belyse virksomhedens eksterne miljø og vil således skabe et 

overblik over markedssituationen samt virksomhedens kunder og konkurrenter. Denne analyse vil 

hertil identificere de muligheder og trusler, som Carlsberg står over for, ved at analysere de eksterne 

faktorer, som Carlsberg ikke har direkte kontrol over (Aaker & McLoughlin, 2007, s. 18-23).  

2.1.1 Introduktion til markedet  

Dette afsnit har til formål indledningsvist at kortlægge situationen på det danske ølmarked, herunder 

dets udvikling gennem tiden, samt de nuværende aktører og tendenser.   

 

I Danmark stammer størstedelen, bestående af 77%, af det samlede ølsalg fra off-trade markedet i 

form af dagligvarebutikker og kiosker (Bryggeriforeningen, 2019a). Priserne på øl i Danmark er 

blandt Nordeuropa og nordens laveste, når der korrigeres for moms og afgifter, hvortil pris-

udviklingen på markedet i mange år har være uændret, men det ses, at prisen så småt er begyndt at 

stige (Bryggeriforeningen, 2019e). Prisudviklingen på ølmarkedet er dog fortsat mindre end pris-

udviklingen generelt er på andre varer i Danmark (Bryggeriforeningen, 2019d). “Købere i super-

markeder bruger ikke meget tid. Det er få sekunder man kigger og så tager man en beslutning.” 

fortæller Stephanie Illgner, som er Global Marketing Director hos Carlsberg (2019, Interview 1). Øl er 

hertil kategoriseret som et lavinvolveringsprodukt uden skifteomkostninger, da købsprocessen er kort 

og ofte baseret på vanemæssige beslutninger, da forbrugerne har et højt kendskab til de forskellige 

brands og der derfor sjældent foretages yderligere informationssøgninger i købssituationen (ibid.).  

 

Ølmarkedet er et udviklet marked, som fortsat er i vækst og er kendetegnet ved høj konkurrence, hvor 

størstedelen af konkurrencen stammer fra få, men store udbydere, som producerer både lokale, 

nationale og globale ølbrands (Euromonitor, 2018). Derudover distribuerer flere af bryggerierne 

ligeledes også andre globale brands på det danske marked, hvorfor der er stor konkurrence om 

markedsandelene, hvilket har betydet, at der er en tendens blandt disse virksomheder til at opkøbe 

mindre bryggerier for at øge deres markedsandel, størrelse og kapacitet (Beck, 2018b).  
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Figur 1 viser en oversigt over markedsandelene 

for de primære aktører på ølmarkedet, hvoraf det 

fremgår, at Carlsberg har den suverænt største 

markedsandel på 53%, hvorefter Royal Unibrew 

besidder den næststørste markedsandel på 24% 

(Euromonitor, 2018).  

 

Jf. Bilag 1, ses en oversigt over de mest solgte øl 

brands i Danmark, hvor det ligeledes fremgår at 

Royal Unibrew og Harboe er Carlsbergs to største konkurrenter på markedet. Dette bekræftes 

ligeledes af Carlsberg selv i følgende udsagn: “Vores største konkurrenter er Royal Unibrew og 

Harboe, samt Heineken, som bliver distribueret af Royal Unibrew.” (Illgner, 2019, Interview 1). 

Derudover identificeres verdens største bryggeri, Anheuser Busch InBev, også som værende en af 

Carlsbergs hovedkonkurrenter, trods det faktum at de endnu ikke er dominerende på det danske 

marked. Royal Unibrew, Harboe og Anheuser Busch InBev vurderes derfor at være Carlsbergs 

primære konkurrenter, hvorfor den videre analyse vil fokusere på disse, hvortil det følgende afsnit vil 

bestå af en gennemgang af disse bryggerier.  

 

Royal Unibrew blev stiftet i år 1856 under navnet Bryggerigruppen og er i dag den anden største 

bryggerikoncern i Danmark (Royal Unibrew, 2019a). Royal Unibrew fik i år 2005 navnet, Royal 

Unibrew, efter sammenlægningen af fire danske bryggerier (ibid.). Royal Unibrew har ølbrands som 

Royal, Heineken og SOL, hvortil deres hovedmarkeder er bestående af Danmark, Finland, Italien og 

Tyskland (ibid.). I år 2017 havde de en omsætning på 6,4 milliarder kr. og beskæftiger ca. 2.300 

medarbejdere (ibid.). Deres mission er, at gøre sit bedste for at bidrage til de gode øjeblikke og 

opfylde forbrugernes behov for kvalitetsdrikkevarer, imens deres vision er, at udvikle deres position 

som førende udbyder af drikkevarer på europæiske markeder (ibid). Royal Unibrew har ligesom 

Carlsberg fokus på CSR, som værende en integreret del af deres virksomhed og processer (Royal 

Unibrew, 2019b). De arbejder ligeledes med FN’s 17 verdensmål og har fokus på at optimere deres 

værdikæde. De har blandt andet fokus på klimaet i forhold til deres brand Egekilde, som er et CO2 

neutralt produkt (ibid.). Royal Unibrew er den største konkurrent til Carlsberg på det danske marked, 

da de ligeledes tilbyder velkendte ølbrands.  

 

Harboe er ligeledes en dansk bryggerikoncern, hvis største markeder er Danmark, Norge, Sverige, 

Baltikum og Tyskland samt det dansk-tyske grænseområde (Harboe, 2019a). Harboe har modsat de 

andre fokus på discountkæder og retter deres produkter mod private-label-segmentet til attraktive 
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priser. Deres fokus er på at beskytte deres veletablerede position på et stærkt konkurrencepræget 

marked (ibid.). Harboe har en CSR-strategi, hvor de har fokus på at skabe vækst med et bæredygtigt 

grundlag. De har fokus på følgende fire områder: klima og miljø, medarbejdere og arbejdsmiljø, 

kvalitet og sundhed samt relationer til omverdenen (Harboe, 2019b). Harboe har ikke, som Carlsberg, 

en særskilt CSR-strategi, men i stedet fokus på årlige planer, hvor tiltag skrives ind i deres årsrapport 

(ibid.). Deres målsætning er at minimere ressourceanvendelse under produktionen og optimere 

produktionsfaciliteterne og produkt- samt emballageudvikling for at minimere miljøpåvirkningen 

(ibid.). Der fremlægges dog ikke reelle tiltag eller tidsestimater til at understøtte disse målsætninger.  

 

Derudover er der den belgiske bryggerikoncern, Anheuser Busch InBev, som er et resultat af en række 

fusioneringer imellem verdens største ølbryggerier. Den seneste fusion betød, at Anheuser Busch 

Inbev i dag er verdens største ølproducent, der har en portefølje bestående af velkendte mærker fra 

Belgien, Canada, Tyskland og Brasilien (Finans, 2019). Anheuser Busch InBev har mærker som 

Corona, Budweiser, Leffe og Stella Artois, som de har planer om at øge salget af og gøre deres 

ølmærker mere fremtrædende i Danmark i fremtiden (ibid.). Virksomheden har ligeledes fokus på 

bæredygtighed og har i den forbindelse opsat en række ambitiøse mål for år 2025. De ønsker at 

bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og har et bevidst fokus på at bidrage til 

fremskridt mod de mål, hvor de kan bruge deres størrelse og partnerskaber til at drive meningsfuld og 

positiv forandring i verden (ABInbev, 2019). På nuværende tidspunkt udgør Anheuser Busch InBev 

ikke en reel trussel for Carlsberg på det danske marked, men grundet virksomhedens størrelse, samt 

det faktum at de har planer om at investere kraftigt i det danske marked i fremtiden, er det realistisk at 

denne aktør fremover vil blive en af Carlsbergs hovedkonkurrenter (Sennov, 2017).   

 

I år 2017 var det rekordår for Danmark, hvor der blev lanceret 1.622 nye øl på markedet (Olesen, 

2018). Derudover er det danske ølmarked et marked i vækst, da der i år 2017 ligeledes åbnede 30 nye 

bryggerier, som betyder, at der i alt findes 197 bryggerier i Danmark (ibid.). Der ses en stigende 

tendens på markedet inden for lancering og salg af specialøl også kaldet craft beers (Bryggeri-

foreningen 2019). Markedet for specialøl befinder sig i dag på 9% sammenlignet med 2,6% i år 2006 

(Ale, 2018). Denne trend er adopteret fra USA, hvor det handler om kvalitet frem for kvantitet 

(Olesen, 2018). Warpigs, Mikkeller og BRUS er blandt de specialøl bryggerier, der årligt lancerer 

flest nye øl og har hurtigt fået stor succes, da de appellerer til forbrugernes øgede efterspørgsel på 

lokalt bryggede håndværksøl (ibid.). Dog er de store aktører på markedet, som Carlsberg og Royal 

Unibrew, også begyndt at følge denne trend og har fået øjnene op for forbrugernes efterspørgsel 

herpå. Carlsberg lancerede i år 2017 34 nye øl, som er drevet af lanceringen Crafted By, hvor 

forbrugerne individuelt kan skræddersy øl til privatpersoner og virksomheder (Craftedby, 2019). 
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Hertil har Carlsberg ligeledes en bred produktportefølje af specialøl, herunder Jacobsen, Grimbergen 

og Kronenbourg. “Craft beers gør også noget positivt for ølmarkedet. For craft beer har sørget for, at 

der er mere fokus på øl og flere der smager på øl, så det skal faktisk ikke undervurderes. Vi er glade 

for de nye øl, som kommer på markedet. Der er lige pt en stor trend indenfor craftbeer, som fx. 

Mikeller, brus etc.” (Illgner, 2019, Interview 1). Carlsberg mener, at trenden i form af craft beers har 

en positiv indflydelse på Carlsberg og ølmarkedet generelt, hvoraf efterspørgslen er et udtryk for, at 

forbrugerne foretrækker kvalitet frem for kvantitet. Hertil lyder det fra Illgner (2019, Interview 1) 

“Der er mange ting som kommer og går, imens vores kerneforretning, som er pilsneren, den bliver. 

Jeg tror også det fortsat bliver den største øl variant”. Det er muligt at specialøl blot er en trend i 

markedet, men de er alligevel med til at presse kvaliteten af den klassiske pilsner, som dog stadig er 

danskernes favoritøl, hvortil to ud af tre øl, solgt i år 2017, var en almindelig pilsner (Bryggeri-

foreningen, 2019c).  

 

En anden samfundstendens, som har påvirket ølbranchen er sundhedsbølgen, der har skabt efterspørg-

sel på alkoholfrie øl (Beck, 2018a). Carlsberg, Royal Unibrew og Harboe konkurrerer derfor også om 

den voksende andel af danske forbrugere, som foretrækker at drikke alkoholfrie øl. Carlsbergs 

alkoholfrie øl, Carlsberg Nordic, har været med til at øge deres markedsandele i forhold til de to 

konkurrenter, hvorfor Carlsberg nu besidder den største markedsandel (ibid.). Dog er markedet for 

alkoholfrie øl blot bestående af en andel på 1,1% af det samlede ølsalg, men er et område, der 

forventes at vækste i fremtiden (ibid.).  

2.1.2 Omverdensanalyse 
Dette afsnit har til formål at klarlægge og identificere, hvilke eksterne forhold i omverden, der 

påvirker og har betydning for virksomhederne i markedet. En forståelse for makromiljøet og de 

eksterne faktorer, der påvirker virksomheden, såsom forbrugertendenser, teknologisk udvikling og 

sociale, politiske samt juridiske kræfter, har betydning for alle aktørerne på markedet, herunder 

Carlsberg, dets konkurrenter, leverandører, distributører og kunder (Kotler et al., 2016, s. 152). 

Omverdensanalysen tager udgangspunkt i Porters PESTEL-analyse, som består af følgende seks 

områder: Political-, Economical-, Social-, Environmental- og Legal factors (ibid.). Makromiljøets 

seks eksterne faktorer er vigtige at tage højde for, for at få en forståelse af den omverden, som 

virksomheden opererer i, samt skabe et overblik over de muligheder og trusler, som har indflydelse på 

ølbranchen og Carlsbergs fremtid. De seks eksterne faktorer vil i analysen blive beskrevet og gennem-

gået separat, med det formål at identificere, hvilke af disse, der har betydning for virksomhedens 

forretningsområder, samt hvorledes disse forhold vil udvikle sig fremover, og hvilke konsekvenser 
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dette vil have for virksomheden. Miljø og lovgivningsmæssige faktorer er slået sammen til ét punkt, 

da dette findes mest relevant.  

 

Politiske forhold 

Danmark har en af Europas højeste afgifter på øl, hvilket er væsentligt at tage højde for. Danmark er 

dog det land i Norden og Nordeuropa med de laveste priser på øl, hvor moms og afgifter udgør 42% 

af prisen (Bryggeriforening, 2019e). Afgiften betales på baggrund af alkoholindholdet af den færdige 

øl, hvilket betyder, at en øget alkoholprocent medfører en højere afgift (Bryggeriforening, 2019f). 

Afgiften har været stillestående siden år 2004 og ligger på 85 øre for en almindelig pilsner på 33 cl. 

med et alkoholindhold på 4,6% (Skatteministeriet, 2019). Hertil er der også en emballageafgift ved 

brug af glas, plast eller metal med et pålagt krav om pant- og returordning, hvorved afgiften vil være 

den samme, uanset om der er tale om en glasflaske eller metaldåse (Bryggeriforening, 2019g). 

Afslutningsvis vil øllen også pålægges moms på 25%, som svarer til den højeste momssats i Europa 

(Bryggeriforening, 2019f). Høje afgifter har derfor stor indflydelse på prisen, da den påvirker 

markedets forbrug og ikke mindst omfanget af grænsehandel samt illegal import. Niveauet for afgifter 

på substituerende produkter er ligeledes et forhold, der kan påvirke markedet. Dette skete eksempelvis 

i år 2003, da afgiften på spiritus blev nedsat, hvilket ledte til et fald i forbruget af øl (Dansk Erhverv, 

2017). Den nuværende regering vil i den kommende finanslov sænke afgiften på øl og vin for at gøre 

varerne mindre følsomme over for grænsehandel, som vil have en positiv indflydelse på prisen for øl 

og dermed markedet (Bendtsen, 2018). Fremtidige afgiftsreguleringer vil således påvirke producen-

terne på markedet, da dette i høj grad har betydning for prisen på produkterne. Derudover er det 

sandsynligt, at der i fremtiden vil blive pålagt virksomhederne en miljøorienteret regulation i form af 

produkternes emballage, hvilket ligeledes kan påvirke virksomhederne i branchen.  

 

Derudover er ølmarkedet underlagt en aldersgrænse for køb af øl, som i dag er 16 år på off-trade 

markedet, imens den på on-trade markedet er 18 år. En ændring i aldersgrænsen vil påvirke salget, da 

en højere aldersgrænse vil fjerne en del af forbrugerne, som alt andet lige vil få salget til at falde. Man 

kan dog forvente at dette vil resultere i, at flere forbrugere under aldersgrænsen vil anskaffe produk-

terne andetsteds fra, hvorfor dette muligvis ikke vil have så stor påvirkning på salget, som først 

antaget.  

 

Økonomiske forhold 

Den generelle økonomi blandt indbyggerne i Danmark har indflydelse på forbrugernes købsvaner og 

således også på virksomhedsstrategien (Aaker & McLoughlin, 2007, s. 99). De økonomiske forhold er 

derfor vigtige for Carlsberg, da deres produkter er meget prisfølsomme og dermed også påvirket af 
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konjunktursvingninger. Finanskrisen i år 2008 medførte et stort fald i efterspørgsel på mange 

forbrugsgoder, hvilket har påvirket virksomhedernes økonomi negativt. I dag ses der dog fremgang i 

danskernes økonomi, hvilket medfører, at danskerne fremover vil være i besiddelse af et højere 

rådighedsbeløb (Kristensen, 2018). Dette skyldes til dels en stigning i danskernes lønninger, imens 

prisstigningerne fortsat er uændrede (ibid.). Hertil har der også været højere boligpriser og større 

jobsikkerhed i Danmark, der er med til at øge forbruget, da det skaber tryghed overfor den økono-

miske udvikling (Nationalbanken, 2018). Danmark har de seneste år befundet sig i højkonjunktur med 

økonomisk vækst, som har betydet et lavt renteniveau til at understøtte økonomien under dette 

opsving (ibid.). Dog er der sket en forringelse af forbrugertilliden, hvilket kan være en indikator på, at 

væksten fremadrettet vil stagnere (ibid.). Der er derfor udsigter til, at den økonomiske fremgang vil 

fortsætte de kommende år, men i et mere moderat tempo end tidligere (ibid.).  

 

Prisudviklingen på råvarerne til ølproduktionen har ligeledes indflydelse på markedet. Den varme 

sommer i år 2018 har betydet mangel på nedbør, hvilket skaber vanskeligheder i forbindelse med 

dyrkning af råvarer til ølproduktionen (Brandsen, 2018). Tørken har haft konsekvenser for volumen 

og kvaliteten af råvarerne, hvor specielt høsten af kornsorter blev delvist ødelagt, som har ført til en 

prisstigning på næsten 40% sammenlignet med sidste år (Kragballe, 2018). “Vi holder selvfølgelig øje 

med humlehøsten. Øl består af fire ingredienser, også malt, gær og vand, men humle er en 

hovedingrediens i øl, og derfor påvirker humlehøsten selvfølgelig alle bryggerier, men jeg kan ikke 

sige, om det vil betyde højere priser i Danmark. Det ved vi ikke endnu” siger Carlsbergs pressechef 

Kasper Elbjørn (Brandsen, 2018a).   Ifølge en analyse fra investeringsbanken Berenberg betyder 

stigende priser på råvarer, at ølproducenterne kan forvente en stigning i produktionsomkostningerne 

på omkring 16%, hvilket kan have betydning for prisen på det færdige produkt (Brandsen, 2018b). 

“Selvom det er let at forklare, hvorfor vi skal øge priserne, med henvisning til den dårlige høst, så er 

spørgsmålet alligevel, hvordan kunderne reagerer.” siger Carlsbergs topchef Cees’t Hart (ibid.). 

Carlsberg anerkender, at en prisstigning på råvarene er et problem, som kan få indflydelse på prisen 

på produktet. Det ekstraordinære danske sommervejr i år 2018 skabte dog ikke alene negative 

resultater, men medførte at Carlsberg oplevede det bedste resultat for sommerperioden i 10 år 

(Brandsen, 2018a). 

 

Kulturelle forhold 

I Danmark associeres øl i høj grad med socialt samvær i form af fodbold, fester og fællesskaber. Øl er 

en traditionel del af den danske kultur, hvorfor livsstilsændringer og trends i samfundet har stor 

indflydelse på ølmarkedet. Øl er en alkoholisk drik, som indeholder en del kalorier, hvilket eksempel-

vis kan blive påvirket af den nuværende sundhedsbølge, hvor der er øget fokus på fedme, sundhed og 
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lightprodukter. Producenterne har lyttet til denne trend, hvorved der både er blevet lanceret light- og 

alkoholfrie produkter. Derudover har der de seneste år været et stort fokus på miljøet og bære-

dygtighed, som også har ramt ølbranchen. Dette har betydet, at specielt emballagen er blevet udfordret 

af forbrugerne, som nu stiller nye krav til genbrugsmaterialer og mindre miljøskadelige alternativer 

(Carlsberg, 2019b). Der ses yderligere en efterspørgsel efter flere økologiske produkter, som ligeledes 

har fået branchen til at lancere økologiske ølvarianter. Det er derfor essentielt at producenterne følger 

livsstilsændringer og trends i samfundet for at følge med forbrugernes efterspørgsler, hvilket stiller 

høje krav til deres produktionsmuligheder samt at virksomhederne er omstillingsparate og kunde-

orienterede.  

 

Teknologiske forhold  

Hastigheden af udviklingen i markedet stiller høje krav til producenternes teknologiske udvikling 

samt forskningsaktiviteter. Dette gælder specielt muligheden for produktudvikling, som tidligere 

nævnt er et vigtig element for branchen. Her har Carlsberg en fordel i form af deres centrale fokus på 

forskning, hvortil de besidder et stort internt forskningscenter (Illgner, 2019, Interview 1). Dette 

betyder, at de kan videreudvikle deres produktionsmuligheder og har nemmere ved at følge med 

markedets udvikling og forbrugernes efterspørgsel.  

 

Miljø- og lovgivningsmæssige forhold 

Øl er et rusmiddel, hvorfor det er underlagt en række restriktioner inden for markedsføring og salg af 

produkterne. Branchen er underlagt markedsføringsloven, hvor der gælder generelle regler omkring 

god markedsføringsskik og vildledende markedsføring. Hertil oprettede branchen i år 2000 en række 

retningslinjer for markedsføring af alkoholiske drikkevarer, som skal sikre etiske standarder og 

forpligte til ansvarlighed (Bryggeribranchen, 2019h). Dette bliver påset af Alkoholreklamenævnet, 

som skal sikre at branchens producenter overholder retningslinjerne (ibid.). Retningslinjerne gælder 

eksempelvis aldersgrænsen, hvor producenterne ikke må markedsføre sig overfor børn og unge. 

Markedsføringen må heller ikke opfordre til umådeholdent forbrug af alkohol samt reklamere for 

positiv virkning ved indtag af alkohol, da den skal tage hensyn til sociale og sundhedsmæssige 

aspekter i samfundet (ibid.). Hertil har Carlsberg gjort dette område til en del af deres bæredygtig-

hedsstrategi, Together Towards Zero, med dagsorden Zero Irresponsible Drinking, hvor de har fokus 

på, at deres produkter bliver konsumeret fornuftigt og ikke forårsager ulykker (Carlsberg 2019g, s. 3).  

 

Et større fokus på miljøet og bæredygtighed påvirker forbrugernes forbrug og derigennem virksom-

hederne i branchen (Leonidou et al., 2012, s. 2). Det er specielt miljømæssige krav til producenternes 

emballage, som de seneste år har vist sig at være af stor betydning for forbrugerne (Carlsberg, 2019b). 
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Dette har afledt et fokus på, at videreudvikle emballage i form af mindre miljøskadelige alternativer 

ved brug af genbrugsmaterialer. Hertil har vi i Danmark stort fokus på retursystemer, hvor alle dåser 

og flasker indsamles og pantes til genanvendelse. Det er som virksomhed relevant at sætte den 

miljømæssige dagsorden og tage ansvar, da det blandt andet er det, forbrugerne efterspørger i dag 

(Leonidou et al., 2012, s. 2). Klimaforandringerne er en voksende dagsorden, som kun forudsiges at 

blive mere massiv i fremtiden (Lerche-Gredal, 2019, Interview 2). Her er det især essentielt, at en 

virksomhed som Carlsberg går ind og tager et standpunkt i denne agenda, da de grundet deres 

størrelse har mulighed for at gøre en forskel og ændre deres miljømæssige aftryk (ibid.). Forskning af 

miljømæssige alternativer, vil være en stor investering for virksomhederne og yderst ressource-

krævende, men det er dog sandsynligt, at der i fremtiden vil komme flere love, krav og reguleringer 

inden for miljøområdet. Dette vil betyde, at virksomhederne vil være nødsagede til at blive grønnere 

og gå ind i denne dagsorden, hvorved denne investering vil gavne på længere sigt.  

 

Det antages, at dette er et område, som samfundet og regeringen i fremtiden vil have større fokus på, 

hvorved det er realistisk, at der fastsættes nye restriktioner for producenternes miljø- og forurenings-

forhold. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne er omstillingsparate overfor fremtidige miljømæssige 

ændringer i loven. I år 2018 blev der indsamlet over 65.000 underskrifter til et borgerforslag om en ny 

dansk klimalov (DR, 2019). Denne ville sætte en klar ramme for den danske klimaindsats, hvor miljø 

og bæredygtighed skulle være et centralt mål for hele samfundet, som derfor ville have stor betydning 

for branchens producenter, der ville blive tvunget til at omlægge deres produktion og tænke miljø-

orienteret (WWF, 2019). En mere udførlig og krævende klimalov vil derfor være ressourcekrævende 

for virksomhederne i Danmark, hvis deres produktion og processer ikke er omstillingsparate over for 

grønnere tiltag. Derudover gik alle landets folkeskoleelever i år 2019 på gaden i forbindelse med en 

international klimademonstration mod regeringens manglende miljøfokus, som blev ledt af den 16-

årige svenske klimaaktivist, Greta Thunberg, som nu også er nomineret til Nobels fredspris (Ritzau, 

2019). Selvom borgerforslaget om en dansk klimalov ikke blev stemt igennem i Folketinget, er disse 

eksempler blot enkeltstående beviser på, hvor samfundet og den nye generation er på vej hen. Der ses 

en tydelig tendens til, at klima og miljø står højest på dagsorden hos de yngre generationer, som er 

noget virksomhederne i Danmark skal tage højde for fremover.   

2.1.3 Konkurrentanalyse 

Følgende afsnit har til formål at skabe forståelse for konkurrenceintensiteten i branchen ved an-

vendelse af Porters Five Forces (Kotler et al., 2016, s. 296). Analysen ser på fem konkurrence-

mæssige kræfter, som Porter (1979) mener, definerer den samlede konkurrenceintensitet i branchen. 

De fem kræfter er henholdsvis den interne rivalisering i branchen, kundernes forhandlingsstyrke, 
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leverandørernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere på markedet samt truslen fra substi-

tuerende produkter (Porter, 1979, s. 287-298). Analysen anvendes herigennem til at skabe et overblik 

over branchen og konkurrenterne på markedet, samt til at tydeliggøre, hvilke eksterne kræfter i 

markedet, der har størst indflydelse på Carlsberg og deres position. Herudover beskriver analysen de 

styrende kræfter for konkurrencen på markedet og bidrager således til at identificere fordelagtige 

strategiske handlinger og positioner på markedet. Nedenstående model, viser et overblik over 

ølbranchens fem kræfter og deres respektive trusselsniveau.  

 
Model 2: Porters Five Forces for ølmarkedet (Egen tilvirkning) Kilde: Michael Porter, 1979 

 

Leverandørenes forhandlingsstyrke  

Leverandørernes forhandlingsstyrke henviser til niveauet af magt, som leverandørerne har over for 

virksomheden (Kotler et al., 2016, s. 296). Råvarerne malt, humle, gær og vand er essentielle for, at 

virksomheden kan producere øllen, hvorfor leverandørerne har en del forhandlingsstyrke. Det er 

vigtigt, at virksomhederne kan stole på, at deres leverandører lever op til de aftaler, der er indgået om 

kvalitet, pris og punktlighed, således at dette ikke får betydning for produktionen og salget. Dog 

gælder det, at de anvendte råvarer til produktion af øl, ikke er unikke, men der er derimod tale om en 

række standardvarer, hvilket svækker leverandørernes forhandlingsstyrke, da virksomheden kan finde 

en erstatningsleverandør. Derudover har Carlsberg været i branchen i mange år og derigennem 

opbygget en lang række relationer og samarbejder med faste leverandører, som således har resulteret i 

gensidig afhængighed, der betyder, at forhandlingsstyrken er gensidig. På baggrund heraf vurderes 

leverandørernes forhandlingsstyrke at være lav. 
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Kundernes forhandlingsstyrke  

Kundernes forhandlingsstyrke viser, hvor meget magt og indflydelse kunderne har på virksomheden 

(Kotler et al., 2016, s. 296). Denne parameter vil derfor give en indikation af, hvilken betydning b2b 

kunderne og forbrugerne har på det konkurrencemæssige pres, der er på markedet (Kotler et al, 2012, 

s. 333). Markedets b2b kunder vil hovedsageligt være bestående af direkte kunder i form af super-

markedskæder og kiosker, som distribuerer virksomhedens produkter. Forhandlingsstyrken vurderes 

på baggrund heraf ligeledes at være afhængig af end-useren, som er forbrugerne, der i sidste ende 

køber produktet.  

 

B2b kunderne har en forhandlingsstyrke i forhold til pris, mængde og leveringstid. De fleste danske 

supermarkeder er ejet af store supermarkedskæder, hvilket betyder, at de enkelte b2b kunder råder 

over store dele af off-trade markedet, hvor ølproducenterne gerne vil være repræsenteret og således 

optræde som en del af supermarkedernes sortiment. Dette er yderst vigtigt for ølproducenterne, da 

forbrugernes købsbesluting tages inden for få sekunder ud fra, hvilke brands, der er tilgængelige i 

købssituationen, hvorfor det er essentielt for ølproducenterne at være repræsenteret i supermarkeds-

kædernes sortiment (Illgner, 2019, bilag 1). Derfor befinder ølproducenterne sig ikke i en situation, 

hvor de kan stille store krav, da supermarkedskæderne blot kan fravælge deres produkter. Derimod 

gælder det, at ølproducenterne, afhængigt af sin størrelse, råder over produkter, som b2b kunderne 

gerne vil have i deres butikker, da efterspørgslen fra forbrugerne er høj, hvilket mindsker b2b kunder-

nes forhandlingsstyrke.  

 

Forbrugernes forhandlingsstyrke er yderst påvirket af prisen, da der er tale om et lavinvolverings-

produkt, hvilket medvirker til en højere prisfølsomhed hos den enkelte forbruger, som giver 

forbrugerne en vis grad af forhandlingsstyrke.“Prisen er en meget afgørende faktor, men jo stærkere 

et brand, jo mindre vejer prisen” siger Illgner (2019, Interview 1). Hertil viste vores spørgeskema-

undersøgelse, at smag og kvalitet er de to faktorer, der har størst betydning for respondenternes valg 

af øl, hvorved ølproducenterne, ved at skabe produktporteføljer med forskellige brands og typer af øl, 

kan appellere til forskellige situationer og præferencer hos forbrugerne (Bilag 2). Dog ses det, at 

prisen stadig er blandt de vigtigste faktorer, hvilket betyder, at forbrugernes forhandlingsstyrke er høj 

på baggrund af den høje prisfølsomhed (Bilag 2). Kundernes samlede forhandlingsstyrke vurderes på 

baggrund heraf at være høj, da både b2b kunderne og forbrugerne har en forholdsvis høj magt og 

indflydelse på købet.  
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Truslen fra nye indtrængere  

Truslen fra nye indtrængere omhandler potentielle nye virksomheder, der ikke er konkurrenter endnu, 

men som har potentiale til at blive det, hvis de vælger at trænge ind på markedet (Kotler et al., 2016, 

s. 296). Det gælder, at der for meget attraktive markeder med høj vækst, hvor indtjenings-

mulighederne er store, vil være større sandsynlighed for nye indtrængere end det gælder for markeder, 

hvor indtjeningsmulighederne er små (ibid.). 

 

Adgangsbarriererne på ølmarkedet vurderes at være høje, da der i forvejen er en række få, men store 

veletablerede aktører på markedet, som gør det svært for nye indtrængere. Det kræver ligeledes høj 

kapital at blive ølproducent, da der skal investeres i fabrikker med teknologi og udstyr til at producere 

øllene samt lager og ressourcer til distribution. De høje adgangsbarrierer sammenlagt med, at der er 

tale om et marked med høj konkurrence, vil derfor gøre det svært for en ny aktør at trænge ind, 

konkurrere og tjene penge på markedet. Der er de seneste år åbnet flere mikrobryggerier i Danmark, 

som er et resultat af udviklingen i danskernes efterspørgsel på specialøl. Mikrobryggerier starter fra 

bunden uden at have et etableret brand, hvorfor disse nye aktøreres indtrængen på markedet udgør en 

potentiel trussel. Denne trussel vurderes dog at være relativt lille grundet mikrobryggeriernes 

manglende viden, størrelse og kapital, der gør det svært for dem at konkurrere med de store 

ølproducenter. Truslen vurderes derfor ikke at være høj fra nystartede bryggerier, men derimod at 

komme fra globale producenter. Der forelægger færre adgangsbarrierer for veletablerede globale 

producenter i forbindelse med at ekspandere til nye markeder, da de i forvejen besidder værdifulde 

ressourcer og kapabiliteter. På baggrund heraf vurderes den overordnede trussel fra nye indtrængere 

på ølmarkedet at være lav til middel.  

 

Truslen fra substituerende produkter  

Substituerende produkter er produkter, der kan erstatte øl, da de dækker det samme behov hos 

forbrugeren (Kotler et al., 2016, s. 296). Der findes flere forskellige substituerende produkter til øl, 

som identificeres at være både alkoholiske drikke og læskedrikke uden alkohol i form af produkter 

som vand, sodavand, vin og spiritus. De store aktører, Carlsberg, Royal Unibrew og Harboe, 

producerer ligeledes produkter på læskedrikmarkedet, hvorved de selv råder over substituerende 

produkter og dækker forbrugernes behov gennem deres brede produktporteføljer på tværs af produkt-

kategorier. På baggrund af det høje antal substituerende produkter vurderes truslen at være høj.  

 

Rivalisering på markedet  

Rivaliseringen på markedet henviser til konkurrencesituation mellem eksisterende virksomheder på 

det danske ølmarked (Kotler et al., 2016, s. 296). Jf. Bilag 1, ses en oversigt over de mest solgte 
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ølbrands i Danmark. Her sidder Carlsberg på størstedelen af markedet, hvor Tuborg og Carlsberg 

pilsneren er de mest solgte ølbrands i Danmark. Herefter kommer Royal Unibrew med deres Royal 

pilsner og Heineken, efterfulgt af Harboes discountøl. Jf. introduktionen til markedet, blev der i år 

2017 lanceret 1.622 nye øl, hvor nye produktkategorier som craft beer, alkoholfrie øl, økologiske øl 

og mange flere blev en del af producenternes produktportefølje. Dette betyder således, at der er tale 

om et marked i vækst, som følger trends i markedet og forbrugernes efterspørgsler. Dette er ligeledes 

et udtryk for, at markedet er præget af høj konkurrence, hvor aktørerne på markedet konkurrerer om at 

kunne tilbyde en tilstrækkelig bred produktportefølje, der appellerer til forbrugernes præferencer i 

forskellige købssituationer, hvorved de sikrer sig markedsandele ved at være forbrugernes foretrukne 

ølproducent. “Der er meget høj konkurrence. Danmark er et af de markeder med de fleste ølmærker 

pr. indbygger. Det er et meget udviklet marked. Folk elsker at prøve noget nyt. Det er selvfølgelig en 

udfordring, når der er så meget konkurrence.” (Illgner, 2019, Interview 1). Konkurrencen på 

markedet stammer således både fra store aktører, som Carlsberg, Royal Unibrew og Harboe, men også 

i stigende grad fra mikrobryggerier, der tilbyder specialøl. Mikrobryggerier skal ikke undervurderes, 

men da størstedelen ikke formår at etablere sig på markedet i længere tid, hvilket ofte skyldes 

manglende viden og kapital, anses konkurrencen fra mikrobryggerierne ikke at udgøre en reel trussel. 

Truslen vurderes i højere grad at stamme fra verdens største bryggerikoncern,  Anheuser-Busch 

InBev, da de har planer om at intensivere deres indsats på det danske marked (Sennov, 2017). 

Anheuser-Busch InBev har potentiale til at udgøre en reel trussel, da de både besidder kapital, 

ressourcer og velkendte ølbrands.  

 

Niveauet af rivaliseringen i branchen anses på baggrund heraf at være høj, da der er tale om et marked 

med høj konkurrenceintensitet bestående af få men store udbydere, der konkurrerer om at være 

forbrugernes foretrukne producent. Hertil er der ligeledes stor efterspørgsel på nye produkter, som 

følger forbrugernes skiftende præferencer, hvilket betyder, at producenterne i høj grad skal være om-

stillingsparate for at kunne følge med trends i markedet og konkurrere med mikrobryggerier, der i høj 

grad taler til denne trend.  

2.1.3.1 Point of Differences og Point of Parities  

I forlængelse af konkurrentanalysen vil det følgende afsnit bestå af en analyse af Carlsberg og deres 

hovedkonkurrenters Point of Differences og Point of Parities (Kotler et al., 2016, s. 360-361). Dette 

har til formål at skabe et overblik over, hvilke forskelle og ligheder, der er mellem de tre hoved-

aktører, Carlsberg, Royal Unibrew og Harboe.  
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Point of Differences er forskellige attributter og benefits, som forbrugerne tillægger de respektive 

brands og som derfor ikke findes magen til hos konkurrenterne (Kotler et al., 2016, s. 360). Point of 

Parities er derimod attributter og benefits, der ikke opfattes som værende unikke for de enkelte 

brands, men som derimod findes hos flere af udbyderne, hvorved disse kan være med til at beskrive 

ligheder mellem aktørerne på markedet (Kotler et al., 2016, s. 361). Nedenfor ses et overblik over 

aktørernes Point of Differences og Point of Parities.  
 

 
Model 3: POP/POD (Egen tilvirkning). Kilde: Kotler et al., 2016, s. 360-366 

 

Lighederne mellem de tre ledende aktører på markedet vurderes at være bestående af, at der er tale om 

velkendte lettilgængelige brands til en overkommelig pris. Derudover råder alle aktørerne over brede 

produktporteføljer, som appellerer til en bred målgruppe. Hertil gælder det, at øl associeres med 

sociale sammenhænge, da det oftest konsumeres i fællesskab, hvor anledningen enten er fest eller 

middag med vennerne (Bilag 2). Disse associationer antages derfor at være markedets Point of 

Parities.  

 

Point of differences mellem aktørerne på markedet vurderes at være bestående af følgende. Harboe 

adskiller sig fra Carlsberg og Royal Unibrew, da de differentierer sig på lav pris og kvalitet, hvorved 

Harboe bliver anset som en discountvirksomhed. Derudover benytter Harboe ikke markedsføring eller 
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investerer i synlige sponsorater, hvilket er i stor kontrast til Carlsberg og Royal Unibrew (Harboe, 

2019a). Harboes produkter sælges alene off-trade og er forbeholdt til europæiske markeder (ibid.). 

Hertil foretager Harboe ikke konkrete strategiske CSR-tiltag, men har i stedet fokus på årlige planer 

(Harboe, 2019b).  

 

Det står klart, at Carlsberg og Royal Unibrew tillægges flere ligeværdige attributter og benefits, som 

forbrugerne associerer med deres brands. Dog vurderes disse alligevel at kunne agere Point of 

Differences, da attributterne differentierer sig fra hinanden i form af niveauet og udførelsen heraf. 

Carlsberg og Royal Unibrew har begge en bred produktportefølje med kvalitetsprodukter, der befinder 

sig på et middel til højt prisniveau, hvortil de begge er gået ind på markedet for specialøl. I 

forlængelse af dette vurderes Carlsberg ligeledes at være en stor global aktør på verdensplan, 

hvorimod Royal Unibrew er forbeholdt færre markeder. Carlsberg og Royal Unibrew har i høj grad 

fokus på markedsføring af deres brands, hvortil de begge agerer hovedsponsor for en række sports- og 

musikalske begivenheder. Derudover besidder de begge en integreret CSR-strategi, men det vurderes 

dog, at Carlsberg er en del foran i denne process med et større fokus på miljø og bæredygtighed end 

Royal Unibrew.  

 

Carlsbergs mest markante og særskilte Point of Differences er deres store fokus på innovation og 

forskning, deres lange danske historie og deres globale tilstedeværelse. Hertil gør Carlsberg brug af 

skuespilleren Mads Mikkelsen, som ambassadør for Carlsberg, der understreger Carlsbergs danske 

herkomst og historie. Mads Mikkelsen fortæller i reklamerne om opfindelser, der kendetegner Dan-

mark, og herunder de forbedringer, som Carlsberg har opfundet gennem tiden, der er årsagen til, at 

bryggeriet i dag kaldes for “Probably the best beer in the world” (Ingemann, 2019c). Carlsberg ønsker 

således at etablere en stærk Point of Differences position på markedet på baggrund af deres historie og 

værdifulde associationer til brandet.  

2.1.4 Markedssegmentering  

Dette afsnit har til formål at identificere forbrugernes motivation samt købsintentioner og herudover 

opdele dem i relevante segmenter for markedet (Aaker & McLoughlin, 2007, s. 41-42). Markeds-

segmenteringen skal dermed skabe et overblik over, hvilke forbrugere, der befinder sig på markedet, 

og som dermed har indflydelse på markedsføringsstrategien. 

 

For at klarlægge forbrugernes motivationsfaktorer skal der ses på købsintentionerne, og hvilke aspek-

ter af produktet forbrugerne tillægger mest værdi (Aaker & McLoughlin, 2010, s. 26). Det fremgår af 

spørgeskemaundersøgelsen, at forbrugernes motivation er drevet af smag, kvalitet og pris, som er de 



   Kandidatafhandling  Tara Gaard Grønlund 
 15. maj 2019 Julie Skou Fahrenkrug 
  

  
  

  32  

elementer forbrugerne tillægger størst værdi (Bilag 2). Disse tre faktorer kan derfor antages at være 

produktets buyer-hot-buttons, som er de motivationsfaktorer, der har størst indflydelse på købs-

beslutningen (Aaker & McLoughlin, 2010, s. 33). Hertil fremgår det, at miljøvenlighed, brand og 

økologi ligeledes er vigtige elementer for forbrugerne (Bilag 2). Det gælder dog, at der vil forekomme 

trade-off situationer, da pris og kvalitet hænger sammen, hvilket betyder, at forbrugeren ikke kan få et 

produkt, der er af høj kvalitet uden også at betale herfor (Aaker & McLoughlin, 2010, s. 33-34). 

Ifølge Illgner (2019, Interview 1) er prisen dog en essentiel motivationsfaktor, da denne ofte er 

afgørende for de danske forbrugeres købsbeslutning. Dette understøttes ligeledes af en række under-

søgelser, der viser, at prisen har stor betydning og herved ofte opvejer forbrugerens etiske over-

vejelser og attitude for køb af bæredygtige produkter (Joshi & Rahman, 2015, s. 134). Forbrugernes 

prioritering af, hvilke faktorer de tillægger størst værdi, er hertil afhængig af trends i markedet, 

hvorfor det er vigtigt, at virksomhederne følger med forbrugernes skiftende efterspørgsel (Aaker & 

McLoughlin, 2010, s. 34). Motivationsfaktorer som miljøvenlighed, brand og økologi kan i fremtiden 

blive elementer, der grundet trends i markedet, kan få større betydning for motivationen bag købet. 

Dog er det vigtigt at se på, om disse trends vil være langvarige eller kortvarige efterspørgsler i 

markedet, før virksomheden anser disse som motivationsfaktorer, samt at have fokus på prisen, da den 

fortsat er af stor betydning (ibid.). 

 

Købsintentionen afhænger således af forbrugerens mentale tilstand i form af, hvad der ligger til grund 

for motivationen og formålet med købet. Motivationen bag et køb skyldes typisk, at forbrugeren har 

erkendt, at der er en forskel i mellem forbrugerens aktuelle og ønskede tilstand, som resulterer i et 

konkret ønske (Solomon et al., 2016, s. 332). Baggrunden for denne motivation skaber en situations-

specifik grad af involvering, som varierer alt efter, hvilken type køb, der er tale om (Solomon et al., 

2016, s. 213-214). Det fremgår af vores spørgeskemaundersøgelse at 80% af forbrugerne baserer 

deres køb på lyst, hvorfor købssituationen vurderes at være situationsspecifik, hvor involveringen 

bliver påvirket af den enkelte forbrugers kognitive og affektive mentalitet på købstidspunktet (Bilag 

2)(ibid.). Det er derfor vigtigt at have for øje, at forbrugerne skræddersyer deres køb afhængigt af, 

hvad den pågældende forbruger har lyst til at købe eller gøre i den specifikke købssituation (Solomon 

et al., 2016, s.74-75). Dertil gælder det, at købsintentionerne ofte er forbundet med fællesskabs-

orienterede begivenheder, hvorfor det er vigtigt at tage højde for forbrugernes omgivelser i købs-

situationen. De situationsbestemte faktorer har betydning for forbrugerens selviscenesættelse i form 

af, hvilken rolle forbrugeren spiller, og hvilken følelsesmæssig tilstand vedkommende befinder sig i, i 

den specifikke købssituation (Solomon et al., 2016, s. 209). Hertil vil produktplacering, tilbud og 

emballagedesign ligeledes have indflydelse på forbrugerens købsbeslutning (Solomon et al., 2016, s. 

143-144). 
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Trods det faktum at øl er et lavinvolveringsprodukt, hvor prisen er blandt de afgørende faktorer, samt 

at forbrugeren varierer sit køb afhængigt af den pågældende situation, har brandet dog stadig stor 

effekt (Illgner, 2019, Interview 1). Hertil mener Illgner (2019, Interview 1) at jo stærkere et brand, 

desto mindre vejer prisen. Dette bekræftes ligeledes af fokusgruppedeltagerne:“Der er både pris-

forskel og brandværdi, om du f.eks. drikker en Harboe eller en Kronenbourg. Der er en brand værdi i 

mærket, hvor man nogle gange gerne vil betale mere for den” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). 

Derudover vurderes det ligeledes, at forbrugerne inden køb har et evoked set af 2-3 foretrukne øl 

brands, som er dem forbrugeren oftest overvejer i en købssituation (Belch, 2003, s. 116). Dette be-

tyder, at forbrugerne, på trods af at de varierer deres køb efter lyst, stadig vil holde sig til en række 

bestemte brands, som forbrugeren finder velkendte og er positiv overfor (ibid.). “Jeg har ligesom sat 

mig ind i, hvilke varer og hvilke firmaer jeg vil købe fra og det holder jeg fast i” (Miljø-skeptikeren, 

2019, Interview 4).  

 

I forbindelse med segmenteringen af forbrugerne på det danske ølmarked, gældet det, at markedet, jf. 

omverdensanalysen, er underlagt en aldersgrænse på 16 år, hvilket betyder, at målgruppen potentielt 

kan være alle personer over 16 år. Tilbage i år 1999 var det mændene, der stod for hovedparten af 

ølforbruget med 80 % af Danmarks samlede forbrug, imens 29% af kvinderne slet ikke kunne lide øl, 

men i stedet foretrak vin eller sødere drikke.  Det har derfor hidtil været nærliggende at anse mænd, 

som værende den primære målgruppe til øl (Humleporten, 2019). Ifølge Illgner (2019) er det dog i 

dag forkert at anskue målgruppen på baggrund af demografi. “Det er en stor fejl at tænke øldrikkere, 

som enten mænd eller kvinder, eller i aldersgrupper” (Illgner, 2019, Interview 1). Carlsberg definerer 

derfor ikke segmenterne ud fra de klassiske demografiske variabler, men baserer i stedet disse på 

såkaldte demand spaces, som defineres ud fra forskellige forbrugssituationer, hvor der drikkes øl. 

Denne segmenteringsmetode er, ifølge teorien, baseret på en product-related approach, hvor 

segmenteringen bygger på brugssituationer og benefits ved produktet frem for demografiske variabler 

(Aaker & McLoughlin, 2010, s. 27). “I stedet for målgrupper, så tænker vi meget mere i noget, som vi 

kalder for demand spaces. Det er forbrugssituationer kombineret med motivationer. Hvis vi tænker på 

Tuborg, så er det noget, som hedder “fueling fun”. Det er, når man er sammen med venner, hvor man 

bare skal have endnu mere ud af øjeblikket. Tuborg er derfor meget linket til musik og festivaler, så 

det passer rigtig fint.” (Illgner, 2019, Interview 1). Grundlaget for mange af ølmarkedets demand 

spaces består af fællesskabsorienterede begivenheder, hvilket understøttes af vores spørgeskema-

undersøgelse, der viser, at 78% af forbrugerne køber øl til sociale sammenhænge (Bilag 2). 

Segmenteringen i form af demand spaces er uafhængig af køn og alder, da den samme forbruger kan 

befinde sig i flere demand spaces afhængigt af vedkommendes motivation for købet. “I er meget 
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yngre end mig, men jeg er også i carefree time (Somersby), jeg er også i fueling fun (Tuborg) - derfor 

tænker vi ikke så meget i aldersgrupper længere” lyder det fra Illgner (2019, Interview 1). For-

brugerne vil således indgå i ét eller flere af disse forskellige demand spaces, alt efter den pågældendes 

lyst til forskellige ølvarianter i forskellige forbrugssituationer (ibid.). Det er derfor vigtigt for 

producenterne at kunne tilbyde en bred produktportefølje, hvor brugen af porteføljestrategier således 

kan sikre, at producenterne er til stede i de forskellige demand spaces. “Nu tænker vi virkelig på, at vi 

har en portefølje og det er som i en familie, der har du fuldstændig forskellige karakterer, hver sin 

position i familien eller i vennegruppen og hvis alle prøvede at stå for det samme, så bliver det 

kedeligt og så kan man også nemt udskifte et brand med et andet. Så det er for at have diversitet i 

porteføljen” (Illgner, 2019, Interview 1). Producenternes produkter er derfor blevet mere kunde-

tilpassede, hvilket gør det muligt for forbrugerne at fra- og tilvælge de forskellige øltyper og brands 

på baggrund af deres lyst i den pågældende købssituation.  

2.1.5 Forbrugerrejsen 

Det følgende afsnit vil analysere forbrugerrejsen ved køb af øl og har således til formål at klarlægge 

den beslutningsproces, som forbrugeren gennemgår. Jf. markedssegmenteringen, varierer forbrugerne 

deres køb afhængigt af, hvad de har lyst til, og hvilket demand space de befinder sig i, hvorved 

forbrugerne skifter mellem forskellige brands. Det fremgår således, at forbrugernes købsbeslutning er 

situationsspecifik og bliver påvirket af de motivationsfaktorer, der ligger til grund for købet. Vi vil i 

det følgende afsnit gennemgå nedenstående model, som viser beslutningsprocessen og den infor-

mation, som forbrugeren efterspørger. 

 
 

 
Model 4: Beslutningsprocessen (Egen tilvirkning). Kilde: Solomon et al., 2016, s. 331 

 

Besluningsprocessen består af fem steps, som er henholdvis problem recognition, information search, 

evaluation of alternatives, product choice og outcome (Solomon et al., 2016, s. 330). Det første step 

er problemerkendelse, som opstår, når forbrugeren erkender, at der er en forskel mellem ved-
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kommendes aktuelle og ønskede tilstand (Solomon et al., 2016, s. 332). For at opnå den ønskede 

tilstand, skal der således løses et problem, som kan være stort, småt, simpelt eller komplekst, hvilket 

har betydning for graden af involvering (Solomon et al., 2016, s. 331). En høj involveringsgrad 

betyder, at købet anses for at have en højere risiko, hvorved forbrugeren gennemgår en længere og 

mere step-by-step baseret beslutningsproces (Solomon et al., 2016, s. 327). Ved øl erkender 

forbrugeren en tørst eller et behov for øl, som er den aktuelle tilstand og et ønske om at få opfyldt 

dette behov og opnå den ønskede tilstand. Der er således tale om et simpelt problem, hvor graden af 

involvering typisk vil være lav og variere afhængigt af den specifikke købssituationen. “Det kommer 

meget an på situationen. For skal jeg sidde og drikke den til middag, så ville jeg nok købe Jacobsen 

eller Mikkeller – noget lidt lækkert. Men hvis jeg sidder med drengene til fodbold eller drikker en øl 

på en bænk, så er det bare en Tuborg eller Carlsberg.” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Det andet 

step i modellen omhandler forbrugerens søgen på informationer for at løse problemet. Informations-

søgning kan opdeles i intern og ekstern, hvor forbrugeren ved intern informationssøgning søger 

informationer om produktet i egen hukommelse og erfaring, imens forbrugeren ved ekstern informa-

tionssøgning, søger informationer om produktet gennem reklamer, venner, internettet mm (Solomon 

et al., 2016, 332-333). Graden af informationssøgning afhænger af involveringen samt den opfattede 

risiko ved produktet, hvor der ved produkter eller services med en høj opfattet risiko foretages en 

mere omfattende informationssøgning, end det er tilfældet med lavinvolveringsprodukter. Ved køb af 

øl er informationssøgningen ikke omfattende, i og med at der ikke er tale om en høj opfattet risiko, da 

det typisk er et lav involveringsprodukt, hvor beslutningen tages i købssituationen baseret på 

produktets tilgængelighed. “Det er få sekunder man kigger og så tager man en beslutning. Så man 

kigger på hylden, hvad står der, skal man have pilsner eller craftbeer og søger hen til den rigtige 

hylde og ser, hvad er udvalget” (Illgner, 2019, Interview 1). Modellens tredje step omhandler 

evaluering af alternativer, hvor forbrugeren vurderer den indsamlede information og de muligheder, 

som vedkommende har for at løse problemet (Solomon et al., 2016, s. 338). I evalueringen af mulige 

produkter vil kunden altid have nogle evalueringskriterier, som er de dimensioner vedkommende 

sammenligner produkter ud fra, samt nogle determinantattributter, som produkterne differentierer sig 

fra hinanden på baggrund af (Solomon et al., 2016, s. 345-346). Ved køb af øl, vil det i evalueringen 

omhandle pris, tilgængelighed og præferencer, som er afgørende for forbrugerens vurdering af 

alternativer. Når forbrugeren har samlet og evalueret de forskellige muligheder, skal vedkommende 

tage et valg, som det fjerde step i modellen omhandler. Afhængigt af situationen og det pågældende 

problem, kan valget være simpelt eller komplekst (Solomon et al., 2016, s. 349). Købsbeslutningen 

for øl er situationsspecifik, som betyder, at det endelige valg varierer alt efter anledningen til købet. 

Valget vil sjældent være komplekst og kræve omfattende informationssøgning, men afhængigt af 

anledningen vil graden af involvering variere.“Du vælger ud fra, hvad du skal efterfølgende. Den 
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anden dag skulle jeg købe øl til beer pong og der var det bare det billigste vi kunne finde… Men jeg 

tror, hvis jeg skulle til middag ville jeg tænke over, hvad der passer godt til den bøf eller fisk vi nu 

skulle have. Men det handler også om personlige præferencer. Hvis det er mig, der skal drikke dem, 

så foretrækker jeg at købe Carlsberg og Blanc.” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Det sidste step i 

modellen omhandler udfaldet af beslutningsprocessen, hvor kvaliteten af valget vurderes på baggrund 

af, om produktet eller servicen lever op til forbrugerens forventninger. I det sidste step forekommer 

der således en form for læring, der er baseret på, hvor godt valget var og sandsynligheden for, at 

forbrugeren vil foretage det samme valg igen (Solomon et al., 2016, s. 330).  

 

Nedenstående model viser de tre forskellige former for problemløsning, som er henholdsvis Extended, 

limited og habitual problem-solving (Solomon et al., 2016, s. 327).  
 
 

 
Model 5: Problemløsning (Egen tilvirkning). Kilde: Solomon et al., 2016, s. 328 

 

Extensive problem-solving indebærer omfattende problemløsning og høj involvering, hvor forbrug-

eren gennemgår en længere beslutningproces med fokus på informationssøgning og evaluering af 

alternativer. Habitual problem-solving er derimod rutinebeslutninger, som forbrugeren foretager per 

automatik, hvor der er tale om lav involvering (Solomon et al., 2016, s. 354). Dette er karakteriseret 

som Inertia, som forekommer, når købsbeslutningen foretages på baggrund af vaner, hvor motiva-

tionen for at søge efter alternativer ikke eksisterer (Solomon et al., 2016, s. 210). Derfor vælger 

forbrugeren gennem ubemærkede overvejelser ofte de samme brands igen og igen, som bekræftes af 

fokusgruppe 1: “I min drengegruppe hvis jeg kommer med Tuborg så bliver man bedt om at gå ned 

og hente Carlsberg. Jeg tror også meget det er en vanesag, så bliver man vant til det og så er det det, 

man køber.” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). I midten af modellen ligger Limited problem-

solving, som omhandler begrænset problemløsning, hvor forbrugerens beslutningsproces er simplere 

end det er tilfældet med den omfattende problemløsningsproces, men mere kompleks end rutine-

beslutningen (Solomon et al., 2016, s. 328). Hertil er limited problem-solving ligeledes hurtigere end 

den omfattende problemløsning, da forbrugeren benytter cognitive short cuts også kaldet heuristics, 
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som er allerede etablerede mentale guidelines, der hjælper forbrugeren med at tage købsbeslutningen 

hurtigere (Solomon et al., 2016, s. 357). Ved limited problem-solving behøver forbrugeren således 

ikke, at gennemgå alle steps i beslutningsprocessen hver gang forbrugeren skal foretage et køb (ibid.). 

Ved køb af øl, vil der typisk være tale om habitual problem-solving og limited problem-solving. Dette 

gælder, da øl som sagt er situationsspecifikt, hvor der i nogle tilfælde vil være tale om vanekøb, imens 

der i andre tilfælde vil forekomme en mere kompleks købsbeslutning, hvor forbrugeren i højere grad 

evaluerer de tilgængelige alternativer. Anledningen og motivationen for køb af øl vil således være 

med til at påvirke, hvor mange steps forbrugeren gennemgår, og hvor hurtigt købsbesltuningen tages.  

2.2 Intern analyse 

Imens den eksterne analyse fokuserede på at skabe et overblik over virksomhedens omgivelser og de 

dertilhørende muligheder og trusler, har den interne analyse nu til formål at belyse Carlsbergs interne 

miljø og kortlægge deres nuværende situation. Den interne analyse har ligeledes til formål at 

identificere virksomhedens styrker og svagheder, som har betydning for, hvorvidt Carlsberg er i stand 

til at reagere på de udfordringer og muligheder, der eksisterer i det danske ølmarked. Analysen vil 

være bestående af en gennemgang af Carlsbergs værdikæde samt en gennemgang af virksomhedens 

økonomiske situation. Hertil vil analysen identificere Carlsbergs ressourcer og kapabiliteter og 

vurdere, hvilke af disse der udgøre vedvarende konkurrencemæssige fordele.  Herefter vil Carlsberg 

pilsnerens primære målgrupper afslutningsvist blive identificeret.   

2.2.1 Værdikædeanalyse  

Carlsberg er en klassisk produktionsvirksomhed, hvorfor det er relevant at foretage en værdikæde-

analyse. Porters (1985) værdikædeanalyse har til formål, at belyse de interne forhold i Carlsberg og 

således undersøge, hvilke aktiviteter, der skaber værdi for kunden (Kotler et al., 2016, s. 74). Hertil vil 

analysen ligeledes identificeres, hvilke af disse interne aktiviteter, som er mest værdifulde og som 

udgør konkurrencemæssige fordele for Carlsberg. Værdikæden opdeler virksomhedens aktiviteter i 

primære og sekundære aktiviteter (ibid.). De primære aktiviteter er de aktiviteter og processer, der har 

til formål at fremstille selve produktet, imens de sekundære aktiviteter har til formål at koordinere og 

støtte de primære aktiviteter (ibid.). 
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Model 6: Carlsbergs værdikæde (Egen tilvirkning). Kilde: Kotler et al., 2016, s. 74 

 

Primære aktiviteter  

Værdikædeanalysen opdeler yderligere de primære aktiviteter i en række underkategorier, der har til 

formål at skabe et overblik over de værdiskabende aktiviteter, der fremstiller produktet (Kotler et al., 

2016, s. 74). En vigtig del af værdikædeanalysen er at få fastlagt, hvilke aktiviteter, der i særlig grad 

skaber værdi i kundernes øjne og hvilke af aktiviteterne, der ikke gør den store forskel for kunderne 

(ibid.). Her er det naturligt at se på, om virksomheden står stærkt på de afgørende aktiviteter, og om 

virksomheden med fordel kan uddelegere mindre vigtige aktiviteter.  

 

Den indgående logistik omhandler modtagelsen af de indkøbte råvarer til anvendelse i produktionen 

af øl og kontrolleringen af disse (Kotler et al., 2016, s. 74). Carlsberg producerer en lang række 

forskellige slags øl, men fælles for alle er hovedingredienserne malt, humle, vand og gær, som 

benyttes uanset, hvilken øltype, der er tale om (Carlsbergfondet, 2019). Før i tiden blev disse ingre-

dienser dyrket i Valby tæt på Carlsbergs bryggerier, men bliver i dag indkøbt fra malterier i Europa og 

humlen importeres fra engelske og tjekkiske humlesorter (Jacobsenbryg, 2019). Gæren får Carlsberg 

fra Carlsbergs forskningscenter, som indeholder Europas andenstørste gærbank (Carlsbergfondet, 

2019). Carlsberg har derfor flere leverandører, som benyttes til at importere store dele af deres råvarer 

til produktionen. Carlsberg har fokus på høj kvalitet af deres råvarer, og har på baggrund af deres 

mange år i branchen opnået en solid indgående logistik med stort fokus på råvarekontrol for at sikre, 

at råvarene er af høj kvalitet (Illgner, 2019, bilag 1).  

 

Produktionen omhandler modtagelsen af varerne fra den indgående logistik og omdannelsen af disse 

til det færdige produkt (Kotler et al., 2016, s. 74). Produktionen foregår på Carlsbergs to bryggerier i 
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Danmark (Carlsberg, 2019c). Det ene er beliggende i Fredericia, hvor størstedelen af deres øl bliver 

brygget. Det andet bryggeri ligger i Carlsberg byen i Valby, og er et mindre bryggeri, hvor det efter år 

2008 blot er deres specialøl, Jacobsen, der bliver brygget (Jacobsenbryg, 2019). Grundet Carlsbergs 

store internationale tilstedeværelse, har de ligeledes bryggerier i de fleste udenlandske markeder, som 

de opererer på, hvilket giver dem øget kontrol og sikkerhed over kvaliteten af deres produkter på 

tværs af landegrænser (Carlsberg, 2018, s. 25).  

 

Den udgående logistik består af lagerføring af færdigvarer, samt distribution af produkterne (Kotler et 

al, 2016, s. 74). Carlsberg distribuerer deres færdige produkter til både on-trade og off-trade 

markeder. Distributionen foregår via skibe, toge og lastbiler fra Høje Taastrup, Aalborg og Fredericia, 

hvor lagerføringen af de færdige produkter sker (Carlsberg, 2019g, s. 7). Distributionen er herefter 

direkte eller indirekte alt efter, hvilken kunde der er tale om, for at sikre en effektiv og miljøvenlig 

distribution (Carlsberg, 2018, s. 25).  

 

Markedsførings- og salgsaktiviteter omhandler planlægningen af salget, herunder markedsføringen af 

det færdige produkt (Kotler et al., 2016, s. 74). Carlsberg består af mange forskellige brands inden for 

øl og læskedrikke som gør, at deres markedsføringsaktiviteter er opdelt i deres forskellige brands. “I 

marketing, der sidder brand manager, som er ansvarlig for ét brand, og i de større brand, som Tu-

borg og Carlsberg, er der flere mennesker. Og så findes der nogle marketing direktører, som sidder 

over alle brands” (Illgner, 2019, Interview 1). Hvert brand har sin egen markedsføringsstrategi, som 

er med til at differentiere brandsene fra hinanden, dog uden at miste Carlsbergs overordnede image 

(ibid.). Hertil benytter de reklame-, medie- og PR bureauer, samt eksterne eksperter, som de allierer 

sig med i forbindelse med deres markedsføringsaktiviteter (ibid.). Salgsaktiviteterne er essentielle 

inden for off-trade, da planlægning af salget, skal sørge for, at deres produkter er tilgængelige i 

størstedelen af landets supermarkedskæder og kiosker. Dette skal sikre, at det er Carlsbergs produkter, 

der bliver lagt i kurven, når forbrugerne befinder sig i en off-trade købssituation. Som et yderligere 

led i forbindelse med planlægningen af virksomhedens salgsaktiviteter, lancerede Carlsberg i år 2018, 

Carl’s Shop, som er en online bestillingsplatform for Carlsbergs b2b kunder i Vesteuropa (Carlsberg 

Group, 2019f, s. 27). Carl’s Shop virker på alle enheder, så kunderne kan placere ordrer til enhver tid 

på døgnet og undgå at vente i kø over telefonen. Carl’s Shop og digitaliseringen af salget til b2b 

kunderne vil reducere omkostningerne samt forbedre kundeservicen betydeligt (ibid). Derudover giver 

platformen adgang til træning og undervisningsmateriale, samt målrettede kampagner, og har til 

formål at rådgive om bedst sælgende produkter baseret på lignende afsætningsmuligheder. De første 

resultater har været lovende og viser en synlig vækst i nettoomsætning pr. kunde (ibid).  
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Kundeservice og eftersalg omhandler den efterfølgende kontakt til kunden, både i form af tilfredshed 

og opfølgning på brug (Kotler et al., 2016, s. 74). Carlsberg blev i år 2015 kåret som landets bedste 

kundeservice (Larsen, 2015). I dag udgør kundeservice en af de mest afgørende parametre for en 

virksomheds succes, hvorfor dette er noget Carlsberg har stort fokus på (ibid.). Carlsberg anser ikke 

kundeservice, som værende en omkostning, men derimod som en ekstra salgskanal (ibid.). Tiltaget 

med den nye online bestillingsplatform er ligeledes et led i at forbedre kundeservicen. Carlsberg 

ønsker herved, at gøre det nemmere for kunden at lægge ordre, finde informationer og kontakte 

Carlsberg end det hidtil har været.  

 

Sekundære aktiviteter 

Fælles for de sekundære aktiviteter er, at de ikke direkte har med skabelsen af virksomhedens 

produkter at gøre, men derimod indirekte er med til at skabe værdi og give de primære aktiviteter de 

bedst mulige forudsætninger (Kotler et al., 2016, s. 74).  

 

De menneskelige ressourcer omhandler fastholdelse, uddannelse og tiltrækning af de rigtige med-

arbejdere, hvortil Carlsberg beskæftiger omkring 1500 ansatte i Danmark (Carlsberg, 2019c). Carls-

bergs CEO og bestyrelsesformand går begge meget op i miljø og bæredygtighed, hvilket fungerer som 

en integreret del af virksomhedens arbejdsmiljø, der skal være med til at tiltrække, uddanne og 

fastholde virksomhedens menneskelige ressourcer. “Vores bestyrelsesformand, Flemming, han er 

meget involveret i miljøspørgsmål, han brænder for det personligt, det gør vi alle sammen. Når man 

arbejder for en virksomhed, som går så meget op i miljø og bæredygtigthed, så gør det meget for, 

hvor stolte vi er og hvor motiverede vi er. Det er meget sjovere at arbejde for en virksomhed, som gør 

de her gode ting, det motiverer alle os medarbejdere” (Illgner, 2019, Interview 1). I Carlsberg er der 

fokus på at gøre miljø og bæredygtighed til en fælles passion, der skal motivere og styrke 

organisationen internt, der som leverandør har et fælles mål om en mere bæredygtig fremtid. 

 

Produkt- og teknologiudvikling omhandler de aktiviteter, der skal udvikle nye produkter samt de 

aktiviteter, der skal holde virksomheden og dens produktionsapparat opdateret (Kotler et al., 2016, s. 

74). Carlsberg har siden begyndelsen tilbage i år 1847 haft stort fokus på produkt- og teknologi-

udvikling. Dette ses i form af, at de har deres eget laboratorium, hvor de forsker i øl og således 

produktudvikling. Carlsberg udviklede blandt andet gæren, som i dag bruges til produktion af øl af 

ikke blot Carlsberg, men også andre bryggerier rundt om i verden. “Vi har laboratoriet her, som vi 

har haft siden starten, i 172 år, som har forsket med øl, og har været de første, som har udviklet nyt 

gær, så man kunne brygge øl som vi gør det i dag. Der var Carlsberg den første på markedet. Den 

rejse skal vi fortsætte. Vi vil gerne være ledende, når det kommer til videreudvikling af øl” lyder det 
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fra Illgner (2019, Interview 1). Det fremgår således, at Carlsberg har et gennemgående fokus på 

produkt- og teknologiudvikling. Snap-packen er blandt andet et eksempel på dette og udspringer både 

af ny teknologi, der gør det muligt at anvende færre grønne farver og erstatte plastikken med lim. 

Hertil er det ligeledes en udvikling af produktet, da det således er et langt mere bæredygtigt produkt 

end førhen, hvorved produktet udvikler sig i takt med sine omgivelser. Snap-pack teknologien er 

udviklet i samarbejde med en tysk virksomhed, hvor Carlsberg ikke har valgt at tage patent på 

teknologien, da de ønsker at inspirere andre virksomheder (Vording, 2018). Illgner (2019, Interview 

1) siger ligeledes “Formålet med virksomheden er jo “to brew for a better today and tomorrow”, men 

det er selvfølgelig også, at videreudvikle øl, at man har en bedre smag, bedre kvalitet, men at man 

også er mere miljøvenlig”. Produkt- og teknologiudvikling ligger således i deres mantra, som stammer 

tilbage fra skabelsen af Carlsberg og spiller en essentiel rolle for virksomheden. Hertil har strategien 

SAIL’22 blandt andet fokuseret på omkostningsreduktion samt en række forbedringer for at optimere 

produktionen, der fremmer virksomhedens produktudvikling (SAIL’22 report 2016).   

  

Carlsbergs indkøb og forsyninger har til formål at sikre, at virksomheden har de rigtige leverandører 

og de rigtige varer til de rigtige priser (Kotler et al., 2016, s. 74). Carlsberg har produceret øl siden år 

1847 og har som led i deres mangeårige erfaring skabt fordelagtige leverandøraftaler med gensidig 

afhængighed og tillid, der sikrer, at de modtager råvarer af høj kvalitet til de rigtige priser.  

 

På baggrund af analysen af Carlsbergs aktiviteter fremgår det, at produktionen er yderst værdi-

skabende for det endelige produkt, hvilket er et resultat af deres mangeårige viden og erfaring inden 

for produktion af øl, som i sammenhold med deres størrelse ligeledes har skabt betydelige fordele 

inden for virksomhedens omkostningsreduktion. Derudover er der tale om et lavinvolveringsprodukt, 

hvorfor Carlsbergs store fokus på salgs- og markedsføringsaktiviteter er særligt værdiskabende. 

Carlsberg er blot ét brand blandt mange, der befinder sig på et konkurrencepræget marked, hvorfor 

markedsførings- og salgsaktiviteterne er en af de afgørende faktorer for produktets succes. Derudover 

foregår størstedelen af Carlsbergs aktiviteter internt i virksomheden, hvilket giver Carlsberg høj 

kontrol og sikkerhed over samtlige af deres aktiviteter i værdikæden. Dette er yderst fordelagtigt, da 

Carlsberg således er omstillingsparate og derved formår at være kundeorienterede, hvilket er essentielt 

i et marked med skiftende efterspørgsel. Dette betyder ligeledes, at Carlsbergs gennemgående fokus 

på miljø og bæredygighed kan blive en integreret del af alle aktiviteter på tværs af værdikæden. “Når 

vi siger vi skal udvikle øl for et bedre i dag og et bedre i morgen, så er det selvfølgelig meget fokus på 

miljø. Det er noget, som går igennem hele vores værdikæde og som ligger dybt i vores DNA” kom-

menterer Illgner (2019, Interview 1). Analysen viser således, at Carlsberg har en række værdifulde 

interne aktiviteter, som gør dem konkurrencedygtige på markedet. Det gælder dog, at Carlsbergs 
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største konkurrent Royal Unibrew, har mange af de samme værdiskabende aktiviteter, som er vigtigt 

at tage højde for.   

2.2.2 Carlsbergs økonomiske situation  

I det følgende afsnit vil vi kort gennemgå Carlsbergs økonomiske situation, for at skabe et overblik 

over Carlsbergs finansielle udvikling.  

 

År 2018 var et godt år for Carlsberg med en solid nettoomsætning på 62,5 milliarder kr. svarende til 

en stigning på 3% i forhold til året forinden (Carlsberg, 2019f, s. 13). Stigningen skyldes blandt andet, 

at de første resultater af SAIL’22 strategien viste sig, samt en vækst i volumen på 4,8%, som blev 

hjulpet på vej af den varme sommer på flere europæiske markeder (Carlsberg, 2019f, s. 3). Carlsberg 

har herigennem opnået et overskud i år 2018 på 5,3 milliarder kr., hvilket er en fremgang sammen-

lignet med år 2017, hvor overskuddet blot lød på 1,25 milliarder kr. (Carlsberg, 2019f, s. 61). Dog 

skyldes det lavere overskud i år 2017 hovedsageligt en stor nedskrivning, der fjernede en del af 

overskuddet det pågældende år (Berlingske, 2019).  

     

Funding the Journey, som var et treårigt økonomisk funderet forløb, der havde til formål at forbedre 

Carlsbergs profit, udløb i år 2018 og endte succesfuldt, da programmet leverede betydeligt flere for-

dele end oprindeligt forventet, hvilket har givet Carlsberg mulighed for, at reinvestere mere end 1 

milliard kr. i SAIL’22 strategien (Carlsberg, 2019f, s. 3). Hertil vil hele koncernen fortsætte tanke-

gangen om at have fokus på effektivitet og omkostninger, som blev indledt i forbindelse med Funding 

the Journey. Fokus på effektivitet og omkostninger skal således fortsat være en vigtig drivkraft for 

Carlsbergs fremtidige værdiskabelse (ibid).    

 

Carlsberg har især i de nordiske lande haft stor økonomisk fremgang, hvilket blandt andet skyldes det 

varme vejr, som har skabt positiv fremgang i Carlsbergs volumen, nettoomsætning og indtjening, der 

på disse markeder har medført en organisk vækst på 6% (ibid). Væksten i volumen og omsætning i 

Danmark var dog på linje med den vækst, der forekom i det samlede danske ølmarked. Ølmarkedets 

salgsvolume er yderst påvirket af vejret, hvilket ligeledes fremgår, hvis man ser på år 2017, hvor man 

havde en forringet performance sammenlignet med år 2016, da den danske sommer i år 2017 var 

præget af regn og dårligt vejr, hvilket har haft stor indflydelse på salget dette år (Euromonitor, 2018).  
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2.2.3 Det ressourcebaserede perspektiv  

Det følgende afsnit vil benytte Barneys (1991) ressourcebaserede perspektiv til at skabe et overblik 

over Carlsbergs ressourcer og kapabiliteter og identificere Carlsbergs konkurrencemæssige fordele 

(Thompson et al., 2013, s. 104-109). Herefter vil Barneys (1991) VRIN-analyse anvendes til at 

udlede, hvilke af disse, der udgør vedvarende konkurrencemæssige fordele. VRIN-analysen bygger på 

en grundlæggende antagelse om, at ressourcen skal være henholdsvis heterogen og immobil, for at 

ressourcen udgør en konkurrencemæssig fordel (Barney, 1991, s. 101). Herefter ser analysen nærmere 

på, om de identificerede konkurrencemæssige fordele kan kategoriseres som værende værdifulde, 

sjældne, svære at imitere og svære at erstatte, hvorved der er tale om vedvarende konkurrencemæssige 

fordele (Barney, 1991, s. 105-106). En virksomhed kan være i besiddelse af mange ressourcer og 

kapabiliteter, men udfordringen ligger i at vurdere, hvilke af disse der er særligt værdifulde og således 

har betydning for Carlsbergs kommende markedsføringsstrategi (Barney, 1991, s. 102). Dette er til-

fældet, da de vedvarende konkurrencemæssige fordele differentierer Carlsberg i forhold til deres 

konkurrenter og derved sikrer deres fremtidige eksistens på markedet.   
 

Barney (1991, s. 101) opdeler virksomhedens ressourcer i tre kategorier, som er henholdsvis fysisk 

kapital, menneskelig kapital og organisatorisk kapital. Vi har i stedet valgt at opdele virksomhedens 

ressourcer i materielle og immaterielle ressourcer samt kapabiliteter, da vi finder, at denne opdeling 

skaber et bedre overblik. Materielle ressourcer udgør fysiske aktiver, som virksomheden ejer og kon-

trollerer, hvorimod immaterielle ressourcer udgør aktiver, der skaber værdi for kunderne, imens kapa-

biliteter er kompetencer virksomheden besidder (Thompson et al., 2013, s. 104-109). Nedenfor ses en 

oversigt over Carlsbergs mest relevante ressourcer og kapabiliteter, som herefter vil blive gennemgået 

individuelt.  
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Materielle ressourcer  

Carlsberg besidder en høj kapital, hvilket gør dem til en stor aktør på markedet med en solid 

økonomisk position. Carlsberg er en virksomhed med et veletableret brand, der har været i branchen i 

mange år og som har formået at skabe en produktportefølje, der henvender sig bredt til forbrugerne på 

markedet. Således har Carlsberg opnået den højeste markedsandel, hvorved der er tale om en 

veletableret virksomhed med en høj indtjening.“Store dele af vores indtjening og ressourcer, går til 

videreudvikling. Så man investerer i sig selv og ligeledes andre. Vi understøtter også miljøprojekter 

og kunst rundt omkring, så det er ikke kun fokuseret på os selv, men vi fortsætter en rejse med at 

samarbejde med nogen, som har samme målsætninger og samme mission som os” (Illgner, 2019, 

Interview 1). Carlsberg benytter således store dele af deres finansielle ressourcer til at investere i 

teknologi og forskning samt andre organisationer, der har samme værdier og formål, som 

virksomheden selv.  

 

Carlsberg råder over deres eget laboratorie og forskningscenter, hvor de har fokus på teknologi- og 

produktudvikling. Det faktum, at Carlsberg har deres eget laboratorie og forskningscenter betyder, at 

virksomheden har mulighed for at eksperimentere med innovative ideer og løsninger, samt videre-

udvikle deres processer og produkter internt i virksomheden (Illgner, 2019, Interview 1). Dette er en 

fordel i og med, at Carlsberg således er omstillingsparate, hvilket er essentielt på et markedet med 

skiftende efterspørgsel. Carlsbergs laboratorier forsker i fire primære områder, som er ølbrygnings-

teknologi, nye ingredienser, råmaterialer samt gær- og fermentationsprocesser (Carlsberg group, 

2018b). Virksomhedens fokus på forskning, teknologi- og produktudvikling stammer helt tilbage fra 

grundlæggeren, J. C. Jacobsen, som i høj grad interesserede sig for forskning og havde en stærk tro på 

muligheder herved (ibid.). “Vi har jo et kæmpe laboratorie, det gamle laboratorie, som grund-

læggeren startede med og hentede eksperter ind til at forske omkring øl, men også mere“ (Illgner, 

2019, Interview 1). Det ligger derfor i Carlsbergs DNA, at investere inden for forskningsområdet, 

hvor denne afdeling er en integreret del af hele virksomheden.  

 

Hertil har Carlsberg deres egne bryggerier i Danmark, hvilket giver dem fuld kontrol over deres 

produktion og processer (Illgner, 2019, Interview 1). Sammen med bryggerierne råder Carlsberg over 

teknologi og produktionsudstyr, der sikrer omkostningsoptimering og produkter af høj kvalitet. Dette 

giver Carlsberg mulighed for at foretage produktudvikling samt optimerende ændringer i produk-

tionen, der betyder at Carlsberg er yderst omstillingsparate. Carlsbergs interne faciliteter gør det 

således muligt at afprøve nye produkter internt samt teste smag og kvalitet løbende. Carlsberg råder 

ligeledes over størstedelen af værdikæden, hvilket giver dem en ressource i form af øget kontrol, 

fleksibilitet og planlægning.  
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Carlsberg er en global aktør, som opererer på 150 markeder i verden. Hertil har de formået at skabe en 

bred produktportefølje med velkendte brands, som henvender sig til forskellige segmenter på 

markedet. “Vores produktportefølje og den adskillelsesstrategi vi foretager, er en af vores kon-

kurrencemæssige fordele, og det er det i mange markeder. Jeg synes vi er blevet ret skarpe. Faktisk 

har vi nu porteføljestrategi i alle vores markeder og Carlsberg pilsneren har den samme strategi 

globalt“ (Illgner, 2019, Interview 1). Hertil betyder deres globale tilstedeværelse, at virksomheden 

formår at skabe brand awareness på tværs af markeder. “Carlsberg har samme strategi globalt. Det 

var også lidt en af de udfordringer vi havde før, at Carlsberg blev bare tilpasset til lokale ting og vi 

ønsker, at Carlsberg er det samme menneske, når man rejser rundt i verden alle steder” siger Illgner 

(2019, Interview 1). Denne strategi øger forbrugernes kendskabsgrad og sikrer, at Carlsbergs brands 

er konsistente, hvilket skaber en tryghed for forbrugerne i og med, at en Carlsberg øl har det samme 

design, smag og kvalitet på tværs af landegrænser.  

 

Immaterielle ressourcer 

Carlsberg har opnået betydelig erfaring og knowhow gennem deres mangeårige tilstedeværelse på 

markedet. Hertil har Carlsberg fokus på vidensdeling på tværs af brands og afdelinger, for kon-

tinuerligt at blive bedre og dygtigere, til det de gør (Illgner, 2019, Interview 1). “Her hos Carlsberg 

udfordrer vi konstant os selv: Kan vi gøre “probably the best beer in the world” endnu bedre? Og 

ikke kun når det handler om smagen, men også når det kommer til forpakning og miljøspørgsmål” 

(ibid). Deres stræben efter kontinuerlig udvikling har betydet, at Carlsberg i dag er ledende inden for 

innovation og teknologiudvikling (Euromonitor, 2018). Deres mål er at være en inspirationskilde og, 

på samme måde som deres grundlægger, viderebringe deres innovative produktions- og teknologi-

udvikling til gavn for samfundet (Illgner, 2019, Interview 1).  

 

Carlsbergs historie stammer tilbage fra år 1847, hvor J. C. Jacobsen grundlagde Carlsberg med et 

formål om at brygge øl for et bedre dag og i morgen.“Den største forskel er nok at vi har denne her 

lange historie, som vi har. Og vi har laboratoriet her, som vi har haft i 172 år, som har forsket med 

øl, og har været de første, som har udviklet nyt gær, så man kunne brygge øl, som vi gør det i dag, der 

var Carlsberg den første på markedet. Den rejse skal vi fortsætte. Vi vil gerne være ledende, når det 

kommer til videreudvikling af øl.” (Illgner, 2019, Interview 1). Carlsberg er således en virksomhed, 

der værner om sin historie og bygger på gamle traditioner, hvorfor deres mission den dag i dag fortsat 

er den samme, med fokus på at udvikle deres produkter og imødekomme forbrugernes efterspørgsler. 
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Som led i virksomhedens mission om at være ledende, når det kommer til videreudvikling af øl, har 

Carlsberg, i forlængelse af deres forskning, stort fokus på innovation og design. Hertil har Carlsberg 

eksempelvis redesignet Carlsbergs pilsnerens grønne dåse og etikette som et led i udviklingen af en 

mere bæredygtig emballage (Illgner, 2019, Interview 1). Carlsbergs designteam har fundet frem til 

blot at anvende to grønne farver i modsætning til de tidligere seks, hvilket er en innovativ løsning, der 

er langt mindre skadelig for miljøet (ibid.). Yderligere har de erstattet 6-packens omkringliggende 

plastik med lim, hvilket ligeledes er et innovativt tiltag, der har ændret 6-packens klassiske design og 

gjort den mere miljøvenlig (ibid.).  

 

Carlsbergs store fokus på produkt- og teknologiudvikling afspejles i, at Carlsberg har patent på deres 

produkter og selve bryggeprocessen bag. “På hylderne i landets supermarkeder står øl af forskellige 

typer og mærker side om side. Hvis der står Carlsberg på øletiketten, har bryggeriet ikke bare patent 

på den øl, der sælges i butikken, men også på selve bryggeprocessen bag, og ikke mindst på den 

bygsort, der er brugt til at lave øllen” (Ritzau Finans, 2017). Patenterne er yderst værdifulde for 

Carlsberg i forbindelse med deres forskning, produkt- og teknologiudvikling, da det i høj grad gør 

Carlsberg konkurrencedygtige på markedet og er med til at differentiere dem fra konkurrenterne.  

 

Kapabiliteter 

Carlsbergs mangeårige tilstedeværelse på markedet, har gjort Carlsberg til et veletableret brand. 

Virksomheden råder over en markedsandel på 53% og har Danmarks mest velkendte ølbrands, 

hvorved Carlsberg er et stærkt brand, med en høj kendskabsgrad blandt forbrugerne (Bilag 1). 

Herudover har virksomhedens store fokus på forskning og videreudvikling af øl siden år 1847 betydet, 

at de har formået at skabe en bred produktportefølje af velsmagende kvalitetsprodukter, der henvender 

sig bredt på markedet. Carlsbergs har haft stor succes med at følge forbrugernes skiftende 

efterspørgsel, hvorved Carlsberg har formået at sikre sig den ledende markedsandel, som danskernes 

foretrukne ølproducent (Berlingske, 2017). Dette er i høj grad et resultat af Carlsbergs produktions-

faciliteter og medarbejdere, som er omstillingsparate, hvorved de har mulighed for, at tilpasse deres 

processer samt produktion og således følge med udviklingen og trendsene i markedet. Derudover har 

Carlsberg formået at opnå et godt omdømme på baggrund af deres mange år som leverandør af 

kvalitetsøl.  

 

Carlsberg har yderligere en stærk intern kultur, som stammer fra deres historie, hvor grundlæggeren. 

J. C. Jacobsen udviklede gæren, hvilket var revolutionerende viden inden for ølbryggeri. En viden han 

valgte at dele med sine konkurrenter på markedet, som er noget der i dag udgør en vigtig del af 

Carlsberg måde at arbejde på. Carlsberg har som led i deres strategi SAIL’22 fokus på at skabe en 
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vindende intern kultur blandt medarbejderne, hvor bæredygtighed og miljø er et gennemgående tema 

med et mål om, at motivere og inspirere for en bedre fremtid (Illgner, 2019, Interview 1).  

 

Carlsberg har en strategisk tilgang til deres produktportefølje med et stort fokus på adskillelses-

strategier. Disse benyttes til at adskille deres produkter fra hinanden og differentiere dem fra kon-

kurrenterne. Dette bekræftes af fokusgruppe 1: “Jeg synes Carlsberg har været meget gode til at 

adskille sine brands fordi man ikke som udgangspunkt tænker over, at Tuborg er Carlsberg. Jeg 

tænker meget dem, som hver deres brand. Så også når jeg ser en Jacobsen øl, så tænker jeg ikke, at 

det bare er en Carlsberg i forklædning. Jeg synes de har været ret skarpe og dygtige til at lave en 

stærk brand identity til hvert brand.” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3).  

2.2.3.1 VRIN-analyse 

Ovenstående identificerede ressourcer og kapabiliteter opfylder alle antagelserne om heterogenitet og 

immobilitet (Barney, 1991, s. 99). Carlsbergs bryggerier vurderes at være værdifulde ressourcer, men 

dog ikke at udgøre konkurrencemæssige fordele, da disse ikke vurderes at være sjældne i markedet. 

De resterende ressourcer og kapabiliteter vurderes derimod alle at udgøre konkurrencemæssige 

fordele, da de både anses som værende sjældne og værdifulde (Thompson et al., 2013, s. 104-109). Vi 

vil i det følgende afsnit anvende VRIN-analysen med det formål at finde frem til, hvilke af disse 

konkurrencemæssige fordele der er vedvarende (ibid.).  

 

Carlsbergs kapital, laboratorie og forskningscenter, globale tilstedeværelse, produktportefølje og 

adskillelsesstrategier, innovation og design samt omstillingsparathed vurderes at være værdifulde og 

sjældne, da disse bidrager med konkurrencemæssige fordele hver især, som ikke alle aktører på 

markedet besidder i samme skala. Disse ressourcer og kapabiliteter vurderes derimod at være 

imiterbare og substituerbare, da dette ligeledes er noget andre virksomheder kan opnå samt noget 

virksomheden kan erstatte, hvorved de ikke udgør vedvarende konkurrencemæssige fordele.   
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Derimod viser ovenstående figur, at Carlsbergs erfaring og knowhow, deres historie, brand og 

omdømme samt interne kultur, identificeres som værende vedvarende konkurrencemæssige fordele. 

Dette er tilfældet, da disse vurderes at være værdifulde, sjældne, ikke-imiterbare og ikke-substituer-

bare og således udgør unikke ressourcer og kapabiliteter for Carlsberg. Hertil vurderes Carlsbergs 

teknologi, forskning og patenter, i samspil, at udgøre vedvarende konkurrencemæssige fordele. Kon-

kurrenterne har således ikke mulighed for, at opnå disse ressourcer og kapabiliteter i samme grad 

inden for en rimelig periode, hvilket ligeledes vil være yderst omkostningsfuldt, hvorfor de ikke 

vurderes at kunne konkurrere på baggrund af disse. Til sammenligning besidder Royal Unibrew ved-

varende konkurrencemæssige fordele i form af deres brand samt erfaring og knowhow. Det gælder 

dog, at Royal Unibrew først fik navnet, Royal Unibrew, i år 2005, hvorfor brandet ikke besidder 

samme historiske værdi som Carlsbergs.  

2.2.4 Carlsberg pilsnerens målgruppe   

Dette afsnit indebærer en analyse af de forbrugere, som udgør Carlsberg pilsnerens primære mål-

gruppe i forbindelse med lanceringen af snap-packen. Carlsberg pilsneren er et stort anerkendt dansk 

brand, hvoraf alene 4,26 millioner danskere over 16 år kender brandet (Gallup Index Danmark, 2H 

2018, bilag 3). Hertil gælder det, at 3,87 millioner danskere, svarende til 67%, drikker eller har prøvet 

at drikke Carlsberg Pilsner, hvorved Carlsberg henvender sig til en yderst bred målgruppe (Danmarks 

statistik, 2019)(Gallup Index Danmark, 2H 2018, bilag 3).“Carlsberg er et kæmpe brand, også 

internationalt. Vi bevæger os meget hen imod noget, som har meget mere at gøre med, at man ved lidt 

mere om tingene. “Knowing the best” hedder det på engelsk. Alt hvad i ser nu, der sker på Carlsberg 
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brandet, det er baseret på “knowing the best”. Det kommer meget ud af historien om Carlsberg og 

grundlæggeren” (Illgner, 2019, Interview 1). Hertil har vi identificeret to primære målgrupper til 

Carlsberg pilsneren, hvoraf den ene er bestående af den hidtidige og klassiske målgruppe i form af 

mænd, der interesserer sig for fodbold. Den anden målgruppe er derimod et resultat af, at Carlsberg 

pilsneren, med den nye snap-pack, henvender sig til en bredere målgruppe end tidligere, hvor 

Carlsberg primært fokuserede på mænd og fodbold. Snap-packen vurderes således at være en del af en 

repositionering, hvor Carlsberg pilsneren i højere grad skal sælges på baggrund af smag, kvalitet og 

bæredygtighed og befinde sig i demand spacet “knowing the best. Denne målgruppe betegnes, den 

moderne målgruppe, og består af både kvinder og mænd, der interesserer sig for smag og kvalitet 

samt foretrækker at købe miljøvenlige produkter.  

 

Den klassiske målgruppe defineres som værende mænd, der er interesseret i sport, hvor fodbold er den 

primære interesse med venskaber og fællesskaber som omdrejningspunkt. Dette er den målgruppe, 

som i mange år har været Carlsberg pilsnerens primære fokus, hvor det tidligere demand space tog 

udgangspunkt i en mandeverden fyldt med venskaber, fællesskaber og fodbold, hvor Carlsberg 

pilsneren skulle være en essentiel del af “hygge med vennerne”. Carlsberg pilsneren blev derfor som 

udgangspunkt markedsført over for mænd, hvortil der blev investereret stort i fodbold. Carlsberg har 

været officiel sponsor for det danske herrelandshold og DBU siden år 1978 (Carlsberg Danmark, 

2019e). Denne kommunikationsstrategi var et resultat af en repositionering i år 1978 efter at Carlsberg 

havde haft faldende salgstal, da satsningen på markedets mainstream segment havde slået fejl (Mahn-

feldt, 2013). Repositioneringen af Carlsberg pilsneren skete derfor med udgangspunkt i, at gå tilbage 

til rødderne med fokus på basale kerneværdier i form af sport, venskaber og fællesskaber blandt 

mænd, da de på dette tidspunkt stod for 80% af al øldrikning (ibid.). Dette blev en stor succes og har 

siden da været kendetegnet for Carlsberg pilsnerens brand image. Den klassiske målgruppe er derfor 

fortsat et vigtigt segment i forbindelse med den nye repositionering, som brandet stadig skal henvende 

sig til, da de udgør en stor del af kerneforbrugerne og derfor har stor betydning for brandets frem-

tidige indtjening. “Fodbold er selvfølgelig fortsat meget populært og vi skal ikke opgive det, men vi 

bygger på noget mere og noget andet” (Illgner, 2019, Interview 1). Carlsberg vil som led i lan-

ceringen af den nye snap-pack, udvide deres demand space og ikke alene henvende sig til den 

klassiske målgruppe, men i højere grad appellere til en bredere målgruppe, hvor der fokuseres på at 

gøre Carlsberg pilsneren til mere end blot en fodbold-øl.   

 

Den moderne målgruppe vurderes at være Carlsberg pilsnerens nye målgruppe, som skal drive reposi-

tioneringen og være med til at udvikle brandet, hvorved snap-packen i højere grad skal tiltrække for-

brugerne på baggrund af andre aspekter. Målgruppen defineres som værende både kvinder og mænd, 
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hvis købsadfærd i stigende grad er drevet af demand spacet “knowing the best”, hvor der er fokus på 

smag, kvalitet og miljøvenlighed (Illgner, 2019, Interview 1). Her er der derfor i højere grad fokus på 

selve indholdet af produktet, hvor Carlsberg pilsnerens historie omkring smag og kvalitet fylder mere. 

Der er ligeledes tale om forbrugere, der går op innovation og design, hvor æstetikken har stor 

betydning for købsbeslutningen og forbrugerens selviscenesættelse. Herudover er der også tale om 

personer, der interesserer sig for miljøet og bæredygtighed, som foretrækker at købe miljøvenlige pro-

dukter. “Forbrugerne bliver mere og mere bevidste omkring miljø og deres forbrug, hvor Carlsberg 

gerne vil bidrage til denne trend og gøre det nemt for forbrugerne at handle miljørigtigt ved at tilbyde 

dem en kvalitetsøl med en innovativ indpakning, hvor der er tænkt over detaljen” (Illgner, 2019, 

Interview 1). Fællesskaber og venskaber er stadig et af hovedelementerne for denne målgruppe, da 

produktet konsumeres med andre, men her vil fodbold ikke længere fungere som den primære fælles-

nævner.  

2.3 SWOT-analyse  

Det følgende afsnit vil bestå af en SWOT-analyse, der har til formål at opsummere den eksterne og 

interne analyse (Kotler et al., 2016, s. 111-112). Herunder vil analysen opsummere de muligheder og 

trusler, der blev identificeret i den eksterne analyse, samt de styrker og svagheder, der blev identi-

ficeret i den interne analyse. Nedenstående figur er en oversigt over SWOT-analysen, der opsummerer 

de vigtigste aspekter for Carlsbergs eksterne og interne forhold.  
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Figur 4: SWOT-analysen (Egen tilvirkning). Kilde: Kotler et al., 2016, s. 111 

 

Muligheder 

Carlsberg befinder sig på et udviklet ølmarked, som er i vækst, hvilket giver Carlsberg gode forud-

sætninger for at videreudvikle deres forretning. Hertil er økonomien i Danmark i bedring grundet 

højkonjunktur, hvilket udgør en væsentlig mulighed for Carlsberg, da højkonjunktur øger danskernes 

rådighedsbeløb, hvorved forbrugerne bliver mindre prisfølsomme. Ølmarkedet er præget af høj kon-

kurrence, hvortil der de seneste år er sket en stigning i mikrobryggerier på markedet, som Carlsberg 

mener bidrager positivt til markedsudviklingen. Mikrobryggerierne har skabt et øget fokus på special-

øl og øl generelt, hvorved øl i dag appellerer til et bredere segment med øget fokus på kvalitet frem 

for kvantitet. Dette sker i takt med skiftende præferencer blandt forbrugerne, som efterspørger nye 

produkter på baggrund af trends i markedet, hvilket giver producenterne nye muligheder for produkt-

udvikling og alternative tiltag. Den skiftende efterspørgsel udgør en fordel for Carlsberg, da de 

grundet deres værdifulde interne aktiviteter og ressourcer er yderst omstillingsparate. Derudover er 

den skiftende efterspørgsel især fordelagtigt for en virksomhed som Carlsberg, der besidder en bred 

produktportefølje. Hertil har det øgede fokus på miljø og bæredygtighedsproblematikker fra både 

samfundet og regeringen bidraget til en øget efterspørgsel på miljøvenlige produkter, hvilket ligeledes 

udgør en væsentlig mulighed for Carlsberg. Forbrugerne og især den yngre generation har klima og 

miljø højt på dagsorden, hvorved der foreligger et øget incitament for virksomhederne i at have fokus 

på at udvikle bæredygtige alternativer. Carlsberg kan således, som first-mover inden for dette område, 

udnytte denne mulighed i markedet og herigennem opnå en fordelagtigt position. 
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Trusler 

Den høje konkurrence på markedet udgør en væsentlig trussel for Carlsberg grundet deres hoved-

konkurrenters størrelse, kapitalniveau samt viden og erfaring. Hertil er det danske marked i høj grad 

attraktivt for udenlandske producenter, hvortil Anheuser-Busch InBev ligeledes udgør en trussel for 

Carlsberg på længere sigt, hvis de i fremtiden intensiverer deres indsats på det danske marked. Der-

udover er forbrugernes købsbesutning situationsbestemt, hvorved forbrugernes skiftende præferencer 

og stigningen inden for substituerende produkter udgør en trussel, da forbrugerne herved vil være 

mindre tilbøjelige til at være brandloyale, hvilket blot understøttes af det faktum, at øl er et lavinvol-

veringsprodukt. Derudover gælder det, at forbrugerne er prisfølsomme, hvorved øl i høj grad er kon-

junkturpåvirket, hvilket ligeledes udgør en væsentlig trussel for Carlsberg. Derudover er øl et alko-

holisk produkt, hvorfor det i højere grad end andre produkter er underlagt love, afgifter og regu-

leringer, som i fremtiden antages at blive skærpede og således vil udgøre en trussel for Carlsberg.  

 

Styrker 

Carlsberg råder over en lang række konkurrencedygtige ressourcer og kapabiliteter, som styrker deres 

position på markedet. Dertil er Carlsberg markedsleder og besidder et stærkt brand og et godt om-

dømme, der differentierer dem fra konkurrenterne, hvortil deres størrelse og finansielle ressourcer gør 

dem yderst konkurrencedygtige på markedet. Derudover bygger virksomheden på en stærk intern 

kultur, som er funderet i Carlsbergs historie og mission, der stammer tilbage fra grundlæggeren J. C. 

Jacobsen og fungerer som en integreret del af virksomheden, der gennemsyrer alle processer og 

aktiviteter. Deres mangeårige tilstedeværelse, som har resulteret i en betydelig erfaring og knowhow 

inden for produktion af øl, udgør i sammenhold med virksomhedens innovative fokus på forskning, 

teknologi- og produktudvikling, en væsentlig styrke for Carlsberg. Denne styrke forstærkes i form af, 

at Carlsberg reinvesterer en stor del af deres finansielle ressourcer i teknologi og forskning samt andre 

organisationer, der har samme værdier og formål, som virksomheden selv. I forlængelse heraf er 

Carlsberg en af de mest innovative producenter på markedet, hvortil de har været blandt de første til at 

tilbyde en organisk øl, en alkoholfri øl og nu også er first movere på markedet til at tilbyde en bære-

dygtig emballage (Euromonitor, 2017). Derudover udgør Carlsbergs brede produktportefølje med 

velkendte brands, hvortil de benytter en adskillelsesstrategi, en væsentlig styrke for Carlsberg. Dette 

er tilfældet, da der er tale om et lavinvolveringsprodukt på et marked, der er præget af høj kon-

kurrence og skiftende præferencer blandt forbrugerne. Hertil er det en styrke for Carlsberg, at de er 

omstillingsparate og yderst kundeorienterede, hvilket stemmer overens med det faktum, at de opererer 

på et marked med skiftende efterspørgsel, der kræver, at virksomheden tilpasser sig forbrugerne, for 

fortsat at være forbrugernes foretrukne ølbrand.  
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Svagheder 

Carlsbergs produktportefølje er bestående af mange lignende produkter, hvortil der er fare for, at de 

kannibaliserer hinanden, hvis de ikke formår at adskille brandsne tilstrækkeligt. Derudover besidder  

Carlsbergs alene premium og mid-range produkter, hvilket til en vis grad udgør en svaghed for 

Carlsberg, da deres kerneydelse er kategoriseret som værende et lavinvolveringsprodukt, hvor for-

brugerne i Danmark ofte vælger på baggrund af prisen. Carlsberg har ikke patent på teknologien bag 

snap-pack emballagen, hvilket vurderes at udgøre en svaghed, da konkurrenterne således frit kan 

kopiere dette tiltag. Herudover er det en svaghed for Carlsberg, at de er afhængige af, at landbruget 

har de optimale forudsætninger for at dyrke råvarerne til produktionen. Dette er tilfældet, da tørke 

eller usædvanligt nedbør kan være ødelæggende for dyrkningen af råvarerne, hvilket i så fald vil få 

store konsekvenser for Carlsbergs produktion, hvortil omkostningerne vil stige, hvilket kan få 

betydning for prisen på det endelige produkt. Hertil har vejret ligeledes stor betydning på det samlede 

ølsalg, hvor dårligt vejr i sommerperioden kan forringe det samlede resultat betydeligt.  

3. Diskussion af CSR og Snap-packen 

3.1 CSR  

Det følgende afsnit vil være bestående af en diskussion af CSR og de forskellige former for CSR- 

strategier, der har til formål at fastlægge begrebsrammen. Diskussionen vil bestå af en gennemgang af 

teoretiske udgangspunkter, hvortil virksomheden MäRK vil bidrage med modeller, der skal skabe 

yderligere forståelse for området. Vi vil herigennem opnå et solidt forståelsesgrundlag for CSR, samt 

hvordan dette kan anvendes strategisk. Resultaterne af denne diskussion skal efterfølgende anvendes 

til at skabe et klart og tydeligt billede af Carlsbergs samfundsansvar og undersøge, hvorledes 

Carlsberg anvender CSR strategisk, samt hvilke intentioner der ligger bag udarbejdelsen af snap-

packen.  

 

CSR står for Corporate Sustainable Responsibility og defineres som virksomhedens sociale ansvar 

(Chandler, 2016, s. 2). CSR er ikke et nyt begreb, men et område som de seneste år er blevet mere 

udbredt og omtalt i det danske samfund. Definitionen på CSR er i følge teorien ”a responsibility 

among firms to meet the needs of their stakeholders and a responsibility among stakeholders to hold 

firms to account for their actions” (Chandler, 2016, s. 94). En anden definition lyder ”CSR kaldes 

også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken 
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betegnelse der bruges, handler det om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det om-

givende samfund” (Dansk Erhverv, 2019). CSR er dermed relationen mellem virksomhederne og 

samfundet, hvor ansvaret er bindeledet. Virksomhederne kan således, ved anvendelse af CSR, bringe 

socialt, etisk, menneskeligt og miljømæssigt ansvar ind i virksomhedens strategi (Chandler, 2016, s. 

5).  

 

CSR er på baggrund af fem samfundstendenser blevet en vigtig del af virksomhedernes strategi 

(Chandler, 2016, s. 23). De fem tendenser er henholdsvis affluence, sustainability, globalization, 

communication og brands (ibid.). Affluence er en tendens, der er fremtrædende i velstående samfund 

med højkonjunktur, hvor interessenter har overskud til at være bekymrede for fremtiden (Chandler, 

2016, s. 23-25). “Det der sker, når vi begynder at være pressede på vores privatøkonomi, så bliver vi 

ligeglade med at redde verden. Så sker der et skift. Lige nu er vi i højkonjunktur, hvor vi kan se, at 

overskuddet til at være bekymrede og give penge omkring det ene og det andet er stort, og det er et 

kæmpe fokus for mange lige nu.” siger Louise Lerche-Gredal, som er Head of strategic partnerships 

hos Plastic Change (2019, Interview 2).Virksomhederne skal derfor have fokus på skiftende 

samfundstendenser og økonomien i samfundet, da disse vil have stor indflydelse på forbrugernes for-

ventninger til virksomhedernes brug af CSR. Dernæst er sustainability en trend, der er opstået på 

baggrund af den øgede bekymring for miljøet og resulterer i en ændring af interessenternes for-

ventninger til virksomheden (Chandler, 2016, s. 25-28). ”Fælles for forbrugerne er, at for 99% af 

dem handler bæredygtighed om miljø. Klima og miljø er en megatrend, som vi ikke kan ryste af os, 

fordi det store fokus er funderet i virkeligheden. Vi bliver præsenteret for klimaforandringerne, både 

når vi tænder for tv’et og åbner vinduet,” siger John Thøgersen, der er professor i forbrugerpsykologi 

på Aarhus Universitet (Jyllandsposten, 2018). Dette betyder således, at interessenterne stiller øgede 

krav til, at virksomhederne tager ansvar. Hertil viser en undersøgelse, lavet af Landbrug & 

Fødevarestyrelsen, at hver fjerde forbruger tænker over bæredygtighed, når de køber ind, hvorfor 

denne samfundstendens er vigtigt at tage højde for (ibid.). Globalization har været med til at åbne 

landegrænser og givet verden en mere kompleks forretningsmæssig arena (Chandler, 2016, s. 28-32). 

Dette betyder, at virksomhederne i dag skal forholde sig til modstridende kulturelle forventninger, 

som interessenterne har til virksomheden og dens handlinger (ibid.). I forlængelse heraf har communi-

cation skabt øgede kommunikationsmuligheder, hvilket har resulteret i en decentralisering af magten, 

hvorved det i dag er muligt for enkeltpersoner at protestere og gøre indsigelser imod virksomhederne 

(Chandler, 2016, s. 32-37). Afslutningsvis har CSR-aktiviteter betydning for virksomhedens brand og 

er en måde at tilføre merværdi til virksomhedens brand og omdømme (Chandler, 2016, s. 38-39). CSR 

appellerer til interessenternes opfattelser, idealer og normer, hvorved virksomhederne kan forbedre 

deres brand, ved at anvende CSR til at matche deres aktiviteter med interessenternes værdier og 
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forventninger. Herved kan CSR benyttes som et multi-stakeholder perspektiv, der giver virksomheden 

øget mulighed for at reagere på deres interessenters forventninger (Chandler, 2016, s.72). “Miljø og 

bæredygtigheds tendenser tror jeg dels er konjunkturbestemt, men det handler også meget om nyheds-

værdien af dagsordenen” siger Lerche-Gredal (2019, Interview 2). For at virksomheder kan anvende 

CSR succesfuldt, er det derfor nødvendigt at skabe en sammenhæng mellem nutidens problematikker 

og bekymringer for at skabe det rette perspektiv og samtidig overvåge udviklingen af de fem 

samfundstrends, der driver CSR (Chandler, 2016, s. 25).  

 

CSR vurderes derfor i stigende grad at ville have indflydelse på virksomhedernes succes i fremtiden 

(Leonidou et al., 2012, s. 36). Dette skyldes, at det giver virksomhederne mulighed for at skabe et 

stærkere mission statement og gøre CSR til en integreret del af deres overordnede strategi, som appel-

lerer til virksomhedens interessenter (Chandler, 2016, s. 333). Der foreligger således en mulighed for 

virksomhederne i at anvende CSR strategisk, dog er det vigtigt at virksomhederne identificerer deres 

interessenter samt deres bekymringer, for herefter at kunne prioritere den strategiske CSR-indsats 

(Chandler, 2016, s. 3). Det er derfor vigtigt, at virksomhederne tager højde for, hvilket samfund de 

opererer i, da interessenternes krav vil være forskellige og har indflydelse på, hvordan CSR strategien 

skal udformes for at kunne skabe værdi (ibid.). Hertil foreligger der følgende tre udfordringer, som 

der skal tages højde for, ved anvendelse af CSR (Sustainable Brands Paris, 2019). 

 
1.   Growth: True sustainability is less consumption 

2.   Differentiation: Consumers are becoming indifferent about sustainability 

3.   Position: Sustainability claims comes at a very high risk 

Den første udfordring omhandler det faktum, at bæredygtige produkter typisk er dyrere og indeholder 

alternative ingredienser og metoder, der har betydning for smag, kvalitet og holdbarhed, hvorfor der 

ofte er mindre sandsynlighed for køb. “Det duer jo heller ikke, hvis man køber noget der er meget 

sundt eller meget økologisk, bæredygtigt, grønt og miljøvenligt at det så ikke smager godt. Der er jo 

også grænser for, hvor langt man vil gå” (Den bæredygtige forbruger, 2019, Interview 6). Den anden 

udfordring omhandler den stigning i virksomheder, der benytter CSR-tiltag som et branding tool, 

hvilket skaber en udfordring, da CSR-tiltag således bliver ordinære. Herved er det ikke længere en 

måde, hvorpå virksomheden kan differentiere sig på markedet. Den tredje udfordring omhandler, at 

der i forbindelse med udarbejdelsen af en CSR-politik følger en høj risiko, da forbrugerne forventer, 

at virksomheden er i stand til at leve op til denne og dokumentere sine handlinger.  

 

Den tredobbelte bundlinje også kaldet The Triple P’s, er udarbejdet af John Elkington (1997) for at 

motivere virksomheder til at påtage sig socialt- og miljømæssigt ansvar. Dette er en udvidelse af det 
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traditionelle regnskab, som giver mulighed for, at virksomhederne kan inddrage det sociale og 

miljømæssige aspekt i regnskabet (CSR, 2012a). Den tredobbelte bundlinje skal dermed sikre, at 

virksomhederne kan opnå økonomiske fordele ved deres CSR-indsats, hvor effekten af deres 

samfundsengagement kan måles på bundlinjen. Den tredobbelte bundlinje består af profit, people og 

planet (ibid.). Profit er den del af regnskabet, som indeholder de klassiske regnskabsmæssige post-

eringer i form af omsætning og omkostninger (CSR, 2012a). People er den del af regnskabet, hvor 

virksomhederne kan indrapportere deres sociale påvirkninger, samt deres bidrag til velgørenhed, ud-

dannelse og aktiviteter for deres medarbejdere (ibid.). Virksomheder, der benytter den tredobbelte 

bundlinje, vil derfor aktivt søge måder, hvorpå de kan bidrage til samfundet gennem velgørende 

formål og uddannelsesmæssige aktiviteter (ibid.). Afslutningsvis er der planet, som på samme måde 

som people, giver virksomhederne mulighed for at indberette deres miljømæssige påvirkning (ibid.). 

Dette kan eksempelvis være i form af vandforbrug, CO2 udledning eller Carbon footprint. Derfor vil 

virksomhederne, der benytter denne regnskabsform, fokusere på at nedbringe deres miljøskadelige 

aktiviteter. ”Virksomheder har fokus på den tredobbelte bundlinje, det vil sige både miljømæssig, 

social og økonomisk bæredygtighed. I løbet af de seneste årtier er der kommet en stigende forventning 

til virksomheder om, at de ikke kun tager økonomisk ansvar for deres aktionærer, men også generelt 

tager ansvar for miljø og arbejdsforhold” siger Thøgersen (Jyllandsposten, 2018). Ved at inddrage 

alle tre aspekter i regnskabet har virksomhederne mulighed for at få et mere reelt overblik over, hvilke 

forhold, ud over deres økonomi, der påvirker den daglige drift. Dette kan samtidig være med til at 

løfte virksomhedernes værdiskabelse og innovation i forhold til samfundet og miljøet, de opererer i, 

samt gøre disse aktiviteter målbare og værdifulde for virksomheden (CSR, 2012a). Dog har den 

tredobbelte bundlinje også været under kritik, da det stadig er en regnskabsmetode uden faste rammer 

eller definitioner, hvilket gør regnskabsmetoden svær at sammenligne på tværs af virksomheder og 

brancher (ibid.).  

 

I forbindelse med det øgede fokus på CSR, er begrebet Greenwashing opstået. Greenwashing er 

defineret som “grøn markedsføring”, der således er markedsføring, som ikke indeholder reelle 

dokumenterbare CSR-tiltag (CSR, 2012b). Det betyder, at virksomhederne udnytter de fordele, der er 

forbundet med CSR, hvorved de markedsfører sig som værende bæredygtige uden at praktisere CSR i 

virkeligheden. Dette resulterer i, at forbrugerne har svært ved at skelne mellem virksomheder, som 

blot bruger CSR som et branding tool, og virksomheder, der anvender CSR, som en integreret del af 

deres kerneforretning. Et eksempel på greenwashing er Coca Cola, som i år 2011 lancerede en “plant 

bottle” på det danske marked. Coca Cola markedsførte deres nye flasker på urigtige præmisser, i og 

med at de fremlagde dem som værende særligt miljøvenlige, da de bestod af genvundet plast og 

plantemateriale (Andersen, 2013). Coca Cola blev dog anklaget for ulovlig markedsføring, da de fik 
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flaskerne til at fremstå grønnere end de i virkeligheden var og samtidig ikke kunne påvise den på-

ståede miljøgevinst ved de nye flasker (ibid.). Markedsføringslovens etiske og miljømæssige udsagn 

blev derfor i år 2011 revurderet, som følge af en lang række greenwashing sager (ibid.). Sagen om 

Coca Cola er et bevis på, at anvendelse af CSR i form af greenwashing er risikofyldt, da det i høj grad 

kan medføre dårlig omtale, der kan skade virksomhedens omdømme og brand image. “Vi er før 

blevet skudt i skoene, at vi med vores klager over falsk grøn markedsføring sætter en kæp i hjulet på 

selskabernes vilje til grønne initiativer. Intet kunne være mere forkert – tværtimod mener vi, at grøn 

markedsføring bør være forbeholdt de virksomheder, der gør en reel forskel og kan dokumentere det. 

Dermed kan virksomhederne ikke løbe om hjørner med forbrugerne, og så undgår man det værste 

scenarie – nemlig at vi som forbrugere går og tror, at vi gør en reel forskel uden faktisk at gøre det.” 

mener Jørgensen (ibid.). Sager om greenwashing har dog ligeledes sat diskussioner i gang omkring, 

hvorvidt samfundet og forbrugerne er for hurtige til at kalde virksomheders CSR-tiltag for green-

washing. “Vi er meget hurtige til at pege fingre af virksomheder, der gør gode ting og prøver 

alternative tiltag for hurtigt. Nogle gange er det som sagt bare den bedste løsning lige nu” siger 

Lerche-Gredal (2019, Interview 2). Benyttelse af strategisk CSR kan være yderst svært og risikabelt, 

hvis virksomhederne ikke formår at leve op til forbrugernes forventninger og samfundets krav. “Det 

kan være svært at skelne mellem, hvem der gør det ”rigtigt” og ”forkert”. Altså skal man se på én 

parameter eller alle parametre, og hvem skal bestemme, hvem der gør det mest oprigtigt. F.eks med 

Chokolade firmaet, Tony’s Chocolonely, som sælger ansvarligt chokolade, men så havde de vist også 

problemer med noget gift et andet sted. Man skal jo undersøge hele kæden, men det kan man jo ikke 

som forbruger. Som forbruger kan man også have det sådan - ”jeg kan ikke spise noget så...”. Så man 

bliver også nødt til at lave sine egne trade-offs, når man laver køb – hvad vægter mest?” siger 

Lerche-Gredal (2019, Interview 2). CSR er stadig et udefineret område uden en specifik fælles 

ramme, hvilket åbner op for, at virksomhederne og forbrugerne selv kan fortolke på begrebet, hvilket 

skaber diskussioner omkring, hvad der er “rigtigt”, og hvad der er “forkert” CSR.  

 

Der findes flere forskellige versioner af CSR, hvorfor begrebet menes at befinde sig i en gråzone, da 

begrebsdefinitionen er uklar (Chandler, 2016, s. 92). “Det er også et område, hvor begrebsverden er 

meget udefineret. Jeg synes slet ikke, at der er noget galt med begrebet CSR, jeg synes bare, med den 

måde det er blevet brugt på herhjemme, så er der rigtig mange der har en masse aversioner imod det. 

Når man snakker om CSR, jamen så er det bare sådan noget man gør for at se godt ud, og det er jo 

slet ikke det, der ligger i definitionen af CSR” siger Nicoline Olesen, partner hos MäRK (2019, 

Interview 7). I dag er der stadig tale om en ”free-for-all” definition, der er fri for regulativer, hvorved 

CSR ikke skal gøres på én bestemt måde (Chandler, 2016, s. 92). Virksomhederne kan således selv 

bestemme, hvordan de tolker CSR og dermed, hvordan deres personlige CSR-politik skal være. Dette 
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betyder, at det er svært at diskutere og sammenligne CSR på tværs af virksomheder, samt hvad der 

udgør en “korrekt” CSR-politik (ibid.). På baggrund af disse udfordringer har CSR-begrebet udviklet 

sig i gennem tiden, hvorved man i dag taler om flere forskellige versioner. “Man taler også om, at 

CSR har rykket sig fra CSR 1.0 til 2.0 til 3.0 og nu er der også nogle, der snakker om CSR 4.0” 

(Olesen, 2019, Interview 7).  

 
Model 7: CSR versioner (Egen tilvirkning). Kilde: MäRK (2019, Interview 7) 

 

Ovenstående model viser en oversigt over de forskellige versioner af CSR, samt forskellene her-

imellem. CSR 1.0 viser den traditionelle version, hvor CSR-aktiviteterne ikke udgør en del af 

virksomhedens kerneforretning, men i stedet fungerer som en add on (Olesen, 2019, Interview 7). 

Udfordringerne ved at anskue CSR således er, at der ikke er en logisk kobling mellem CSR tiltagene 

og virksomhedens kerneforretning. Dette gør det svært for medarbejderne og forbrugerne at forstå 

sammenhængen, hvorved virksomheden har svært ved at skabe værdi på baggrund heraf (ibid.). “Man 

kan sige det her, er i virkeligheden her, hvor rigtig mange danske virksomheder ligger. Det har vi 

kaldt filantropi og donationer, det handler om at gøre noget godt. Det handler om marketing, det 

handler om, at det er noget vi kan brande os på” siger Olesen (2019, Interview 7). CSR 1.0 udgør 

således en filantropisk tilgang til CSR, hvor aktiviteterne ligger ved siden af virksomhedens 

kerneforretning og omhandler donationer og tiltag, der har en kortvarig brandingeffekt. I version 2.0 

er CSR derimod i højere grad koblet til kerneforretningen og fungerer ikke længere, som en add on. 

Ved anvendelse af CSR 2.0 formår virksomhederne at skabe en logisk kobling mellem CSR-aktivitet-

erne og kerneforretningen, hvorved denne version er langt mere strategisk (Olesen, 2019, Interview 

7). Virksomhederne tager her ansvar for samfundet, ved at kombinere CSR med kerneforretningen, 

hvilket skaber merværdi for både medarbejdere og forbrugere. Den sidste version, som modellen 
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viser, er CSR 3.0, hvor CSR-aktiviteterne fungerer som en integreret del af virksomhedens kerne-

forretning (ibid.). Hertil mener Thomas Kolster, som er partner i Goodvertising Agency, at CSR-tiltag 

skal ske med udgangspunkt i et purspose, som skal være en essentiel del af strategien (Sustainable 

Brands Paris, 2019). Dette er tilfældet, da flere virksomheder skynder sig ind på miljøområdet uden et 

udgangspunkt, hvilket ofte gør strategien uklar og uærlig, hvortil den ikke gør en forskel (ibid.). I 

version 3.0 handler det således om virksomheder, der ønsker at tage et reelt ansvar for samfundet og 

“som ønsker at bidrage til, at gøre det bedre på den ene eller på den anden måde” (Olesen, 2019, 

Interview 7). I version 3.0 er der ikke længere tale om en uklar sammenhæng, men CSR og bære-

dygtighedsaktivteter udgør derimod en del af virksomhedens DNA, som er funderet i deres historie og 

kerneforretning og derfor er et gennemgående element i alt det, som virksomheden foretager sig. CSR 

3.0 defineres af Olesen (2019, Interview 7) som værende meningsfulde virksomheder, der er sam-

fundsansvarlige og som har defineret en klar samfundsambition. “Vi siger, at vi hjælper virksomheder 

med, at definere deres samfundsambition og det gør vi fordi… Vi tror rigtig meget på, at de virk-

somheder, der kommer til at få succes, succes med også at tiltrække medarbejdere, afsætte deres 

produkter og services, og økonomisk succes, det er de virksomheder, som rent faktisk bidrager til det 

samfund de er en del af. Det er det, en samfundsambition er...” (Olesen, 2019, bilag 2). Begrebet 

samfundsambition bidrager til en bedre forståelse for, hvad der ligger bag virksomhedens CSR-tiltag, 

samt hvordan virksomhederne kan arbejde med CSR og bæredygtighed, som en integreret del af deres 

kerneforretning.  

 

“Vi kalder det jo ikke CSR, man kan sige vi har et fokus her hos os, hvor vi arbejder med samfunds-

ansvarlige virksomheder, som vi i virkeligheden også kalder meningsfulde virksomheder. Hvilket 

faktisk har fyldt rigtig meget, det her med, hvad kalder vi det egentlig? Er det CSR, er det bære-

dygtighed, hvad er det?” siger Olesen (2019, Interview 7). MäRK har dermed valgt ikke at benytte 

begrebet CSR, grundet de mange definitioner og misforståelser, der er forbundet hermed. De har 

derimod valgt at kalde CSR for virksomhedens samfundsansvar (Olesen, 2019, Interview 7).  “Jamen 

det vi taler om, det er samfundsansvarlige virksomheder. Det er virksomheder, som tror på, at den 

måde man skal tjene penge på i fremtiden er ved også at tage et ansvar, det er ikke enten eller mere” 

(Olesen, 2019, Interview 7). I den resterende del af afhandlingen har vi derfor valgt at definere CSR, 

som værende virksomhedens samfundsansvar, da dette vurderes at skabe en mere praktisk forståelse 

for området.   

 
 

Hertil har MäRK udviklet nedenstående model, der viser en oversigt over tre forskellige former for 

samfundsansvar, hvorigennem det er muligt at vurdere virksomhedens ambitionsniveau.  
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Model 7: CSR ambitionsniveau. Kilde: MäRK (2019, Interview 7) 

 

De tre former for samfundsansvar er henholdsvis risikostyring, filantropi og samfundsambition. Ved 

Risikostyring handler virksomhedens samfundsansvar om at minimere virksomhedens negative aftryk 

på miljøet og omgivelserne, gennem CSR rapportering, leverandørstyring og produktcertificering, for 

at sikre forretningen og overholde lovgivningen (Olesen, 2019, Interview 7). Dog gælder det, at for-

brugerne har en forventning om, at risikostyring er en selvfølge, hvorfor dette kan give effekt, men 

ikke skaber en reel værdi (ibid.). Ved Filantropi handler virksomhedens samfundsansvar derimod om 

donationer, sponsorater, partnerskaber og kampagner, som defineres som “do good marketing”, hvor 

det handler om at gøre noget godt og kunne brande sig herpå (ibid.). Bevæggrundene i denne form for 

samfundsansvar ligger i, at der er tale om en god branding mulighed for virksomhederne, hvor det 

handler om at involvere kunder og medarbejdere. Dog gælder det, at der ofte er en uklar sammenhæng 

mellem kerneforretningen og tiltagene, hvilket resulterer i, at der ofte blot er tale om en kortvarig 

effekt heraf. Den sidste form for samfundsansvar, Samfundsambition, handler om, at virksomheden 

har defineret en klar samfundsambition “Her handler det ikke om at minimere eller gøre noget godt. 

Der handler det om at kigge på, hvad er det vi synes der er galt ude i verden, som vi kan bruge vores 

forretning til at gøre noget ved” (Olesen, 2019, Interview 7). Her er der således tale om en 

samfundsambition, der er funderet i kerneforretningen og som har til formål at flytte hele forretningen 

til et nyt niveau, hvor det skaber værdi for både medarbejdere, samfundet og forbrugere. “Hvis man 

har en stærk samfundsambition, så bliver det sådan en løftestang for ens konkurrencekraft, fordi det 

er med til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det styrker kunderelationen, fordi det også er 

noget, der er interessant for kunden” (Olesen, 2019, Interview 7). Call Me er et eksempel på en 

virksomhed, der har defineret en samfundsambition og derigennem formået at differentiere sig fra sine 

konkurrenter herpå. “I virkeligheden er et godt eksempel call me, da de lancerede “tal ordentligt”. 

Det har de aldrig selv kaldt CSR, men de havde jo en samfundsambition fordi alle deres produkter er 

jo identiske med konkurrenterne. Call me besluttede, at den right a wrong, som de ville være med til 
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at løse var, at vi taler så grimt til hinanden og det ramte jo plet i rigtig mange af os. Det kan jeg 

faktisk genkende og så gav det mening at tale om, fordi det var et mobilselskab. Så igen det der med 

at gå tilbage til historien og gå tilbage til kerneproduktet” (Olesen, 2019, Interview 7). Der foreligger 

derfor differentieringsmuligheder ved denne form for samfundsansvar, hvis virksomhederne formår at 

skabe en klar kobling mellem deres samfundsambition og deres kerneforretning.  

 

Nedenstående model er ligeledes udviklet af MäRK og har til formål at identificere, hvorvidt 

virksomheden er såkaldt future fit til fremtidens øgede krav og forventninger til virksomhedens sam-

fundsansvar. Dette gøres gennem fire steps, som er henholdsvis forstå, finde, forløse og formidle 

(MäRK, 2019a).  

  

Model 8: Future fit. Kilde: MäRK (2019, Interview 7) 

 

Første step, forstå, handler om, at virksomhederne skal forstå den verden, de lever i. Det er vigtigt, at 

virksomheden sætter sig ind i, hvilke krav og forventninger der er til dem, samt hvilket ansvar det 

forventes, at de tager. “Det handler rigtig meget om at forstå, hvordan verden kommer til at se ud og 

hvad er det for nogle samfundstendenser, der har betydning for det at være virksomhed i fremtiden” 

siger Olesen (2019, Interview 7). Det næste step finde, handler om at identificere virksomhedens 

samfundsambition og dermed den form for samfundsansvar de ønsker at tage. Dette skal gøres med 

afsæt i virksomhedens DNA og historie for at sikre en klar kobling mellem samfundsambitionen og 

virksomhedens kerneforretning.“Vi bruger enormt meget tid i “finde-steppet” på at gå tilbage i 

virksomhedens DNA og sige, jamen hvor kommer i egentlig fra? Hvorfor startede i op? Hvad er jeres 

arv, hvad er jeres historie? Fordi jamen rigtig ofte, så ligger der jo noget gemt der” siger Olesen 

(2019, Interview 7). Det næste step er formidle, hvor det handler om, hvordan samfundsambition skal 

kommunikeres.“Her arbejder vi rigtig meget med det vi kalder “handlefællesskaber”, altså hvordan 

kan vi skabe nogle platforme, hvordan kan vi skabe en historie, der er stærk nok til, at nu har man lyst 

til at handle og agere sammen med virksomheden” siger Olesen (2019, Interview 7). Det er i den 

forbindelse vigtigt at finde kommunikationsstrategier, der kan hjælpe virksomheden til at formidle 
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deres ambition letforståeligt, således at de ikke mister koblingen til virksomhedens kerneforretning. 

“Det er også derfor, at der er rigtig mange virksomheder, som oplever at det er svært for dem at få 

opbakning, involvering og engagement i deres bæredygtighedsstrategier. Det er simpelthen fordi, jeg 

tror de bliver for tekniske, jeg tror de bliver for teoretiske. Hvis nogen vil os noget, så er de nødt til at 

tale til vores hjerter og ikke kun til vores forståelse” siger Olesen (2019, Interview 7). Afslutningsvis 

er forløse, som handler om, hvordan virksomheden internt skal integrere samfundsambitionen i 

virksomheden, og hvorledes de skal arbejde med denne. “Altså hvad gør vi internt, hvad betyder det 

for mig at min virksomhed har defineret en samfundsambition. Hvad betyder det helt konkret i mit 

daglige arbejde? Hvordan kan jeg efterleve det?” (Olesen, 2019, Interview 7). Dette er et vigtigt step, 

da samfundsambitionen ellers risikerer at blive en form for add on. Samfundsambition skal blive en 

integreret del af virksomhedens processer og aktiviteter for at kunne skabe en reel værdi.  

Disse konkrete værktøjer kan således benyttes til at identificere virksomhedens samfundsansvar og 

skærpe deres historiefortælling i forbindelse med den samfundsambition, de ønsker at tage. Herudover 

kan værktøjerne anvendes til at skabe og sikre en klar sammenhæng mellem virksomhedens sam-

fundsambition og kerneforretningen, samt synliggøre den effekt virksomhedens samfundsambition 

har. Ved at gennemgå virksomhedens samfundsansvar og ambitionsniveau samt Future Fit-modellen 

vil virksomheden kunne vurdere, hvorvidt de er klar til fremtidens øgede krav og forventninger, samt 

hvorvidt de er omstillingsparate overfor ændrede tendenser og trends i samfundet.  

3.2 Carlsbergs samfundsansvar 

Det følgende afsnit vil i forlængelse af CSR-afsnittet bestå af en diskussion af Carlsbergs sam-

fundsansvar samt en vurdering af, hvorvidt de er future fit. Formålet med dette er, at undersøge om 

Carlsbergs samfundsansvar er funderet i deres kerneforretning, samt hvilke intentioner, der ligger bag 

udarbejdelsen af snap-packen. 

 

Det er essentielt at undersøge, hvilke intentioner, der ligger bag snap-packen, og hvorvidt det er en del 

af Carlsbergs kerneforretning, for at finde ud af, om Carlsberg blot går ind i kampen om at bekæmpe 

plastikforurening, som følge af markedstrenden og det faktum at forbrugerne efterspørger det. 

Carlsberg vurderes på nuværende tidspunkt at benytte CSR 2.0, da de har formået at koble deres CSR-

tiltag til deres kerneforretning gennem udarbejdelsen af snap-packen. Det betyder, at deres CSR-tiltag 

ikke fungerer som en add on, da det bæredygtige perspektiv er blevet en integreret del af virksom-

hedens aktiviteter. Snap-packen har derfor potentiale til at skabe en effekt på forbrugerne og værdi-

fuld differentiering for Carlsberg, da der eksisterer en kobling mellem tiltaget og Carlsbergs kerne-

forretning. Dog gælder det, at Carlsberg på nuværende tidspunkt ikke vurderes at befinde sig i CSR 
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3.0, da snap-packen er et nyt innovativt tiltag, som på nuværende tidspunkt er løsrevet fra, hvad 

virksomheden tidligere har kommunikeret. Derudover er Carlsberg ikke en virksomhed, som er blevet 

skabt på baggrund af deres samfundsambition om at bekæmpe plastikforurening, men samfunds-

ansvaret er i stedet en agenda, de har påtaget sig. “Det kan godt være, at de ikke er i CSR 3.0 i dag, 

men hvis intentionen er, at det skal blive mere og mere inkorporeret, så synes jeg jo faktisk, at det er 

rigtig fint. Det er klart, at hvis intentionen bare er, at vi skal tjene penge, og hvis det så begynder at 

gå dårligt og forbrugerne ikke efterspørger det mere, så sløjfer vi det, så synes jeg ikke at det er så 

godt.” siger Olesen (2019, Interview 7). Det faktum, at Carlsberg går ind i bæredygtighedsagendaen 

og arbejder med samfundsansvar, betyder ligeledes, at forbrugerne fremover stiller yderligere krav og 

forventninger til Carlsbergs udvikling på området. “Det skaber også en positiv forventning til 

Carlsberg om, at man er fremme i skoene på de her miljøpunkter. Det skaber også en forventning om, 

at der kommer noget nyt næste gang, så er flasken eller dåsen nedbrydelig. Det stopper ikke her, og 

så er Carlsberg dem, der fremadrettet er first- movere” (Fokusgruppe 2, 2019, Interview 5). Det er 

således vigtigt, at Carlsberg fortsætter denne tankegang og videreudvikler deres samfundsansvar for i 

fremtiden, at kunne bevæge sig over i CSR 3.0.  

 

Carlsberg vurderes på baggrund af ovenstående at befinde sig i en overgang fra at arbejde med CSR 

som filantropi til at arbejde med CSR som en samfundsambition. Dette skyldes, at de hidtil har 

kommunikeret, at de gerne vil bidrage til at nedbringe deres aftryk på miljøet, hvor det har handlet om 

en filantropisk tilgang i form af “do good marketing”. Dog har Carlsberg rykket sig med udviklingen 

af snap-packen, hvorved de i højere grad bevæger sig over mod at have en reel samfundsambition. 

Carlsberg viser med snap-packen, at de har taget stilling til, hvad det er de mener, der er galt ude i 

verden, og hvorledes de ønsker at bruge deres virksomhed og produkter til at gøre en forskel. Det 

betyder, at snap-packen, i modsætning til Carlsbergs tidligere CSR-tiltag, har mulighed for at flytte 

hele forretningen til et nyt niveau, hvor den kan bidrage til værdiskabelse for både samfundet, med-

arbejdere og forbrugere. “Carlsberg har jo virkelig løftet sig ved at udviklen af snap-packen, og det 

har de jo haft en bagtanke med, for at reducere på et overforbrug af plastemballage, så på den måde 

har de da skabt sig et bedre image og profileret sig som virksomhed“ (Fokusgruppe 2, 2019, 

Interview 5).  

 

Carlsberg forudså den fremtidige trend i markedet omkring miljø og bæredygtighed, da de for tre år 

siden påbegyndte udviklingen af snap-packen, hvilket har resulteret i, at Carlsberg har formået at 

skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold til sine konkurrenter. Dette er tilfældet, da de er de 

første, der går ind i trenden omkring bæredygtighed og miljø, hvorved de har opnået en fordel, som 

værende first-movere på markedet. Snap-packen kan derfor bidrage til, at Carlsberg kan sikre sin 
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ledende position ved at imødekomme forbrugernes efterspørgsel på miljøvenlige og bæredygtighe 

produkter. Den konkurrencemæssige fordel består i, at Carlsberg uforstyrret har mulighed for at 

vækste på baggrund af denne efterspørgsel, indtil de resterende udbydere på markedet bliver kon-

kurrencedygtige indenfor miljø og bæredygtigshedsaspektet. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt Carlsberg med den nye snap-pack kan antages at have en decideret 

samfundsambition. Snap-packen skal være med til at bekæmpe plastik i verdenshavene og gøre en 

forskel for miljøet derigennem, men det står endnu ikke klart, hvordan snap-packen er funderet i 

Carlsbergs kerneforretning og er ikke på nuværende tidspunkt en del af deres eksistensberettigelse. 

Dette skyldes, at snap-packen skaber en effekt på forbrugerne, men denne opfattes ikke at være 

udelukkende på baggrund af det miljøvenlige aspekt. Det fremgår tydeligt, gennem vores 

dybdegående- og fokusgruppeinterviews, at forbrugerne ikke primært kobler snap-packen til noget 

bæredygtigt, men i højere grad kobler den til noget sjovt, innovativt og anderledes, hvilket er det, der 

på nuværende tidspunkt skaber et øget incitament til at købe Carlsberg pilsneren (2019, Interview 3, 

4, 5 og 6). “De sidste par måneder har jeg købt mere Carlsberg end jeg plejer, men det er fordi, jeg 

synes det er sjovt med snap-packen, fordi det er nyt. Så jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at 

være vedvarende. Jeg var vant til bare at købe den samme trætte 6-pack igen og igen, så det er lidt 

sjovere.” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Hertil siger en anden deltager: “Jeg tror klart, at de 

vinder noget på at kunne skille sig ud, selvom jeg ikke ville tænke miljøvenligt. Fordi så står der 

måske fire andre brands: Royal, Heineken og Tuborg i deres normale 6-pack og så står Carlsberg 

der, som er helt anderledes. Så jeg tror klart de vinder noget på at skille sig ud i supermarkedet, hvor 

det her så kan få en til at sige - hov her er noget nyt og anderledes” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 

3). Snap-packens nyhedsværdi er således i høj grad med til at differentiere Carlsberg pilsneren fra 

konkurrenterne. Dog vil snap-packen med tiden miste sin newness-effekt, hvorfor det er vigtigt, at 

Carlsberg formår at kommunikere snap-packens kobling til miljø og bæredygtighed klart og tydeligt. 

Herved vil Carlsberg have mulighed for at opnå længerevarende konkurrencemæssige fordele ved 

snap-packen, end hvis forbrugerne blot vælger snap-packen som følge af, at de synes, at den er sjov, 

innovativ og anderledes.  

  

Det gælder, at der foreligger en differentieringsmulighed, hvis virksomhederne formår at skabe en 

klar kobling mellem deres samfundsambition og deres kerneforretning, hvorfor det er vigtigt, at 

Carlsberg tydeliggør den miljømæssige kobling, som snap-packen har til Carlsbergs kerneforretning. 

“Hele deres bæredygtighedsstrategi, den er blevet fortalt på en måde, hvor det er meget teknisk og 

faktuelt. Vi skal spare på CO2 og vi skal minimere... Jamen det er fint nok, men hvad har det med mig 

at gøre, når jeg skal købe en øl?” siger Olesen (2019, Interview 7). Samfundsansvaret skal således 
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have en klar kobling til kerneforretningen, som kan kommunikeres letforståeligt, før det kan skabe en 

effekt på forbrugerne (Olesen, 2019, Interview 7). Koblingen til plastik er umiddelbart ikke langt fra 

Carlsbergs kerneprodukt, da den tidligere 6-pack var pakket ind i plastik, hvorved der ligger et oplagt 

incitament i at ændre på emballagen og fjerne den tydelige plastik, der før overskyggede produktet. 

Dog er det stadig svært for forbrugerne at foretage koblingen mellem øl og plastikforurening, hvorved 

udfordringen for Carlsberg ligger i, at kommunikere denne kobling letforståeligt til forbrugerne. Letz 

sushi har en samfundsambition om at redde verdenshavene. “Det er jo faktisk vigtigt for dem, og det 

er det jo for mange.. Det er derfor der er så mange, der tager denne her plastikagenda lige nu. Men 

de synes det er vigtigt, fordi Letz Sushi er jo afhængig af, at der bliver ved med at være fisk i havene. 

Så på den måde ligger det jo meget tæt på deres kerneprodukt” (Olesen, 2019, Interview 7). Der ses 

således en meningsfuld kobling mellem Letz Sushis kerneprodukt og deres samfundsambition om at 

redde verdenshavene, og i den forbindelse bevare dyrelivet i havene, som deres kerneforretning 

bygger på. Carlsberg er, modsat Letz Sushi, gået ind i kampen om plastikforurening som følge af, at 

det er noget forbrugerne efterspørger, i takt med at det er en trend i samfundet. Jf. CSR-afsnittet, er 

det vigtigt, at virksomhederne tager udgangspunkt i et multi-stakeholder perspektiv, hvor de definerer 

og fastlægger samfundsansvaret på baggrund af deres interessenters værdier, krav og forventninger 

(Chandler, 2017, s. 76). Dette har Carlsberg gjort ved at finde frem til, at deres interessenter er 

interesserede og bekymrede for den øgede plastikforurening, hvilket giver Carlsberg mulighed for at 

skabe en sammenhæng mellem forbrugernes bekymringer og Carlsbergs identificerede samfunds-

ansvar. Plastik udgjorde førhen emballagen, der holdte 6-packen sammen og var således ikke en del af 

selve øllen. Ser man på de områder inden for samfundsansvarlighed, som har direkte effekt på 

Carlsbergs kerneforretning, nemlig øl, vil det være mere nærliggende at tage fat på de råvarer, 

materialer og processer, der bruges til at brygge og producere øl. Disse områder er dog ikke noget, der 

engagerer forbrugerne i samme grad, som plastikforurening i verdenshavene. Derfor giver det god 

mening, at Carlsberg går ind i denne agenda, da de bruger en hel del plastik, men det er dog vigtigt, at 

de formår at skabe en tydelig kobling til deres kerneforretning. “Så handler det så om, at blive helt 

konkret i forhold til, hvad er det så for et ansvar de tager? Og det er jo her, hvor det er rigtig vigtigt, 

at man bruger forretningen og kerneprodukterne, fordi ellers så bliver det ikke rigtig troværdigt, så 

bliver det bare noget vi taler om. Hvordan er det vi leverer det, hvad er det vi selv bidrager til, og 

hvordan vil vi gerne hjælpe forbrugere og medarbejdere til bidrage til det?” (Olesen, 2019, Interview 

7). Den bæredygtige kobling mellem snap-packen og kerneforretningen skal derfor i højere grad 

kommunikeres tydeligt til forbrugerne, da det på nuværende tidspunkt viser sig, at det primært handler 

om det sjove og innovative aspekt ved snap-packen. På nuværende tidspunkt giver snap-packen 

således ikke den værditilførsel til brandet, som den har potentiale til. “Virksomheder skal bruge deres 

kerneforretning til at løfte samfundsudfordringer, fordi verden kalder på det, og fordi det er vejen til 
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at skabe en meningsfuld forretning og en positiv bundlinje” (Olesen, 2019, Interview 7). Hvis 

Carlsberg skal bevæge sig ind i CSR 3.0, er det derfor vigtigt, at de formår at skabe den kobling til 

bæredygtighed, der kan give snap-packen en mere langvarig og værdifuld effekt.   

 

Hvorvidt, Carlsberg er future fit og dermed klar til fremtidens øgede krav og forventninger til deres 

virksomheds samfundsansvar, vurderes på baggrund af de fire parametre; forstå, finde, forløse og 

formidle (Maerk, 2019a). Det er tydeligt, at Carlsberg i forbindelse med udviklingen af snap-packen 

har set på, hvilke krav og forventninger, der er til dem som ledende virksomhed på markedet. Det er 

hertil vigtigt for Carlsberg at forstå, at forbrugerne i fremtiden blot vil stille større krav og for-

ventninger til, at Carlsberg tager ansvar og fortsætter deres bæredygtige udvikling. Hertil fremgår det, 

at Carlsberg har fundet det samfundsansvar, de ønsker at tage, nemlig at være med til at bekæmpe 

plastikforurening, som er deres samfundsambition. Carlsbergs produkter sælges indpakket i plastik, 

hvortil de i høj grad bidrager til den øgede plastikforurening. Det betyder, at Carlsberg som ledende 

og global øl producent har mulighed for at gøre en reel forskel. Carlsbergs mission har siden år 1847 

været “To brew for a better today and tomorrow”, hvorved det giver mening for Carlsberg at gå ind i 

kampen om at bekæmpe klimaforandringerne, og herunder plastikforurening, og således producere øl 

for et bedre i dag og i morgen. Dertil er forskning og produktudvikling dybt inkorporeret i Carlsbergs 

DNA, hvortil grundlæggeren J. C. Jacobsen fandt det essentielt at kunne inspirere til at producere 

bedre øl og gøre en forskel i branchen. Det gælder dog, at Carlsberg mangler at formidle denne form 

for afsæt, som samfundsambitionen har i virksomhedens DNA og historie, for at koblingen mellem 

samfundsambitionen og deres kerneforretning skabes. På baggrund heraf fremgår det ligeledes, at 

formidle og forløse er de steps, som Carlsberg mangler, for at blive future fit med deres samfunds-

ambition. Carlsberg skal formidle koblingen, før de er i stand til at forløse samfundsambitionen og 

opnå det maksimale udbytte heraf, ved at skabe en reel værdi for forbrugeren. 

3.3 Snap-packens effekt på forbrugerne og Carlsberg pilsneren 

Dette afsnit vil bestå af en diskussion af, hvorvidt snap-packen bidrager til værdiskabende differen-

tiering af Carlsberg pilsneren. Dette vil ske gennem en undersøgelse af snap-packens effekt på for-

brugerne, og hvordan snap-packen påvirker forbrugernes opfattelse af Carlsberg pilsnerens brand 

image og forventningerne til Carlsberg.  

 

Carlsbergs brand image har ændret sig i takt med lanceringen af den nye snap-pack (Kotler et al., 

2016, s. 426). Det er ikke blot indpakningen, der er anderledes, men ligeledes designet på dåsen. “Den 

er blevet pænere, så jeg ville være mere tilbøjelig til at servere den her til en middag. Den er flottere. 
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Hvor før i tiden var den ikke så stilet, før i tiden var den sådan lidt en far øl” (Fokusgruppe 1, 2019, 

Interview 3). Dette har således ført til, at forbrugernes syn på Carlsberg pilsneren har ændret sig fra en 

klassisk gammeldags pilsner til en moderne øl, der følger med trends i samfundet og forbrugernes 

efterspørgsel. Det nye design flytter Carlsberg pilsneren fra at være en fodbold øl til i stedet at være 

en elegant øl, som kan nydes i andre sammenhænge end blot til fodbold og fest.“Jeg synes helt klart, 

at snap-packen har formået at tage den væk fra bare at være en fodbold øl, som det før var” 

(Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). 

 

Brand associationer er defineret, som alt det forbrugerne direkte eller indirekte forbinder med brandet 

(Aaker & McLoughlin, 2010, s. 179). Disse associationer er med til at gøre virksomheden interessant 

og til et brand, der appellerer til forbrugerne, som efterfølgende husker brandet (ibid.). De dybde-

gående- og fokusgruppeinterviewene viste, at Carlsberg pilsneren, efter redesignet, i højere grad 

formår at blive valgt på baggrund af det elegante design og det mere ungdommelige udtryk (2019, 

Interview 3, 4, 5 og 6). “Jeg synes faktisk den er blevet ret flot. Jeg synes den er blevet lidt mere 

ungdommelig på en eller anden måde. Også med det nye store logo” (Fokusgruppe 2, 2019, Interview 

5). Dette har derfor skabt nye brand associationer til Carlsberg pilsneren, som bidrager til, at brandet 

bliver set som værende mere ungdommeligt, elegant og stilet. “De har også formået at flytte den fra, 

at for 10 år siden var det bare en gammeldags øl, der var røget fuldstændig bag ud på dansen. Der 

ville man kun drikke udenlandske øl og specialøl og den eneste øl jeg ikke ville drikke var Carlsberg. 

Så i virkeligheden har de nu formået at gøre Carlsberg mere ungdommelig og moderne. Jeg synes den 

er blevet “fresh”” (Fokusgruppe 2, 2019, Interview 5). Den nye snap-pack ændrer således Carlsberg 

pilsnerens hidtidige brand image fra at have fokus på fodbold, mænd og venskaber til i højere grad at 

have fokus på smag og kvalitet samt bæredygtighed, og således henvende sig til en bredere 

målgruppe. I dag gælder det, at der i Danmark er et stort fokus på bæredygtighed, hvortil størstedelen 

af danske forbrugere har forventninger til, at virksomhederne handler bæredygtigt og tager højde for 

miljøet (Miljømærkning, 2017). Hertil er bæredygtighed blandt den moderne målgruppes primære 

interesser og evalueringskriterier ved køb af produkter, imens den klassiske målgruppe ligeledes har 

forventninger, der bliver imødekommet af den nye snap-pack.“Jeg foretrækker klart at købe miljø-

venlige produkter, hvis prisen er fornuftig. Hos mig kommer det til udtryk, når jeg shopper, hvor 

økologi og miljø har en stor betydning. Affaldssortering betyder også, at man er blevet mere opmærk-

som på, hvor meget man smider ud hver dag. Så hvis det eneste man smider ud fra en snap-pack er 

returflasker, så er det jo super fedt” (Fokusgruppe 2, 2019, Interview 5).  

 

Nedenstående figur viser et overblik over skiftet i Carlsberg pilsnerens brand associationer, som et 

resultat af lanceringen af snap-packen.   



   Kandidatafhandling  Tara Gaard Grønlund 
 15. maj 2019 Julie Skou Fahrenkrug 
  

  
  

  68  

 

Figur 5: Brand associationer (Egen tilvirkning). Kilde: Fokusgrupper, Interview 3 & 5 

 

Snap-packen appellerer som sagt til Carlsbergs interessenters forventninger og bekymringer om bære-

dygtighed og miljø, hvortil redesignet af dåserne samt fjernelse af plastikken har gjort det tydeligt, at 

produktet er blevet mere bæredygtigt. Bæredygtige og miljøvenlige tiltag, som sker på baggrund af 

indholdet af produktet, kan ofte være svære for forbrugerne at gennemskue, hvorfor forbrugerne ofte 

er kritiske herfor. “Der er jo massere af tricks, som er til for at narre en som forbruger, så jeg tror 

også at man skal være kritisk” (Den bæredygtige forbruger, 2019, Interview 6). Her har Carlsberg, i 

stedet for at ændre på indholdet, ændret på emballagen, hvorved det bæredygtige aspekt er tydeligt for 

forbrugeren, da man kan se forskellen med det blotte øje. “Jeg bliver overbevist om, at det er bære-

dygtigt og gør en forskel, for det er iøjnefaldende, når det handler om emballagen” (Miljø-

skeptikeren, 2019, Interview 4). Carlsbergs snap-pack er således langt i forhold til, at det fremgår 

tydeligt, at deres tiltag fremstår bæredygtigt, dog gælder det som nævnt at forbrugerne i højere grad 

køber øllen på baggrund af andre aspekter i form af, at den er sjov, innovativ og anderledes. Hertil 

finder forbrugerne ligeledes det nye design med mindre plastik mere elegant. “Jeg ville ikke købe den 

blot for at være bæredygtig, men også fordi jeg synes den er meget mere elegant pakket ind” (Miljø-

skeptikeren, 2019, Interview 4).   

 

Carlsberg har gennem tiden været gode til at adskille deres brands fra hinanden og sikre, at hvert 

brand har sin egen brand identity (Kotler et al., 2016, s. 426). Dette har Carlsberg gjort gennem 

overbevisende historiefortælling, hvor hvert brand i produktporteføljen har deres egen karakter og 

individuelle kendetegn. “Nu tænker vi virkelig på, at vi har en portefølje og det er som i en familie, 

der har du fuldstændig forskellige karakterer, hver sin position i familien eller i vennegruppen, og 

hvis alle prøvede at stå for det samme, så bliver det kedeligt, og så kan man også nemt udskifte et 

brand med et andet. Så det er for at have diversitet i porteføljen” (Illgner, 2019, Interview 1). Tuborg 

er kendt for deres brug af humor med de to ikoniske karakterer ved navn Mulle & Poulsen, som altid 

befinder sig på ladet af en lastvogn (Ingemann, 2018a). Hertil har Tuborg haft stort fokus på 
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musikken ved at være tilstede på festivaler og til koncerter. Tuborgs brand identity er således baseret 

på humor, musik og fest og består af demand spacet “Fueling fun”. Derimod benytter Carlsberg pils-

neren indsatsområder i form af skuespilleren, Mads Mikkelsen, som frontfigur, hvor omdrejnings-

punktet er danskhed, “hygge”, Carlsbergs historie samt smag og kvalitet og med lanceringen af snap-

packen nu også bæredygtighed. Dette er dog et stykke fra, hvad Carlsberg tidligere har kommunikeret 

omkring Carlsberg pilsneren, hvor fodbold, mænd og fællesskaber var omdrejningspunktet med 

sloganet “part of the game”. De nye indsatsområder har derfor bidraget til at give Carlsberg pilsneren 

en ny brand identity i form af demand spacet “Knowing the best”, der fokuserer på bæredygtighed, 

smag og kvalitet samt Carlsbergs historie og danskhed.  

 

Carlsberg pilsneren er en øl med stor brand awareness, da det er et brand med en yderst høj kend-

skabsgrad på 92% blandt danskerne (Aaker & & McLoughlin, 2010, s. 176)(Gallup Index Danmark, 

2H 2018, bilag 3). Carlsbergs høje kendskabsgrad er fordelagtig, da Carlsberg pilsneren således 

allerede vil være “on top of mind”, når forbrugerne befinder sig i en købssituation. “Brandet har 

meget stor betydning. Ofte køber jeg de varer, som jeg har en interesse i at købe, og som har et eller 

firma eller brand bag sig, som jeg kender. Så kan der opstå nye ting, der er interessante, men jeg går 

efter de brands jeg kender” (Miljø-skeptikeren, 2019, Interview 4). Hertil er Carlsberg pilsneren det 

andet mest solgte øl brand i Danmark, hvorved der er tale om et brand med en stærk brand equity 

(Aaker & McLoughlin, 2010, s. 176)(Bilag 1). Trods det faktum, at snap-packen og redesignet har 

bidraget positivt til Carlsberg pilsnerens brand image ved at skabe nye brand associationer, som i 

højere grad appellerer til et bredere segment, er Carlsberg pilsneren stadig en klassisk øl, som 

identificeres som værende “det sikre valg” af forbrugerne. “Det er det sikre valg, det er det 

almindelige, jeg ville kalde den det klassiske” (Den bæredygtige forbruger, 2019, Interview 6). Hertil 

lød det fra fokusgruppe 1 (2019, Interview 3): “Carlsberg er jo et anerkendt mærke og er første-

valget, hvis man skal have en lettilgængelig og uforpligtende pilsner, der ved man, hvad man får”. 

Den bæredygtige emballage er foretaget på et allerede populært og kendt pilsner brand, hvilket 

ligeledes har betydning for effekten af snap-packen. Det kan således diskuteres, hvorvidt emballagen 

havde haft samme værdi og effekt, hvis den var blevet foretaget på et andet brand, som ikke havde 

samme popularitet blandt forbrugerne forud for tiltaget. “Ja men det er måske også fordi, det er en øl, 

som vi allerede drak inden. Jeg ved ikke om jeg tror den indpakning ville kunne få folk til at skifte 

over til en ny øl, for det er jo stadig en Carlsberg” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Effekten af 

snap-packen hænger således sammen med det produkt, den er tilkoblet, hvorved effekten isoleret set 

kan have været en anden. Dette skyldes, at Carlsberg pilsneren allerede havde en høj brand equity og 

et fordelagtigt brand image, som herved påvirker effekten af snap-packen positivt (Aaker & 

McLoughlin, 2010, s. 176). Dette understøttes ligeledes af en undersøgelse lavet af Hanss & Böhm 
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(2012), der viser, at sandsynligheden for køb af bæredygtige produkter er positivt relateret til for-

brugernes kendskab og attitude til brandet (2012, s. 686). Derved ville et konkurrerende brand ikke 

nødvendigvis opnå samme effekt, hvis de foretog et lignende tiltag. Dette betyder dog ikke, at snap-

packen er uden en værdifuld effekt, men at effekten skal vurderes i sammenhold med Carlsberg pils-

nerens eksisterende brand equity.  

3.3.1 Konkurrencestrategi 
I forlængelse af ovenstående vil det følgende afsnit have til formål at se nærmere på Carlsbergs pils-

nerens repositionering, som er et resultat af lanceringen af snap-packen og i den forbindelse iden-

tificere ændringen i Carlsberg pilsnerens konkurrencestrategi. Dette skal gøres ved brug af Porters 

(1985) generiske konkurrencestrategier, som omfatter fire konkurrencestrategier, som er henholdsvis 

omkostningsleder, omkostningsfokus, differentiering og fokuseret differentiering (Kotler et al., 2016, 

s. 113).  

 

Model 9: Porters Generiske Strategier, (Egen tilvirkning). Kilde: Kotler et al., 2016, s. 113 
 

Ovenstående model viser Carlsbergs hidtidige konkurrencestrategi med Carlsberg pilsneren, og hvor-

ledes Carlsberg pilsneren har repositioneret sig, som et resultat af lanceringen af snap-packen. 

Konkurrencestrategien har hidtil været fokuseret på at tilbyde størstedelen af hele markedet en 

klassisk øl, som identificeres som værende “det sikre valg” bestående af en “lettilgængelig og ufor-

pligtende pilsner” af forbrugerne. Jf. positioneringskortene (bilag 4), som er foretaget af fokus-

gruppedeltagerne, fremgår det ligeledes, at forbrugerne anser Carlsberg pilsneren, som værende en 

almindelig klassisk pilsner, der ligger ind mod midten af positioneringskortet, og således hverken 

adskiller sig fra konkurrenterne på baggrund af pris eller kvalitet. I ovenstående model, ligger 

Carlsberg pilsneren ligeldes en smule ind mod midten af modellen, hvilket illustrerer, at det er en 
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klassisk dansk pilsner til en fornuftigt pris, hvorved den hverken har konkurreret på baggrund af at 

kunne tilbyde en lav pris eller et unikt produkt. I forhold til størrelsen på markedet, har Carlsberg 

pilsneren hidtil henvendt sig til størstedelen af hele markedet, men ligger dog lidt nede i modellen 

mod markedssegmentering, da markedsføringen af Carlsberg pilsneren primært har fokuseret på 

mænd og fodbold. Carlsberg pilsneren er en øl til en fornuftig pris, men bestemt ikke den billigste på 

markedet, hvorved Carlsberg pilsneren ikke udelukkende ønsker at konkurrere på baggrund af prisen. 

Ifølge Illgner (2019, Interview 1) ønsker Carlsberg, at deres pilsner skal sælges på baggrund af selve 

produktet og indholdet heri, samt det deres brand står for. “Vi vil gerne, at når man tænker på 

Carlsberg pilsneren, så linker man det til noget meget specielt. Og derfor sker der også så meget på 

Carlsberg brandet lige nu. Vi arbejder videre med selve produktet, så smagen bliver endnu bedre, så 

ingredienserne også er mere miljøvenlige” (Illgner, 2019, Interview 1). Som det fremgår af oven-

stående model, vil Carlsberg pilsneren, med lanceringen af snap-pack emballagen, repositionere sig på 

markedet og, i højere grad end tidligere, konkurrere på baggrund af at kunne tilbyde et unikt produkt 

end en lav pris. Carlsberg pilsneren skal sælges på baggrund af sit ændrede brand image og nye brand 

associationer frem for, at Carlsberg pilsneren anses som værende en almindelig pilsner, hvor det er 

prisen, der udgør den afgørende parameter. “Prisen er en meget afgørende faktor, men jo stærkere et 

brand, jo mindre vejer prisen” (Illgner, 2019, Interview 1). Fremover skal Carlsberg pilsneren således 

i højere grad sælges, som et produkt, hvor der er tænkt over, hvordan kvaliteten og øllen kan 

forbedres helt ned til mindste detalje, lige fra smag og ingredienser til selve emballagen og designet. 

Snap-packen og det nye design har således resulteret i, at Carlsberg pilsneren nu formår at appellere 

til et bredere segment, hvor Carlsberg pilsneren vil være mere end bare en fodbold øl. “Det er den lidt 

klassiske traditionelle øl-verden med fodbold og mandlig bonding, hvilket man gerne vil lidt væk fra 

og være mere end bare det. Fodbold er selvfølgelig fortsat meget populært og vi skal ikke opgive det, 

men vi bygger på noget mere og noget andet” (Illgner, 2019, Interview 1). Udviklingen af snap-

packen har således været essentiel for at repositionere Carlsberg pilsnerens position på markedet. “Jeg 

synes måske Carlsberg har haft lidt godt af den overhaling, som snap-packen giver og de tiltag den 

har fået de sidste par år” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Dette viser, at snap-packen bidrager til, 

at repositionere Carlsberg pilsneren til demand spacet “knowing the best”, som er Carlsberg pilsner-

ens ønskede position på markedet. Hertil er det dog vigtigt at pointere, at Carlsberg pilsnerens nye 

brand identity og dertilhørende demand space ikke skal forstås som, at de vil opgive deres association 

til fodbold, men blot vil være mere end bare en fodbold-øl.  

 

Carlsberg pilsnerens konkurrencekraft vil således fremover være bestående af en differentierings-

strategi, da de, som first movere på markedet med snap-packen, kan differentiere sig fra sine kon-

kurrenter ved at tilbyde et unikt produkt bestående af høj kvalitet med en innovativ og bæredygtig 
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emballage. Hertil resulterer snap-packen i en respositionering af Carlsberg pilsneren, hvorved den 

som nævnt henvender sig til et nyt og bredere segment, hvor bæredygtighed, innovation og design er 

blandt disse forbrugeres primære interesser og evalueringskriterier. Snap-packen bidrager således med 

værdiskabende differentiering af brandet i form af at ændre Carlsberg pilsnerens brand image og 

skabe nye brand associationer, som repositionerer Carlsberg pilsneren på markedet og sikrer, at 

brandet er konkurrencedygtigt i fremtiden.  

3.4 Snap-packens udfordringer 

Dette afsnit har til formål at kortlægge og diskutere de udfordringer, der er forbundet med snap-

packen. Disse er identificeret gennem vores fokusgruppeinterviews, hvor deltagerne har haft mulighed 

for at interagere med produktet og evaluere dens funktionalitet og forbrugsfordele.  

 

6-packens funktionalitet ligger i, at den gør det muligt for forbrugerne at transportere øl rundt på en 

nem, smart og praktisk måde, hvortil denne sammensætning med tiden er gået hen og blevet mere 

eller mindre ikonisk.“En 6-pack er bare godt i hånden og den er simpelthen så ikonisk” (Fokus-

gruppe 1, 2019, Interview 3). Det gælder, at convenience elementet fungerer, som den primære fordel 

ved 6-packen. “Hvis man skal have øl skal man vel altid have et par stykker. Det er bare mere 

convient med 6 øl” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Producenterne optimerer således salget, da 

convenience elementet ved 6-packen, netop giver forbrugerne incitament til at købe seks øl samlet i 

stedet for at købe et antal enkeltvist. Den tidligere 6-pack blev båret i en hank, der var forbundet med 

dåsernes omkringliggende plastik. 6-packen er derfor bestående af et to-go produkt, hvor det praktiske 

element ved indpakningen er værdifuld. Den nye snap-pack fungerer derimod således, at dåserne er 

sammensat med lim, i stedet for den omkringliggende plastik, men for at bevare 6-packens praktiske 

to-go egenskab, besidder snap-packen fortsat en plastikhank, da den udgør en essentiel del af snap-

packens værdi. Plastic Change har, gennem deres samarbejde med Carlsberg, udfordret, hvorvidt 

snap-packen skulle have samme udgangspunkt, som den tidligere 6-pack. “Så er der hele præmissen 

om, at 6-packen skal hænge sammen. Den har vi også udfordret Carlsberg på, for hvis den ikke skulle 

det, så havde vi ikke noget problem. Men der er også noget forbrugeradfærd - Hvad gør vi selv? De 

havde nogle argumenter, som er svære at efterprøve, men de sagde dels, hvis man tager håndtaget af 

– hvad bærer vi dem så i – en plastikpose. Så er det jo noget med at finde den bedst mulige løsning på 

nuværende tidspunkt og så holde det op mod, hvor modne forbrugerne er og alternativer, og de 

footprints de har.” siger Lerche-Gredal (2019, Interview 2). Da vi spurgte fokusgrupperne herom, 

fremgik det dog tydeligt, hvor vigtig og essentiel en funktion hanken har for 6-packen og dennes 
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værdi. “Man kan ikke undvære hanken, det ville jo være mega irriterende, når man skal gå med dem. 

Det kan man ikke” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). 

 

Hertil fremgik det af vores undersøgelser, at forbrugerne opfatter det som et problem, at hanken på 

nuværende tidspunkt er lavet af plastik, da essensen af snap-packen netop er, at alt plastikken er 

fjernet.“Gud skal man smide den ud. Det går sgu ikke, det skal de lave om. Det er ikke godt. Plastik-

håndtaget skal være nedbrydeligt, ellers kan det være lige meget” (Fokusgruppe 2, 2019, Interview 

5). Hertil kommenterer Lerche-Gredal (2019, Interview 2) “Rigtig mange har kommenteret på 

plastikhåndtaget. Det er sjovt, hvad det er folk bemærker og det som er interessant, som vi skal 

forholde os til, det er at folk har svært ved at forstå, hvorfor der er et håndtag af plastik. Er vi ikke 

imod plastik? Det er jo vores dilemma i hele det her, fordi vi er ikke imod plastik. Vi er imod usmart 

brug af plastik og overforbrug af plastik. Men nogle gange så er plastik det eneste rigtige. Lige nu er 

et håndtag af plastik det eneste mulige og vi arbejder videre på den”. Dette er et godt eksempel på, at 

forbrugerne er kritiske over for bæredygtige tiltag, hvortil hanken af plastik således allerede internt 

hos Carlsberg anses, som værende en udfordring, hvor de arbejder på at finde et bedre alternativ. 

Hertil gælder det, at forbrugerne ikke forstår vigtigheden i at smide plastikhanken i skraldespanden, 

hvilket ligeledes udgør en udfordring ved snap-packen. “Man forstår ikke, at plastikhåndtaget skal 

smides ud. Det stemmer ikke overens med resten” (Fokusgruppe 2, 2019, Interview 5). Trods det 

faktum, at snap-packen er et innovativt og bæredygtigt tiltag, bliver der alene på baggrund af en enkel 

plastikhank sat spørgsmålstegn ved, hvor miljøvenlige Carlsberg egentlig er. Dette er en problem-

stilling, som Plastic Change ofte arbejder med, i forbindelse med virksomheders tiltag omkring 

plastikforurening. Det fremgår tydeligt, at plastik i dag er blevet udskammet i en sådan grad, at alle 

forbrugere og virksomheder prøver at fjerne og erstatte plastik helt.“Rigtig mange virksomheder og 

forbrugere tænker, at nu skal vi ud med plastik og erstatte det med noget andet. Det er jo ofte bare at 

rykke problemet” siger Lerche-Gredal (2019, Interview 2). Selvom hanken er noget, der anses for, at 

udgøre en udfordring for snap-packen, gælder det dog, at den fungerer, som den bedste løsning på 

nuværende tidspunkt.“Vi er meget hurtige til at pege fingre af virksomheder, der gør gode ting og 

prøver alternative tiltag for hurtigt. Nogle gange er det som sagt den bedste løsning lige nu” siger 

Lerche-Gredal (2019, Interview 2). Grundet forbrugernes uforstående holdning overfor plastikhanken, 

er det vigtigt, at Carlsberg fortsætter udviklingen af snap-packen og arbejder videre med at optimere 

denne, ved at finde alternativer til plastikhanken. Det fremgår dog tydeligt, at hanken er uundværlig 

og at fjernelse af denne, ikke vil være en mulighed, da dette i høj grad vil kunne påvirke synet på 

snap-packens værdi.  
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I forlængelse af ovenstående gælder det, at limen, der har erstattet den omkringliggende plastik, lige-

ledes anses som værende en udfordring. Limen, der har til formål at holde dåserne sammen, er ikke 

konstrueret af et nedbrydeligt stof, hvorfor det er vigtigt, at forbrugerne lader limen sidde på dåsen, 

når denne returneres og pantes. “Der er en bekymring i forhold til den her limklat og naturen – vi 

skulle nødigt skabe et nyt problem. Det har fået meget lidt fokus lige nu, men det er også fordi vi 

endnu ikke har set snap-packen ude på de grønne arealer” siger Lerche-Gredal (2019, Interview 2). 

Det er således en udfordring, som på længere sigt kan skabe problemer, hvis limklatterne begynder at 

ende i naturen. Limen blev under fokusgruppeinterviewene hurtigt identificeret som værende et 

problem, da alle deltagerne, som det første begyndte at pille limen af dåsen. “Jamen det er jo lige der, 

hvor man ikke er oplyst ordentligt. Jeg plejer altid at tage dem af. Man kan jo ikke lade vær med at 

pille dem af. Jeg tror altså også at det er 95%, der tager dem af. Lige så snart jeg får dåsen i hånden 

begynder man jo” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Det udgør således et væsentligt problem, at 

Carlsberg ikke har oplyst forbrugerne, at limklatten ikke må fjernes fra øllen og smides i naturen, i og 

med at dette potentielt kan skabe et nyt miljømæssigt problem. Udfordringen med limen betyder 

således, at forbrugerne stiller spørgsmålstegn til snap-packens egentlige bæredygtighedsværdi. Det er 

derfor vigtigt, at Carlsberg sætter fokus på at kommunikere dette over for forbrugeren, således at 

forbrugeren panter dåsen sammen med limen, og at dette bliver en naturlig del af måden, hvorpå snap-

packen anvendes. Derudover er det ligeledes essentielt, at Carlsberg fortsætter med at forske i alterna-

tiv lim, der er nedbrydeligt og miljøvenligt, som således ikke udgør en ny miljømæssig problematik, 

der sætter snap-packens værdi på spil.  

 

Derudover gælder det, at når snap-packen åbnes, ved at “snappe”, deles de seks øl på midten, hvorved 

snap-packen mister sin praktiske 6-pack funktionalitet, da øllene herefter er skilt fra hinanden og ikke 

længere hænger sammen med hanken. “Det er jo irriterende at dele den i to, fordi så hænger hanken 

jo ikke på mere. Så kan man jo ikke bare tage én enkelt øl fra. Det er jo pisse irriterende. Det er jo 

elendigt at man skal gøre sådan. Nu hader jeg den næsten. Man skal jo kunne tage én fra og at de 

andre så holder sammen efter” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Det stod klart, at måden, hvorpå 

snap-packen deles korrekt, eliminerer funktionaliteten og forringer værdien af emballagen, hvorved 

fokusgruppedeltagerne vurderede, at måden snap-packen skulle deles, gjorde den upraktisk. “Det 

største problem med den er jo, at på en normal 6-pack kunne man godt tage én eller to ud og lade de 

andre hænge sammen… Det kan man jo ikke her” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Det er derfor 

en stor ulempe for snap-packen, at det ikke er muligt for forbrugerne at tage en enkelt øl, imens de 

resterende fortsat hænger sammen, da snap-packen således mister sin to-go egenskab, når hanken ikke 

længere er der og øllene heller ikke sidder sammen. Hertil fremgik det, at informationen, omkring 

måden hvorpå snap-packen skulle åbnes, heller ikke var blevet kommunikeret tydeligt, da begge 
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fokusgrupper havde svært ved at åbne snap-packen korrekt, da de fik den i hånden under interviewet. 

Dette sker på trods af, at Carlsberg har udstyret snap-packens hank med en brugsanvisning, der 

instruerer forbrugeren i, hvordan snap-packen åbnes korrekt. “Jeg kender ikke nogen der har læst 

manualen. Men det er jo også sådan lidt – hvor vigtigt kan noget være på en øl. Ved en 6-pack tænker 

jeg ikke over, at jeg har behov for at læse en brugsanvisning inden. Man ville jo aldrig sige - hov hov 

vent lige vi skal lige alle sammen læse manualen inden. Det ville jo nok først være, når man finder ud 

af at man ikke rigtig kan åbne den” (Fokusgruppe 1, 2019, Interview 3). Dette udgør således også en 

udfordring ved snap-packen, hvorved brugsanvisningen på nuværende tidspunkt ikke opfylder sin 

funktion, og dermed bør Carlsberg revurdere, hvorledes instruktionerne skal kommunikeres fremover. 

Dette er i sammenhold med, at man ikke kan “snappe” en enkelt øl, imens resten af dåserne fortsat 

hænger sammen, samt problemet med hanken og limklatten, udfordringer der gør, at værdien af snap-

packen kan forringes.  

 

Disse udfordringer er ligeledes blevet identificeret af en uafhængig kilde, som herved understøtter 

vores undersøgelse og bekræfter, at der er tale om udfordringer, som flere forbrugere finder reelle ved 

snap-packen (Kloster, 2019). Det er derfor vigtigt, at Carlsberg bliver ved med internt at arbejde 

videre med udfordringerne og således selve udviklingen og optimeringen af snap-packen. Det anbe-

fales hertil, at Carlsberg sætter pant på plastik hanken, indtil de finder en alternativ løsning, for 

således at sikre at hanken af plastik ikke bliver anset som et problem for snap-packens miljømæssige 

aftryk. Dette er essentielt, da forbrugernes forventninger til Carlsberg, i takt med lanceringen af snap-

packen, blot er blevet endnu større. Hertil er det vigtigt, at de identificerede udfordringer i form af 

limen, hanken, måden at “snappe” korrekt på, samt brugsanvisningen er områder, som Carlsberg skal 

have fokus på i forbindelse med markedsføringsstrategien, for således at undgå, at disse udfordringer 

kan mindske snap-packens værdi og effekt.  

3.5 Opsamling og grundlag for anbefaling  
Dette afsnit har til formål at opsamle ovenstående gennemgang af Carlsbergs samfundsansvar, snap-

packens effekt og differentieringsværdi samt de identificerede udfordringer ved snap-packen.  

Afsnittet vil således danne grundlag for udformningen af anbefalingen til Carlsbergs markedsførings-

strategi, som skal sikre, at snap-packen markedsføres mest effektivt på baggrund heraf. 

 

Vores undersøgelser viser, at forbrugerne har svært ved at forstå, hvad øl har med plastikforurening at 

gøre, og hvorfor netop Carlsberg går ind i kampen om plastikforurening. På nuværende tidspunkt har 

Carlsberg således ikke formået at kommunikere deres samfundsambition på en måde, så forbrugerne 

forstår koblingen mellem Carlsbergs kerneforretning og plastikforurening. Koblingen til plastik be-
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finder sig dog ikke langt fra Carlsbergs kerneprodukt, da den tidligere 6-pack var pakket ind i plastik. 

Hertil har Carlsbergs mission siden år 1847 været, at brygge øl for et bedre dag og i morgen, som er 

tæt forbundet med virksomhedens DNA i form af deres kultur og historie, samt måde at arbejde på. 

Denne kobling har Carlsberg dog ikke formået at formidle til forbrugerne, hvorfor forbrugerne 

opfatter snap-packen som noget, der i højere grad adskiller sig fra konkurrenterne ved at være sjovt, 

innovativt og anderledes frem for, at det er det bæredygtige aspekt, der adskiller snap-packen fra 

konkurrenterne. Der er derfor på nuværende tidspunkt tale om en kortvarig effekt, da newness-effek-

ten, som forbrugerne primært tillægger snap-packen, vil forsvinde over tid. Der foreligger således et 

vigtigt incitament for Carlsberg i, at skabe en forståelig og klar kobling mellem samfundsambitionen 

og Carlsbergs kerneforretning, for at være i stand til, at opnå det maksimale udbytte af snap-packen 

og skabe en reel bæredygtig værdi for forbrugeren, som herved vil differentiere Carlsberg pilsneren 

fra konkurrenterne.   

 

Lanceringen af snap-packen er en del af en repositionering, der skal differentiere Carlsberg pilsneren 

og som har til formål at gøre den til mere end blot en fodbold øl. Snap-packen ændrer Carlsbergs 

pilsnerens brand image og skaber nye brand associationer, da produktet nu bygger på værdier i form 

af smag, kvalitet og bæredygtighed frem for alene at fokusere på mænd og fodbold. Carlsberg 

pilsneren bevæger sig således henimod demand spacet “knowing the best”, hvorved den i højere grad 

fremtræder som en elegant og innovativ bæredygtig øl, der henvender sig til et bredere segment 

bestående af både mænd og kvinder. 

 

Derudover blev der identificeret en række udfordringer ved snap-packen, som er bestående af 

materialet på hanken, limens miljøpåvirkning og brugsanvisningen i form af måden, hvorpå snap-

packen “snappes” korrekt. Hanken på snap-packen udgør en udfordring, da den er fremstillet af 

plastik, hvortil limen ikke er miljøvenlig, hvorfor disse to faktorer potentielt kan skabe nye miljø-

mæssige problematikker, hvis ikke forbrugerne anvender snap-packen hensigtsmæssigt efter brugs-

anvisningen. Måden hvorpå snap-packen skal åbnes betyder, at den mister sin praktiske to-go 

egenskab, hvilket udgør en udfordring, da den herved bliver upraktisk i forbrugernes øjne. Det er 

vigtigt, at Carlsberg i forbindelse med den kommende markedsføringsstrategi, har fokus på de 

identificerede udfordringer, hvorved de skal informere om, at limen skal blive siddende på dåsen og at 

hanken skal smides ud, imens kommunikationen om, hvorledes snap-packen “snappes” korrekt skal 

optimeres. Hertil er det vigtigt, at Carlsberg internt fortsætter videreudviklingen af snap-packen, 

således at de identificerede udfordringer ikke mindsker snap-packens værdi. Som first-movere på 

markedet indenfor bæredygtig emballage, er det ligeledes vigtigt, at Carlsberg fortsætter sit store 
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fokus på forskning og udvikling, da forbrugerne som følge af lanceringen af snap-packen vil have 

høje forventninger til Carlsberg og deres fremtidige miljømæssige tiltag. 

4. Anbefaling af markedsføringsstrategien  
Det følgende afsnit vil afslutningsvist bestå af en anbefaling til markedsføringsstrategien af snap-

packen, der skal sikre, at den bliver markedsført mest effektivt, således at Carlsberg opnår den mak-

simale effekt og differentieringsfordele heraf. Først og fremmest vil vi foretage en evaluering af 

Carlsbergs nuværende kampagne “Kan vi gøre det lidt bedre”, som Carlsberg har eksekveret i 

forbindelse med lanceringen af snap-packen. Herefter vil vi komme med vores anbefaling til, hvor-

ledes Carlsberg skal markedsføre snap-packen. Denne bygges på vores opnåede viden om strategisk 

CSR, og hvorledes forbrugerne opfatter snap-packen, samt hvilken differentieringsværdi den skaber 

og de udfordringer, der skal tages højde for.  

4.1 Carlsbergs nuværende markedsføringsstrategi 

Det fremgår af forbrugerrejsen, at beslutningsprocessen ved køb af øl er kort, og at forbrugerne ikke 

foretager omfattende informationssøgning, da der er tale om et lavinvolveringsprodukt, med en lav 

opfattet risiko. Forbrugerne tager beslutningen i løbet af få sekunder og dette gøres ofte på stedet 

afhængigt af forretningens udvalg, hvorfor markedsføringen af snap-packen er essentiel, da denne 

skal sørge for, at Carlsberg er i forbrugernes “top of mind” i købssituationen. Carlsbergs nuværende 

markedsføringsstrategi af snap-packen benytter derfor alle medieplatforme og tager udgangspunkt i 

sloganerne “Kan vi gøre det lidt bedre” og “Less is more”. Carlsbergs lancering har været med brug 

af Tv, outdoor, radio, print, PR med utallige pressemeddelelser og artikler samt en massiv til-

stedeværelse på de sociale medier. Carlsberg har hertil benyttet influencer marketing ved brug af 

blogger og influencer, Emilie Lilja, og Tv-vært, Felix Smith, som frontfigurer, men også brugt micro-

influencers til at dele sponsoreret indhold med hashtagget #kanvigøredetlidtbedre (Thomsen, 2018) 

(Jacobsen, 2018). Frontfigurerne er en del af Carlsbergs nye “grønne” kalender, hvor de opretter 

begivenheder med miljømæssige formål, som skal engagere deres forbrugere i tiltaget, hvor de 

sammen med Carlsberg kan hjælpe med at gøre en forskel for miljøet. Deres primære Tv-reklame for 

snap-packen er med Mads Mikkelsen, som er ambassadør for Carlsberg pilsneren, der fortæller om 

naturen og viser, hvordan den nye snap-pack skal åbnes.“Den nye kortfilm illustrerer, at Danmark er 

kendt for at tage bæredygtighed alvorligt, men også Carlsbergs ambition om at hjælpe forbrugerne 

med at leve et mere bæredygtige liv” siger Jeppe Boel, der er Marketing Manager for Carlsberg i 

Danmark (Ingemann, 2018b). Hertil har Carlsberg brugt deres samarbejdspartner, Plastic Change, 
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som ekstern talerør til deling af videoer, informationer omkring snap-packen og dens miljømæssige 

aspekt.  

 

Selvom Carlsberg har formået at sprede budskabet bredt ved at kommunikere massivt på en lang 

række platforme, fremgår det tydeligt gennem vores undersøgelser, at budskabet ikke er nået ud til 

forbrugerne på en forståelig måde, hvorved dele af kommunikationen ikke er kommet til sin fulde ret. 

Måden, hvorpå snap-packen skal åbnes og konsumeres, er ikke blevet kommunikeret på en måde, så 

forbrugerne forstår det korrekt, hvortil brugsanvisningen på hanken ikke har den tiltænkte effekt. Dog 

gælder det, at Carlsberg tidligere har skulle oplære forbrugerne i ændringer ved øllen, hvorved de har 

erfaring med, at brugsvejledningen er nødvendig for, at for-

brugerne kan lære det. “Som med alt nyt skal der træning til, før 

”snappet” sidder lige i skabet. Dengang metal-kapslen blev 

indført, indrykkede vi annoncer, der forklarede, at man skulle 

åbne den med en oplukker. I dag griner vi af de annoncer, men 

med Snap Pack skal man altså også lige øve sig.” siger Jeppe 

Boel  (Ingemann, 2018b). Det betyder således, at oplæringen i at 

“snappe” og forstå brugsanvisningen er essentiel for snap-packen, 

hvorved det er vigtigt, at Carlsberg finder en måde, hvorpå 

brugsanvisningen opnår sin tiltænkte effekt.  

 

Derudover har Carlsbergs primære Tv-reklame for snap-packen med Mads Mikkelsen, ikke formået at 

formidle koblingen mellem snap-packen og det miljømæssige aspekt forståeligt. Reklamen gør ikke, 

at forbrugerne forstår samfundsambitionen, der ligger til grund for snap-packen, og hvorledes 

plastikforurening er forbundet med at drikke øl. Det er ikke blevet tydeliggjort gennem markeds-

føringen af snap-packen, hvorledes den er funderet i Carlsbergs DNA og historie, samt hvorledes 

tiltaget stemmer overens med grundlæggeren J. C. Jacobsens værdier. Det at gøre en forskel og bi-

drage til det samfund de er en del af, er en essentiel del af Carlsbergs grundkerne og stammer helt 

tilbage fra grundlæggelsen i år 1847. “Det ligger i vores formålsbeskrivelse altid at stræbe efter for-

bedringer, og med lanceringen af snap-packen viser vi tydeligt, at vi fortsat lever efter vores grund-

læggers værdier.” fremlagde Cees’t Hart CEO af Carlsberg Group (Ingemman, 2018b). Dette 

afspejles ligeledes i den måde Carlsberg internt arbejder på. “Carlsbergs grundlægger J. C. Jacobsen 

brugte datidens store tænkere som sparringspartnere. På samme måde har vi været hele vejen rundt, 

og talt med eksperter på bæredygtighed, design og forbrugeroplevelser på tværs af markeder over 

hele verden for at blive inspireret og gøre designet bedre og mere miljøvenligt” siger Benjamin 

Hoffmann, CSR direktør for Carlsberg (Ingemann, 2018b). Carlsbergs grundlæggende værdier, 
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historie og interne kultur viser tydeligt, hvorfor netop Carlsberg går ind i kampen for miljøet og 

stræber efter at sikre fremtiden gennem deres CSR-tiltag og udviklingen af snap-packen. Hvis 

Carlsberg formår at formidle, at samfundsambitionen er funderet i deres kerneforretning og grund-

værdier, kan dette bidrage til, at CSR-tiltaget giver mening for forbrugerne og herigennem give snap-

packen den bæredygtighedsværdi, som den har potentiale til at opnå. Dette vil ligeledes bidrage til, at 

få de skeptiske forbrugere til at indse, at Carlsbergs bæredygtige og miljømæssige fokus ikke blot er 

nuværende, men i stedet noget, der i fremtiden vil gennemsyre hele virksomheden.  

 

Vi mener, at dette udgør en essentiel del af værdiskabelsen, hvorfor dette vil være fundamentet for 

udarbejdelsen af den anbefalede markedsføringsstrategi for snap-packen.   

4.2 Anbefalede markedsføringsstrategi af snap-packen 

Udarbejdelsen af anbefalingen for snap-packens markedsføringsstrategi vil være baseret på Kotlers 

planlægningsmodel (Kotler et al., 2016, s. 636-637).  

 

Model 10: Planlægningsmodel (Egen tilvirkning). Kilde: Kotler et al., 2016, s. 636 
  

4.2.1 Identify target audience  

Udarbejdelsen af markedsføringsstrategien starter med en identificering af den målgruppe, som kam-

pagnen skal henvende sig til (Kotler et al., 2016, s. 636). Denne målgruppe vil nemlig have ind-

flydelse på, hvor og hvordan budskabet skal kommunikeres for at sikre, at netop denne målgruppe 

bliver eksponeret for kampagnen (ibid.). Jf. Carlsberg pilsnerens målgruppe, henvender Carlsberg 

pilsneren sig overordnet til en yderst bred målgruppe bestående af 3,87 millioner danskere, der 

drikker eller har prøvet at drikke Carlsberg pilsner. I den brede målgruppe vil der være forbrugere, 

som er mere eller mindre interesseret i miljøet og dermed snap-packen, hvorved det ikke vil være 
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muligt at rykke alle forbrugerne og foretage repositioneringen på én gang. Carlsberg står derfor over-

for en længerevarende opgave i form af den udfordring, der ligger i, at de er et veletableret brand på 

markedet med en stærk position, som de nu vil ændre på. Det er i den forbindelse vigtigt at iden-

tificere, hvilke segmenter de er afhængige af i forbindelse med indtjeningen, samt hvilke forbrugere 

de skal have fokus på i forbindelse med at drive repositioneringen af Carlsberg pilsneren. Vi har 

derfor, jf. Carlsberg pilsnerens målgruppe, identificeret to målgrupper for Carlsberg pilsneren, som 

det er essentielt at markedsføringsstrategien tager udgangspunkt i. De to målgrupper er henholdsvis 

den klassiske målgruppe, som Carlsberg er afhængige af, da de udgør størstedelen af Carlsberg 

pilsnerens indtjening, og den moderne målgruppe, som er det segment, der skal drive reposition-

eringen. Kampagnen skal således bestå af markedsføring, der henvender sig specifikt til Carlsberg 

pilsnerens nuværende målgruppe og det nye segment, som snap-packen appellerer til, imens den 

ligeledes skal appellere til den brede befolkning og derigennem skabe awareness.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af markedsføringsstrategien har vi gennem Index Danmark skabt et 

kvantificerbart billede af de to målgruppers størrelse. På baggrund af de to målgruppers identificerede 

karakteristika har vi fundet frem til følgende antagelser om de to målgruppers størrelser. Det antages, 

at den klassiske målgruppe består af 1,28 millioner danskere, bestående af mænd over 16 år, der er 

meget/ret interesserede i fodbold, imens den moderne målgruppe består af 1,5 millioner danskere, 

som er både kvinder og mænd over 16 år, der foretrækker at købe miljøvenlige produkter (Gallup 

Index Danmark, 2H 2018, bilag 3). Repositioneringen til demand spacet “knowing the best”, skal 

som sagt drives af den moderne målgruppe, som primært foretrækker at købe miljøvenlige produkter. 

Dog gælder det, at 54% af den klassiske målgruppe ligeledes er meget/ret interesserede i miljøet og 

forurening, hvorfor det vurderes at være sandsynligt, at denne målgruppe vil følge med over til den 

nye position og identificere sig med demand spacet “knowing the best” (Gallup Index Danmark, 2H 

2018, bilag 3).  

 

4.2.2 Determine objectives  

Markedsføringsstrategiens objectives skal være med til at sikre, at den valgte strategi bliver målrettet 

og skaber den rette effekt på målgruppen (Fill & Turnbull, 2016, s. 173). Den kommende markeds-

føringsstrategis objectives er, at repositionere Carlsberg pilsneren, som led i lanceringen af snap-

packen, og ændre forbrugernes brand attitude i forbindelse med at skabe forståelse over for koblingen 

mellem Carlsbergs samfundsambition og kerneforretning (Fill & Turnbull, 2016, s. 174). Hertil skal 

markedsføringsstrategiens aktiviteter ligeledes være med til at øge målgruppernes awareness omkring 

snap-packen (ibid.). Dette har til formål at sikre, at snap-packen opnår sit fulde potentiale ved at skabe 

værdi for Carlsberg pilsneren og derved opnå den maksimale differentieringseffekt. Det er essentielt 
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at markedsføringsstrategien, og de dertilhørende objectives, tager udgangspunkt i virksomhedens øn-

skede markedsposition (ibid.). Ved at have fokus på at ændre forbrugernes brand attitude og skabe 

forståelse for koblingen skal markedsføringsstrategien bidrage til, at Carlsberg formår at flytte deres 

position på markedet med snap-packen, hvor de i højere grad befinder sig i demand spacet “knowing 

the best”.  Hertil skal den øgede awareness i kampagneperioden sikre, at Carlsberg pilsneren er i 

forbrugernes “top of mind” i købssituationen. Derudover skal strategiens fokus være på, at lære for-

brugerne at “snappe” korrekt og gøre dette til en integreret del af forbrugernes adfærd, når de drikker 

øl. Markedsføringsstrategien skal ligeledes sikre, at de identificerede udfordringer ikke bliver til reelle 

problemer, der kan mindske snap-packens effekt og værdi.  

 

4.2.3 Design communication strategy 

Formuleringen af markedsføringsstrategiens kommunikation skal have fokus på message strategy, 

creative strategy og message source, som omhandler, hvad der skal kommunikeres, hvordan det skal 

kommunikeres, og hvem der skal kommunikere det (Kotler et al., 2016, s. 637). Disse tre fokus-

områder vil i det følgende afsnit blive gennemgået.  

 

Message Strategy 

I forbindelse med udarbejdelsen af markedsføringsstrategiens budskab er det essentielt at skabe en 

kobling til brandets ønskede position på markedet samt benytte virksomhedens identificerede Point of 

Differences (Kotler et al., 2016, s. 637). Hertil er det essentielt at markedsføringsstrategien har fokus 

på at skabe en sammenhæng til virksomhedens tidligere budskaber, hvorfor markedsføringsstrategiens 

budskab skal tage udgangspunkt i Carlsbergs mission, som siden år 1847 har været “To brew for a 

better today and tomorrow” (Fill & Turnbull, 2016, s. 16). Carlsbergs mission er en del af deres 

historie og kultur, hvortil den henviser til deres store fokus på forskning og innovation, hvilket 

ligeledes er elementer, som udgør nogle af virksomhedens vedvarende konkurrencemæssige fordele 

og Point of Differences. Det skal kommunikeres, hvorfor netop Carlsberg går ind i kampen mod 

plastikforurening, som skal give snap-packen den manglende miljømæssige kobling. Carlsbergs 

mission skal således benyttes til at skabe en forståelig og tydelig kobling mellem Carlsbergs kerne-

forretning og deres samfundsambition om at bekæmpe plastikforurening. Vi anbefaler derfor, at 

Carlsberg benytter budskabet:  

“Snap for a better today and tomorrow” 

Carlsberg skal formidle budskabet om, at snap-packen gør en forskel, ved at tage udgangspunkt i, at 

Carlsberg altid har haft til formål at brygge øl for et bedre i dag og i morgen. Budskabet skal derfor 

omformes til en overbevisende historiefortælling om snap-packen, hvor budskabet “Snap for a better 
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today and tomorrow” er det primære omdrejningspunkt og et budskab, som har til formål at sætte sig 

fast i forbrugernes hukommelse, så snap-packen er i forbrugerens “top of mind” i købssituationen.  

 

Hertil gælder det, at Carlsberg pilsneren er funderet i fællesskaber og venskaber, der skaber de 

perfekte rammer for at budskabet spredes gennem word of mouth, da snap-packen giver incitament til 

debatter og samtaler omkring miljø og bæredygtighed (Fokusgruppe 2, 2019, Interview 5). Da øl 

generelt forbindes med sociale sammenhænge, og således er et produkt, der konsumeres i fællesskab, 

har snap-packen gode forudsætninger for, at skabe handlingsfællesskaber, hvor Carlsberg kan lægge 

op til at gøre en forskel og bekæmpe plastik sammen med forbrugeren. “Det handler om, at skabe 

handlingsfællesskaber, ved at skabe en historie, der er stærk nok til, at få forbrugeren til at handle og 

agere sammen med virksomheden” (Olesen, 2019, Interview 3). Carlsberg skal således benytte det 

sociale og fællesskabsorienterede aspekt, til at få forbrugerne til at handle og agere sammen med 

Carlsberg, hvorved de ved at drikke Carlsberg pilsner, kan gøre en forskel for miljøet og mindske 

plastikforureningen. Vi anbefaler derfor, at Carlsberg ligeledes kommunikerer budskabet:  

“Together we drink beer - together we can make a difference” 

Dette skal skabe et handlingsfællesskab, der engagerer forbrugerne til at tage ansvar for miljøet 

sammen med Carlsberg, hvortil budskabet er i takt med Carlsbergs mission, om at være sat i verden 

for at brygge øl for et bedre i dag og i morgen.  

 

Afslutningsvis skal strategien fokusere på udfordringerne omkring limen, hanken, måden at “snappe” 

korrekt samt brugsanvisningen. Kampagnen skal derfor ligeledes fokusere på at kommunikere det 

faktum, at limen skal blive siddende på dåsen, at hanken skal smides ud, samt at lære forbrugerne, 

hvordan snap-packen “snappes” korrekt og hertil gentænke, hvorledes brugsanvisningen kan opti-

meres. 

 

Creative Strategy 

Først og fremmest skal de to budskaber tilsammen danne ramme for hele kampagnen og skabe den 

røde tråd i kommunikationen på tværs af kampagnens aktiviteter og ligeledes skabe en sammenhæng 

til Carlsbergs tidligere kampagner.  

 

De to budskaber skal derfor være hovedelementet for Carlsberg pilsnerens primære reklamefilm og er 

illustreret i nedenstående storyboard. Dette viser, hvordan kampagnens reklamefilm skal opbygges, og 

hvordan budskaberne skal integreres i reklamefilmen, som vil blive fortalt af en fortællerstemme i 

baggrunden.  
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Figur 6: Illustration af den primære reklamefilm (Egen tilvirkning). Kilde: Yellow advertising 

 

Denne reklamefilm vil agere som kampagnens primære reklame på tværs af medier. Den primære 

reklamefilm har til formål at formidle budskaberne og få forbrugeren til at forstå koblingen mellem 

Carlsbergs kerneforretning og deres samfundsambition. Her er det fordelagtigt at appellere til for-

brugeren gennem billede og lyd, således at budskabet formidles forståeligt til forbrugeren og rammer 

dem på et følelsesmæssigt og logisk plan. “Hvis nogen vil os noget, så er de nødt til at tale til vores 

hjerter og ikke kun til vores forståelse” siger Olesen (2019, Interview 7). Videoens form som historie-

fortælling, og det faktum, at det bygger på budskaber om fællesskab og en bedre fremtid, er i høj grad 

baseret på appelformen Pathos, hvorved den fanger forbrugeren på et følelsesmæssigt plan (Holk, 

2018, s. 142-143). Derimens gør den brug af Logos i form af at skabe en logisk kobling mellem 

Carlsberg og det faktum, at de går ind i kampen mod plastikforurening (ibid.). 
 

Dertil anbefaler vi, at de skal foretage en informationskampagne, som gentagne gange skal vise for-

brugerne, hvordan snap-packen “snappes” korrekt, og som ligeledes informerer om, at limen skal 
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blive siddende og pantes sammen med dåsen, og at hanken skal smides ud i skraldespanden. Dette 

skal gøres gennem en letforståelig step-by-step video, som nedenstående storyboard viser.  

Figur 7: Illustration af informationsvideoen (Egen tilvirkning). Kilde: Yellow advertising 

 

Formålet med informationsvideoen er således, at udbrede forståelsen for, hvordan snap-packen skal 

anvendes hensigtsmæssigt, hvor der er taget højde for problemstillingerne omkring limen, hanken, og 

hvorledes den skal “snappes”. Videoen skal således ændre forbrugernes adfærd ved at lære dem at 

“snappe” korrekt og gøre dette til en integreret del af måden, hvorpå forbrugerne drikker øl. Denne 

video gør i høj grad brug af appelformen Logos, der appellerer til forbrugerens logik, og anvendes til 

at beskrive fakta, der understøttes med figurer (Holk, 2018, s. 142-143). Derudover er brugs-

anvisningen på nuværende tidspunkt usynlig, når man holder snap-packen i hanken, hvorfor det 

anbefales, at denne flyttes ned på dåsen, således at den i højere grad vil være synlig for forbrugeren. 

Hertil gælder det generelt, at det ligeledes vil være her, forbrugeren søger information om 

ingredienser og brug af selve produktet.  

 

For yderligere at målrette kampagnen mod de to identificerede målgrupper anbefales det, at Carlsberg 

udarbejder særlige events og indgår partnerskaber, som kan henvende sig specifikt til forbrugerne i de 

to målgrupper. Dette skal være med til at sikre, at Carlsbergs nuværende og nye målgruppe bliver 

eksponeret overfor snap-packen gennem særlige oplevelser, der kan øge sandsynligheden for, at de 

køber Carlsberg pilsner næste gang og husker brandet bedre.  
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I forbindelse med at målrette markedsføringen over for den moderne målgruppe anbefaler vi derfor, at 

Carlsberg indgår et samarbejde med Aarstiderne, som er dansk leverandør af måltidskasser med fokus 

på økologi, madspild og bæredygtig emballage (Aarstiderne, 2019). Aarstidernes kunder består af 

personer, der går op i smag og kvalitet, samt miljøvenlige og bæredygtige produkter, hvorved der i høj 

grad er tale om forbrugere, der befinder sig i Carlsbergs moderne målgruppe (ibid.). Aarstiderne skal 

således benyttes til at skabe pioneers, da dette partnerskab kan skabe troværdighed over for snap-

packens aspekter, grundet Aarstidernes brand image, der kan være med til at flytte Carlsbergs 

position på markedet. Samarbejdet skal bestå i, at Aarstiderne for en periode udbyder måltidskasser 

med opskrifter, hvori øl indgår som ingrediens til madlavningen. Hertil forærer Carlsberg en snap-

pack til hver måltidskasse, som således skal indgå i madlavningen, hvortil forbrugerne bliver eks-

poneret overfor snap-packen og får mulighed for at afprøve produktet. Som følge af, at begge 

organisationer har samme interesser og fokuserer på miljøvenlighed samt bæredygtig emballage giver 

det mening for begge parter, at indgå et strategisk samarbejde i form af Co-branding (Tarp, 2006). 

Samarbejdet vil således betyde, at Aarstiderne vil promovere Carlsbergs nye snap-pack overfor sine 

kunder, hvorved Carlsberg formår at eksponere forbrugere i den moderne målgruppe overfor snap-

packen. Her imens vil samarbejdet ligeledes betyde, at Carlsberg annoncerer for samarbejdet med 

Aarstidernes måltidskasser og eksponerer sine kunder over for Aarstidernes økologiske og bære-

dygtige måltidskasser af høj kvalitet. Hertil skal der tilknyttes et særligt hashtag, i form af 

#snaptogether, som skal opfordre kunderne til at dele billeder af madlavningen med snap-packen og 

derved deltage i konkurrencen om en måneds gratis forbrug af måltidskasser. Selvom Aarstiderne er 

en mindre virksomhed, der henvender sig til en nichepræget målgruppe bestående af blot 40.000 

ugentligt aktive kunder, vurderes det, at samarbejdet vil skabe gode muligheder for, at Carlsberg kan 

ændre forbrugernes brand attitude ved at indgå i et samarbejde med en anerkendt og bæredygtig 

dansk virksomhed (Bilag 4). Samarbejdet vil ligeledes resultere i øget awareness.   

 

I forbindelse med overvejelserne af potentielle partnerskaber, der skal målrette markedsføringen over 

for den moderne målgruppe, var Distortion en potentiel kandidat som følge af, at snap-packens nye 

udseende og innovative emballage gør Carlsberg pilsneren mere ungdommelig. Distortion ville så-

ledes kunne målrette markedsføringen specifikt til den yngre del af den moderne målgruppe. Det 

gælder dog, at Carlsberg ønsker at skabe en position på markedet baseret på smag, kvalitet og 

bæredygtighed, hvorfor samarbejdet med Distortion ville være for langt væk fra essensen af Carlsberg 

pilsnerens ønskede brand associationer. Dette samarbejde ville i højere grad være fordelagtigt for et 

brand som Tuborg, som ønsker at positionere sig i demand spacet “fueling fun” med fokus på musik 

og fest.  
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I forbindelse med at målrette markedsføringen over for den klassiske målgruppe og eksponere dem 

overfor den nye emballage anbefaler vi, at Carlsberg benytter sig af sine eksisterende samarbejds-

partnere inden for fodbold. Herved bibeholder de deres tidligere kobling til fodbold og foretager 

dermed ikke en drastisk repositionering, hvor de ser bort fra en stor del af deres kerneforbrugeres 

interesser. Den klassiske målgruppe, som allerede drikker Carlsberg pilsner og har en kendskabsgrad 

på 98%, skal derfor stadig engageres, således at Carlsberg sikrer at disse forbrugere følger med videre 

til den nye position og ikke mistes undervejs i processen (Gallup Index Danmark, 2H 2018, bilag 3). 

Vi anbefaler derfor, at Carlsberg sørger for, at snap-packen er til stede ved fodboldkampe i Telia 

Parken, hvor de kan henvende sig specifik til den klassiske målgruppe. Carlsberg skal foretage events 

i VIP-loungen, hvor der skal stables store tårne af snap-packs på bordene, så forbrugerne kan afprøve 

produktet. Derudover skal de ude foran Telia Parken, ved enkelte indgange, ligeledes uddele snap-

packs, som forbrugerne i køen kan afprøve og nyde inden kampstart. Hertil skal den primære 

reklamefilm vises på storskærmene i pausen, hvortil der skal opsættes bannere foran facaden og inde 

på stadion med budskabet “Snap for a better today and tomorrow”. Derudover skal eventet have 

tilknyttet et særligt hashtag, i form af #snaptogether, som skal opfordre alle tilskuere til at dele 

billeder med snap-packen fra eventet ved brug af hashtagget og derved deltage i konkurrencen om to 

billetter til sæsonfinalen i Telia Parken.  

 

Derudover anbefales det, at Carlsberg udvikler bannere og displays i form af outdoor posters og 

digitale skærme, samt markedsføring i butikkerne. Disse skal bestå af forskellige stillbilleder fra den 

primære reklamefilm med de to budskaber som omdrejningspunkt, hvorved der skabes synergi 

mellem kampagnens medieaktiviteter. Hertil er formålet med outdoor posters og digitale skærme at 

brede kampagnen ud i landet og skabe awareness i det danske gadebillede. 

 

Derudover skal markedsføring i butikkerne skabe øget opmærksomhed omkring snap-packen, hvor 

der i kampagneperioden skal stilles ekstra display og merchandise, som fanger forbrugernes opmærk-

somhed i købssituationen. Dette er essentielt, da det netop gælder, at købsbeslutningen tages inden for 

få sekunder og i selve købsøjeblikket uden yderligere informationssøgning.  

 

Message source 

Den primære reklamefilm skal benytte Mads Mikkelsen, som fortællerstemme, hvilket sikrer en 

sammenhæng til Carlsbergs tidligere markedsføring, hvor Mads Mikkelsen har ageret frontfigur. 

Hertil skal de gøre brug af deres samarbejdspartner i form af Plastic Change og Aarstiderne, da disse 

samarbejdspartnere vurderes at kunne skabe en validering af snap-packens bidrag til kampen mod 

plastikforurening. Dette vil ligeledes hjælpe med at fjerne noget af den skepsis, som mange forbrugere 
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generelt har over for bæredygtige tiltag, hvortil det vil forsikre forbrugerne om, at hver gang de køber 

en snap-pack, bidrager de til en bedre fremtid for miljøet. Hertil skal Carlsberg ligeledes gøre brug af 

influencers, der henvender sig specifikt til de to målgrupper. Influencers skal benyttes i forbindelse 

med informationskampagnerne, der har til formål at formidle den korrekte brug af snap-packen. Ved 

at benytte Mads Mikkelsen, samarbejdspartnere og influencers gør kampagnen brug af appelformen 

Ethos, hvorved budskaberne i højere grad bliver troværdige og dermed har evnen til at overbevise 

forbrugerne om snap-packens miljømæssige fordele (Holk, 2018, s. 142-143). Kampagnen gør således 

brug af alle tre appelformer, hvilket er fordelagtigt, da Ethos og Logos understøtter hinanden, imens 

Pathos tilføjer en følelsesmæssig værdi, hvorved kampagnen henvender sig til forbrugeren på et 

følelsesmæssigt, logisk og autoritært plan (ibid.). 

 

4.2.4 Select channels and decide media mix 

I forbindelse med valget af medier, er det essentielt, at Carlsbergs kampagner foregår på de medier, 

hvor deres målgrupper er til stede (Sissors & Baron, 2010, s. 148). Det gælder som sagt, at Carlsberg 

har en bred målgruppe, hvorfor de skal anvende traditionelle offline medier til at skabe masse-

kommunikation og ramme bredt i befolkningen, imens de skal anvende digitale medier til at målrette 

markedsføringen over for de identificerede målgrupper. En afvejning mellem masse- og selektive 

medier gør det muligt, at opnå en høj eksponering og skabe volumen samtidig med, at markeds-

føringen målrettes bestemte grupper af mennesker. Hertil skal der benyttes både paid, owned og 

earned media, der skal skabe synergi mellem medierne, som således opnår den optimale effekt (Holk, 

2018, s. 142). Derudover skal der ved valget af medier tages højde for, hvornår forbrugeren befinder 

sig i en situation, hvor det er fordelagtigt at eksponere vedkommende. 

 

Vi vil i det følgende afsnit beskrive og argumentere for valget af mediekanaler til de fundne markeds-

føringsaktiviteter. Vi har valgt at opdele dette i de tre målgrupper, hvorved vi først og fremmest vil 

beskrive og argumentere for valget af mediekanaler til den moderne målgruppe, herefter den klassiske 

målgruppe og aflsutningsvist de kanaler, der skal skabe volumen og få kampagnen til at ramme bredt i 

befolkningen. 

 

Til den moderne målgruppe vil vi målrette markedsføringen gennem et samarbejde med Aarstiderne 

og en række relevante influencers. Denne markedsføring skal foregå på de sociale medier, da det 

vurderes, at Carlsberg her har de bedste forudsætninger for at kommunikere specifik til den moderne 

målgruppe. Dette skyldes, at denne målgruppe bruger meget tid på de sociale medier, både på inter-

nettet og via. telefonen, og har profiler på diverse sociale-medie-platforme (Gallup Index Danmark, 

2H 2018, bilag 3). Hertil gældet det, at den moderne målgruppe bruger mindre tid på Tv end den 
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klassiske målgruppe og befolkningen generelt, hvorfor Tv ikke anses, som værende den optimale 

mediekanal til at målrette markedsføringen specifikt til den moderne målgruppe (ibid.). Sociale 

medier er en digital platform, der kan benyttes til at målrette budskaber mere specifikt mod bestemte 

målgrupper (Thostrup, 2018, Bilag 6). Sociale medier giver mulighed for at kommunikere med billede 

og lyd, hvorved dette medie i høj grad kan anvendes til at fange forbrugernes opmærksomhed og 

formidle et budskab som Carlsbergs (ibid.). Dog skal det siges, at de fleste sociale medier ofte ikke 

har lyden tændt, da det er en funktion forbrugeren aktivt skal vælge at tilslutte (ibid.). På sociale 

medier er det muligt for virksomheder, såvel som enkeltpersoner, at skabe, dele og udveksle 

informationer og indhold med sit netværk, hvilket skaber gode forudsætninger for, at Carlsberg, via 

dette medie, kan kommunikere og interagerere med forbrugerne. Derfor skal sociale medier benyttes 

til at annoncere samarbejdet med Aarstiderne, ved brug af sponseret indhold. Dette skal gøres på 

Facebook og Instagram, hvor der vurderes at være de bedste forudsætninger for, at Carlsberg kan 

fange den moderne forbrugers opmærksomhed (Gallup Index Danmark, 2H 2018, bilag 3). Hertil skal 

disse medier ligeledes benyttes i forbindelse med hashtagget #snaptogether og konkurrencen om en 

måneds forbrug af måltidskasser.  

 

Derudover skal Carlsberg benytte influencers, der deler indhold, der stemmer overens med den 

moderne målgruppes interesser, hvortil disse influencers følges af forbrugere fra den moderne mål-

gruppe, som Carlsberg netop gerne vil markedsføre sig overfor. Influencers har den styrke, at de kan 

kommunikere sponsoreret indhold på en personlig og troværdig måde, der fanger følgernes opmærk-

som, hvilket Carlsberg ikke ville kunne gøre på egen hånd (Jacobsen, 2018). De influencers, vi 

anbefaler Carlsberg at benytte, er Sofie Linde (@sofielinde1 med 455.000 følgere), da hun er en af 

tidens største kvindelige personligheder og vurderes at have stor troværdig på tværs af alle alders-

grupper. Hendes følgere er engagerede i hendes budskaber, hvor hun, gennem sin troværdighed, får 

folk til at skride til handling. Hertil skal de benytte Peter Falktoft (@peterfalktoft med 192.000 

følgere), som er en prisvindende tv- og radiovært, der er blandt en af de mest populære, men også 

kontroversielle, danske mediepersonligheder. Han vil derfor i høj grad kunne skabe opmærksomhed 

og appellere til både mænd og kvinder. Hertil skal Carlsberg fortsat gøre brug af deres nuværende 

influencers Emilie Lilja og Felix Smith, som i samspil med Sofie Linde og Peter Falktoft vil ramme 

bredt i målgruppen og være personligheder, der tilsammen kan ændre forbrugernes brand attitude.  

 

Der foreligger dog nogle ulemper ved brug af sociale medier i form af, at der er meget støj og at 

mange ofte scroller forbi reklamer og andet sponsoreret indhold (Thostrup, 2018, Bilag 6). Dette 

betyder, at det kan være svært at fange forbrugernes opmærksomhed og få dem til at interagere med 

indholdet (ibid.). Den moderne målgruppe vurderes dog i høj grad at være til stede på de sociale 
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medier, hvilket, sammenlagt med at forbrugernes tid på sociale medier generelt er stigende, betyder, at 

Carlsberg har gode forudsætninger for, at appellere til forbrugerne herigennem (Gallup Index Dan-

mark, 2H 2018, bilag 3).  

 

Markedsføringen over for den klassiske målgruppe skal tage udgangspunkt i Tv, hvor kampagnens 

primære reklamefilm, skal vises på tværs af fodbold kanaler. Dette skyldes, at denne målgruppes 

primære interesse er fodbold, hvorved det vil være fordelagtigt at eksponere forbrugeren, når de 

befinder sig i en situation, som Carlsberg pilsnerens associeres med (Sissors & Baron, 2010, s. 36). 

Her vil det være relevant for Carlsberg at være til stede på målgruppens foretrukne fodbold kanaler, 

hvor det anbefales at de annoncerer reklamefilmen på Kanal 3+, Kanal 5 og 6, 3 Max, Eurosport og 

TV2 sport (ibid.). Den lange række af kanaler skyldes, at de store tv-grupper Discovery, NENT group 

og TV2, hver især har købt rettighederne til forskellige fodboldligaer, hvorfor det er essentielt for 

Carlsberg at annoncerer til de forskellige superligakampe alt efter, hvilken kanal de vises på, i stedet 

for blot at holde sig til én enkelt fodbold kanal (Brøndum, 2018, Bilag 7). På denne måde formår 

Carlsberg at henvende sig specifikt til den klassiske målgruppe ved at “tappe” ind på de kanaler, hvor 

disse forbrugere befinder sig og er modtagelige over for eksponeringer fra Carlsberg. Hertil skal 

Carlsberg anvende Facebook til at eksponere disse forbrugere over for informationskampagnen. 

Formålet med dette er, at Carlsberg ved brug af Facebook kan skræddersy annonceringen og således 

målrette annoncerne til forbrugere i den klassiske målgruppe (Thostrup, 2018, Bilag 6). Derudover 

skal Carlsberg i forbindelse med eventet i Telia Parken, som sagt gøre brug af bannere og digitale 

skærme, hvor den primære reklamefilm skal vises i pausen samtidig med, at der skal gøres brug af 

bannerreklamer. Hertil skal Carlsberg benytte Facebook og Instagram, til annoncering af eventet samt 

konkurrencen, hvori hashtagget #snaptogether indgår.  

 

Den overordnede markedsføring, der har til formål at ramme bredt i befolkningen og skabe stor 

volumen på kampagnen, skal være bestående af den primære reklamefilm, som skal vises på Tv 

(Brøndum, 2018, Bilag 8). Dette gælder, da Tv er en medieplatform, der giver god mulighed for, at 

skabe høj dækning og henvende sig til en bred målgruppe på kort tid (ibid.). Ulemperne ved Tv er, at 

det er dyrt i forhold til andre medier, hvortil der forekommer en del støj i form af mange reklamer, 

samt nutidens teknologi, der gør det muligt at spole forbi reklameblokkene (Brøndum, 2018, Bilag 

8)(Sissor & Baron, 2010, s. 52). Hertil har Tv de seneste år været underlagt en nedadgående tendens i 

seertal, hvorved den gennemsnitlige dansker bruger mindre og mindre tid på flow-tv og i højere grad 

benytter on-demand og streamingtjenester i stedet (DR medieforskning, 2019). Det gælder dog, at 

forbrugerne i dag kan multitaske og således er i stand til at forstå budskaber, selvom det ikke har deres 

fulde opmærksomhed, hvorfor effekten af Tv stadig vurderes at være høj (Brøndum, 2018, Bilag 9). 
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Tv er derfor værd for Carlsberg at investere i, da det giver Carlsberg mulighed for, at ramme bredt i 

befolkningen og skabe høj awareness, hvortil danskerne gennemsnitligt bruger 2 timer og 22 minutter 

om dagen på Tv (DR medieforskning, 2019). Hertil gælder det, at der er tale om en reklamefilm, der 

henvender sig til forbrugeren på et følelsesmæssigt plan og forsøger at fange forbrugerens interesse 

for klimaet og plastikforurening, hvorved det er fordelagtigt med både billede og lyd, for at opnå den 

ønskede effekt. Det anbefales, at Carlsberg skal annoncere på Tv2, da denne kanal er den mest sete 

kanal i Danmark, hvorved Carlsberg har mulighed for at eksponere befolkningen bredt og skabe 

volumen herved (DR medieforskning, 2019).  

 

Derudover skal Carlsberg benytte outdoor posters og digitale skærme i det offentlige rum, hvorved de 

har mulighed for at kommunikere budskabet til forbipasserende mennesker uden mulighed for at 

slukke for det (Brøndum, 2018, Bilag 10). Outdoor medier befinder sig ofte i forbindelse med 

transportsituationer, som busstoppesteder, metro- og togstationer samt trafikerede veje, og er derfor et 

såkaldt 24-timers medie, der kan skabe bred dækning og målrettes geografisk (Brøndum, 2018, Bilag 

8). Dog er svaghederne ved brugen af outdoor medier, at involveringen er lav og støjniveauet er højt 

(ibid.). Det anbefales dog, at Carlsberg anvender outdoor posters og digitale skærme i form af 

stillbilleder fra den primære reklamefilm med de to budskaber som omdrejningspunkt, som har til 

formål at brede kampagnen ud i landet og skabe landsdækkende awareness.  

 

In-store displays er et point-of-purchase medie, hvilket er en måde, hvorpå Carlsberg kan markedsføre 

snap-packen i butikkerne, som eksponerer forbrugerne direkte i købssituationen (Belch, 2003, s. 437). 

Dette er fordelagtigt, da Carlsberg på denne måde kan fremhæve deres produkter og udvide 

kampagnen til også at have indflydelse i købssituationen, hvilket er essentielt for en produktkategori 

som øl, hvor beslutningsprocessen er kort (ibid.). Det anbefales, at Carlsberg gør brug af in-store 

display i form af salgsfremmende bannere og placering, samt merchandise i kampagneperioden, der 

skal sikre, at Carlsberg pilsneren skiller sig ud fra resten af øl-sortimentet i supermarkederne.  

 

Det anbefales ligeledes, at Carlsberg gør brug af sociale medier til at ramme den brede befolkning 

gennem deres egne profiler (Thostrup, 2018, Bilag 11). Dette skal gøres gennem deres Facebook 

fanside, Instagram og LinkedIn profil, samt deres YouTube kanal, da disse medier er de dagligt mest 

benyttede platforme på tværs af alle aldersgrupper, hvorved Carlsberg derigennem kan skabe bred 

awareness (DR medieforskning, 2019). Carlsberg skal benytte deres digitale profiler og udnytte deres 

opnåede følgere til at dele kampagnens budskaber og herunder informationsvideoen. På Facebook 

skal de dele informationsvideoen med teksten: “Del denne med én, der ikke kan åbne snap-packen 

korrekt”, som skal opfordre forbrugerne til at dele informationsvideoen med sit netværk. Ideen er her, 
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at forbrugerne via word of mouth vil sprede informationen, hvortil der vil blive skabt positive og sjove 

associationer til det faktum, at mange finder det svært, at åbne snap-packen korrekt.  

 

Vi anbefaler ikke, at Carlsberg gør brug af radio, selvom dette medie kan skabe bred dækning og høj 

frekvens (Brøndum, 2018, Bilag 8). Dette skyldes, at mediet ikke vurderes at være fordelagtigt i 

forbindelse med denne kampagne, da radio alene giver mulighed for at sprede simple budskaber ved 

brug af lyd, hvilket ikke vil gavne kommunikationen for snap-packen, da visualiseringen af den 

ændrede emballage er essentiel. Derudover vurderes biografer ikke at være fordelagtige at anvende, 

da de er et begrænset og dyrt medie i forhold til de to målgrupper, som kampagnen ønsker at hen-

vende sig til (ibid.). Hertil gælder det, at seerne i biografen ikke er modtagelige overfor reklamer om 

øl, da de ikke befinder sig i en relevant forbrugssituation. Derudover findes print ikke relevant for 

denne kampagne, da Carlsbergs målgrupper i højere grad er til stede på andre medier, hvorved disse 

findes mere effektive (Gallup Index Danmark, 2H 2018, Bilag 3).  

 

4.2.5 Establish budget  

Markedsføringskampagner kan være yderst svære at budgettere, hvorfor hver virksomhed benytter 

forskellige budgetteringsmetoder og modeller (Kotler et al., 2016, s. 647). Dette skyldes ligeledes, at  

effekten af markedsføringskampagner og medieinvesteringer generelt kan være svært at måle og 

derigennem aflede, hvilke medier eller markedsføringsaktiviteter, der førte til periodens resultater  

(Sissors & Baron, 2010, s. 41). Dette gør det derfor svært for marketingfolk at argumentere for høje 

budgetter til markedsføringskampagner, hvis ikke kampagnes effekt på virksomhedens resultater kan 

måles og dokumenteres. For at opnå den ønskede effekt vil kampagnen kræve en vis frekvens, der er 

baseret på et antal eksponeringer overfor forbrugeren. En eksponering beskrives som muligheden for, 

at en person har set en annonce eller reklame, hvor vedkommende har haft en reel mulighed for at 

opfatte og bearbejde budskabet (Sissors & Baron, 2010, s. 56). Frekvensen er derimod et udtryk for 

det gennemsnitlige antal gange en person skal eksponeres for den pågældende annonce eller reklame 

for at forstå budskabet (Sissors & Baron, 2010, s. 64). Det gælder, at antallet af nødvendige eks-

poneringer ligeledes afhænger af kompleksiteten af budskabet. Undersøgelser viser, at én eksponering 

af en reklame har lille eller ingen effekt, men at man minimum skal eksponeres tre gange, for at opnå 

den optimale effekt, hvorved reklamen således har en reel påvirkning på seeren, der forstår budskabet 

(ibid.).  

 

Kampagnen vurderes at skulle forløbe i en begrænset periode på fire måneder fra maj til august 2019, 

hvor der ligeledes vil være høj efterspørgsel på øl på grund af sommeren, hvorfor det vil være fordel-

agtigt for Carlsberg at foretage kampagnen i denne periode. Kampagnetrykket vil således være kon-
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centreret til en kort periode med højt tryk på annonceringen, hvilket betyder, at Carlsberg gør brug af 

indrykningsstrategien bursting (Brøndum, 2018, Bilag 12). Efter kampagneperioden skal Carlsberg 

fortsætte med annonceringen af snap-packen, da der er tale om en langsigtet strategi, som løbende 

skal vedligeholdes med bursts, der skal tilpasses den pågældende periode og den information 

forbrugeren efterspørger (ibid.).  

 

På Tv skal den primære reklamefilm have til formål at kommunikere og skabe forståelse for kob-

lingen mellem Carlsberg og deres samfundsambition, hvilket gøres gennem logiske og følelses-

mæssige værktøjer, hvorved reklamens budskab ikke vurderes at være komplekst i en sådan grad, at 

det kræver mange eksponeringer. Det vurderes på baggrund heraf, at det er nødvendigt med en fre-

kvens på 5. Reklamefilmen på Tv skal ramme den brede befolkning, hvortil den overordnede mål-

gruppe, som sagt antages at være bestående af 3,87 mio. danskere, hvilket udgør 67% af danskerne. 

Hertil vurderes det, at Carlsberg skal køre en mellemstor kampagne på landsdækkende Tv bestående 

af tv-grupperne TV2, NENT group og Discovery (Brøndum, 2018, Bilag 13). Herved vil kampagnen 

både ramme bredt i befolkningen, men ligeledes være målrettet den klassiske målgruppe i form af at 

blive vist på en række fodbold kanaler. Den mellemstore Tv-kampagne vil resultere i en nettodækning 

på 65% og en frekvens på 5,8, som således opfylder vores vurderinger om, hvor mange der bør 

eksponeres, og hvor mange gange forbrugerne bør eksponeres for, at reklamen opnår den ønskede 

effekt (ibid.). Tv-kampagnen skal køre i 17 uger, hvor der tages højde for, at det er i sommerperioden 

kampagnen skal foregå, samt på hvilke kanaler, de forbrugere man ønsker at ramme, befinder sig. En 

mellemstor kampagne koster ugentligt 350.000 kr., hvorved Carlsberg skal afsætte et budget på 

5.950.000 kr. til annonceringen på Tv (ibid.). Hertil vurderes det, at der skal afsættes 600.000 kr. til 

produktionen af reklamefilmen (Magnusson, 2019).  

 

Markedsføringen i form af outdoor posters og digitale skærme skal være bestående af en lands-

dækkende kampagne, som dækker bredt i befolkningen i form af 2250 plakater og 139 digitale 

skærme, hvilket svarer til en dækning på 80% af befolkningen (Brøndum, 2018, Bilag 14). Outdoor 

kampagnen vil således ramme bredt i befolkningen og skabe awareness i det danske gadebillede. 

Outdoor annonceringen skal foregå i juni, juli og de første to uger af august, da den således vil være 

fremtræden i sommerperioden, hvor store dele af danskerne befinder sig udenfor. Det vurderes på 

baggrund heraf, at der skal afsættes et beløb på 7.000.000. kr. til outdoor annonceringen (ibid.). Hertil 

anbefales det, at der til in-store annoncering afsættes yderligere budget, end det der i forvejen er 

allokeret til markedsføring og display af Carlsbergs produkter, således at der i kampagneperioden vil 

være øget fokus på snap-packens placering og fremtoning i supermarkederne. Derfor antages det, at 
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Carlsberg yderligere skal budgettere 1.500.000 kr. til markedsføring og displays i supermarkeder 

rundt om i landet, for at fremme snap-packen i købssituationen under hele kampagneperioden.  

 

Carlsberg skal benytte annonceringen på de sociale medier til at målrette hele kampagnens budskab til 

bestemte grupper af mennesker i form af informationsvideoen, den primære reklamefilm og andre 

markedsføringsaktiviteter omhandlende snap-packen. Carlsberg skal benytte Facebook og Instagram 

til at målrette annonceringen af kampagnens to videoer, hvor specielt informationsvideoen skal 

markedsføres massivt over for både den klassiske og moderne målgruppe, samt den brede befolkning. 

Dette skyldes, at informationsvideoen udelukkende er baseret på fakta med et relativt komplekst 

budskab, der handler om læring, hvorfor denne video kræver et højt antal eksponeringer for, at for-

brugeren forstår budskabet. Det antages på baggrund heraf, at det er nødvendigt med en frekvens på 7. 

Hertil skal den primære reklamefilm gennem brug af sociale medier målrettes den moderne mål-

gruppe, da Tv annonceringen ikke vurderes at kunne målrette reklamefilmen specifikt til denne mål-

gruppe. Det anbefales, at Carlsberg benytter Facebook og Instagrams egne segmenteringsværktøjer til 

annonceringen, hvorved de kan målrette markedsføringen specifikt til de ønskede målgrupper. På 

baggrund af det høje antal eksponeringer samt de mange personer, som Carlsberg skal målrette 

Facebook og Instagram annonceringen imod i løbet af hele kampagneperioden, antages det, at 

Carlsberg skal afsætte et beløb på henholdsvis 550.000 kr. til markedsføringen på Facebook og 

400.000 kr. til annonceringen på instagram. Det højere beløb, der er afsat til Facebook skyldes, at 

Facebook er en større platform med flere brugere end Instagram (Keilberg, 2018). Hertil har Carlsberg 

selv profiler på henholdsvis Facebook (3.225.084 synes godt om), Instagram (31.300 følgere) og You-

Tube (499 abonnenter), som de skal udnytte til at markedsføre deres aktiviteter over for deres store 

antal af følgere. Carlsbergs annoncering på de sociale medier skal primært foregå i begyndelsen af 

kampagneperioden bestående af de første to måneder, hvorefter det skal nedtrappes for Facebook og 

Instagram i sommerferieperioden. Hertil vurderes det, at produktionen af informationsvideoen vil 

koste 200.000 kr. (Magnusson, 2019).  

 

Partnerskabet med Aarstiderne vil betyde, at snap-packen vil blive sendt ud til abonnenter på Aars-

tidernes måltidskasser, som består af 40.000 ugentlige kunder (Bilag 5). Carlsberg skal annoncere 

dette partnerskab på deres sociale medier, hvortil Aarstiderne ligeledes skal annoncere dette på deres 

egne platforme og informere abonnenterne. Vi antager derfor, at Carlsberg skal afsætte 1.200.000 kr. 

til det strategiske partnerskab, som skal dække over snap-packs, konkurrencen, Carlsbergs annon-

cering af partnerskabet og ligeledes Aarstidernes annoncering blandt deres abonnenter, samt deres 

arbejde i forbindelse med samarbejdet. Derudover antages det, at Carlsberg skal afsætte 2.500.000 kr. 

til eventet i Telia Parken. Budgettet skal dække over de to events, som indeholder uddeling af snap-
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packs, konkurrencen, personale på stedet og bannerreklamer på Telia Parkens facade samt reklame-

filmen, som skal køre på digitale skærme i pausen. I og med at Carlsberg i forvejen er leverandør og 

sponsor for Telia Parken antages det, at Carlsberg kan foretage dette event og de dertilhørende aktivi-

teter til en fordelagtig pris. Samarbejdet med Aarstiderne og eventet i Telia Parken skal eksekveres i 

begyndelsen af maj, for at kickstarte eksponeringen og sikre, at de to kernemålgrupper bliver eks-

poneret overfor snap-packen i begyndelsen af kampagneperioden, hvorefter markedsføringen kan 

rulle bredt ud og eksponere resten af befolkningen. 

 

Denne kampagne er en viderebygning på den tidligere markedsføringsstrategi, og det vurderes at det 

er nødvendigt at afsætte 19.900.000 kr. til de identificerede markedsføringsaktiviteter og de valgte 

kanaler for at opnå kampagnens objectives.  

 

Nedenfor ses et flowchart over kampagnens samlede markedsføringsplan, hvoraf planlægningen for 

kampagnen, samt perioden for de enkelte medier og budgetteringen fremgår (Sissors & Baron, 2010, 

s. 42).   

Figur 8: Markedsføringskampagnens flowchart (Egen tilvirkning). Kilde: Sissors & Baron, 2010, s. 42 
 

4.2.6 Measure results  

Det er essentielt at kunne måle effekten af medieinvesteringerne for at kunne dokumentere virkningen 

af markedsføringsstrategien. Dette skyldes, at målingerne bidrager til at understøtte medie- og strate-

givalgene over for ledelsen, hvorfor det er essentielt at kunne dokumentere effekten og allokeringen af 

budgettet (Sissors & Baron, 2010, s. 67). Derudover vil det være svært at måle, hvorvidt effekten og 
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salget af øl udelukkende er et resultat af selve kampagnen, da der vil være flere elementer, der kan 

påvirke periodens resultater, som eksempelvis vejret, der har stor indflydelse på salget af øl. Hertil vil 

der også være forskel på målingen af mediernes effekt alt efter, hvilket medie, der ender med at få 

forbrugeren til at købe produktet og således kan tilskrives salget (Sissors & Baron, 2010, s. 22). Hertil 

gældet det, at det ofte er en kombination af eksponeringer fra forskellige medier, der ender med at 

resultere i en købsbeslutning, hvorved salget i virkeligheden bør tilskrives flere medieaktiviteter.  

 

Carlsbergs primære reklamefilm skal som sagt vises på Tv, hvor effekten måles på baggrund af an-

tallet af eksponeringer og frekvensen af reklamen (Brøndum, 2018, Bilag 15). Dataen er baseret på 

viden fra Gallup TV-meter og Index Danmark, som bygger på data fra 1000 adspurgte husstande, 

hvorfor det ikke giver et præcist datagrundlag, hvilket er vigtigt at være opmærksom på ved brugen af 

resultaterne (Brøndum, 2018, Bilag 16) (Gallup, 2019). Hertil gælder det for annonceringen på Tv, at 

det er svært at måle effektiviteten, da man ikke kan være sikker på at forbrugeren har sin op-

mærksomhed rettet mod reklamen ”But even if there are people in front of the television set who say 

they are watching the program, there is no guarantee that they are paying attention to the com-

mercial” (Sissors & Baron, 2010, s. 21). Dette er ligeledes gældende for outdoor, som, på samme 

måde som Tv, måles på baggrund af adspurgt data lavet af Index Danmark (Brøndum, 2018, Bilag 

15). Dog benyttes og accepteres disse målemetoder, da der skabes et estimeret billede af effekten, 

hvortil offline medier stadig er effektive og derfor i høj grad benyttes som en del af medieplanlæg-

ningen (Sissors & Baron, 2010, s. XIII).   

 

Carlsbergs markedsføring på de sociale medier skal måles på baggrund af antallet af likes, visninger, 

kliks, delinger og interaktioner med indholdet (Brøndum, 2018, Bilag 16). Tilskrivningen er nemmere 

for digitale medier end offline medier, da det er muligt at indsamle konkret data (ibid.). Annoncering 

på sociale medier giver et reelt datagrundlag i form af løbende udarbejdede rapporter, der fortæller, 

hvordan ens annoncer klarer sig, samt hvilke elementer i annonceindholdet, der fungerer bedst, 

således at man opnår den bedste effektivitet (Facebook Business, 2018). Ved at måle på medie-

effektiviteten i løbet af kampagneperioden er det således muligt at sikre maksimal udbytte af medie-

budgettet. Trods det faktum, at der foreligger meget præcise måleværktøjer til at overvåge den digitale 

annoncering, er det dog stadig vigtigt at tage højde for, at ”it takes a special effort to know if a banner 

add actually appeared on the user’s screen or if the viewer clicked away before it had a chance to 

come up” (Sissors & Baron, 2010, s. 22). Hertil er måden, hvorpå digitale medier målretter indhold til 

bestemte målgrupper, baseret på cookies på den enkelte enhed og er således ikke baseret på reelle 

personer, hvilket derfor kan give misvisende indsigter (Fulgoni, 2015, s. 358). På trods at dette vur-

deres de sociale medier at være en essentiel platform for Carlsbergs markedsføring, da 86% af for- 
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brugerne mellem 19 og 64 år benytter sociale medier dagligt, hvorfor der er god mulighed for, at 

Carlsberg kan fange forbrugernes opmærksomhed og eksponere sig over for forbrugeren herigennem 

(DR medieforskning, 2019).  

 

Carlsbergs markedsføring in-store er udfordrende at måle, men dette skal primært baseres på bag-

grund af øget salg i den pågældende butik, hvortil der skal tages højde for andre faktorer, der kan have 

påvirket salget (Brøndum, 2018, Bilag 16). Derudover skal Carlsbergs partnerskab med Aarstiderne 

måles gennem feedback fra Aarstidernes kunder, i den periode samarbejdet forløber, samt antallet af 

personer, der har deltaget i konkurrencen ved brug af hashtagget (ibid.). Hertil skal effekten af Carls-

bergs event i Telia Parken måles på baggrund af antallet af deltagere sammenholdt med feedback fra 

deltagerne, samt aktivitet på sociale medier i form af delinger og brug af hashtagget (ibid.).  
 

Der foreligger som nævnt, udfordringer ved målingen af både offline og digitale medier, men da for-

brugerne samlet set bruger 7 timer og 16 minutter dagligt på tværs af medier, har Carlsberg gode 

forudsætninger for, at fange forbrugerens opmærksomhed og formidle budskaberne omkring snap-

packen, der kan føre til en ændring i forbrugernes brand attitude (DR medieforskning, 2019). Carls-

berg kan i forlængelse af ovenstående målemetoder basere medieeffektiviteten på baggrund af salget 

af øl i perioden før og efter annonceringen, hvor der tages højde for andre faktorer, og således se, 

hvorvidt markedsføringsaktiviteterne har resulteret i en stigning af salget (Brøndum, 2018, Bilag 16). 

Det vil dog være svært at tilskrive salget til de enkelte medier alene på baggrund af salgstal, hvorfor 

det er vigtigt at anvende ovennævnte målemetoder i sammenhold hermed (ibid.). Det gælder, at det 

ofte er en kombination af eksponeringer fra forskellige medier, der fører til salg, hvorfor det er vigtigt, 

at der foreligger en synergi mellem medierne, således at kampagnen opnår den optimale effekt og 

sikrer, at budskaberne hænger sammen på tværs af platforme.  

5. Perspektivering  
Dette afsnit vil gennem en perspektivering afslutningsvist se på fremtiden for snap-packen, når embal-

lagen ikke længere vil være forbeholdt Carlsberg pilsneren alene. Formålet med perspektiveringen er 

således at give et bud på, hvad det kommer til at betyde for brandet, når snap-pack emballagen bliver 

implementeret på alle Carlsbergs brands, eller når konkurrenterne begynder at efterligne tiltaget. 

Carlsberg har meddelt, at det er meningen, at snap-packen på sigt skal implementeres på alle deres 

brands. Derudover har Carlsberg ikke patent på teknologien bag snap-pack emballagen og har i den 

forbindelse kommunikeret, at snap-packen har til formål at inspirere markedets producenter til at 

foretage lignende tiltag og således skabe en mere bæredygtig ølbranche. Det vil i den forbindelse være 
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relevant at se på, hvorledes værditilførslen og de identificerede differentieringsfordele, som snap-

packen tilføjer til Carlsberg pilsneren, vil blive påvirket af ovenstående scenarier.  

 

Vores undersøgelser viser, at snap-packen tilføjer en differentieringsfordel i form af, at Carlsberg pils-

neren skiller sig ud fra konkurrenterne, da snap-pack emballagen er anderledes og forbindes med 

noget sjovt, nyt og innovativt. Der er dog tale om en kortvarig differentieringsfordel, da newness-

effekten vurderes at ville forsvinde over tid. Det betyder, at snap-pack emballagen ikke vil skabe 

samme differentieringsfordele, når den bliver implementeret på Carlsbergs resterende brands.  

Dette er tilfældet, da forbrugerne på det tidspunkt allerede vil være bekendt med snap-pack 

emballagen, og derfor ikke vil tillægge emballagen samme ekstra værdi, som det derimod var tilfældet 

ved implementeringen for Carlsberg pilsneren.  

 

Derudover viste undersøgelserne, at snap-packen skaber værdi, da den ændrer Carlsberg pilsnerens 

brand image og skaber nye brand associationer, hvortil snap-packen, som led i en repositionering af 

Carlsberg pilsneren, gør øllen til mere end blot en fodbold øl. Dette vurderes ikke at være en værdi, 

som Carlsbergs andre brands kan opnå ved at skifte til snap-pack emballagen. Dertil fremgår det af 

vores undersøgelser, at effekten af snap-packen hænger sammen med det produkt, den er tilkoblet, 

hvorved effekten af snap-packen vil variere alt efter produktets brand equity og brand image. Trods 

det faktum at Carlsberg ikke vil opnå samme effekt og værdi ved at implementere snap-packen på de 

resterende brands, vil det stadig være af betydning for at skabe konsistens i produktporteføljen, da 

forbrugerne ellers vil stille spørgsmålstegn ved troværdigheden bag Carlsbergs samfundsambition om 

at bekæmpe plastikforurening.  

 

Det vil derudover være relevant at overveje, hvilken betydning det kommer til at have, når kon-

kurrenterne går ind i agendaen omkring miljø og bæredygtighed. Som følge af trenden i markedet 

omhandlende bæredygtighed, hvortil forbrugerne efterspørger miljøvenlige tiltag, er der ingen tvivl 

om, at Carlsbergs hovedkonkurrent, Royal Unibrew, ligeledes vil foretage miljømæssige tiltag og 

markedsføre sig herpå fremover. Det vil derfor være altafgørende, at Carlsberg udnytter deres posi-

tion, som first-mover inden for miljømæssige og bæredygtige tiltag og fortsætter denne rejse, for 

således at sikre, at de i fremtiden vil være den producent på markedet, som bliver anset som værende 

den mest bæredygtige og innovative virksomhed.  
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6. Konklusion 
Afhandlingen søger at undersøge, hvilken effekt og værdiskabende differentiering snap-packen har på 

henholdsvis forbrugerne og Carlsberg pilsneren, og hvorledes snap-packen skal markedsføres mest 

effektivt. Gennem besvarelsen af problemformuleringen står det klart, at Carlsbergs samfundsansvar 

er funderet i deres kerneforretning, da det er en del af deres historie og måde at arbejde på. Dette er 

tilfældet, da samfundsambitionen, om at bekæmpe plastikforurening, i høj grad stemmer overens med 

grundlæggeren J. C. Jacobsens værdier om, at gøre en forskel og bidrage til samfundet, man er en del 

af. Carlsbergs brug af strategisk CSR blev derfor identificeret, som værende en central del af deres 

kerneforretning, hvorved brugen af dette vil skabe værdi for virksomheden. Carlsberg har set på, hvad 

det er de mener, der er galt ude i verden, og hvordan de kan bruge deres forretning, til at gøre en 

forskel. Problematikken omhandlende plastikforurening blev Carlsbergs samfundsambition, da det var 

nærliggende for Carlsberg at tage fat på, da de ved at ændre på deres emballage, årligt vil kunne spare 

miljøet for 1200 tons plastik. Det betyder, at snap-packen, i modsætning til Carlsbergs tidligere CSR-

tiltag, har mulighed for at flytte hele forretningen til et nyt niveau, hvor den kan bidrage til 

værdiskabelse for både samfundet, medarbejdere og forbrugere. Dog vurderes de ikke på nuværende 

tidspunkt at befinde sig i CSR 3.0, da de endnu ikke har formået at formidle og forløse deres 

samfundsambition. Snap-packen er derimod et vigtigt skridt i den rigtige retning, da det viser, at 

Carlsberg har en reel ambition om at bruge deres forretning til at gøre en forskel for samfundet. 

Intentionerne bag snap-packen er således reelle, men Carlsberg mangler at formidle koblingen mellem 

samfundsambitionen og deres kerneforretning, så forbrugerne forstår, hvorfor netop Carlsberg, som 

ølproducent, går ind i kampen om plastikforurening.  

 

Vores undersøgelser viser tydeligt, at snap-packen har en effekt på forbrugerne og bidrager med 

værdiskabende differentiering af Carlsberg pilsneren. Carlsberg har med udviklingen af snap-packen 

formået at skabe en emballage, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel på miljøvenlige alter-

nativer, som stemmer overens med deres præferencer og lever op til de øgede forventninger, der er til 

en ledende global virksomhed, som Carlsberg. Vores undersøgelser viser dog, at snap-packens effekt 

ikke alene er baseret på det bæredygtige aspekt, men at forbrugerne i højere grad køber snap-packen 

på baggrund af, at de finder den sjov, innovativ og anderledes. Det betyder således, at snap-packens 

effekt på forbrugerne vil være kortvarig, da newness-effekten vurderes at ville forsvinde over tid. Det 

står derfor klart, at det er essentielt, at Carlsberg formår at formidle samfundsambitionen og den 

miljømæssige kobling til snap-packen, da effekten af snap-packen herved vil være længerevarende. 

Derudover fremgår det af vores undersøgelser, at snap-packen bidrager med værdiskabende differen-

tiering af Carlsberg pilsneren og adskiller den fra konkurrenterne, da Carlsberg pilsneren med snap-
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packen ikke alene vil sælges på baggrund af prisen, men i højere grad på baggrund af at være et unikt 

produkt. Dette er yderst fordelagtigt, da ølmarkedet er præget af høj konkurrence og en kort beslut-

ningsproces, da der er tale om et lavinvolveringsprodukt med en lav opfattet risiko, hvor forbrugerne 

skifter mellem forskellige brands, da den bagvedliggende motivation er baseret på lyst i den på-

gældende købssituation.  

 

Snap-packen er en del af en repositionering af brandet, da den ændrer Carlsberg pilsnerens brand 

image og skaber nye brand associationer, hvorved Carlsberg pilsneren i højere grad skal sælges på 

baggrund af selve produktet og indholdet heri, samt det deres brand står for. Snap-packen og det nye 

design har således resulteret i, at Carlsberg pilsneren nu formår at appellere til et bredere segment, 

bestående af både mænd og kvinder, der interesserer sig for smag og kvalitet, samt innovation og 

bæredygtighed. Snap-packen bidrager således til, at repositionere Carlsberg pilsneren til demand 

spacet “knowing the best”, som er Carlsberg pilsnerens ønskede position på markedet. Hertil er det 

dog vigtigt at pointere, at Carlsberg ikke vil opgive deres association til fodbold, men ønsker blot, at 

Carlsberg pilsneren skal være mere end blot en fodbold øl.  

 

Vores forbrugerundersøgelser identificerede en række udfordringer ved snap-packen, der potentielt 

kan mindske værdien og effekten. Udfordringerne består af limens miljømæssige påvirkning, plastik-

hanken, 6-pack funktionaliteten, måden man “snapper” korrekt samt brugsanvisningens manglende 

funktion. Limen og hanken er ikke lavet af nedbrydeligt materiale, hvorfor disse kan skabe nye miljø-

mæssige problematikker, hvis ikke forbrugerne er informeret om, hvorledes snap-packen skal for-

bruges hensigtsmæssigt. Dertil er måden, hvorpå man “snapper” korrekt svært for forbrugerne at 

forstå, hvortil brugsanvisningen ikke opfylder sin tiltænkte funktion, da forbrugerne ikke læser denne. 

Derudover betyder måden, hvorpå man “snapper” korrekt, at snap-packen mister sin praktiske to-go 

egenskab. Disse udfordringer kan derfor få store konsekvenser for snap-packen, hvis Carlsberg ikke 

kommunikerer dette forståeligt til forbrugerne og samtidig fortsætter selve udviklingen og optimer-

ingen af snap-packen.  

 

Afhandlingen munder afslutningsvist ud i en anbefaling til, hvorledes snap-packen skal markedsføres 

mest effektivt på baggrund af vores opnåede viden gennem afhandlingen. Det stod som sagt klart, at 

Carlsberg ikke har formået at skabe en forståelig kobling mellem samfundsambitionen og kerne-

forretningen, hvorfor markedsføringsstrategiens objectives er, at ændre forbrugernes brand attitude 

ved at skabe forståelse over for koblingen og derigennem repositionere Carlsberg pilsneren. Markeds-

føringsstrategiens kommunikation anbefales at være bestående af budskaberne “Snap for a better to-

day and tomorrow” og “Together we drink beer - Together we can make a difference”, der netop har 
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til formål at formidle koblingen og skabe handlingsfællesskaber, der skal få forbrugerne til at handle 

sammen med Carlsberg og skabe en bedre fremtid. Markedsføringsstrategien skal tage udgangspunkt i 

de to identificerede målgrupper, som budskaberne er relevante for, da disse udgør Carlsberg pils-

nerens primære målgrupper. Herudover gælder det i forbindelse med repositioneringen, at Carlsberg 

er afhængige af den klassiske målgruppe, da de udgør størstedelen af Carlsberg pilsnerens indtjening, 

imens den moderne målgruppe, er det segment, som skal drive repositioneringen, da det ikke vil være 

muligt at rykke alle forbrugere på én gang. Markedsføringsstrategien benytter en kombination af paid, 

owned og earned media, som skaber synergi på tværs af medier, der har til formål at formidle og 

forløse samfundsambitionen ved at skabe en sammenhæng mellem Carlsberg pilsneren og plastik-

forurening på en forståelig måde, der taler til forbrugerne på et følelsesmæssigt plan. Kampagnen 

vurderes derfor at kunne ændre forbrugernes brand attitude og samtidig skabe høj awareness, der skal 

sikre, at snap-packen opnår den optimale effekt på forbrugerne og derigennem differentiere Carlsberg 

pilsneren fra konkurrenterne.  

 

Afhandlingen viser derudover, at forbrugernes forventninger til Carlsberg blot er blevet endnu højere 

efter lanceringen af snap-packen. Snap-packen er blot ét skridt på rejsen, hvorfor det er vigtigt, at 

Carlsberg arbejder videre med både udvikling og optimering af deres bæredygtige initiativer for i 

fremtiden at sikre deres ledende position på markedet.  
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