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Abstract 

Purpose – The thesis explores cultural branding theory as a branding strategy for firms with 

a CSR focus that wish to engage political and ethical consumers. It is assumed that branding, 

when CSR is involved, should change character to become morally and dialogically aware. 

The purpose of the thesis is thus to examine whether cultural branding through CSR 

communication can lead CSR brands to be regarded as legitimate dialogue partners by 

consumers. The research problem is examined through an analysis of fairtrade as practice 

and of media discourses about Africa, where Fairtrade products from Africa are used as 

ideographical examples of CSR brands. 

Methodology – The study takes an eclectic approach, as it employs philosophical 

hermeneutics, source criticism, social constructivism, discourse analysis, and critical theory. 

In particular, Habermas’ concepts of system and lifeworld are discussed in relation to how 

firms can engage in dialogue with consumers. 

Theoretical framework – Firstly, the thesis explores cultural branding theory in relation to 

postmodern branding, postmodern consumer culture, and anti-branding movements. Second, 

the thesis proposes a link to consumer-oriented CSR communication, which offers insights 

into what consumers consider important for communication of CSR. The theoretical 

framework is supplemented by recent studies on fairtrade. 

Empirical findings – The empirical material consists of 800 articles from eight Danish 

news media, where discursive accounts of ‘Africa’ are examined. Selected articles are 

analysed through Fairclough’s critical discourse analysis leading to recommendations of 

which discourses of transformation firms with production in Africa can employ in future 

branding activities.  

Contribution – The thesis identifies three challenges of legitimacy that firms with CSR 

brands and Fairtrade products from Africa must consider in their cultural branding strategy 

in order to be perceived as legitimate dialogue partners. Namely, firms should a) take a 

more observing role in their brand interaction with consumer communities, b) contribute 

with more tangible and solid information about their CSR activities in selected neutral 

media, and c) include storytelling responsibility in their representation of Africa. The thesis 

concludes with a proposal of new guidelines for cultural branding of CSR brands and 

Fairtrade products from Africa. 

Keywords – Cultural branding, CSR, fairtrade, consumer culture, communication, dialogue, 

co-creation, lifeworld, legitimacy, authenticity, postmodernity, Africa, Denmark.  
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1. Politisk forbrug og ansvarlige brands 

Den postmoderne markedsplads er påvirket af antibusiness-synspunkter og aktivisme 

(Cherrier 2007; Hooley et al. 2012), og forbrugere har fået mere magt over brands end 

tidligere (Østergaard et al. 2015). For Corporate Social Responsibility brands (CSR-

brands) er kernesegmentet de såkaldte politiske forbrugere, som har det ambivalent med 

at forbruge, særligt at overforbruge (Holt 2002). I kraft af det politiske 

forbrugersegment opstår der en dynamik mellem antiforbrug som fænomen og CSR-

brands, hvor forbrugere ikke afskriver alt forbrug, men favoriserer en bestemt type 

forbrug, som er med til at ’gøre en forskel i verden’, og som styrker forbrugernes 

politiske identitetsopfattelse. CSR forstås her som virksomheders sociale ansvar 

defineret ud fra den tredobbelte bundlinje, dvs. den sociale, miljømæssige og 

økonomiske bundlinje (Hooley et al. 2012). Et CSR-brand er kendetegnet ved en 

strategisk CSR-tilgang, hvor CSR er en del af virksomhedens businessmodel (Porter & 

Kramer 2006; Lindgreen et al. 2012). 

Kulturel branding er en brand management-tilgang, der søger at integrere vestlige 

samfunds såkaldte postmoderne forbrugerkultur. Branding-tilgangen interesserer sig for 

forbrugeres tilkendegivelse af holdninger og værdier gennem forbrug og leder efter 

forbrugergrupper til at sprede sine brandhistorier (Holt 2002-2010; Østergaard 2016). 

Politisk forbrug kan forstås som aktivisme, f.eks. boykot af varer, men også som en 

måde at udtrykke holdninger på gennem et specifikt forbrug af f.eks. Fairtrade-varer 

(Micheletti 2004). Men kan socialt ansvarlige virksomheder med fokus på CSR og 

Fairtrade komme tættere på politiske forbrugersegmenter og bidrage til 

identitetsskabelse og gruppetilhørsforhold gennem kulturel branding? Og kan 

virksomheder derigennem legitimere CSR-brands hos forbrugerne?  

Afrika er et vækstkontinent, som er blevet mere synligt og portrætteret mere positivt i 

massemedier og kulturelle institutioner i 2015-16 end tidligere. F.eks. havde Louisiana 

en udstilling om afrikansk arkitektur, kultur og identitet i efteråret, Danmarks Radio P1 

startede radioprogrammet Afrikanske Stemmer, Center for Kultur & Udvikling udstiller 

pt. flere afrikanske værker som led i festivalen Images, Dagbladet Børsen har haft et 

sommertema om danske virksomheder i Afrika, og efteråret forinden valgte Dansk 

Industri Afrika som tema i sin Globaliserings-redegørelse (2014). Der er her tale om 

Afrika syd for Sahara. I tråd med kulturel branding-teori tænker jeg, at CSR-brands og 

virksomheder, der producerer varer i Afrika og markedsfører dem i Danmark, kan 
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bidrage til den fortsatte udveksling af viden og positive portrættering af Afrika i dansk 

massekultur. I specialet bruger jeg derfor Fairtrade-varer fra Afrika som ideografisk 

eksempel på CSR-brands.  

I specialet anskues ’Afrika’ og ’Fairtrade’ som kulturelle betydningsfelter med 

diskursive spændinger, der kan anvendes i kulturel branding. Kulturel branding-teori 

foreskriver, at brands bør identificere aktuelle, kulturelle ’disruptions’ eller spændinger 

i samfundet (Holt 2002-2010; Østergaard 2016). Det vil sige, at når en ny, anderledes 

diskursiv fremstilling af et kulturelt emne vinder indpas i massemedier og i dialog 

mellem mennesker generelt, opstår et kommunikativt tomrum. Brands kan udfylde dette 

tomrum ved at skabe identitetsmyter og -historier, som forbrugere kan anvende i deres 

identitetsopbygning og til at forstå den kulturelle ’disruption’. Jeg antager således, at de 

aktuelle diskursive fremstillinger af Afrika syd for Sahara og Afrikakontinentet, som jeg 

kalder sådan for at understrege størrelsen og nedbryde ideen om ét Afrika, i danske 

nyhedsmedier kan ses som en kulturel ’disruption’, der bryder med ’almindelige’ 

forestillinger, dvs. den almene Afrika-diskursorden. Hermed opstår et åbent rum for nye 

diskurser og en potentiel transformation af diskursordnen.  

1.1 Problemfelt og problemstilling 

Kulturel branding er en nyere tilgang inden for brand management-teori, der indskriver 

sig i det postmoderne branding-paradigme. I kulturel branding-teori opfattes 

virksomheders kommunikerede brandidentitet og forbrugeres opfattede brand image 

(dvs. virksomheders omdømme) som en kontinuerlig dynamisk og dialektisk proces 

mellem et brand og dets forbrugere. Med ’dialektisk’ forstås, at kulturelle branding-

teorier interesserer sig for, hvordan virksomheder medvirker til at påvirke 

forbrugerkultur, og hvordan forbrugerkultur påvirker og inspirerer brands og 

virksomheder (Heding et al. 2009). Det er gennem forståelse af spændinger i samfundet 

og i forbrugerkulturen, at virksomheders brands kan bidrage med kulturelt indhold og 

kulturel betydning (Holt 2002-2010). Kulturel branding i betydningen brand 

management-teori kan derfor ikke stå alene, men må hele tiden forholde sig til 

forbrugerkulturen og de samfund, brands indgår i. Jeg undersøger derfor kulturel 

branding-teori i relation til nyere forbrugerkulturteori (Consumer Culture Theory, 

forkortet CCT). 

Desuden vil jeg i specialet søge at forene kulturel branding med CSR-kommunikation. 

Det er en teoretisk kobling, som jeg mener, kulturel branding-teori på visse måder 
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lægger op til, men som ikke ekspliciteres. For CSR-brands kan teorien hjælpe med at 

dreje forbrugerkulturen i retning af et øget fokus på politisk og etisk forbrug. Kulturel 

branding kan bruge CSR-teori til at opnå et ansvarligt image og offentlig brand-

legitimering (Micheletti 2004). Koblingen leder til en diskussion af, hvordan branding 

ved hjælp af CSR-kommunikation kan bidrage til, at forbrugere opfatter brands som 

legitime dialogpartnere, f.eks. fordi virksomheder er villige til at lytte til forbrugeres 

skepsis over for CSR. Således når jeg frem til specialets problemstilling:  

Kan kulturel branding ved hjælp af CSR-kommunikation føre til, at CSR-

brands bliver opfattet som legitime dialogpartnere af forbrugere? 

Problemstillingen analyseres gennem fairtrade som praksis, Fairtrade-varer og Afrika-

diskurser. Specialets teoretiske fundament er således tværfagligt og inddrager både 

CSR-kommunikationsteori og -forbrugerstudier, nyere fairtrade-studier og aktuelle 

mediediskurser om Afrikakontinentet. CSR-kommunikation opfattes som en praktisk 

nødvendighed, når virksomheder med CSR-brands fortæller om sine CSR-aktiviteter i 

udviklingslande og dermed markedsfører sine varer og producenten af varerne på en 

etisk måde over for forbrugere (Boje & Khan 2009). Jeg antager her, at virksomheder 

med fokus på CSR nødvendigvis må indgå i en åben dialog med forbrugere, og at det er 

gennem dialogen, at markedsføringen og produkterne legitimeres (Aagaard 2012).  

Specialet har dermed en moralsk bundklang, idet virksomheders CSR-strategi anses at 

kunne bidrage positivt til bæredygtig udvikling, hvis CSR-strategierne er forankret i 

virksomhedernes overordnede businessstrategi (Porter & Kramer 2006; Capron & 

Quairel-Lanoizelée 2010; Hooley et al. 2012). Jeg indskriver mig således i en 

interessentorienteret konceptualisering af CSR, hvor virksomheder er forpligtede til at 

agere på en bæredygtig måde ved konstant at overveje hensyn til forskellige 

interessenter forud for at skabe social og erhvervsmæssig/økonomisk værdi (Porter & 

Kramer 2006; Lindgreen et al. 2012). Jeg opfatter ikke nødvendigvis ’moral og penge’ 

som gensidigt udelukkende dele, men anser moral og penge som et dualistisk 

begrebspar, der gensidigt betinger hinanden i en brand management kontekst (jf. 

money/morality i Micheletti 2004). Dette leder frem mod specialets ideologi – at 

virksomheder kan indgå i en dialog med forbrugere, uden at forbrugerne mister friheden 

til selv at vælge. Når CSR inddrages i marketing/branding-strategier antages det, at 

markedsføring må ændre karakter i retning af at blive moralsk og dialogisk bevidst. 
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1.2 Forskningsspørgsmål  

Specialets operationalisering af problemstillingen er kompleks, da den kulturelle 

branding-tilgang er flertydig og relativt uprøvet (Fournier et al. 2008). Jeg arbejder med 

spørgsmål af beskrivende karakter for at forstå den kulturelle branding og muliggøre en 

kritisk analyse og diskussion. 

Spørgsmål til teoridelene: 

• Hvilke centrale begreber og brand management-diskurser består kulturel 

branding primært af? Og hvilken rolle spiller dialog, legitimitet, postmoderne 

forbrugerkultur og det politiske forbrugersegment for kulturel branding?  

• Hvad kendetegner forbrugerorienteret CSR-kommunikation? Og hvad lægger 

forbrugere vægt på i kommunikationen af CSR? 

• Hvad kendetegner aktuelle fairtrade-praksisser? Og hvad lægger forbrugere 

vægt på i kommunikationen af fairtrade? 

Spørgsmål til diskursanalysen:  

• Hvilke temaer og diskurser om Afrikakontinentet var fremtrædende i danske 

nyhedsmedier i 2015? 

• Findes primært forandringsdiskurser eller reproduktive diskurser, der forsøger at 

ændre eller fastholde diskursordnen? 

Spørgsmål til diskussionen:  

• Hvordan kan kulturel branding-teori forenes med CSR-kommunikation og 

fairtrade-praksisser for at skabe dialog mellem brands og forbrugere? Og 

hvordan kan dette ske med udgangspunkt i branding af varer fra 

Afrikakontinentet? 

• Hvilke legitimeringsproblemer synes at opstå derved? 

1.3 Afgrænsning 

Every theory trades certain kinds of knowledge at the expense of other kinds of 
knowledge; every piece of knowledge comes at the cost of a certain kind of blindness 

(McCracken 2005:169) 

Specialet er afgrænset til at se på dialogisk anvendelse af kulturel branding og 

diskuterer legitimeringen af branding og brands i relation til CSR. Kulturel branding 

anses i højere grad at være en kommunikationsstrategi end en marketingstrategi, fordi 
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teorien kun baserer sig på kommunikationsindsatser og ikke berører virksomhedskultur, 

corporate branding m.m. (Heding et al. 2009). Bindeleddet mellem CSR-

kommunikation og kulturel branding findes følgelig i et fokus på ekstern 

forbrugerkommunikation. Kulturel branding som diskursivt felt er dog præget af 

marketing og branding-diskurser. 

Kommunikation og kultur opfattes i specialet som spændingsfelter, der omgiver brand 

management og marketing, og som flerdimensionelle rum, der findes mellem 

virksomheder og forbrugere (Jensen 2013). Det skal dog understreges, at kultur i 

kulturel branding primært er lig med forbrugerkultur1. Det kulturelle refererer desuden 

til, at forskere i branding-tilgangen ser på makroperspektivet af forbrugerkultur og 

branding og deres indbyrdes forhold. Eller som det udtrykkes i det ene af specialets 

kvalitative interview: ”Kultur er på overfladen den adfærd, man ser i samfundet; 

menneskelig adfærd og de konstruktioner der er frembragt af mennesker” (Østergaard 

2016:01:10. Specialets interviews præsenteres i afsnit 2.4).  

Kultur i sin bredeste forstand anskues i specialet gennem Habermas’ begreb livsverden, 

som beskrives nærmere i afsnit 2.6. Begrebet definerer kultur som et mødested for 

mennesker, hvor viden, verdensbilleder og holdninger udveksles gennem dialog i det 

offentlige rum. Det er dette mødested, som virksomheder ved hjælp af kulturel branding 

søger at indgå i og bidrage til. Spørgsmålet er, hvordan virksomheder kan forholde sig 

til forbrugernes livsverden uden at kolonisere og rationalisere den (Habermas 1975, 

1985). Det diskuteres derfor i kapitel 6, hvordan der kan skabes dialog mellem 

virksomheder og forbrugere i en fairtrade varekontekst. 

I forhold til forbrugerkulturteori (CCT) er specialet afgrænset til at se på de politiske og 

etiske forbrugersegmenter, som forventes at interessere sig for CSR og Fairtrade. Jeg er 

opmærksom på, at CCT er et stort forskningsfelt, og jeg søger derfor ikke at beskrive 

CCT som helhed. 

CSR er et flydende og flertydigt begreb, som jeg definerer gennem den tredobbelte 

bundlinje people, planet, profit (Hooley et al. 2012). Mit fokus på CSR er afgrænset til 

at reflektere virksomheders sociale ansvar, hvorfor Fairtrade-varer er valgt som 

eksempel på CSR-brands. CSR anskues ikke som udtryk for altruistiske handlinger, 

men som et strategisk værktøj til at opnå konkurrencemæssige fordele. Det er specialets 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 McCrackens (1986) fænomenologiske kulturdefinition anvendes i kulturel branding-teori: ”First, culture 
is the ”lens” through which the individual views phenomena; as such, it determines how the phenomena 
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grundholdning, at en ansvarlig virksomhedsadfærd kan lede til positive holdninger hos 

forbrugerne, og derigennem kan virksomheden opnå en legitimering af sine varer 

(Porter & Kramer 2006). CSR alene legitimerer dog ikke virksomheders branding, 

hvorfor kulturel branding inddrages og undersøges med henblik på legitimering. 

Endelig understreges det, at inddragelsen af aktuelle mediediskurser om 

Afrikakontinentet blot er ét eksempel på en aktuel kulturel ’disruption’. Eksemplet skal 

vise, hvordan en diskursanalyse kan bringe forandringsdiskurser til syne, som senere 

kan bruges i dialogrum mellem virksomheder og forbrugere, f.eks. i nyhedsmedier, på 

sociale medier, til events osv. 

I Bilag 1 findes en liste over specialets centrale begreber, som for overskuelighedens 

skyld er indsat i alfabetisk rækkefølge. 

1.4 Relevans 

Research on cultural branding is in its nascent stages 
with much foundational work to be done (Fournier et al 2008:794) 

Der er skrevet flere specialer på CBS om, hvordan forsker og brand manager Douglas B. 

Holts kulturelle branding-strategi fra bogen How Brands Become Icons (2004) kan 

anvendes i forhold til bestemte virksomheder i Danmark2. Holts teori suppleres typisk af 

antropologen Grant McCrackens betydningsdannelsesmodel (1986), som kort fortalt 

handler om, hvordan kulturel betydning indlejres i produkter og brands gennem forbrug. 

Men til trods for, at flere kulturelle branding-studier er publiceret i akademiske 

tidsskrifter de sidste 10-15 år, har kun et fåtal refereret til Holts bog fra 2004. 

Størstedelen, hvis ikke alle, har refereret til en artikel, som Holt skrev i 2002 ved navn 

Why Do Brands Cause Trouble? Artiklen diskuterer postmodernitet, postmoderne 

branding og postmoderne forbrugerkultur i en amerikansk kontekst. Den synes derfor at 

være omdrejningspunktet for kulturel branding-teori, hvilket Heding et al. (2009) og 

Østergaard (2016) også påpeger. Det er dog forskellige aspekter i artiklen, som 

forfattere til forskellige artikler om kulturel branding fremhæver, og derfor forekommer 

en genlæsning af kulturel branding som felt at være påkrævet. Det samme gælder i 

øvrigt en diskussion af de centrale begreber forud for en evt. implementering af kulturel 

branding som strategi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 F.eks. Madsen (2010) om Lego Mindstorms; Hansen & Schnack (2010) om Carlsberg og Blaaberg & 
Bergstedt (2013) om Graduateland. 
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Ud fra ovenstående mener jeg, at specialets teoretiske fokus på kulturel branding er en 

styrke. Men det er også en potentiel svaghed, fordi jeg ikke har plads til at gå i dybden 

med kulturel branding i praksis med inddragelse af virksomhedscases. Specialets 

teoretiske omdrejningspunkt gør det til gengæld muligt at udbygge teorien om kulturel 

branding og foreslå en kobling til CSR-kommunikation, hvilket jeg ikke er stødt på i 

anden forskningssammenhæng3.  

1.5 Målgrupper 

Specialet er af overvejende teoretisk karakter, da en præcision og diskussion af kulturel 

branding synes at være påkrævet. Derfor henvender specialet sig i høj grad til forskere i 

strategisk brand management og postmoderne branding samt forskere og praktikere med 

interesse for CSR-kommunikation. 

Det er en ambition i specialet at opsummere mediedebatten anno 2015 om Afrika som 

vækstkontinent og andre ’positive’ diskursive fremstillinger. Denne opsummering er 

relevant for virksomheder, herunder Fairtrade-virksomheder og virksomheder med 

fokus på CSR, der samarbejder med eller har intentioner om at finde partnere i 

afrikanske lande. Relevansen for virksomheder med en markedsinteresse i afrikanske 

lande styrkes ved, at jeg i kapitel 5 skitserer forandringsdiskurser, der kan anvendes i 

forbindelse med branding af varer fra Afrikakontinentet. Desuden foreslår jeg i kapitel 7 

nye retningslinjer for branding af Fairtrade-varer fra Afrika og CSR-brands. 

1.6 Specialets struktur  

I det følgende kapitel præsenterer jeg specialets videnskabsteoretiske tilgang og 

metodologi.  

Kapitel 3 er specialets teoretiske ramme. Centrale begreber bringes i spil og 

problemstillingen undersøges med særligt fokus på kulturel branding. Herefter følger en 

kort redegørelse for nyere CSR-kommunikationsteori. 

Kapitel 4 præsenterer nyere forbrugerstudier med fokus på fairtrade som praksis og 

Fairtrade-varer som eksempel på CSR-brands. Kapitlet undersøger fairtrade 

kommunikationsproblematikker ud fra forbrugerperspektivet og ser nærmere på 

legitimeringsproblematikker knyttet til Fairtrade-fødevarer fra Afrika. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Lindgreen et al. (2012) undersøger, hvordan CSR kan integreres i brand leadership strategi jf. Aaker & 
Joachimstaler (2002). Deres brand management tilgang hører til kategorien mindshare branding, som i 
kraft at sit kognitive fokus er anderledes end kulturel branding-teori (Fournier et al. 2008). 
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Kapitel 5 fremlægger specialets indsamlede empiri i form af nyhedsartikler fra 2015 

med søgeordet ’Afrika’. Fem udvalgte artikler om Afrikakontinentet analyseres 

diskursanalytisk, og diskursanalysen udmunder i forslag til forandringsdiskurser, der 

kan benyttes fremover af CSR/Fairtrade brands i bestræbelsen på kulturel branding og i 

dialog med politiske og etiske forbrugersegmenter. 

Kapitel 6 afrunder specialet med diskussioner ud fra den teoretiske ramme, som er 

relateret til fairtrade-studierne og diskursanalysen. Diskussionen omhandler desuden 

legitimeringsproblemer, der kan opstå ved kulturel branding af CSR.  

Endelig konkluderer jeg i kapitel 7 på baggrund af problemstillingen.  

Kapitel 8 perspektiverer til anvendelsen af kulturel branding som brand management 

strategi i hhv. en dansk og en afrikansk kontekst. 
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2. Videnskabsteori og metode 

I dette kapitel redegør jeg for de metodemæssige overvejelser, der går forud for 

specialet. Den videnskabsteoretiske ramme beskrives i første afsnit og bygger på den 

tyske filosof Hans Georg Gadamers filosofiske hermeneutik, hvor fortolkning anses for 

at være et grundvilkår i menneskelig eksistens, og som jeg kan anvende i mit arbejde 

med at forstå, fortolke og koble kulturel branding og CSR (Gadamer 1986; Kjørup 

2008a, 2008b; Fredslund 2012). I andet afsnit beskrives Vibeke Ankerborgs (2007) 

kildekritik som overordnet samfundsvidenskabelig forskningsmetode, der kendetegner 

vejen til at finde relevante tekster og kilder i specialet.  

I tredje afsnit beskrives den socialkonstruktivistiske ontologi, der er er en forudsætning 

for diskursanalysen, og konstruktionsprocessen som analyseværktøj. Her bruger jeg 

primært Claus Nygaards (2012) bog om samfundsvidenskabelige analysemetoder, 

herunder et kapitel af Sune Larsen (2012). Herefter præsenteres specialets empiri, som 

er artikler fra danske nyhedsmedier, og jeg uddyber brugen af den britiske lingvist 

Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse (1989, 1992). 

Dernæst udfoldes den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas’ begrebspar system og 

livsverden, som bruges til at undersøge virksomheders dialog med forbrugere og 

legitimeringsproblemer knyttet til kulturel branding af CSR. Da Habermas’ (1975, 1981, 

1983, 1985) kritiske teori har et normativt udgangspunkt (Lange 1992, Thielst 1996, 

Andersen & Kaspersen 2007, Mortensen 2013), kan han ikke regnes som 

socialkonstruktivist4. Men at inddrage Habermas’ normative kritik går hånd i hånd med 

min normative tilgang til CSR-feltet.  

Kapitlet afrundes med et afsnit om specialets reliabilitet og validitet. Mit metodiske 

grundlag er eklektisk og mangeartet, da jeg bringer filosofisk hermeneutik, kildekritik, 

socialkonstruktivisme, diskursanalyse og kritisk teori i spil. Det er et bevidst valg, idet 

de metodiske tilgange styrker hinanden ved både at se på subjekter og objekter i 

individuel og kollektiv forstand. Hermed tvinges jeg til at stille spørgsmål, der åbner for 

tekstkritik og tolkning. Det synes derfor meningsfuldt at kombinere metoderne, trods 

kildekritik og diskursanalyse i specialet forstås som hinanden afgrænsede og mere eller 

mindre ’hele’ pakker hver især. Jeg diskuterer løbende de ontologiske begrænsninger, 

dette medfører. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Det hævdes ofte, at socialkonstruktivisme er som udgangspunkt ikke-normativ (Larsen 2012). 
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2.1 Gadamers hermeneutiske filosofi som epistemologi 

For hermeneutikere står spørgsmålet om, hvad forståelse er, centralt. For Gadamer 

(1986) betyder forståelse først og fremmest, hvordan vi får indsigt i sandheden af en 

opfattelse jf. værket Sandhed og metode fra 1960. Eller sagt på en anden måde: 

Hvordan opnår vi sande forståelser om den verden og helhed, vi er del af. Forud for ny 

forståelse går vores forforståelser eller fordomme, hvilket jeg som forsker må være 

bevidst om. Når jeg går ind i forståelsesprocesser, f.eks. i læsningen af tekster om 

kulturel branding, må jeg således bevidstgøre mig mit fortolkerunivers (se figur 1 

nedenfor), herunder mine forforståelser, bl.a. fra tidligere arbejde med marketing og 

brand management. Som individer er vi historiske eksistenser, der er påvirket af den 

kultur og historie, vi er del af, og vi kan kun se det, som vores situation og horisont 

tillader os. ”Hvor situationen er det ståsted, vi har i en forståelseshandling, det sted 

hvorfra vi ser […] så er horisont den vidde udsynet har” (Fredslund 2012:80). Lig 

Fredslund (2012) forstår jeg ikke blot situation ud fra samfundsmæssige og historiske 

forhold, men også som personlige forhold såsom job, uddannelse og familieforhold. 

(Ibid.; Gadamer 1986) 

Forståelsesprocessen skal her forstås ud fra den hermeneutiske cirkel og princippet om, 

at enkeltdele af en tekst (talt som skrevet) må forstås ud fra teksthelheden og sidenhen 

ud fra konteksten (’fortolkeruniverset’), mens helheden ikke kan forstås uden at tage 

stilling til enkeltdelene (Kjørup 2008b). Ved at undersøge enkeltdelene opnås en anelse 

om helheden, der senere kan udfoldes som en sand genskabelse af det førhen skabte 

(Gadamer 1983) – dog i en ny kontekst. 

 

Figur 1. Den hermeneutiske cirkel (Høyen 2013). 

På grund af individets forankring i situation og horisont, og fordi individet bringer 

forforståelser med sig, træder han/hun med ind i forståelsesprocessen – og der er således 
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ikke nogen objektiv forståelse (Gadamer 1986). Man kan derfor mene, at Gadamer 

tilnærmer sig konstruktivisme, da han ikke mener, virkeligheden kan undersøges som 

objekt alene, men at virkeligheden altid er del af en forståelsesproces, som omfatter 

subjektets opfattelse. Dette indebærer, at skellet mellem subjekt og objekt ophæves i en 

absolut forstand. Det betyder også, at forståelse bliver en evig proces, og at andre 

tolkninger altid er mulige. Men netop forankringen i situation og horisont gør, at 

tolkninger må argumenteres for og underbygges ud fra tidligere viden, f.eks. 

akademiske paradigmer. Derfor er viden og forståelse ikke tilfældig (Fredslund 

2012:98). 

Forståelse sker kort sagt, når to horisonter mødes i en horisontsammensmeltning 

(Gadamer 1986). Det er mødet mellem to forståelseshorisonter, der tilsammen skaber et 

fælles rum, hvor nye forståelser muliggøres. I specialet har jeg således konstant sat mine 

egne forforståelser på prøve ved at stille mig åben over for de valgte forskeres 

forståelseshorisonter, så min egen forståelseshorisont blev udfordret og sat i bevægelse.  

2.2 Kildekritikken som forskningsmetode 

Jeg har valgt Vibeke Ankersborgs samfundsvidenskabelige kildekritik (2007) som 

overordnet forskningsmetode, fordi den bidrager med overvejelser omkring valg og 

fravalg i processen, der kan hjælpe med at vælge og vurdere tekster. Jeg opfatter tekst i 

sin bredeste forstand, og en tekst kan derfor være formuleret skriftligt, mundtligt og 

visuelt. Alle indsamlede bøger, artikler fra akademiske tidsskrifter og artikler fra 

nyhedsmedier (min empiri) er tekster, der bruges som kilder til viden.  

Når man arbejder kildekritisk er processen ikke lineær, men iterativ, dvs. der sker en 

vekselvirkning mellem forståelsen af tekster (dvs. kilder), begreber, metoder og teorier. 

Denne vekselvirkning, som hverken er induktiv eller deduktiv, harmonerer med 

hermeneutikken og ”den overordnede erkendelsesproces i forskningens videnproduktion” 

(Ibid.:20). I mit arbejde med at udvælge akademiske tekster har jeg således udviklet et 

framework på baggrund af nøgleord, som jeg fandt relevante i de tekster, jeg løbende 

læste. Se Bilag 2 for en skitse over de tekster, jeg bruger i specialet, dvs. specialets 

litteratur-framework. 

Ankersborg (2007) konstaterer, at kriterier for nomotetisk teori, dvs. teori der bygger på 

lovmæssigheder og kausale sammenhænge, ikke kan anvendes i kontekstafhængig 

samfundsvidenskab. Men hun påpeger samtidig, at det er muligt at producere 

systematisk viden. Derpå opstilles seks kriterier, hvoraf det fremgår, at kildekritisk 
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arbejde bør være eksplicit, historisk, konkret, kontekstafhængigt, komplekst og 

forstående (Ibid.:31-41). I mit speciale betyder det at: 

1. Metoden skal ekspliciteres, og valg og fravalg skal fremgå. Dette gøres ved 

hjælp af specialets struktur, herunder uddybelse af metode. 

2. Specialets resultater er et produkt af tid og sted, og forløbet kan ikke gentages, 

kun rekonstrueres. 

3. Konkrete eksempler bør understøtte tolkningen af teori for at lette forståelsen, 

hvilket sker i form af diskursanalysen. 

4. Jeg må holde mig det kontekstafhængige for øje, dvs. at tolkninger beror på, 

hvordan ophavspersonen bag en kilde forstår et emne. Det ses f.eks. i specialets 

teoretiske afsnit, hvor flere kulturelle tilgange til branding beror på en 

fænomenologisk ontologi, der opfatter kultur og samfund som fysiske objekter. 

Det har også betydning for diskursanalysen, da de forskellige diskurser ikke er et 

udtryk for sandheder, men er udtryk for journalisters og interviewpersoners 

opfattelser. 

Herunder hører også subjektets subjektivering (Bourdieu i Ankersborg 2007:37). 

Som forsker må jeg erkende, at jeg forstår menneskeskabte produkter gennem 

mine egne forforståelser, horisont og situation. Jeg må derfor stille mig åben i 

mødet med ny viden og erkende, at en fuldt fordomsfri forståelse er en illusion. 

5. Man skal vedkende sig det komplekse og ikke foretage simple slutninger. Jeg har 

derfor arbejdet iterativt, så mine forståelser løbende udvikledes. Jeg hæfter mig 

også ved kilders indbyrdes sammenhæng både i kraft af intertekstuelle 

referencer og ved at være bundet til tid og sted. Det er således vigtigt, at emner 

belyses af flere uafhængige ophavspersoner, der har forskellige forudsætninger 

eller ophavssituationer5, da dette øger validiteten.  

6. For at opnå bedst mulig forståelse skal jeg kontinuerligt ”søge efter alternative 

fortolkninger ved at træde et analytisk skridt tilbage og bevidst spørge, hvad 

kildernes udsagn ellers kan være udtryk for” (Ibid.:41). Dette sætter min 

forståelseshorisont i bevægelse. 

2.3 Konstruktivistisk ontologi og konstruktionsprocessen 

Kritisk forskning inden for marketing fokuserer på anvendelsen af sproget til at 

konstruere markedsføring som legitimt og accepteret ifølge professor og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 ”Ophavssituationen er de aktuelle omstændigheder, som den enkelte kilde er produceret under” 
(Ankersborg 2007:79). 
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marketingteoretiker Chris Hackley (2003). Dette fokus på sprog passer godt med 

fortolkende, tekstnære tilgange til forskning (Ibid.:144), og derfor ser jeg en mulig 

forbindelse mellem kritisk forskning og hermeneutisk kildekritik. I den teoretiske 

ramme anses kulturel branding for at anvende marketing- og brand management-

diskurser til at konstruere måder at opfatte virkeligheden på og gennem sproglige greb 

legitimere sine aktiviteter. Det leder mig frem til at se sproglige mønstre (dvs. diskurser) 

i kulturel branding-teori, som jeg senere underkaster et kritisk blik i kapitel 6. 

Den kritiske forskning og socialkonstruktivisme har en spørgende tilgang til måder at 

tænke og tale på og undersøger, hvordan bestemte måder at anskue verden bliver 

accepteret som normale (Hackley 2003). Konsensus (i betydningen ’normalitet’) opstår 

i social interaktion, der foregår indenfor institutionelle rammer og normer, hvis mening 

og legitimering er formidlet sprogligt. Samfundet og den sociale virkelighed er her 

centrale objekter. Den sociale virkelighed kan i socialkonstruktivistisk forstand ikke ses 

som et uafhængigt objekt, men udvikles i samspil mellem individers oplevelser i 

livsverden og i og med samfundets struktur. Sprog og begreber er således påvirket af 

sociale og subjektive elementer og er et resultat af individers erkendelse af 

virkeligheden (Larsen 2012:132). 

Sune Larsen (2012) opstiller fire socialkonstruktivistiske tilgange, hvor jeg indskriver 

mig i en ontologisk konstruktivisme. Denne tilgang antager, at den sociale virkelighed 

er en kollektiv konstruktion – modsat den fysiske virkelighed, som findes i sig selv og 

kan iagttages uafhængig af den enkelte (Larsen 2012:128). Den sociale virkelighed 

skabes i interaktionen og forhandlingen mellem individer (Ibid.:130). Centralt i denne 

konstruktion er individernes forståelseshorisonter, kan man tilføje. Ontologien inden for 

socialkonstruktivisme er dog relativistisk og forudsætter en subjektiv epistemologi, som 

kan hævdes at afvige fra betoningen af de kulturelle og strukturelle betydninger 

indeholdt i den hermeneutiske filosofi6. 

Der findes grundlæggende to virkelighedsopfattelser: En subjektiv virkelighed 

kendetegnet ved at være menneskers egne forestillinger om verden, dvs. individers 

subjektive opfattelser, og en objektiv virkelighed, som er den verden, der eksisterer 

uafhængigt af vores individuelle forestillinger om den, og som er et produkt af en social 

meningsproces, hvor individer kollektivt skaber og reproducerer typeskemaer (her 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Bemærk at specialets ontologi er anderledes end den fænomenologiske og semiotiske, som kulturel 
branding-teoretikere oftest anvender, hvor samfundet og den sociale virkelighed opfattes som hhv. 
objekter og tegn, der kan beskrives enkeltstående.  
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trækker Larsen (2012) på sociologerne Berger & Luckmann) eller sociale institutioner 

(her trækker Larsen (2012) på økonomerne Arbnor & Bjerke). Figur 2 viser Larsens 

(2012) version af konstruktionsprocessen, som er tydeligt inspireret af Berger & 

Luckmanns model fra bogen The Social Construction of Reality (1966). Den kan bruges 

til at undersøge, hvordan fænomener, diskurser og sociale praksisser såsom marketing 

og branding institutionaliseres og legitimeres i samfundet over tid og bliver til 

verdensbilleder. 

Med begrebet intentionalitet forstås de kognitive strukturer, som giver betydning til 

individets oplevelse af begivenheder og fænomener. Individet tolker og former 

omverdenen på baggrund af intentioner i en subjektiverings- og forståelsesproces. 

Tolkningerne hænger sammen med de subjektive verdensbilleder og logik, individer 

orienterer sig med. Dernæst foretager individer en eksternalisering af subjektive 

verdensbilleder gennem sproget, som andre individer kan reagere på. Det er i 

eksternaliseringsprocessen, hvor individer udtaler sine oplevelser og forståelser på 

bekostning af andres oplevelser og forståelser, at intentionalitet og subjektive 

verdensbilleder kommer til udtryk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Konstruktionsprocessen (Larsen 2012:134). 

Efter eksternaliseringen begynder en objektivering eller kategorisering. Her mister 

verdensbillederne sit subjektive udgangspunkt og bliver en typificering, dvs. et 

grundlæggende handlingsmønster i et samfund eller en kategori, hvormed individer 

strukturerer sine oplevelser. Objektiveringsprocessen kan føre til en institutionalisering 

og legitimering af en institution/typificering, som sker, når flere individer deles om at 
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typificere samme handlingsmønster. Men ”når institutionen skal bibringes til nye 

individer, opstår der et legitimitetsproblem, hvilket betyder, at institutionaliseringen 

skal forklares og retfærdiggøres” (Larsen 2012:135). Bemærk her, at jeg opfatter 

legitimitetsproblem (Larsens betegnelse) og legitimeringsproblem (Habermas’ 

betegnelse) som værende ens. Et legitimitetsproblem findes f.eks. når virksomheder 

markedsfører sig på baggrund af nye CSR-aktiviteter eller markedsfører Fairtrade-varer 

til nye forbrugersegmenter, der er ubekendte med eller skeptiske overfor Fairtrade/CSR. 

Endeligt betyder internaliseringen, at individer overtager et verdensbillede, som andre 

har skabt, og gør det til deres eget. Internaliseringsprocessen skaber således kognitive 

strukturer og grundlag for individets subjektivering. 

I midten af figuren findes modsætningernes enhed og kamp, som hele tiden er til stede 

som et forhandlingsspil, der tager form individuelt som socialt, når sprog, typificeringer 

og verdensbilleder konstrueres.  

2.4 Udvælgelse af empiri 

Min empiri består af nyhedsartikler fra nyhedsmedier forstået som landsdækkende 

hverdagsaviser. Medierne er valgt ud fra en opgørelse over månedlige læsertal fra 

Gallup (1. halvår 2015). Derefter har jeg sammenlignet de trykte nyhedsmedier med 

Danske Mediers liste over online nyhedsmedier (DMR januar 2015). Det viser sig, at de 

landsdækkende aviser med flest læsere også har flest antal brugere på deres websider på 

månedlig basis. En liste over de otte nyhedsmedier, hvorfra jeg søgte artikler, er:  

1. Ekstra Bladet (129.000) – ekstrabladet.dk (2.399.997) 

2. BT (137.000) – bt.dk (2.103.711) 

3. Politiken (314.000) – politiken.dk (1.963.894) 

4. Berlingske (188.000) – berlingske.dk (1.357.971) 

5. Jyllands-Posten (247.000) – jp.dk (1.281.541) 

6. Information (84.000) – information.dk (669.234) 

7. Kristeligt Dagblad (98.000) – kristeligt-dagblad.dk (608.168) 

8. Børsen (151.000) – borsen.dk (539.336) 

(Antal månedlige læsertal/unikke brugere er angivet i parentes) 

Jeg opstillede følgende kriterier for kildeudvælgelse på søgemaskinen Infomedia: 

• Jeg søger bredt med søgeordet ’Afrika’, så jeg stiller mig hermeneutisk åben for 

forståelse. 
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• Søgeresultaterne vises efter relativ score, dvs. at artikler, hvor søgeordet findes flest 

gange, vises først. 

• Jeg indsamler de første 100 artikler for hvert nyhedsmedie (i alt 800 artikler) dateret 

1.1.2015-31.12.2015. 

• Alle artiklerne kodes med et eller flere temaer i et excelark, så jeg kan få et overblik 

over, hvilke tema danske medier i 2015 forbandt med ’Afrika’. 

Jeg har suppleret min analyse med et interview af to timers varighed med 

museumsinspektør Mathias Ussing Seeberg på Louisiana (9.2.2016), der var kurator på 

Louisianas Afrika-udstilling sammen med Kjeld Kjeldsen (2015). Interviewet er 

inddraget for at øge validiteten og min forståelse af udvalgte nyhedsartikler med 

kulturelle diskurser om Afrikakontinentet. Sammen en to timers forelæsning af 

professor i Afrika-studier Holger Bernt Hansen, der fandt sted på Louisiana 

(21.10.2015), fungerer interviewet som en metodisk triangulering af min empiri. Selve 

interviewtilgangen bygger på Kvale og Brinkmanns (2009) seminstrukturerede 

forskningsinterview. Jeg refererer løbende til interviewet som ’Seeberg (2016)’. 

For at øge validiteten af mit studie af kulturel branding har jeg foretaget endnu et 

semistruktureret interview af to timers varighed med lektor Per Østergaard ved Institut 

for Marketing & Management på Syddansk Universitet (16.2.2016). Østergaard har 

indgående viden om Holts kulturelle branding-strategi. De har arbejdet tæt sammen 

både i USA på Pennsylvania State University og i Danmark på SDU. I Danmark har de 

arbejdet i en forskningsgruppe med 20 forskere inden for CCT, og i forskergruppen 

Brand Base har de afholdt branding-workshops. Jeg refererer løbende til interviewet 

som ’Østergaard (2016)’ og det fungerer også som en ekspertperspektivering. 

I kapitel 5 præsenterer jeg min empiri yderligere. Se desuden Bilag 3 og 4. 

2.5 Faircloughs kritiske diskursanalyse som analysemetode 

Diskursanalyse forudsætter de ontologiske og epistemologiske præmisser, jeg har 

beskrevet ovenfor. Derudover kræves metodiske forskningsprincipper, der ligner både 

kildekritikkens (f.eks. den kritiske indstilling over for selvfølgelig viden) og 

socialkonstruktivismens (f.eks. hvordan viden skabes i kraft af sociale processer og 

handlinger). Diskursanalyse bygger på et poststrukturalistisk princip om, at sproget er 

struktureret i mønstre eller diskurser. Her undersøges det, om diskurser forsøger at 

forandre eller reproducere den sociale virkelighed, hvilket kan kaldes for diskursive 

kampe. Disse kampe skal undersøges i konkrete situationer, hvor sproget sættes i spil 
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(Jørgensen & Philips 1999:20). I specialet sker dette i en analyse af udvalgte 

nyhedsartikler. 

Fairclough (1989, 1992) skelner mellem ’diskurs’ og andre sociale praksisser, så 

diskursbegrebet kun omfatter tekst, tale og andre semiotiske systemer. Den sociale 

praksisdimension omfatter emner inden for sociale analyser og ser på institutionelle og 

organisationsmæssige forhold i politiske, juridiske, økonomiske, samfundsmæssige og 

teknologiske områder, der omgiver den diskursive praksis (Fairclough 1992:4f). 

Nyhedsmedieproduktion er et eksempel på en social praksis. Den sociale praksis indgår 

i dialektisk samspil med den diskursive praksis, så de to gensidigt konstituerer hinanden, 

hvilket betyder, at diskurs er med til at skabe den sociale verden, men ikke forandrer 

den fysiske verden (Ibid.).7  

Fairclough (1992) deler diskursanalysen op i to trin – tekstbeskrivelse og 

tekstfortolkning8. Først ser han på et tilfælde af sprogbrug som tekst og derefter som 

diskursiv og social praksis. Jeg vil nu beskrive Faircloughs kritiske diskursanalyse 

(1989, 1992), og hvordan jeg anvender den. 

2.5.1 Tekstbeskrivelse 

Fairclough (1989) fremlægger 10 spørgsmål, som han bruger til at spørge ind til den 

kommunikative begivenhed og de formelle, objektive teksttræk, dvs. tekstens ordforråd, 

grammatiske forhold og tekststruktur. Man kan både ’gå ned’ på ordfunktionsniveau og 

analysere ords indbyrdes relationer (syntaks) og betydning (semantik), og man kan ’gå 

op’ til tekstens overordnede struktur, f.eks. avisartiklen som genre. Da mit mål er at 

undersøge aktuelle Afrika-diskurser i avisartikler, fokuserer jeg på to spørgsmål, der 

omhandler hhv. tekstlingvistiske træk og tekstgenre: How are (simple) sentences linked 

together? (A) & What larger-scale structures does the text have? (B) (Ibid.:108ff). 

I spørgsmål A er fokus på tekstkohærens, herunder repetitioner af ord og brug af 

leksikalske felter. Hvis teksten peger ud på situationelle kontekster, dvs. på andre 

begivenheder eller sociale praksisser, eller hvis der findes intertekstuelle referencer, 

markeres dette også. I spørgsmål B undersøges artikelgenren, dvs. særlige forhold som 

gør sig gældende i artikelformatet, f.eks. ’den omvendte pyramide’, hvor det aktuelle og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Bemærk at Fairclough trækker mindre på poststrukturalistisme end andre diskursanalytikere, da 
diskurser ifølge Fairclogh ikke forandrer den fysiske verden, men er en del af den sociale verden. 
Desuden anses diskurs ikke blot for at være konstituerende af Fairclough, men også for at være 
konstitueret af andre sociale praksisser (Jørgensen & Philips 1999). 
8 Fairclough delte i 1989 analysen op i tre trin – tekstbeskrivelse, tekstfortolkning og tekstforklaring. 
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mest relevante fortælles først. Der ses nærmere på, hvilke aktualitetsprincipper teksten 

opfylder, dvs. på hvilke måder er artiklen aktuel for målgruppen (Abensour et al. 1998).  

2.5.2 Tekstfortolkning 

Ud fra tekstbeskrivelsen kan jeg fortolke betydningen af de sproglige udsagn og 

analysere mig frem til de fremtrædende diskurser og diskurstyper, som består af 

diskurser og genrer, og diskursorden (Fairclough 1992). Diskursorden er defineret som 

summen af diskurstyper, som bruges inden for en social institution eller et socialt 

domæne (Jørgensen & Philips 1999:79f). Jeg forholder mig her til Afrika-

diskursordenen i danske nyhedsmedier, som forventes at være præget af 

elendighedsdiskurser, hvilket forklares nærmere i kapitel 5. 

Fortolkning af tekstkohærens udmunder i en generel tekstforståelse, hvor pointer og 

hensigter synliggøres (Fairclough 1989). Herefter følger en kontekstuel fortolkning af 

den situationelle og intertekstuelle kontekst. Den situationelle kontekst fortolkes dels ud 

fra det fysiske såsom avisartikel og nyhedsmedie, dels ud fra diskursmedlemmers9 

forudsætninger for forståelse. Her stilles spørgsmål, som kan bidrage til at forstå 

diskurstypen og dens indhold, medlemmer, magtrelationer og tilknytning til omverden 

(Fairclough 1989:124f). Hermed opnås viden om underlæggende repræsentationer af 

samfundets institutionaliserede verdensbilleder. Desuden undersøges antagelser med 

common sense karakter. Common sense antagelser til fordel for personer/systemer med 

magt indikerer, at diskursen har ideologisk karakter (Fairclough 1989:128). 

Spørgsmålene til den situationelle kontekst lyder: 

• Whats going on (activity, topic, purpose)? – Diskurstype identificeres. 

• Who’s involved (subject positions)? – Diskursmedlemmer, som hver især kan opfatte 

diskursen forskelligt. 

• In what relations (relationships of power, social distance etc.)? – Situationelle 

magtforhold mellem personer, der udtaler sig. 

• What’s the role of the language? – Sprogets rolle i en avisartikel. 

I fortolkningen ses også på, hvordan tekstforfattere trækker på allerede eksisterende 

diskurser og genrer (diskurstyper) for at skabe en tekst, og evt. hvordan modtagere 

anvender tilgængelige diskurser og genrer i konsumptionen (Jørgensen & Philips 

1999:81). Der findes således mulige kæder af intertekstualitet og interdiskursivitet.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 I stedet for diskursmedlemmer bruger Fairclough (1989) den kognitive psykologis begreb members’ 
resources (MR).  
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Dernæst søger fortolkningen at skildre en diskurs som en del af en social praksis, der 

f.eks. kan være nyhedsmedier eller markedsføringsaktiviteter. Hvordan er diskursen 

forbundet til sociale strukturer med henblik på magtrelationer, og hvilke greb anvender 

diskursen for at opretholde eller forandre disse strukturer (Fairclough 1989:135). Social 

struktur forstås som sociale relationer i samfundet, f.eks. mellem forbruger eller 

nyhedsmedie og virksomhed, og den sociale struktur har både diskursive og ikke-

diskursive elementer (Fairclough 1992). Sociale strukturer påvirker individer, som 

herefter former diskurser, der igen former nye eller styrker tilstedeværende sociale 

strukturer i et kontinuerligt dynamisk, dialektisk forhold. Diskursive praksisser er 

således med til at konstruere verdensbilleder, sociale relationer og magtrelationer.  

Diskurs fungerer ideologisk, når diskursive praksisser forsøger at reproducere eller 

transformere strukturerne. Det vil altså sige, at Fairclough mener, at der findes 

ideologiske diskurser. Han opfatter ’ideologi’ som betydningskonstruktioner, der 

bidrager til produktion, reproduktion og transformation af magtrelationer i samfundet 

(Fairclough 1992:87). Det vil sige, at selvom subjekter (individer, forbrugere, sociale 

grupper) er ideologisk positionerede, objektiviserer de ikke uden videre ideologiske 

diskurser, fordi de i stand til at handle kreativt og omstrukturere de praksisser og 

strukturer, de møder (Ibid.:91). 

Det kritiske i den kritiske diskursanalyse går ud på at afsløre den diskursive praksis’ 

rolle i opretholdelsen af den sociale verden og verdensbilleder, der indebærer ulige 

magtrelationer. Derigennem er det muligt at bidrage til social forandring i retning af 

mere lige magtforhold i kommunikationen og i samfundet (Jørgensen & Philips 

1999:76). 

Jeg er klar over, at en teoretisk gennemgang af forudsætninger for diskursanalysen som 

felt og dets centrale begreber sandsynligvis kunne styrke dette afsnit. Men jeg inddrager 

Faircloughs kritiske diskursanalyse for at undersøge udvalgte artikler, dvs. mit sigte er 

empirisk. Derfor er en yderligere uddybning af Faircloughs teoretiske feltforståelse 

fravalgt. 

2.6 Habermas’ system og livsverden som analysebegreber 

Nu vil jeg vende mig mod Habermas’ (1975, 1981, 1983, 1985) kritiske teori. 

Habermas mener, samfundet og det sociale liv anskues fra to perspektiver – system og 

livsverden – som kendetegnes ved hver sit organisationsprincip, hver sin 

rationalitetsform og hver sin handlingsorientering (Habermas 1975; Andersen & 
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Kaspersen 2007). Hvor systembegrebet orienterer sig mod en egocentrisk, formålsrettet 

rationalitet, orienterer livsverdensbegrebet sig mod kommunikativ rationalitet 

(Habermas 1985). 

Systembegrebet er hentet fra bl.a. Talcott Parsons’ strukturfunktionalistiske og 

sociologiske systemteori, hvor forestillingen om systemet defineres ud fra 

styringsmedierne penge og magt, der atter koordinerer og organiserer komplekse 

handlingssystemer såsom kapitalen og staten (Habermas 1981). Magt baserer sig på 

autoritetshierarkier i bureaukratier og i det politiske system, som koordinerer handlinger 

i forhold til gældende systemkrav. Ideen om, at et system, f.eks. det sociale system, kan 

have behov og stille krav, er typisk for en funktionalistisk tankegang. Det er 

mekanismer, der skal indfri de behov og krav, som systemet måtte have, f.eks. i det 

vestlige kapitalistiske systems markedsmekanismer. Penge koordinerer markeds-

mekanismerne hos virksomheder, forbrugere, banker mv. med indforståethed og et 

minimum af kommunikation. I marketingøjemed betyder det f.eks., at på baggrund af en 

virksomheds salgstal kan man udtænke en strategi, der strukturerer reklameindsatser, 

som vil påvirke forbrugere til at købe varer – med forventning om køb. (Habermas 1975, 

1981; Mortensen 2013) 

Habermas (1975, 1981, 1985) mener ikke, at det menneskelige og sociale kan reduceres 

til systemer. Således kan ”mening, solidaritet og personlig identitet […] ikke 

frembringes kommercielt eller administrativt, kun gennem sproglig kommunikation 

inden for en livsverden” (Andersen & Kaspersen 2007:374). Livsverdensbegrebet er 

verden set fra individers positioner og er struktureret af meningsfulde symboler, der 

formidles sprogligt gennem kommunikation. Her hersker den kommunikative fornuft 

modsat den instrumentelle (Habermas 1985), hvor instrumentel fornuft er tendensen til 

at opfatte verden og naturen udelukkende som genstand for menneskelige 

manipulationer (Koch 2016). Integration af noget i livsverden bygger på konsensus og 

skabes gennem fælles anerkendelse af gyldigheden af sproglige udsagn, der bygger på 

rationelle begrundelser (Habermas 1985; Lange 1992). For at noget kan opfattes som 

sandt må anerkendelsen ske frivilligt. Det er derfor vigtigt at fastholde et 

kommunikativt fælleskab, hvor oplysning, rationalitet og frigørelse forbliver 

tilstedeværende kommunikative elementer (Habermas 1975). 

Livsverden er således en teori om, hvad kommunikation er, hvis den skal forstås som en 

fornuftig og argumenterende samtale, hvor viden er ’sprogligt formulérbar’ og derfor 
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også kritiserbar (Lange 1992). Kommunikativ rationalitet10 står her centralt. Dette 

hænger sammen med Habermas’ (1983) begreb diskursetik, som er en “teori om moral, 

der hævder, at moralske normer angående retfærdighed kan efterprøves rationelt i en 

argumenterende samtale; [hvor] samtalen skal have karakter af ’en herredømmefri 

dialog’” (Andersen & Kaspersen 2007:389). Jeg bruger livsverdensbegrebet til at 

diskutere, om virksomheder – som en del af systemet – kan indgå i dialog med 

forbrugere uden at kolonisere forbrugerlivsverden. Altså om og i givet fald hvordan en 

herredømmefri dialog i det offentlige rum mellem virksomheder og forbrugere er mulig, 

hvis kommunikation forstås som en fornuftig og argumenterende samtale (Habermas 

1981, 1983). 

En koloniseringen af livsverden opstår, når systemet søger at udvide sin 

formålsrationelle handlen på bekostning af livsverdenens kommunikative rationalitet 

(Habermas 1975). F.eks. når marketing gennem reklamer forsøger at påvirke 

forbrugeres behov og identitetsopfattelser, hvor det påstås, at behov findes, mens 

forbrugeres identitet og behov i realiteten skabes gennem forbrug af varen. Hvis ikke 

individet frivilligt kan anerkende gyldigheden af virksomhedens reklamepåstande, sker 

der en kolonisering, hvor den kommunikative fornuft og rationalitet suspenderes. 

Resultatet er kriser i livsverdenen, som kan komme til udtryk i form af meningstab, 

svækket tillid til virksomheden og, i yderste instans, til den omgivende sociale 

virkelighed, og usikkerhed om personlig identitet og tilhørsforhold. (Ibid.; Andersen & 

Kaspersen 2007; Mortensen 2013) 

2.7 Reliabilitet og validitet 

Jeg vil nu redegøre for mine overvejelser om reliabilitet og validitet. Reliabilitet betyder 

gyldighed, og ofte betyder reliabilitetskravet i betydningen replikation, at en 

undersøgelse skal kunne gentages, så de samme resultater kan opnås af andre 

(Fredslund 2012). Men da specialets slutninger anskues som produkter af tid og sted, 

der er forankret i situation og horisont, giver det ikke mening af stille krav om 

reliabilitet således opfattet. Konsekvensen af begrebet situation er desuden, at det ikke 

er muligt at generalisere i en almen forstand, da specialets produkt vil være 

kontekstspecifikt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Den kommunikative rationalitet opfattes som samtalens fundamentale rationalitetsbegreb (Lange 
1992:111). Habermas indrømmer, at samtaler sjælendt forløber fuldstændig frigjort og med en åben, 
tvangsfri og ærlig udveksling af argumenter, trods det er samtalens grundlæggende formål (Ibid.). 
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Begrebet reliabilitet skal i hermeneutisk forstand forstås i betydningen pålidelighed 

(Fredslund 2012) eller troværdighed (Ankersborg 2007; Larsen 2012). I denne mere 

brede forstand hævder Ankersborg, at det er muligt at vurdere, om en kildes forfatter 

udtaler sig i overensstemmelse med, hvad personen selv opfatter som sandt. I specialet 

bidrager de to interview, jeg har udført – udover metodemæssigt at muliggøre en 

triangulere af mine kilder – til en øget troværdighed, fordi jeg i interviewene har kunnet 

spørge ind til, hvordan emner og begreber opfattes i de givne kontekster hhv. på et 

museum (Seeberg 2016) og i en akademisk brand management-kontekst (Østergaard 

2016). 

Et andet kvalitetskrav er validitet, hvilket i specialet er defineret således, om man 

undersøger det, man virkeligt ønsker at undersøge (Kvale & Brinkmann 2009; Larsen 

2012). I hermeneutisk-kildekritisk forstand omfatter validiteten (eller validering) 

gyldigheden af ens udsagn. Det vil sige, at validering handler om, hvad kilderne har at 

sige om min problemstilling – siger de med andre ord det, som jeg hævder, at de siger? 

Fredslund (2012) påpeger, at det er vigtigt at eksplicitere sin egen forståelse af kilderne 

og dermed synliggøre sig selv som forsker i undersøgelsesprocessen. 

Metoderedegørelsen har desuden til formål at øge studiets gennemsigtighed og dermed 

den generelle validitet.  

Det bemærkes, at jeg udelukkende har et synkront tidsperspektiv på det undersøgte. Et 

diakront tidsperspektiv kunne lede til øget validitet ved at undersøge emnerne gennem 

og på tværs af tid (Ankersborg 2007). Men det synkrone perspektiv er valgt, da kulturel 

branding er en nyere og kompleks brand management-tilgang, som stadig er under 

udvikling. En synkron gennemgang i betydningen samtidig og på tværs af 

samtidigheden synes derfor påkrævet.  

Bemærk også, at det i specialet både er mine konstruktioner af genstandsfeltet og 

genstandsfeltets egne konstruktioner, som tilsammen skaber det rum af observationer, 

jeg analyserer (Larsen 2012:136f). Selvom jeg grundlæggende har en konstruktivistisk 

synsvinkel og dermed iagttager genstandsfeltet ud fra et interpretativt paradigme, hører 

det med, at de teoretikere, gennem hvilke jeg etablerer genstandsfeltet, har et mere 

funktionalistisk menneskesyn og en mere funktionel (i betydningen struktur-

funktionalistisk) tilgang til verden. Jeg kommenterer på dette i afsnit 3.4.!  
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3. Den teoretiske ramme 

Kapitlets formål er at skabe en rammeforståelse af kulturel branding som brand 

management-felt og sætte det i relation til CSR11. Da specialet er teoretisk undersøgende, 

tager jeg afsæt i, hvad den kulturelle tilgang til branding indebærer. De første afsnit går 

derfor i dybden med kulturel branding og dets relation til forbrugerkulturteori (CCT), 

postmoderne forbrug og politiske forbrugere. Jeg ser også på, hvordan teorien forholder 

sig til dialog med og legitimering hos forbrugere. Herefter fremlægger jeg CSR-

kommunikationsteori og -studier af forbrugeres forhold til CSR. Dette giver indblik i, 

hvad virksomheder med CSR-brands bør lægge vægt på i kommunikation med sine 

kunder. Kapitlet afrundes med en opsamling af de primære kulturelle branding-

diskurser, jeg har fundet, og giver et foreløbigt bud på, hvordan kulturel branding kan 

kobles med CSR-kommunikation. 

3.1 Den kulturelle tilgang til branding 

Branding står centralt for struktureringen af økonomiske og kommercielle aktiviteter i 

store dele af verden i dag (Askegaard 2006), og for forbrugere fungerer brands som 

forenklingsværktøjer eller koder, som letter indkøbsbeslutningerne (Andersen 2011). 

Kulturel branding går skridtet videre og undersøger det dialektiske forhold mellem 

forbrugerkultur og branding og udarbejder i praksis brandhistorier om det gode liv, som 

kan ræsonnere med forbrugere (Heding et al. 2009). 

Naomi Klein (2000) har undersøgt, hvordan brands ikke blot bidrager til kultur, men 

også udnytter sin magt til at præge forbrugerkultur. Klein, som bidrog til 

antibrandingbevægelsen med No Logo (2000), argumenterer for en voksende modstand 

mod globale brands magt og deres forretningsstrategier bagom ’tillokkende symbolske 

mærkevareuniverser’. Forbrugermodstand, herunder antibrandingaktivisme og civil 

ulydighed, findes i flere former, f.eks. boykot, demonstrationer, organiseret PR og 

oplysningskampagner, og de fordømmende angreb på brands kan hurtigt sprede sig på 

flere medieplatforme. Målet er at ramme succesfulde, ikoniske brands, fordi de 

betragtes som kapitalismens og forbrugsverdenens mest værdifulde symbolske aktiver 

(Klein 2000; Holt 2002, 2003; Thompson et al. 2006; Leinonen 2016). Forbrugere 

generelt har dog ikke distanceret sig fra brands, tværtimod har nyere CCT-studier vist, 

at forbrugere i stigende grad bruger mere tid og flere penge på brands, hvilket 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Jeg refererer udelukkende andres holdninger, og min kritik fremføres først i kapitel 6. 
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understøttes af nye midler til forbrug såsom Internet-shopping, brandfællesskaber samt 

festivaler og koncerter sponsoreret af brands (Kates 2004; Thompson et al. 2006). 

Materiel kultur har altid båret symbolske betydninger (Baudrillard 1993; Østergaard et 

al. 2013). Det er derimod forbrugerismens udbredelse og det postmoderne forbrug, hvor 

forbruget løsrives fra sociale klassedefinitioner og forankringen i kulturel kapital, der er 

nye fænomener (Østergaard 2016). Med Østergaards ord (2016:00:32): ”Et utal af de 

objekter, som vi omgiver os med i dag, var oprindeligt tilknyttet bestemte klasser. Man 

havde før kapitalismen bestemte regler for, hvem der måtte være klædt hvordan, hvem 

der måtte forbruge og spise hvad […]. Men med den kapitalistiske produktionsmåde 

bliver tegnet [produktet] løsrevet, og lige pludselig kan man producere ting i store 

mængder, og mennesker kan nu forbruge ting uden at have begreb om tingenes 

oprindelse. Derved er tegnet [produktet] løsrevet”. I den henseende forsøger 

postmoderne branding at etablere forbrugeren som den handlende eller et 

handelsvaretegn i semiotisk forstand med fokus på, at man kan købe sig til livsstil, 

identitet, social status osv. Branding søger altså at skabe forbrugerkultur, hvor brands 

kan påvirke forbrugere og markedet som sociale kategorier (Arvidsson 2005, 2008). Det 

påstås således, at forbruger-brand-relationerne har fået indflydelse på forbrugeres som 

individers og borgeres forhold til hinanden og til samfundet og dets kulturelle former 

(Askegaard 2006; Illouz 2009). 

3.1.1 Fra moderne til postmoderne branding 

If a brand is first and foremost a repository of meanings for consumers to use in their 
own lives […] then today’s challenge is to understand more deeply the multiple sources 

and dynamic nature of that meaning (Fournier et al. 2008:782) 

Vi lever i dag i en anden verden end storhedstiden for massemarkedsføring i 1950-

70erne, da marketing og branding blev grundlagt som discipliner. Fournier et al. (2008) 

mener, at markedspladsen i stigende grad har flyttet magt fra virksomheder over til 

forbrugere, hvor mekanismer som trendsættere, hashtags på sociale medier og bloggere 

erstatter de traditionelle reklamer i massemedierne. Jeg vil nu placere kulturel branding 

i sin brand management-kontekst og påpege nogle centrale elementer ift. virksomheders 

og forbrugeres funktioner i teorien. 

Historisk set har flere ’moderne’ branding-tilgange, f.eks. forbrugertilgangen, 

interesseret sig for kognitive impulser såsom tegn og symboler, som forbrugere 

tilskriver og husker ved brands, samt forbrugeres opfattede brand-image (Keller 2001, 

2003; Heding et al. 2009). Således ”the power of a brand is what resides in the minds of 
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consumers” (Keller 2001:14). Ifølge Keller skabes brands af forbrugerne, og brands 

eksisterer kun i forbrugeres bevidsthed som kognitive strukturer af brand-relateret 

information. Både Holt (2004, 2005, 2010) og Fournier et al. (2008) karakteriserer det 

moderne branding-paradigme som mindshare branding (Tabel 1: Received View).  

Askegaard (2006) hævder, at Kellers teori kan ’vendes om’, og at de relationer 

forbrugere skaber med brands bør anskues som en dynamisk, dialektisk relation, sådan 

at betydninger af ting, steder og mennesker kan skabes i kraft af brands, og at brands 

dermed indvirker på forbrugerkulturen. Det sker, fordi brands konstruerer historier og 

myter, som bærer på repræsentationer og ideer om ’det gode liv’, og dermed åbner for 

nye værdisystemer i kulturen (Ibid.:96). Den nye tilgang kaldes kulturel branding og er 

en del af det postmoderne branding-paradigme (Tabel 1: Emergent Paradigm).  

Tabel 1. Grundprincipper i det moderne og postmoderne branding-paradigme (Fournier et al. 2008:788). 

 

Mindshare brandings informationsbaserede opfattelse af et brand står i kontrast til 

kulturel brandings fokus på brandhistorier, myter og betydningsdannelse i 

forbrugerkulturen og i vores samfund. Distinktionen mellem information og betydning 

kaster her lys på et paradoks: I søgen efter betydning er sammenhæng eller kontekst alt; 

hvorimod i søgen efter information er kontekst blot støj (McCracken 2005). Et konkret 

alternativ til mindshare branding er altså at undersøge den brandbetydningsdannelse 

(brand meaning making), der finder sted i forbrugeres livsverden (Fournier et al. 2008).  
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Samtidig med at det postmoderne branding-paradigme vinder indpas i 1990erne, 

blomstrer forbrugerkulturteorifeltet (CCT) med fokus på forbrugeres symbolske brug af 

brands i konstruktionen af gruppeidentitet og personlig selvopfattelse. CCT og 

branding-paradigmet retter opmærksomheden mod oplevelsesmæssige og symbolske 

aspekter af forbrug, hvor de betydninger individer tilskriver produkter undersøges. 

Forbrugerne bliver anskuet som aktive beslutningstagere, der indgår i subkulturer og 

sociale sammenhænge, frem for at være passive modtagere af markedsførte produkter 

og marketing kommunikation. (Østergaard & Jansen 2000; Thompson & Arnould 2005; 

Askegaard 2006; Illouz 2009) 

Figur 3. McCrackens model over betydningsbevægelse (1986:82). 

McCracken (1986) skabte den grundlæggende ramme om betydningsdannelse i sin 

model over betydningsbevægelse eller -overførsel (meaning transfer) trin for trin i 

forbrugsgoder. McCracken udpeger to primære betydningsdannelsesinstitutioner: 

Virksomhederne og andre kulturelle forfattere inden for det kulturelle system såsom 

massemedierne, filmbranchen, journalister, designere etc. Modellen angiver en 

systematisk ordning af betydningsbevægelser, der sker fra kulturverden til produkt til 

individ, dvs. hvor kulturelle betydninger indlejret i produkter flytter med ind i 

forbrugeres liv, når produktet bruges. Modellen indebærer, at et produkt og brand har to 

særskilte betydninger: (a) Kollektive betydninger konstrueret gennem 

marketingsystemer og kulturelle traditioner og (b) Personlige betydninger konstrueret af 

den enkelte (Ibid.). Modellen er i de seneste årtier blevet uddybet og udviklet til at 

opfatte betydningsbevægelserne som dynamiske frem- og tilbagegående processer, hvor 

forbrugere ses som medskabere af et brands betydninger (Kozinet 2001; Holt 2002 

m.fl.). Grundprincipperne i kulturel branding påstås herefter at være co-creation 
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(medskabelse) og kompleksitet, hvor forbrugere opfattes som medskabere af 

branduniverser (Tabel 1: Guiding Tenets). Forbrugere konstruerer ikke kun et kognitivt 

brand-image, men skaber fleksible brand-images, der viser tilbage på og indgår i en 

relation til en virksomheds brandidentitet – en relation, der konstant omformer, styrker 

eller svækker identiteten (Fournier et al. 2008). 

Ifølge Fournier et al. (2008) bragte Holt (2002-2005) fornyet energi til kulturtemaet som 

kilde til brandbetydning, da Holt har forklaret, at et brand skal være et spejl, der ikke 

blot efterligner kultur, men skal tilføre kulturen og forbrugere nye visioner og 

verdensbilleder. Kulturelle branding-studier (Kozinet 2002; Thompson & Arsel 2006 

m.fl.) har således vist, at brands kan fungere som centrum for udveksling af 

meningsfulde sociale diskurser, f.eks. i brandfællesskaber som World Nutella Day, hvor 

forbrugere samles om at have det sjovt, eller Starbucks Community Service, der udfører 

velgørenhedsarbejde. Eksempler på postmoderne branding-mekanismer er: 

1) Skræddersyning, hvor et brand skræddersys til en social bevægelse eller 

subkultur, f.eks. ’bøssebiler’ som værditilpasses til homoseksuelle mandemiljøer 

(Kates 2004).  

2) Livsverdensanbringelse, hvor et brand placeres i et subkulturelt miljø, der øger 

mærkets troværdighed og street credit (Fournier et al. 2008). F.eks. ’Ray Ban’. 

3) Stiltiende branding, hvor meningsdannere eller berømtheder bruger og beskriver 

et brand, f.eks. på en blog eller sociale medier (Fournier & Lee 2009). 

F.eks. ’Frøsamlerne’. 

3.1.2 Holts dagsordensættende artikel 

Brand manager og forsker Douglas Holt undersøger i artiklen Why Do Brands Cause 

Trouble? (2002), hvordan postmoderne branding og postmoderne forbrugerkultur 

gensidigt påvirker hinanden12. Artiklen blev dagsordensættende, fordi den påpegede 

nogle af de vigtigste branding-tendenser i 2002 (Østergaard 2016). Idéen til artiklen 

stammer fra antibrandingbevægelsen, hvor de mest succesfulde brands også er dem, der 

oftest bliver kritiseret og angrebet, f.eks. gennem culture jamming hvor reklamer bliver 

overskrevet, parodieret og omdannet. Angrebene handler ofte om at sætte 

spørgsmålstegn ved brands’ manglende sociale ansvar i udviklingslande (Klein 2000; 

Thompson et al. 2006). For at forstå det postmoderne branding-paradigme, mener Holt 

(2002), at en teoretisk forståelse af antiforbrugerkulturen må inddrages. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Holt kaldte udviklingen i 2002 for post-postmoderne. Andre forskere har dog siden holdt sig til 
betegnelsen postmoderne branding paradigme (Østergaard 2016). 
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Holt forklarer, at han anvender en ’optimistisk variant’ af markedskapitalisme i tråd 

med Gramsci (1979), hvor forbrugere er i stand til at udmanøvrere marketingfolk og 

påføre produkter oppositionelle og personlige betydninger. Der findes to måder, hvorpå 

antiforbrugerkulturen kan begrebsliggøres og som kan forklare, hvordan mennesker 

modstår normativt pres fra markedsføring: a) Refleksiv modstand, hvor individer 

frafiltrerer markedsføringens indflydelse og b) Kreativ modstand, hvor individer selv 

bliver kulturelle producenter (Holt 2002). Marketing er ifølge Holt en form for 

forvrænget kommunikation (distorted communication); et begreb Holt henter fra 

Habermas (1985). Forvrænget kommunikation opstår, når marketingfolk styrer den 

information, der udveksles i samfundet. Frigørelse fra dette system kræver refleksive 

forbrugere, der reflekterer over, hvordan marketing fungerer som system, og som bruger 

sin kritiske sans at trodse indlejrede koder i forbrugsgoder og/eller skabe nye kreative 

betydninger. Denne form for postmoderne antiforbrug truer marketingsystemet. 

(Ibid.:72f) 

Samtidig ser mennesker i stigende grad forbruget som et sted, hvor man kan lede efter 

og definere sin personlige identitet. Det sker som led i postmoderniseringen af vestlige 

samfund, som ifølge Holt (2002) starter med den kulturelle revolution i 1960erne. Fra 

60erne og frem får brands får en mere central placering i forbrugeres liv, da brands øger 

produkters genkendelighed og bliver bærere af kulturelle værdier og betydninger. Men 

produkter er ikke længere forankret i kulturel kapital eller sociale klassetilhørsforhold, 

og der går inflation i de symboler, som brands trækker på, hvilket gør det muligt for 

individer og sociale grupper at danne egne betydninger. Postmoderniseringen virker 

således frigørende på forbrugeres forhold til marketing.  

Fra år 2000 danner forbrugere i stigende grad fællesskaber omkring brands, dette både 

spontant og i kraft af virksomheders initiativer. Disse fællesskaber markerer en 

postmoderne tilstand omkring det sociale, hvor forbrugere hævder at agere individuelt, 

men gør det med tusindvis af ligesindede. Holt påpeger, at trods mostand mod branding, 

har den brandede vare aldrig haft større værdi, fordi brands er blevet en personlig ting, 

hvorigennem mennesker oplever verden og udtrykker sig. (Ibid.:79f) 

The postmodern branding paradigm is premised upon the idea that brands will be more 
valuable if they are offered not as cultural blueprints but as cultural resources, as 

useful ingredients to produce the self as one chooses (Holt 2002:83)13 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 At brands skal tilbydes som kulturelle ressourcer har Holt (2002) hentet fra McCracken (1986). 
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I det postmoderne branding-paradigme, herunder kulturel branding, anses brands for at 

være kulturbærere og kulturressourcer. Subkulturelle forbrugergrupper bliver her brugt 

som brandressourcer i opbygningen af myter og historier med livsverdensanbringelse 

såsom product placement eller stiltiende branding med brug af meningsdannere som 

branding-mekanismer. Det grundlæggende princip er, at forbrugere gerne skulle se 

brands som værdifulde ressourcer til egen identitetsdannelse. Det sker ifølge Holt, når 

brandbetydninger opfattes som autentiske, hvilket dog ikke let opnås i postmoderne 

samfund. Autenticitet defineres her som ”det at noget er ægte el. har gyldighed og 

virker troværdigt” (Becker-Christensen 2010). 

Antibrandingbevægelsen kritiserer den påståede autenticitet, afslører branding-

mekanismer, tilskynder folk til at culture jamme og undergrave den kodede 

kommunikation (Klein 2000). F.eks. kritiseres ironiske branding-kampagner, hvor 

brands udgiver sig for at være antibrands og del af antikulturen, f.eks. Mac Baren 

tobaksbrand. Disse branding-kampagner er ironiske, fordi branding handler om at sælge, 

og den ironiske meddelelse om at være et antibrand fungerer således som et skjult 

profitmotiv (Ibid.; Østergaard et al. 2015). I takt med øget fokus på antibranding bliver 

tekster, der opfattes som autentiske, nærmest en umulighed. Marketingfolk indgår i en 

ideologisk kamp med antibrandingbevægelsen om betydningen af autenticitet, og 

brands kæmper for at opretholde et image som autentiske kulturelle ressourcer. For at 

lykkes må virksomheder opbygge interessante branduniverser og skræddersy eller 

placere sit brand subtilt i forbrugergrupper. “Brands that create worlds that strike 

consumers’ imaginations, that inspire and provoke and stimulate, that help them 

interpret the world that surrounds them, will earn kudos and profits” (Holt 2002:87). 

Dvs. brands som kulturressource er et tolkningsredskab gennem hvilket forbrugeren kan 

skabe mening i sit liv og sine omgivelser – og når det lykkes at fange forbrugerens 

forestillingsevne, bliver virksomheden styrtende rig, f.eks. Apple. 

Holt (2002) påstår, at ’brands cause trouble’, fordi brands før har tilladt virksomheder at 

undvige moralske og ’borgerlige’ forpligtelser, men antibrandingbevægelsen tvinger nu 

virksomheder til at opbygge retningslinjer, der forbinder et brand med virksomheden 

bag. Forbrugere ønsker fremover at vide, hvordan virksomheder behandler mennesker, 

når de ikke er kunder. Det betyder grundlæggende, at virksomheder i stigende grad må 

tage samfundsansvar (civic responsibility) og socialt ansvar (CSR). 
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3.1.3 Holts kulturelle branding-strategi  

A cultural branding strategy is a plan that directs the brand toward a particular kind of 
myth and also specifies how the myth should be composed (Holt 2004:215) 

Holt forklarer sin kulturelle branding-strategi i bogen How Brands Become Icons (2004), 

hvor han ser på brands som historiske fænomener og analyserer dem hermeneutisk ud 

fra sin egen metode kaldet ’brandgenealogi’. Østergaard (2016:00:16) forklarer Holts 

strategi således: ”Det, meget af Holts arbejde går på, er, at han har gravet igennem 

nogle reklamebureau- og virksomhedsarkiver for at vide, hvordan det ene og det 

andet iconic brand har udviklet sig […] og han kan se, at på bestemte kulturelle 

tidspunkter, når de her brands er slået igennem, kan det forklares med 

nogle disruptions i kulturen. Der sker en eller anden gnidning, der skaber et hul til det 

her brand, og det er det, jeg mener er cultural strategy”. 

Holts strategi er møntet på at få stærke brands til at blive kulturelle ikoner i samfundet. 

Ifølge Holt er verden i dag domineret af kulturelle ikoner, der kan være berømte 

personer, f.eks. Nelson Mandela og Andy Warhol, eller organisationer, f.eks. Disney og 

Greenpeace, eller objekter, f.eks. jeepen og colaen. Holt mener, brands kan blive 

kulturelle ikoner, hvis de er tæt forbundet med myter og historier hos forbrugere (Holt 

2004:5), og eksempler på ikoniske brands er Coca Cola, Nike og Harley Davidson. 

Ikoner og ikoniske brands repræsenterer en bestemt type historie i samfundet – en 

identitetsmyte – som forbrugere anvender til at få løst identitetsønsker og -

bekymringer. ”People identify strongly with cultural icons and often rely on these 

symbols in their everyday lives. Icons serve as society’s foundational compass – 

anchors of meaning culturally referenced in entertainment, journalism, politics, and 

advertising” (Ibid.:1). Det er kun brands med en stærk identitet, der kan blive ikoner, 

hvilket ifølge Holt ofte er livsstilsbrands såsom fødevarer, tøj og skønhedsprodukter, 

der alle konkurrerer om at få andel i massekulturen. Holt anvender begrebet identitet 

som ’noget man kan identificere sig med’, hvor identitet er forankret i massekulturen, 

og ikke som traditionelt i brand management, hvor identitet refererer til brandidentitet 

og er et strategisk værktøj (Aaker & Joachimsthaler 2002; Keller 2001, 2003). 

Brandhistorier eller identitetsmyter er vigtige for at få del i masse- og forbrugerkulturen. 

Historier og myter har plots og personkarakterer og skal vække folks fantasi. Over tid 

vil idéer om et produkt akkumulere, og det vil fyldes med betydning – dermed bliver et 

brand født. Denne proces stammer fra McCrackens (1986) model om 

betydningsdannelse. Det, der efterfølgende gør et brand magtfuldt, er når 
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identitetsmyten bliver kollektivt accepteret, forstærket fordi den gentages og behandlet 

som en sandhed i hverdagsinteraktioner mellem mennesker. Et brands identitetsmyte 

opleves herefter gennem forbrug af varen. Bemærk at Holt mener, at forbrugere er lige 

så interesserede i brands symbolske værdi som i dets funktion, f.eks. det er ikke 

nødvendigvis den bedste whisky, der sælger mest, men den, der kan forbinde sit brand 

med rock’n’roll (Holt 2004). 

Identitetsmyter kan dog ikke være hvad som helst, men skal forankres i kulturelle 

spændinger eller ’disruptions’ i samfundet og menneskers kollektive bekymringer og 

ønsker for fremtiden. Derfor skal brands skabe identitetsmyter, der adresserer disse 

spændinger, bekymringer og ønsker. Myterne kan for eksempel stamme fra forståelse af 

folks ambitioner på arbejdspladsen, drømme for deres børn, frygt for teknologi eller 

globalisering, vanskeligheder i opbygningen venskaber osv. Mytens kraft aftager, når 

der opstår kulturelle skift, altså nye ’disruptions’. Her må brands formå at genopfinde 

sin myte. Holt afskriver således den traditionelle måde at anskue et brand på som et 

unikt aktiv med ét sæt værdier, idet han mener, at brands må udvikle sig løbende. 

“Consumers don’t care whether the brand own adjectives. They care about what the 

brand accomplishes for their identities” (Ibid.:111). 

Brands konkurrerer bl.a. med TV, musik og litteratur om at få sin myte udbredt i 

såkaldte mytemarkeder. Det gælder om at identificere det bedste mytemarked til sit 

brand. Mytemarkeder har tre grundelementer: Kulturelle spændinger (Figur 4: Tensions, 

Anxieties), ideologier (Prevailing Ideology) og populistiske14  subkulturelle grupper 

(Lived Experience). De kulturelle spændinger kan finde sted mellem samfunds 

nationalideologier og individers modstridende opfattelser deraf, eller i skabelsen af nye 

markante kulturbevægelser og kulturportrætteringer, som bryder med tidligere alment 

accepterede opfattelser. Ideologi er ifølge Holt et idésystem, der forbinder individers, 

familiers, lokalsamfunds bestræbelser med nationen og staten, hvor viden om samfunds 

ideologier indsamles fra PEST-analyser (Holt 2004; Hooley et al. 2012). De 

populistiske grupper karakteriseres som sociale grupper i samfundet, der udtrykker 

deres egen særprægede ideologi gennem aktiviteter og aktivisme. Disse grupper opfattes 

af omverden som autentiske i deres stræben efter at påvirke samfundet og kulturen, 

fordi deres interesser anses for at være moralske og ikke-økonomisk motiverede. Hvis et 

brand kan engagere populistiske grupper, kan det øge troværdigheden og autenticiteten 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Populisme defineres som “en folkelig politisk retning som går imod en statslig centraliseret styring af 
økonomi og politik eller bestræbelser på at appellere til den brede befolkning” (Becker-Christensen 2010). 
Holt (2004) forholder sig kun til den første betydning! 
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af et brand og dets myte. Her lægger Holt (2004) sig op ad McCracken (1986), som 

mener at “the groups responsible for the radical reform of cultural meaning are those 

existing in the margins of society, e.g. hippies, punks, or gays” 

(Ibid.:76).  

Figur 4. Holts model over mytemarkeder og skabelsen af ikoniske brands 

(Holt 2004:124). 

Når mytemarkedet er identificeret, skal identitetsmyten 

udbredes, men det gøres ikke kun ved at kommunikere den i 

reklamer, PR, på sociale medier og websider. Brands bør 

bidrage til og interagere med relevante populistiske grupper 

som meningsdannere, f.eks. ved at samarbejde om events 

såsom Tuborg Grøn Koncert. For at opbygge ikoniske brands 

må marketing fokusere på at indsamle kulturel viden, f.eks. 

fra nyhedsmedier, snarere end viden om enkelte forbrugere. (Holt 2004) 

3.1.4 Brandlegitimitet 

Som alternativ til Holts ikoniske brands foreslår Kates (2004) at operere med 

legitimerede brands, og hun undersøger brandlegitimitetsopbygning i subkulturelle 

forbrugergrupper, der som udgangspunkt ikke er brandfokuserede15. Kates (2004) mener, 

at CCT og brand management forskning i højere grad må definere legitimitetskonceptet 

i forhold til brands, og hun understreger vigtigheden for virksomheder i at opbygge 

legitime sociokulturelle brandbetydninger blandt forbrugere. Det er i forbrugeres 

konstruktion af brandbetydninger, at brandlegitimitet bliver forhandlet og opbygget. 

Kates (2004) definerer brandlegitimitet som ”den generaliserede opfattelse eller 

antagelse af at et brands handlinger som værende ønskelige, ordentlige eller passende 

inden for et socialt konstrueret system af normer, værdier, overbevisninger og 

definitioner” (Ibid.:456).  

Kates skelner mellem kognitiv og moralsk legitimitet. Kognitiv legitimitet defineres ud 

fra institutionel teori (jf. Handelman and Arnold 1999), hvor samfundets institutioner 

såsom skolen, kirken og pressen bærer på kulturelle idealer, værdier og normer. Når 

virksomheders brands opnår et kulturelt ’fit’ med samfundets institutioner, er det 

sandsynligt at brand- og produktbetydninger bliver alment accepterede. Følgelig, når 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Kates (2004) undersøger homoseksuelle miljøer som cases, og derigennem hvordan brands kan få 
kulturel indflydelse i forbrugergrupper og legitimere brands hos forbrugere. 
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forbrugere gentager adfærdsmønstre såsom køb af brandet, kan kognitiv 

brandlegitimitet siges at være opstået. Kates studier viser, at forbrugere accepterer 

brands som kommercielle for-profit markedsrepræsentationer, og på trods af 

kommercielle motivationer forsøger forbrugere at udvide brandbetydninger ved at 

trænge ind under overfladen og bedømme brands indre følelser og hensigter over for 

forbrugere og samfundet. Moralsk legitimitet defineres som måden forbrugere aktivt 

sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt en virksomhed og dens brand er til gavn i deres 

hverdag. Sommetider vurderes det kritisk, i hvor høj grad en virksomhed udfører 

adfærdsmæssige konsekvente, sociale handlinger til gavn for samfundet, f.eks. i form af 

CSR-aktiviteter. Moralsk legitimitet henviser således til måder, forbrugere aktivt 

vurderer, om et brand er til gavn for dem selv, deres subkulturelle gruppe og evt. for 

samfundet. (Kates 2004) 

I diskussionen af Kates’ (2004) resultater om brandlegitimitet hos homoseksuelle, 

politiske forbrugergrupper fremgår det, at forbruget af brands ”tjener som en symbolsk 

arena, hvor kampen mellem undertrykkelse og menneskerettigheder bliver udkæmpet, 

og hvor legitime betydninger bliver rituelt bekræftet af gruppen” (Ibid.:462). Ifølge 

Kates har Holt (2002) vist med det postmoderne branding-paradigme, at brands bør 

agere som citizen-artist-brands, hvor brands både skal være gode samfundsborgere, der 

ved at tage samfundsansvar er til gavn, og kunstnere, der gennem kunstnerisk branding 

hjælper forbrugere med at dyrke deres (gruppe)identitet. Samme idé ses hos Schroeder 

(2005), Thompson et al. (2006) og Heding et al. (2009) m.fl. Kates (2004) konkluderer, 

at ved at inkludere kognitiv og moralsk legitimitet i en branding-strategi og indarbejde 

forbrugeres og forbrugergruppers legitimerede kulturelle betydninger i brandmyter, kan 

brands lettere blive opfattet som autentiske, hvilket smitter af på opfattelsen af 

virksomheder som gode samfundsborgere. 

3.1.5 Forbrugerarbejdskraft og brandværdi 

Consumption is a critical site in which identities, boundaries and shared meanings are 
forged (Arvidsson 2005:242)!

Ifølge Arvidsson (2005:236f) er det mest værdifulde aktiv for virksomheder i dag den 

offentlige forståelse af deres brands og den plads i det offentlige rum, de har erhvervet. 

Brands ses her som indtægtsgivende symbolske værdier, hvor et brands værdi 

produceres af forbrugerne selv. Men Arvidsson mener ikke, virksomheder på ærlig vis 

indtager det offentlige rum, da virksomheder udnytter og forvrænger forbrugeres 

frivillige skabelse af brandbetydninger. 
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Arvidsson (2005, 2008) bruger begrebet ’etisk overskud’ (ethical surplus) om de sociale 

relationer, delte meninger og følelsesmæssige involveringer, der kan opstå blandt 

forbrugere omkring et brand. Dette etiske overskud, der ifølge Arvidsson kan 

karakteriseres som produktive forbrugerpraksisser, som virksomheder udnytter, opfattes 

som et direkte grundlag for at måle brands økonomiske værdi (brand equity). 

Forbrugere kan derfor, i kraft af at de forbruger, anskues som en form for arbejdskraft, 

der indirekte producerer brandværdi. Information om et brand gives videre i forskellige 

former fra forbruger til forbruger, og denne informationsdeling indebærer 

omformninger af indholdet. Cirkulationen af information mellem forbrugere bliver 

således til produktionen af nyt brandindhold, som spreder sig i især mediekulturen16. 

Kort sagt foretager forbrugere i informationsdelingsprocessen immaterielt arbejde. 

Dette er en form for ’postfordistisk produktionsproces’, hvor virksomheder udnytter den 

kollektive dimension af socialt liv, og hvor fritid bliver set som tid til at forbruge, og 

forbrug anskues som en produktiv, social aktivitet. (Arvidsson 2005:244ff) 

Brand-ejere investerer meget i opbygning af brandfællesskaber, og en stor del af brand 

management består i at opbygge fysiske (f.eks. butiksevents) og virtuelle rum (f.eks. 

hjemmesider), som strukturerer og imødeser forbrugeres ageren. Inde i rummene stilles 

forbrugere frie til at skabe sociale relationer og dele betydninger, dvs. producere a 

common omkring et brand. Når et brand indgår i fællesskaber bliver det værdifuldt, 

fordi det bliver subjektiveret i betydningen givet mening og italesat gennem en 

eksternalisering af produktets ’værdi-for-mig’ hos forbrugere, der siden internaliseres 

og bliver til en ’del’ af mig og mit selvbillede (jf. Larsen 2012). Målet er så for brand 

managers at kommercialisere forbrugeres immaterielle produktivitet omkring brandet. 

Brands bliver således indsat i livsverden som produktionsmidler. (Arvidsson 2005) 

Arvidsson (2005) konkluderer, at forbrugere har tendens til frivilligt at engagere sig i 

brandaktiviteter, og at dette engagement fungerer som immaterielt arbejde for 

virksomheder og deres brands. Men ved konstant at forsøge at skubbe produktionen 

af ’det etiske overskud’ over til kunstige brandfællesskaber – som er kunstige fordi et 

brand er immaterielt, og fordi fællesskaberne er iscenesatte – fratager brand managers et 

brands egentlige potentiale for at udvikle sig ’naturligt’. Arvidsson mener derfor, at 

brands gennem iscenesatte brandfællesskaber kommer til at modarbejde det produktive 

potentiale i det sociale og i livsverden. Det leder Arvidsson (2005, 2008) frem til, at 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Brand managers må derfor forvalte medieportrætteringer (the media image) af et brand og investere i 
mediekulturen, hvor Arvidsson (2005) mener, at brands i høj grad bliver opbygget i dag. 
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forholdet mellem brands og forbrug i nutiden er et eksempel på, hvordan kapitalismen 

har reageret på postmoderne betingelser ved at indoptage forbrugerbrandbetydninger og 

omdanne dem til virksomheders egne. 

3.2 Politisk forbrugerisme 

Inden jeg vender mig mod CSR-teori, vil jeg kort beskrive politisk forbrugerisme som 

koncept, hvor jeg mener det politiske forbrugersegment (Micheletti 2004; Cherrier 

2007), CSR-aktivister (Bhattacharya & Sen 2004, 2010) og det etiske forbrugersegment 

(kapitel 4) hører under. Hvis globaliseringen er et problem, som det antydes i politiske 

forbrugerdiskurser, så er postmoderniseringen af vestlige samfund en proces, der 

anvendes af forskere til at forklare den stigende betydning af politisk forbrug (Garsten 

& Hasselström 2004). Politisk forbrug er en reaktion på forbrugerismen som livsstil, der 

opstod efter det industrielle klassesamfund blev udskiftet med det postmoderne 

forbrugerlivsstilssamfund (Ibid.). Som aktionsform peger politisk forbrugerisme på 

sammenhængskraften i modsætninger som penge og moral, markedsplads og politik, 

forbrug og medborgerskab – og inddrager nyere begreber som etisk handel, etisk 

forbrug og fairtrade (Micheletti 2004). Micheletti identificerer tre former for politisk 

forbrugerisme, som hver repræsenterer forskellige måder at bruge markedet som en 

politisk arena: 

1. Negativ politisk forbrugerisme som f.eks. boykot af varer er den ældste form, 

der bruges af sociale bevægelser som en del af deres protestrepertoire. 

2. Positiv politisk forbrugerisme er en nyere form, hvor aktivister og forbrugere har 

tendens til at samarbejde med i stedet for imod virksomheder og deres aktører. 

Fokus er på mærkningsordninger såsom Fairtrade og CSR-standarder, der 

tilskynder forbrugere til at købe ’gode’ varer og tjenester. Formen politiserer 

derved varer og hjælper organisationer og virksomheder, der forbedrer 

miljømæssige og sociale forhold. 

3. Diskursiv politisk forbrugerisme er den nyeste form, som indebærer 

kommunikative indsatser rettet mod erhvervslivet og offentligheden. Formen 

indebærer ikke køb af varer og ydelser, men er en diskursiv kritikform, som 

særligt udspiller sig på sociale medier og andre online platforme med mulighed 

for at kommentere, f.eks. online nyhedsmedier. 
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Den diskursive politiske forbrugerisme er interessant, fordi den repræsenterer en 

samarbejdsstrategi, hvor politiske forbrugere forsøger at gå i dialog med erhvervslivet 

og offentligheden om virksomheders politik og praksisser. Den diskursive form bruges 

især af fairtrade-bevægelsen og af mennesker provokeret af globale handelspraksisser 

og globale produktionskæder, f.eks. inden for tøj- og fødevareindustrien. Den har 

dermed særligt fokus på social ansvarlighed og menneskerettigheder. Culture jamming 

er et eksempel på en diskursiv politisk 

strategi, der vender virksomheders 

brands imod dem selv, f.eks. spredning 

af nedgørende betydninger om Coca 

Cola (se foto til højre fra 

proprofs.com). (Micheletti 2004; 

Thompson et al. 2006; Cherrier 2007)  

3.3 CSR-feltet 

Corporate social responsibility occupies a prominent place on the global agenda in 
today’s socially conscious market environment (Bhattacharya & Sen 2010) 

CSR-feltet kan beskrives som en diskursiv arena bestående af begreber som 

ansvarlighed, gennemsigtighed, troværdighed, autenticitet og samfundsborgerskab 

(corporate citizenship). Feltet har fokus på dialog mellem virksomheder og mindst én 

interessent som f.eks. forbrugere og investorer, samt partnerskaber mellem ngo'er og 

virksomheder i søgen efter at opnå troværdighed og autenticitet (Garsten 2004:72f). At 

agere som gode samfundsborgere som virksomhed er ikke i lige så høj grad en moralsk 

forpligtelse, som det er en businesscase med elementer, der kan beskytte og styrke 

virksomheden, herunder virksomhedens brand-image (Bhattacharya & Sen 2004; Porter 

& Kramer 2006; Lindgreen et al. 2012; Hooley et al. 2012).  

Fordi CSR er blevet afgørende for at opretholde en langsigtet brandværdi, er antallet af 

virksomheder med fokus på CSR i dag på sit højeste niveau (Lindgreen et al. 2012:966). 

Demonstrationen af ansvarlig adfærd kan skabe betydelige fordele i form af både social 

legitimitet og positive forbrugeropfattelser af virksomheden, hvilket igen kan påvirke de 

økonomiske resultater, særligt for brandafhængige virksomheder (Porter og Kramer 

2006). Det bliver derfor mere og mere afgørende for virksomheder at skifte fra en 

traditionel, taktisk og reaktiv CSR-tilgang til en strategisk, multiaktørs og visionær 

CSR-strategi (Lindgreen et al. 2012:970). Jeg mener, at man ved en kobling af kulturel 
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branding-teori og CSR-teori kan opnå en sådan strategi. Koblingen af kulturel branding 

og CSR skitseres i afsnit 3.3 og diskuteres i kapitel 6. 

3.3.1 Forbrugeres forhold til CSR-kommunikation 

Forbrugere, særligt politiske forbrugersegmenter, er over de sidste 20 år blevet mere 

magtfulde som interessentgruppe for virksomheders CSR-aktiviteter og -strategier 

(Schmeltz 2011; Ketchum 2011). Dertil kommer, at danske forbrugere har fået nye 

medievaner, forholder sig til en globaliseret verden, bruger internettet i massevis, 

multitasker mellem forskellige medier og forventer, at omgivelserne gør det samme – 

særligt forbrugere i alderen 18-30 år (Schmeltz 2011; Kongsholm 2010). Viden om 

forbrugeres forhold til CSR-kommunikation bidrager til at undersøge dialogskabelse i 

kulturel branding omkring varer og brands med CSR-fokus. F.eks. hvad bør man som 

virksomhed lægge vægt på for at blive opfattet som ansvarlig og autentisk – to 

elementer som synes centrale for både kulturel branding og CSR-feltet (jf. ovenstående). 

Jeg vil derfor se på centrale problematikker knyttet til forbrugerorienteret CSR-

kommunikation, herunder hvad, hvor og hvordan virksomheder bør kommunikere. 

I et studie af forbrugerholdninger til CSR, har Beckmann (2007) vist, at forbrugere 

generelt er interesserede i CSR, men samtidig temmelig skeptiske og kyniske. Skeptiske 

holdninger er forbundet med negativ CSR-information, f.eks. i medier, hvor 

virksomheders overdrivelse eller manipulation af CSR-aktiviteter giver forbrugere 

incitament til at klage over og boykotte varer (Bhattacharya & Sen 2004, 2010; 

Lindgreen et al. 2012). Som eksempel kan nævnes greenwashing, hvor ’grøn’ PR og 

markedsføring bruges bedragerisk til at fremme opfattelsen af, at en organisations 

produkter eller politikker er miljøvenlige (Hooley et al. 2012). Desuden kan vage ord og 

manglende beviser være en grundlæggende årsag til skepticisme. Pomering & Johnson 

(2009) identificerer tre CSR-faktorer som afgørende for at nedsætte forbrugerskepsis og 

øge troværdigheden af CSR-kommunikation:  

1. Giv (mere) oplysning om CSR-emne og motiv. 

2. Beskriv det langsigtede CSR-perspektiv og aktivitetstype(r), f.eks. donation af 

økonomiske midler, investering i menneskelig kapital, R&D-kapacitet dedikeret 

til en CSR-aktivitet o. lign. 

3. Specificér CSR effektudbyttet, gerne i tal. 

I forhold til (2) bør en virksomhed understrege sammenhængen mellem de sociale og 

økonomiske interesser og åbent erkende, at dets CSR-bestræbelser er til gavn for både 
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samfundet og virksomheden (Porter & Kramer 2006). Virksomheden bør desuden 

fremhæve, hvis der er kongruens mellem et socialt problem, som CSR-aktiviteten 

forsøger at ændre, og virksomhedens kerneaktiviteter (Bhattacharya & Sen 2010). 

Bhattacharya & Sen (2010) tilføjer således en fjerde CSR-faktor: 

4. Vis, at der er et CSR ’fit’ mellem CSR-aktiviteten/-erne og virksomheden. 

Skepticisme er dog svært at overkomme blot ved at kommunikere mere. Schmeltz’ 

(2011) resultater fra en analyse af danske forbrugere i alderen 18-30 år17 og deres 

forhold til CSR-kommunikation indikerer en kompleks og selvmodsigende opfattelse. 

Det fremgår nemlig, at forbrugerne ønsker mere CSR-information, end de får, men kun 

13,7 procent af de adspurgte søger aktivt information derom. Virksomheder vælger 

typisk at kommunikere sine aktiviteter på en subtil måde, f.eks. i årsrapporter som gøres 

tilgængelige på egne websider (owned media). Men at kommunikere i årsrapporter 

kommer ikke den gængse forbruger til gode, herunder supermarkeds-

fødevareforbrugere, for hvor skulle man få adgang til årsrapporten, hvis man ikke leder 

efter den? Jeg mener, Schmeltz (2011) således tilføjer en femte CSR-faktor:  

5. CSR som et personligt ’fit’, dvs. vis, at virksomhedens valg af CSR-aktivitet(er) 

er personligt relevant for modtagerne.  

Flere studier har vist, at forbrugeres holdning, forventninger og relationer til CSR og 

fairtrade er drevet af ’personlige, selvcentrerede værdier’ (Adams & Raisborough 2010; 

Yamoah et al. 2014; Reese & Kohlmann 2015). Schmeltz (2011) viser, at også danske 

forbrugere prioriterer personlige værdier såsom et behageligt liv, fornøjelser og lykke. 

Studiet viser endvidere, at forbrugerne værdisætter personlig nærhed, f.eks. lokal 

produktion, og de lægger mest vægt på virksomheders ansvar over for medarbejdere og 

lokalsamfundet, dvs. den sociale CSR-dimension, mens de ikke er så optagede af 

globale aspekter såsom at ’redde planeten’ og mennesker i andre dele af verden. For at 

skabe et personligt fit må virksomheder altså tydeligt vise, hvorfor og hvordan deres 

CSR-indsatser har personlig relevans for forbrugere (Ibid.). 

Personlig identifikation med en virksomhed engageret i at ’gøre noget godt’ kan bidrage 

til øget selvværdsfølelse og påvirke følelser af velvære hos forbrugere, hvilket over tid 

medvirker til positive CSR-holdninger. De positive holdninger kan være forbundet med 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 ”The altered characteristics of consumers are possibly more distinct and noticeable among the young 
generation, which is why the study focuses on young consumers – the consumers of the future” (Schmeltz 
2011:30). I Danmark udgør det unge forbrugersegment i alderen 18-30 år 18 procent af befolkningen, 
men står for 36 procent af det samlede forbrug (Kongsholm 2010). 
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langsigtet brandloyalitet og fortaler-for-en-virksomhed adfærd (advocacy behaviour), 

f.eks. positiv word-of-mouth spredning, opbygning af stærkere relationer mellem 

virksomheden og forbrugerne samt øget oplevelse af legitimitet, tillid og brandværdi. 

Desuden kan brandloyalitet i bedste fald gøre forbrugere til en slags brandambassadører. 

(Bhattacharya & Sen 2004, 2010; Hooley et al. 2012) 

Udover de personlige værdier, synes Schmeltz (2011) respondenter at favorisere 

instrumentelle og kompetenceorienterede værdier, hvor virksomheden fremstår ambitiøs, 

hårdtarbejdende, kompetent og logisk. Såkaldte moralske værdier, såsom at være 

hjælpsom og tage ansvar, værdisættes derimod ikke så højt. Det lader derfor til, at CSR-

kommunikation bør have fokus på virksomhedens kompetence og evne. Desuden lader 

det til, at forbrugere ikke længere er decideret skeptiske over for eksplicit CSR-

kommunikation, f.eks. på produktemballage, men tværtimod er interesserede i og 

forventer mere formidling om virksomheders aktiviteter. Der bør dog være mere fokus 

på faktuel og præcis kommunikation (CSR-faktor nr. 3), da dette øger 

legitimitetsopfattelsen hos forbrugere. (Bhattacharya & Sen 2004; Hooley et al. 2012) 

Når man skal vælge kommunikationsplatforme, er det værd at bide mærke i, at 

forbrugere typisk opfanger CSR-kommunikation på emballagen, TV, i magasiner og 

aviser (Hooley et al. 2012). Selvom virksomheder bedre kan styre CSR-indholdet på 

egne medier og har begrænset kontrol over eksempelvis nyhedsmedier, opfattes 

kommunikationen mere troværdig des længere ’væk fra’ virksomheden, den er placeret 

(Aagard 2012). Forbrugere reagerer altså mere positivt på CSR, når de hører om 

aktiviteterne fra en ’neutral’ kilde. Selvom det er vanskeligt at samarbejde med 

nyhedsmedier og ngo’er, bør virksomheder forsøge at få omtale fra uafhængige, 

upartiske kilder samt øge brugen af Internettet, blogs, chatrum og sociale 

medieplatforme (Bhattacharya & Sen 2010). 

3.4 Opsummering af den teoretiske ramme  

Jeg vil runde den teoretiske ramme af med at opsummere de bærende branding-

diskurser, jeg har fundet i kulturel branding-teori. Jeg vil også give et bud på, hvordan 

kulturel branding kan kobles med CSR. 

3.4.1 Tre primære branding-diskurser 

Kulturel branding anvender massemediekulturdiskurser. Brands opfattes som bærere af 

kulturel betydning til både kollektiv og individuel brug og som kulturelle ikoner eller 
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symboler. Branding forsøger at tage aktivt del i massemediekulturen ved at fortælle 

brandhistorier og -myter. Her opfattes branding som en kommunikationsstrategi. 

Kulturel branding trækker på forbrugerkultur- og forbrugerismediskurser. Brands 

opfattes i teorien som sociale kategorier, der aktivt bidrager til at udvikle 

forbrugersamfund, f.eks. gennem skabelse af nye verdensbilleder. Kulturel branding 

trækker her på brandpersonligheds- og brandrelations-diskurser fra brand management-

feltet, hvor brands kan vække følelser hos forbrugere og indgå i relationer med og 

mellem forbrugere (Heding et al. 2009). Brands skabes dog kun gennem forbrug og er 

derfor afhængige af forbrugersamfundet og -kulturen. 

Kulturel branding er forankret i postmoderne diskurser, hvor forbrug er løsrevet fra 

kulturel kapitel og sociale klassedefinitioner (Baudrillard 1993; Østergaard 2016). Ved 

at se på disse diskurser, som figurerer i postmoderne samfund, kan jeg identificere 

former for diskursive kampe mellem forbrugersamfundet med fokus på forbrugerisme 

og antibrandingbevægelsen med fokus på politisk forbrugerisme. I en postmoderne 

kontekst findes der således kontinuerlige diskursive kampe mellem politiske forbrugere, 

der udøver refleksiv og kreativ modstand mod ’forvrængede’ branding- og 

marketingkampagner, og virksomheder/brands, der forsøger at fastholde et konstant 

behov for forbrugspraksisser. For at løse antibranding-problemer såsom cultural 

jamming forsøger kulturel branding at gøre brands socialt ansvarlige. Dette forsøges 

ved hjælp af (a) refleksive og kreative branding-strategier, som er noget uklart defineret 

i teorien, og ved (b) at benytte nogle branding-mekanismer, som placerer brands mere 

eller mindre skjult i det offentlige rum og i forbrugeres livsverden (Klein 2000; 

Arvidsson 2005; Fournier et al. 2008 m.fl.). Målet er at få brands til at fremstå som 

autentiske og legitime – og for virksomheder at blive set som gode samfundsborgere. 

Men det er svært, da forbrugerne selv vil definere sine relationer til og opfattelser af 

brands.  

3.4.2 Kulturel branding og CSR-kommunikation 

Den postmoderne, politiske forbruger, som kulturel branding interesserer sig for, har 

fået mere interesse for CSR end før (bl.a. Micheletti 2004), og således kan kulturel 

branding-teori kobles til CSR. Hertil kommer, at ord som ansvarlighed, troværdighed, 

autenticitet og legitimitet går igen på tværs af teori om kulturel branding og CSR. 
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CSR-brands kan i udarbejdelsen af brandhistorier og identitetsmyter med fordel 

inddrage de fem CSR-faktorer: 

1. Emne og motiv 
2. Langsigtet perspektiv og aktivitetstype(r) 
3. Effektudbytte 
4. CSR fit mellem aktivitet og virksomhed 
5. CSR som personligt fit hos forbrugere 

Kulturel branding kan skabe relevant kulturelt indhold og identificere spændinger 

og ’disruptions’ i samfundet, som CSR-aktiviteter kan omhandle, samt udpege værdier i 

forbrugerkulturen, som kan bruges i CSR-kommunikation til at øge den personlige 

relevans af CSR-aktiviteterne. Ved at inddrage aktuelle spændinger i samfundet og 

bruge personlige værdier i identitetsmyteskabelsen kan potentielle legitimerings-

problemer måske overkommes, fordi man gennem kulturel branding skaber nyt, 

aktualiseret og relevant indhold målrettet bestemte forbrugergrupper og mytemarkeder 

(jf. Holt 2004).  

I søgen efter at skabe et socialt ansvarligt image og legitimere brandingen kan kulturel 

branding-teori lade sig inspirere af CSR-studierne ved at fokusere på eksplicit, faktuel 

og præcis kommunikation med inddragelse af virksomhedsværdier såsom at være 

ambitiøs, hårdtarbejdende, kompetent og logisk. Hvis virksomheder i kommunikationen 

og brandingen samtidig specificerer CSR effektudbyttet (gerne i tal), kan man øge 

præciseringen og nedbringe skepticismen. CSR-kommunikation bør desuden rettes mod 

nyhedsmedier og sociale medier for at øge autenticiteten og troværdigheden, og her 

synes det nærliggende at bruge Holts (2004) model over mytemarkeder til at udpege 

steder at kommunikere om CSR-aktiviteterne og indgå i dialog med politiske forbrugere. 

3.5 Teorikritik 

The core of postmodernism is the doubt that any method or theory[…]has a universal 
and general claim as the right or the priviledged form of authoritative knowledge 

(Richardson 2000:928) 

Når forskellige udlægninger af kulturel branding sammenlignes og forenes, er der 

usikkerhed forbundet med forskernes ontologiske antagelser og videnskabelige 

udgangspunkter, fordi deres syn på forskningsprincipper er forskellige (Larsen 2012). 

Jeg observerer, at de kulturelle branding-studier generelt præges hermeneutiske, 

fænomenologiske eller semiotiske træk, som inddrages i bestræbelser på at legitimere 

forskernes markedsorienterede fremstilling i samfundsvidenskabelig teori. Generelt 

inddrager studierne ideografiske, enkeltstående forbrugercases, hvor forskerne 
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fremlægger deres resultater som lovmæssigheder, generaliserer deres fund og synes at 

mene, at nutidens resultater kan sige noget om fremtiden18. Især begreberne forbruger 

og forbrugerkultur anskues som et fasttømrede objekter (jf. Kjørup 2008a). Det kan 

kritiseres, da det ikke giver mening at generalisere ud fra den postmodernistiske 

tankegang, som kulturel branding-teori bygger på (Richardson 2000). Samtidig kan 

teorien kritiseres for sin overfladiske behandling af ’det postmoderne’. Derudover kan 

jeg ud fra den hermeneutiske filosofi ikke forudse fremtidig forbrugeradfærd, fordi 

kulturerne og samfundene, vi befinder os i, er i evig bevægelse. Kulturel branding-teori 

og jeg som forsker kan altså ikke se alt, der rører sig i forbrugerkulturen, men kan 

undersøge mønstre, der findes nu og her, som vi kan lade os inspirere af, og som kan 

være med til at pege branding i en ny retning.  

Desuden er kulturel branding-studierne bundet til tid og sted, primært USA, hvilket gør 

det svært at udtale sig om danske forhold. Dog kan man argumentere for, at den relativt 

synkrone sammenhæng mellem kilderne (2000-2016) giver indblik i et teoretisk ståsted 

i en afgrænset periode, som alle er forankret i former for postmoderne branding. Teorien 

er på denne måde relevant i en dansk kontekst.  
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Den hermeneutiske analysemetode anvendes i flere forskningsarbejder (Thompson et al. 2006; Fournier 
et al. 2008 m.fl.), hvor ideografiske enkeltcases som sættes i relation til en større sammenhæng. F.eks. 
Thompson et al. (2006), som anvender ”[a] hermeneutic mode of interpretation” og forklarer, at som 
fortolkningen tog fat, kunne de genkende temaer og narrativer på tværs af datasættet, og det blev muligt 
at identificere de mest robuste ”patterns of underlying cultural meanings that engendered these identified 
commonalities” (Ibid.:56).  
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4. Fairtrade og global identifikation 

Jeg vil nu dykke ned i fairtrade som eksempel på CSR i praksis med fokus på Fairtrade-

mærkede fødevarer i supermarkeder. Fairtrade med stort F henviser til Fairtrade-

mærkede varer og brands, og fairtrade med lille f henviser til fairtrade som praksis19. 

Fairtrade-mærket kan ses som en del af en virksomheds CSR-strategi, da det er udtryk 

for, at producenten af varen sikres en ’fair’ løn og ’fair’ arbejdsforhold (Micheletti 

2004). Fairtrade kan således siges at svare til den sociale dimension af CSR, som også 

indeholder miljømæssige og økonomiske dimensioner (Hooley et al. 2012). Fairtrade-

mærket styrker CSR-forbrugerkommunikationen, da det fortæller en historie, f.eks. ’når 

jeg køber Fairtrade, gør jeg en forskel i udviklingslande’ (Low & Davenport 2005; 

Yamoah et al. 2014). Se Bilag 5 for eksempler på danske Fairtrade-brands med 

produktion af fødevarer i Afrika. 

Fairtrade-bevægelsen er de seneste 20 år er blevet mainstream, og man kan i dag købe 

Fairtrade-varer i supermarkeder til konkurrencedygtige priser. Det er interessant, fordi 

det øger fokus på socialt ansvarlige brands. Som eksempel på dette genkendte 88 

procent af danske forbrugere i en undersøgelse af DTU til Fairtrade-mærket i 2015 

(Foodculture.dk 2015). Det første afsnit beskriver fairtrade-bevægelsens udvikling.  

Som led i Fairtrade-kommercialiseringen er forbrugerskaren blevet mere alsidig, hvilket 

har ført til forskellige holdninger til Fairtrade. I andet afsnit vil jeg derfor se på 

forbrugeres forhold til Fairtrade, hvilket jeg i kapitel 6 sammenstiller med forbrugeres 

forhold til CSR. Dermed kan jeg pege på, hvad virksomheder bør lægge vægt på i 

dialog med kunder for at blive opfattet som en legitim dialogpartner.  

Jeg afrunder dette kapitel med en eksemplificering af, hvordan branding af fødevarer fra 

Kenya kan være med til at fastholde dikotomiske betydninger af hhv. afrikanske 

udviklingssamfund og vestlige forbrugssamfund. 

4.1 Fra alternativ til mainstream  

Flere forskere mener, at i og med at fairtrade-bevægelsen er blevet mainstream og 

Fairtrade-varer sælges i supermarkeder, fylder praktiske, kommercielle elementer ofte 

mere end bæredygtig udvikling, f.eks. fair priser i stedet for kapacitetsopbygning i 

udviklingslande, hvilket leder til tab af den aktivistiske del af fairtrade. Tendensen til 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Fairtrade kan skrives i to ord, hvor ’fair’ er et tillægsord til en bestemt form for handel. 
Substantiveringen af fairtrade i ét ord er valgt, fordi jeg primært ser på forbrugeres forhold til Fairtrade i 
stedet for eksempelvis fairtrade fra et ontologisk synspunkt. 
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mainstreaming eller kommercialisering rejser således spørgsmålet, om de underliggende 

principper for fairtrade er i fare for at blive udvandet. (Low & Davenport 2005; 

Reynolds et al. 2007; Davies & Ryals 2010) 

Historisk set kan fairtrades oprindelse spores tilbage til nødhjælpsindsatser i tiden efter 

2. Verdenskrig. Bevægelsen er dog historisk knyttet til en længerevarende tradition for 

alternative tilgange til sociale relationer i produktion og forbrug, der forbinder 

erhvervslivet med social retfærdighed og en ’alternativ livsstil’ baseret på bl.a. 

modkulturbevægelser. Fairtrade-bevægelsen har altid opereret fra et eksplicit politisk 

ståsted med ønsket om at uddanne forbrugere og regeringer i ’det globale Nord’ om 

produktionen i ’det globale Syd’. Udover at skabe øgede indtægter til marginaliserede 

producenter har en reform af det internationale handelssystem, som giver lige adgang til 

det globale marked for ’fattige lande’, altid været et vigtigt mål for fairtrade. (Fridell 

2006; Reynolds et al. 2007) 

Opblomstringen af Fairtrade-fødevarer sker som følge af en række faktorer i slut-

1980erne og frem, herunder skabelsen af Fairtrade-mærket og flere Fairtrade-brands20. I 

og med at Fairtrade-fødevarer placeres på supermarkedshylderne, ændres diskursen til 

at understrege udtrykket fair i modsætning til alternativ – som i en alternativ model til 

kommerciel frihandel. Også den nuværende fairtrade-diskurs nedtoner begreber som 

alternativ og solidaritet til fordel for det centrale tema om at betale fair løn til 

producenter. Fra et marketingsynspunkt bevirker dette, at flere forbrugere ser sig selv 

som ’retfærdige’ i stedet for ’alternative’. (Low & Davenport 2005) 

Introduktionen af Fairtrade-fødevarer i mainstream distributionskanaler har resulteret i 

et markant stigende salg af en bred vifte af varer de seneste årtier (Low & Davenport 

2005; Yamoah et al. 2014). De positive aspekter af dette er, at en forøget mængde af 

Fairtrade sælges, og et tilsvarende større antal af marginaliserede producenter nyder 

godt af dette. Derudover øges tilgængeligheden af varerne og potentialet for at nå ud til 

et bredere publikum med fairtrade-budskaber. Der er også opstået et potentiale for at 

påvirke forhandleres indkøbsstrategier i en mere etisk retning (Low & Davenport 2005). 

Dog kan et ukritisk engagement med mainstreamforretningsvilkår øge risikoen for en 

udvanding af bevægelsen, og fairtrades kommercielle succes kan risikere at 

underminere sin evne til at påvirke ændringer i markedet (Davies & Ryals 2010).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 “The first fair trade label for coffee Max Havelaar was developed in Netherlands in 1988 and the first 
fair trade brand of coffee, Cafédirect, was developed in the UK in 1999” (Low & Davenport 2005:147). 
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Fairtrade har også mødt kritik. Griffiths (2012) hævder, at meget lidt af det ekstrabeløb, 

som forbrugere betaler for Fairtrade, rent faktisk når frem til producenten, og at 40 

procent af en Fairtrade-vares pris går til logistik og produktionsoptimering i stedet for 

sociale projekter og højere indkomst til producenten. Griffiths mener, at systemet kun 

kan eksistere på grund af, at Fairtrade-industrien afstår fra at beskrive de faktiske 

omstændigheder, dvs. afstår fra at specificere effektudbyttet. Fairtrade-mærket bør i 

Griffiths optik nøjagtigt fortælle, hvor meget af varens pris, der når frem til 

udviklingssamfundet, da ”det er uetisk at undlade at give forbrugere vigtige oplysninger 

om et produkt”21 (Ibid.:358).  

4.2 Forbrugeres forhold til Fairtrade 

Fairtrade-bevægelsen henvender sig til forbrugere, som er del af et voksende etisk og 

politisk forbrugersegment. Mens forskellige former for etisk forbrug22 har en lang 

historie, er den eksplicitte markedsføring, tilgængeligheden og populariteten af etiske 

produkter uden fortilfælde. (Szmigin et al. 2009; Adam & Raisborough 2010; Yamoah 

et al. 2014; Reese & Kohlmann 2015) 

In a world of complex global trade dynamics and ambivalent morality, even in the 
daunting context of ‘making a difference’, heuristics such as the Fairtrade label may 
afford consumers feeling of confidence in outcomes, direct participatory involvement, 

and personal engagement (Adam & Raisborough 2010:260) 

Lysten og evnen til at ’gøre en forskel’ gennem forbrug har formet nye former for 

aktivisme (Cherrier 2007; Adams & Raisborough 2010), hvilket Micheletti (2004) 

kalder for positiv og diskursiv politisk forbrugerisme. Buchan et al. (2011) har desuden 

vist, at des stærkere mennesker identificerer sig med det globale verdenssamfund, des 

mere ønsker de bidrage til verdens fælles bedste. Det samme påpeger Reese & 

Kohlmanns (2015) i et tysk forbrugerstudie, som viser, at des stærkere global 

identifikation og orientering samt des højere retfærdigheds-følsomhed (justice 

sensitivity), des mere tilbøjelige er forbrugere til at vælge Fairtrade. Forbrugere, som 

køber Fairtrade og identificerer sig globalt, mener generelt, at Fairtrade hjælper 

producenter til at blive fair betalt, mindsker global fattigdom og højner levestandarderne 

i udviklingslande, hvilket tyder på, at etiske og politiske forbrugere har specifikke ideer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Griffiths (2012) sætter derudover spørgsmålstegn ved, om måden Fairtrade-varer markedsføres på 
overhovedet er lovlig: “Both lying and failing to give relevant information to customers would constitute 
the criminal offence of Unfair Trading throughout the EU under Directive 2005/29/EC on Unfair 
Commercial Practices” (European Commission 2005 i Griffiths 2012:358). 
22 Her kan etisk forbrug forstås som “any practice of consumption in which explicitly registering 
commitment to distant or absent others is an important dimension of the meaning of activity of the actors 
involved” (Adam & Raisborough 2010:270). 
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om og forståelser af, hvad fairtrade er (Adam & Raisborough 2010; Yamoah et al. 2014; 

Reese & Kohlmann 2015). 

Alt fra at købe ind på alternative forbrugssteder såsom helsam.dk eller e-bay.com til køb 

af stofposer og stofbleer “carries a plurality of ethical stances that range from 

environmentalism to solidarity to fair trade to health to community support” (Cherrier 

2007:321). Diversiteten i etiske forbrugsmuligheder afspejles også i Fairtrade-

forbrugeres forbrugeradfærd, som i stigende grad er blevet uforudsigelig og 

kontekstafhængig (Szmigin et al. 2009). Det skyldes nok, at mainstreaming af Fairtrade-

fødevarer har tiltrukket nye forbrugere med vidt forskellige værdier, som ikke alle er 

drevet af etiske hensyn (Yamoah et al. 2014). Nogle forbrugere køber f.eks. Fairtrade-

fødevarer med henblik på selviscenesættelse, identitetsskabelse og for at udmærke sig 

fra andre mennesker, hvilket minder om CSR som personligt fit omtalt i forrige kapitel. 

Dertil kommer, at når etisk forbrug inkorporeres i det generelle forbrugsbillede af 

fødevarer, skal andre faktorer som kvalitet, bekvemmelighed, tilgængelighed, smag og 

pris overvejes. Britiske forbrugere i Szmigin et al.’s (2009) undersøgelse lagde f.eks. 

større vægt på pris, kvalitet og tilgængelighed frem for etisk og fairtrade brandværdi. I 

stil med CSR-studierne er faktorer, som fremhæves i Fairtrade-studierne, desuden 

manglende tillid til etiske brands og manglende forståelse af, hvad etiske certificeringer 

og etiske problematikker omfatter (De Pelsmacker & Janssens 2007; Yamoah et al. 

2014).  

4.3 Iscenesættelse af Fairtrade fra Afrika 

Dolan (2005) viser, at portrætteringer af afrikansk arbejdskraft hos Fairtrade-brands er 

blevet en arena, hvor retfærdighedsdiskurser udspiller sig, og hvor afrikanske arbejdere 

bliver genstand for vestlige forbrugeres pligtfølelse 23 . Dolan (2005) har 

undersøgt ’luksusgrønt’ som kategori med varer som friske grøntsager, frugt og 

afskårne blomster, som hun mener er den største kategori i verdenshandlen med 

landbrugsprodukter. I Kenya kaldes handlen med disse varer én af globaliseringens 

succeshistorier, der har bragt beskæftigelse til ’fattige kvinder’ i landdistrikterne. 

Samtidig er fotos af gældsslaveri og børnearbejde blevet hverdagskost i europæisk 

presse, som tilskynder læsere at sætte spørgsmålstegn ved etikken i branchen (Klein 

2000; Dolan 2005). Fortællingerne synes paradoksale, men de er begge knyttet til den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Dolans artikel er baseret på to forskningsprojekter om etisk og fairtrade handel i England og afrikansk 
landbrug i Kenya, der forløb fra 2000 til 2004 (Dolan 2005). Dog refereres i artiklen generelt til Afrika, 
hvilket kan kritiseres, for Afrika er jo ikke lig med Kenya. 
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måde, branchen og de kenyanske arbejdere bliver repræsenteret som centrale for 

Afrikas udvikling, mener Dolan. 

Gennem forbrug af grøntsagerne støder forbrugere på den afrikanske ’anden’, hvor 

forbruget bliver en måde at ’redde’ afrikanere fra globaliseringen. Etisk outsourcing 

(udlicitering, offshoring mv.) fra Nord til Syd rummer et utal af diskurser om ’os selv’ 

og ’de andre’. Diskurser som forbrugere bruger til at imødekomme kløften mellem rig 

og fattig og til at udvide retfærdighedsdiskurser i Nord til fjerntliggende samfund i Syd. 

På den ene side tillader forbruget af etisk producerede varer vestlige forbrugere at 

undslippe hverdagens banalitet og drømme sig sydpå. På den anden side er etisk 

outsourcing forankret i tidligere koloniers historisk specifikke relationer med de 

afrikanske ’andre’, hvor koloniale diskurser portrætterer folk som tilbagestående, 

korrupte og midt i økonomisk kaos. Diskurser om afrikanske arbejdere 

kommercialiseres til stadighed af supermarkeder, virksomheder og ngo’er på ’etiske 

produkter’ og gennem PR mm. Etiske outsourcing-bevægelser såsom fairtrade er blevet 

afhængige af billedet af den fattige afrikanske ’anden’, fordi forbrugere således kan 

modstille ’deres liv’ med ’vores liv’ og udvide principperne for global retfærdighed 

gennem etisk forbrug. Det er altså de kulturelle forskelle og ikke ensartetheden mellem 

mennesker, der er fokus på. (Mohanty 2003; Dolan 2005) 

Etisk outsourcing kan bidrage til at øge ansvarligheden hos detailhandlere og 

producenter og forbedre arbejdsvilkårene i globale værdikæder (Dolan et al. 2003). Men 

etisk outsourcing indeholder uoverensstemmelser. For det første stammer 

menneskerettighederne i virksomheders code-of-conduct fra vestlige juridiske 

traditioner, og internationale regelsæt og standarder24 restituerer moralkodeks fra det 19. 

århundredes imperialister (Dolan 2005). For det andet stammer det at købe en etisk 

produceret vare fra troen på, at forbruget er et passende medium til at udtrykke politiske 

værdier, og mens etisk outsourcing ofte opfattes som en politisk handling, står dets 

forandringspotentiale uklart og udgør ingen trussel mod Vestens privilegerede position i 

det globale hierarki (Mohanty 2003; Dolan 2005; Arnfred 2007). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 F.eks. FNs Global Compact og Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, samt ILOs 
arbejdsrettighedsstandarder og –konventioner med mål om at sikre minimumsstandarder for arbejdstagere 
i lande verden over. 
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5. Afrika på mediedagsordnen 

I indledningen beskrev jeg den aktuelle medieopmærksomhed på Afrika og kaldte den 

for en kulturel ’disruption’, som i forbindelse med kulturel branding har økonomisk 

potentiale for virksomheder, der producerer varer i Afrika, som markedsføres i 

Danmark. Disse virksomheder kan nemlig anvende de nye, anderledes og positive 

diskurser om Afrika syd for Sahara i en kulturel branding-strategi. Der er tale om en 

kulturel disruption, fordi der hos kulturelle institutioner og i nyhedsmedier bliver tegnet 

et nyt billede af Afrikakontinentet, som gør op med den gængse Afrika-diskursorden, 

der groft sagt synes at være præget af elendighedsdiskurser om krig, fattigdom, 

sygdomme osv. 

To ud af tre historier om Afrika handler om noget frygteligt. Krig og død. Den tredje 
handler om økonomisk fremgang i visse afrikanske lande […]. Men livet i Afrika minder 

på mange måder om vores. Jeg vil gøre lytterne klogere på den mangfoldighed og 
kompleksitet, der kendetegner Afrika […]. Min ambition er at gøre danskerne lidt mere 

sorte hver gang (P1-vært Louise Windfeld-Høeberg på ’Afrikanske Stemmer’ i Krasnik 2015) 

For først at undersøge Afrika-diskursordnen positiv som negativ i danske medier har jeg 

indsamlet 800 artikler fra de otte største danske avismedier. Efter gennemgang af hver 

artikel har jeg inddelt artiklerne enkeltvist i temaer, og disse temaer har jeg opstillet i en 

exceltabel. Derefter har jeg sammenregnet dem og sat dem ind i grafer, som viser, hvor 

mange gange hvert tema optræder i hvert medium. Temaerne er opstillet kronologisk, 

som de optrådte i de artikler, jeg undersøgte. Se Bilag 3 for otte grafer (én for hver avis), 

der viser fordelingen af temaer. Bemærk, at en artikel kan have flere temaer. 

Ikke overraskende dominerer temaer om krig, flygtninge og sygdomme i alle aviser25. 

Dette peger som forventet på, at Afrika-diskursordnen i medierne 2015 er præget af 

elendighedsdiskurser. To andre emner, som fylder, er tv-guides, som indeholder film 

om Afrika, og kendte danskere, som besøger Afrikakontinentet. Efter at trække de 

negative temaer (krig mv.) og irrelevante temaer (tv-guide, dansk fokus) ud af den 

samlede tema-beregning (i alt 294 artikler), når jeg frem til en tema-oversigt med 506 

artikler, der ser sådan ud: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 På nær i Børsen, hvor temaer om samarbejde mellem EU og Afrika (både mellem virksomheder og 
mellem regeringer) samt om entreprenørskab og danske iværksættere i Afrika dominerer, hvilket bl.a. 
skyldes Børsens sommertema om sidstnævnte i 2015. 
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Graf 1. Temaer om Afrika tilstede i danske nyhedsmedier 2015. 

Det er iøjnefaldende, at temaer om samarbejde mellem EU og Afrika, entreprenørskab 

og hjælpearbejde fylder mest. Børsens sommertema om danske iværksættere i Afrika 

trækker de to første temaer op. Temaet om hjælpearbejde skyldes nok delvist ’den 

europæiske migrationskrise’ (Reuters 2016), der er opstået i 2015, hvor tusindvis af 

migranter risikerer deres liv ved at krydse Middelhavet i både for at nå til Europa. Det 

skyldes også et generelt fokus på udviklings- og hjælpearbejde i Politiken, Berlingske, 

Information og Kristeligt Dagblad. I diagrammet nedenfor ses de forskellige mediers 

vægtning af indhold i procent: 

 

Graf 2. Vægtning af temaer om Afrika i % i danske nyhedsmedier 2015. 
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De fleste aviser bringer desuden temaer såsom rejser, underholdning om musik, film, 

udstillinger, radio/tv, bøger osv., videnskab, menneskerettighedsarbejde, kendte 

afrikanere (især sportsberømtheder), kronikker, debatindlæg og læserbreve samt 

demografisk udvikling, herunder urbanisering i afrikanske hovedstæder. Ser vi på 

kategorien ’Andet’, dvs. mindre typiske temaer i empirien, ser vi følgende: 

 

Graf 3. Oversigt over kategorien ’Andet’. 

Subtemaerne er ordnet kronologisk, som de optrådte løbende. På trods af, at fordelingen 

af de forskellige temaer i graf 1-3 måske ikke umiddelbart overrasker, er det iblandt 

dem, vi finder forandringstemaer eller forandringsdiskurser, der bidrager til nye måder 

at tale om Afrikakontinentet på. I kategorien ’Underholdning’ identificerer jeg således 

anderledes, positive historier om Afrika, f.eks. om genbrugs- og modetøj, afrikansk 

design, fremtidsscenarier og innovativ teknologi, f.eks. smartphones fremtrædende 

funktioner. Hertil kommer, at de fleste temaer i graf 1-3 faktisk stiller Afrikakontinentet 

i et positivt lys med vægt på bl.a. økonomisk vækst, urbanisering, industrialisering og 

demokratisering. Derudover er det værd at bide mærke i det relativt høje antal af 

kronikker, 50 ud af 800 artikler, som inddrager avisens læsere i en form for dialog 

mellem avis og læser eller mellem virksomhed og læser – hvilket gør kronikken 

interessant i kulturel branding-øjemed. Virksomheder kan også gennem PR, f.eks. ved 

udsending af pressemeddelelser, bedrive branding i nyhedsmedier, som tilmed kan virke 

mere legitim over for forbrugere, end hvis den fandt sted som reklameindsats. Dette 

kapitels mål er dog ikke at diskutere kulturel branding i praksis, men at undersøge 

medieportrætteringer af Afrikakontinentet som en kulturel disruption. 
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5.1 Kritisk diskursanalyse 

Afrika ændrer sig, og jeg vil opfordre verden til at ændre sin tilgang til Afrika […]. Et 
halvt århundrede inde i selvstændighedsperioden er det på høje tid at lægge de gamle 

stereotyper om Afrika som evig fattigdom og konflikt til side  
(USAs præsident Barack Obama i Bejer 2015) 

I det nedenstående analyserer jeg fem udvalgte nyhedsartikler ud fra Faircloughs 

kritiske diskursanalyse. Artiklerne er vedlagt som Bilag 4. De to første omhandler 

forestillinger om afrikansk arkitektur, kultur, design og mode, og den tredje omhandler 

forestillinger om hverdagen på afrikakontinentet. Disse tre artikler trækker alle på 

underholdningstemaer, men er forskellige i deres ordbrug og diskurstyper, dvs. 

diskurser og genrebrug. De to sidste artikler omhandler forskellige forestillinger om det 

fremtidige Afrika, men er forskellige da den ene er en kronik, og den anden er fra et 

rejsetillæg, som inddrager eksperter og virksomheder.  

For at opsummere metodeafsnittene om diskursanalyse vil jeg på beskrivelsesniveau 

analysere genre, kohærens og ordforråd ud fra de strukturerer, teksten leverer. Til at 

beskrive artikelgenren bruger jeg Abensour et al. (1998), og til at analyse 

tekstlingvistiske træk bruger jeg Lundquist (1983, 2006). På fortolkningsniveau ser jeg 

først på tekstens hensigter og dernæst på dens situationelle kontekst, dvs. diskurstyper, 

diskursmedlemmer, magtforhold og sprogets rolle, som analyseres i den angivne 

rækkefølge. Derefter ses på den intertekstuelle kontekst, herunder interdiskursivitet. Til 

slut vurderer jeg, om der findes forandringsdiskurser i teksten. Med forandring mener 

jeg diskurser, som forsøger at ændre sproglige fremstillinger, sociale strukturer og 

magtforhold. Disse er modsat reproduktive diskurser, som forsøger at fastholde og 

reproducere strukturer. Målet er at udpege forandringsdiskurser, som kan bruges af 

virksomheder i en kulturel branding-strategi. Samtidig er det at påpege common sense 

antagelser om Afrikakontinentet, der synes problematiske og bør undgås, hvis ønsket er 

at bidrage til forandring af Afrika-diskursordnen. Jeg markerer diskurser med fed. 

5.1.1 Drengsgaad (2015): Det Afrika, vi ikke kender. Kristeligt Dagblad 

Tekstbeskrivelse 

Tekstgenren er en anmeldelse af Louisianas udstilling om Afrika i 2015, som inkluderer 

interviewelementer med kuratorerne. I manchetten introduceres, at vi i dag må se 

anderledes på Afrika, og andre mediers aktuelle fokus på elendighedsdiskurser såsom 

fattigdom og flygtninge kritiseres. Samtidig introduceres Louisianas udstilling. 

Tilsammen markerer manchetten tekstens situationelle kontekst og tidsmæssige 

aktualitetsprincip. Herefter gennemgår teksten udstillingens opbygning og overordnede 
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tematikker. Slutteligt gives Afrika-eksperters vurderinger af, om udstillingen er 

vellykket. 

I teksten dominerer beskrivelsen af Afrika med ko-referentielle ordkæder, f.eks. det 

enorme kontinent, verdens næststørste kontinent, ét land26/alle landene, verdensdelen 

mod syd, landene syd for Sahara og subsaharisk Afrika, hvilket danner et leksikalsk felt, 

der beskriver Afrika som en mangfoldig, flertydig størrelse. Ord som diversitet, etniske 

grupper, polyfoni, flerstemmighed, sammensætning og samklang er i denne 

sammenhæng med til at understrege det komplekse ved Afrika og afrikansk kultur. 

Teksten beskriver dog afrikanske kunstnere, forfattere og arkitekter som én gruppe, dog 

varieret som bidragsyderne og afrikanske samarbejdspartnere, der nævnes ved navn27. 

Teksten kredser ellers om to andre leksikalske felter, hvoraf det ene handler om at 

udstille på museum og det andet om en ny fortælling om Afrika. I førstnævnte gentages 

ord som historie, billede, arkitektur, installation, materialer, skærme, identitet, kultur, 

kunst, værk, design, oplevelse og detalje (kronologisk opsat). I næste gentages ord som 

storby, mangfoldighed, urbanisering, uformelle boligområder, slumområde, 

lokalbefolkningen, oversvømmelse og skole. Det bemærkes, at ord som tradition, 

hjemby, landet, landsby og naturen sættes over for ord som byer, socialt liv og boformer.  

Tekstfortolkning 

Teksten fremsætter Louisianas hensigt med udstillingen som ”at nuancere det billede, 

mange danskere har af det store kontinent” (kurator Kjeld Kjeldsen citat). Teksten 

fortæller også, at ”selvom Afrika er verdens næststørste kontinent, er det forbavsende, 

så lidt samtidskultur derfra der kommer vores vej”. Teksten vil således udvide læsers 

forståelseshorisont. 

Først synes at være en ikke-ideologisk udstillingsdiskurs til stede, som beskriver 

opsætningen af udstillingen gennemgribende. Dernæst identificerer jeg en 

urbaniseringsdiskurs om storbylivet og det moderne Afrika, der ønsker at være en ny 

fortælling om kontinentet, som er både ideologisk, forandrende og kompleks.28  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Ironisering af ’det land som alle børn kender’ fra Nannas støttesang ’Afrika’ fra 1980erne. 
27 Den somaliske forfatter Diriye Osman, den sydafrikanske kunstner Pieter Hugo, Nlé Architects fra 
Lagos i Nigeria, den ghanesiske arkitekt Kunlé Adeyemi og den ghanesiske arkitekt Francis Kéré. 
28 Eksempel på urbaniseringsdiskursen i 3. kolonne: ”Hyænemænd tæmmer og optræder [i storbyerne] 
med deres hyæner og fungerer samtidig som en slags medicinmænd. De bliver dermed et billede på den 
stigende urbanisering […] hvor folk søger mod byerne, men tager mytologien og traditionen fra landet 
med sig” (Drengsgaard 2015). Diskursen modstiller det moderne med det traditionsbundne.  



!

! 53 

Teksten spørger i 1. kolonne ”hvad har Louisiana så at sige om subsaharisk Afrika?”, 

hvilket markerer at primærstemmen er Louisianas, gengivet af en journalist. Det er også 

Louisianas forestillinger om Afrika, der fremsættes, ikke kunstnernes egne. Dog 

afrunder teksten med at påpege, at udstillinger om Afrika i Danmark altid vil afspejle 

danske forestillinger, og det kommenteres i 6. kolonne, at det er ”en dansk udstilling, 

der ser på Afrika med danske øjne”. På denne måde undgår teksten at påsætte bestemte 

værdier på det ’afrikanske’ eller ’Afrika’, og teksten gør op med en simpel ’dem’ og ’os’ 

forestilling. Det sker til trods for, at artiklen modstiller ’den hvide mand’ 

med ’afrikaneren’, hvilket kan læses som en ironisk kommentar, da teksten siger, at ”det 

er mennesker, der konstituerer Afrika” (arkitekt Joe Osae-Addo citat), og at Afrika og 

afrikanere som sådan måske slet ikke findes. At teksten er opmærksom på Afrika som 

mangfoldigt og flertydigt, hvor afrikanere og afrikansk kultur ikke er ét hele, styrker en 

lige magtfordeling mellem det uhåndgribelige afrikanske og det danske billede deraf.  

Avisartikler er i sagens natur en monolog fra skribent til læser, men teksten søger 

grundlæggende at udfordre, inspirere og nuancere læseres billede af Afrika og har 

således en opdragende, forandrende klang. Afsender forventer, at læser opfatter Afrika 

som et tilbagestående kontinent ift. Vesten og trækker på elendighedsdiskurser såsom 

krig, flygtninge og sygdom, hvilket skaber en interdiskursiv relation mellem en 

opmuntrende urbaniseringsdiskurs og andre negative diskurser.  

Vurdering 

Teksten introducerer flere kunstnere ved navn og sted og gør op med idéen om og 

generaliseringen af Afrika som ét hele. Det samme giver sig til udtryk i 

interviewpersonernes citater, f.eks. ”i virkeligheden kan man nok heller ikke tale 

om ’det afrikanske’, da alle landene er vidt forskellige” (kurator Kjeld Kjeldsen). 

Særligt urbaniseringsdiskursen virker kritisk med hensyn til forsimplinger af det 

afrikanske og søger at give plads til en nye, positive og mangfoldige diskursive 

fremstillinger. 

5.1.2 Duedahl (2015): Den anden historie om Afrika. Jyllands-Posten 

Tekstbeskrivelse 

Tekstgenren er et interview, der bygger på et kulturelt aktualitetsprincip, som forklares i 

manchetten, nemlig at modejournalist Chris Pedersen vil fortælle om seks nye DRK-

programmer, der handler om afrikansk mode og kunst. Som situationel og intertekstuel 

kontekst nævnes Louisianas Afrika-udstilling og Foundation Cartiers udstilling i Paris 
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om kunst fra Congo, samt internationale medier som CNN, Style.com, Vogue og Elle, 

der har fokus på afrikanske designere og kunstnere. 

Teksten fremstiller Afrika som en ”kreativ vækstdynamo” i kontrast til ”den sørgelige 

historie om Afrika”. Det ’kreative’ danner ko-referentielle ordkæder gennem teksten 

med ord som hot stof, nyt, cool, bæredygtighed, stærke farver, vævede tekstiler, vilde 

print, vilde mønstre, powertøj, store headpieces og sanselig kropsbevidsthed, der 

således udgør et leksikalt felt. Dette sættes i kontrast til et skandinavisk, vestligt og 

internationalt modeudtryk ”med skarpe, minimalistiske silhuetter”. Ellers kredser 

teksten leksikalsk om globalisering med ord som international, vækstende, megabyer og 

massemedier. 

Tekstfortolkning 

Hensigten er at vise, at den vestlige modebranche kan lære af den afrikanske, 

skandinaver kan lære af afrikanere mht. kropslighed, tøjvalg og bæredygtighed, og 

globaliseringen har medført positive forandringer, som gør ’Afrika’ interessant. 

Det kreative leksikalske felt kan beskrives som en modetøjsdiskurs, som synes at være 

rimelig stereotyp, f.eks. afrikanske, vilde print og afrikaneres sanselige kropsbevidsthed. 

Her findes en dikotomisk ’os og dem’ opdeling mellem det vestlige og det afrikanske, 

f.eks. ”afrikanere påskønner kroppens former i stedet for at skjule og indsnævre den 

[som vestlige kvinder gør]”. Tekstens fokus på globalisering, som kan kaldes en 

globaliseringsdiskurs, synes mere præcis og nuanceret, f.eks. ”12 af de 26 mest 

vækstende lande i verden er afrikanske. Inden for de næste ti år vil der være 25 

megabyer i Afrika […] og de afrikanske unge kommunikerer med hele verden”. Teksten 

forklarer altså, at globaliseringen har medført urbanisering, nye handelsmuligheder, 

vækst og nye kommunikationsmuligheder. 

Interviewformen gør, at det kun er modejournalisten, der udtaler sig som ekspert, 

hvilket understreger modetøjsdiskursen. Teksten bærer desuden præg af forestillinger 

om, hvordan skandinaver og afrikanere er forskellige. Den dikotomiske opdeling ses 

flere steder, f.eks. vi i Skandinavien ønsker bæredygtighed inden for mode, og da man i 

Afrika ikke kender til highstreetkæders brug og smid væk-tøj, men investerer i gode 

tekstiler som skræddersys, er tøjet langtidsholdbart og bæredygtigt. Det synes 

problematisk med de diskursive forestillinger om ’de andre’. F.eks. fortæller teksten om 

de ”internationalt orienterede afrikanske designere”, som har et politisk projekt, da de 

vil fortælle en ny historie om Afrika, men designerne kommer ikke til orde i teksten. 
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Teksten forklarer, at tv-serien ønsker at fortælle en ny historie om Afrika. Det er dog 

uklart, om den historie skal vise, hvor anderledes det ’afrikanske’ er og dermed bidrage 

til en gængs Afrika-diskurs, der står i kontrast til alt vestligt, eller om den søger at 

forandre læseres syn på det ’afrikanske’ f.eks. ved at fortælle om det, vi har tilfælles29.  

I et enkeltpersonsinterview er det ikke muligt at inkludere designernes egne stemmer, 

hvilket forringer tekstens forandringspotentiale og gør den til reklame for et tv-program. 

Trods dette introducerer teksten programmerne, hvor designerne inkluderes med egne 

stemmer. Teksten åbner desuden for nye diskursive forståelser af Afrika som 

bæredygtig modetøjsproducent og som del af globaliseringen. At der refereres til 

modemagasiner og nyhedsmedier og deres fokus på afrikansk design understøtter 

modetøjsdiskursen og understreger medieopmærksomheden på Afrikakontinentet som 

et internationalt fænomen. 

Vurdering 

Teksten synes at ville opdrage gennem globaliseringsdiskursen. Den kan dog ikke se 

sig fri for at generalisere om ’det afrikanske’ som ét hele. Derudover er modstillingen i 

modetøjsdiskursen af det vestlige og det afrikanske stereotypisk. 

5.1.3 Dall (2015): Afrikanernes Afrika. Information 

Tekstbeskrivelse 

Tekstgenren er en reportage med helsides fotos, der f.eks. viser en kvinde derhjemme 

og en anden kvinde på marken, og indeholder kortere tekster om fire kvinders 

livssituationer i fire lande30. Tekstens aktualitetsprincip er geografisk og følelsesmæssigt 

betinget, da den ønsker at skabe medfølelse hos læsere, og hvor aktuelle emner som 

tørke i Kenya, ørkendannelse i Mali, klimaforandringer i Mozambique og flygtninge fra 

Sydsudan nævnes. 

Teksten har fokus på landområder og kvinder, der arbejder. Jeg identificerer leksikalske 

felter, der kredser om sanselige aspekter såsom lyden af hanegal, bål der knitrer og 

vanddunke der skvulper, synet af det afrikanske lys, den røde jord og farverne på tøjet, 

samt lugten af afbrændt plastik, trækul og krydrede dufte. Disse sanselige elementer 

beskrives som ”afrikanernes eget hverdagsliv”. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Denne tvivl sidder jeg stadig med efter at have set alle seks programmer på DRK, som blev sendt fra 
oktober-december 2015. 
30 Mozambique, Kenya, Uganda, Mali. 
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Tekstfortolkning 

Tekstens hensigt er at vise, at ”Afrika er mere og andet end konflikter og katastrofer”. 

Dog understreger teksten, at landområder har været plaget af Lords Resistance Army i 

Uganda og Boko Haram i Mali, men der er håb om en lysere fremtid, underforstået hvis 

Vesten hjælper Afrika. 

De leksikalske felter kan tolkes på flere måder. Udover at fortælle om smuk natur og 

sanselighed, fortæller de også om fattigdom, f.eks. hvor piger må hjælpe til i marken, 

selvom de burde gå i skole, og det vil jeg kalde en fattigdomsdiskurs. Blot én gang i 3. 

kolonne bliver fattigdomsdiskursen udfordret. Det handler om mobiltelefonen som 

betalingsmiddel, når kvinder henter vand, som de betaler for med en elektronisk nøgle 

via mobilen. Her søger diskursen ikke at vække medfølelse hos læsere eller sætte fokus 

på forskel mellem rig og fattig, men fortæller tværtimod om ny teknologi, mobile 

banking, som kom frem i Afrika før Danmark. Derudover er der en tydelig, stereotypisk 

kønsdiskurs, da reportagen omhandler kvinders arbejde i marken og i hjemmet, hvor 

kvinder bærer brænde på hovedet og henter vand, mens mænd rejser væk som 

migrantarbejdere, hvilket ligeledes indikerer uligheds- og fattigdomsdiskurser.  

Fotografen/skribenten har ”igennem mange år dækket historier i Afrika”, hvilket gør 

teksten umiddelbart pålidelig. Men samtidig er afsender det eneste diskursmedlem og 

den eneste stemme. Selvom afsender blot prøver at vise, hvordan afrikaneres liv er, så 

synes den også at diktere en bestemt opfattelse deraf, som understøtter Afrika-

diskursordnen. 

Teksten nævner flere afrikanske lande ved navn, men generaliserer ’det afrikanske’ som 

værende ét. I kraft af fattigdomsdiskursen bliver det understreget, hvor meget ’vi’ i 

Vesten har, og hvor lidt ’de’ i Afrika har, og således er der en tydelig magtubalance 

mellem det globale Nord og Syd i kraft af økonomiske forskelle. Fattigdomsdiskursen 

fungerer således ideologisk ved at reproducerer forskellene mellem ’vores’ og ’deres’ 

liv. Derudover forstærker foto og tekst tilsammen en idyllisk repræsentation af landlivet 

i Afrika og kvinder i arbejde. Fortællingen om kvinder i arbejde, kvinders funktion i 

landlivet og fattigdommen generelt reproducerer common sense forestillinger om 

afrikanske kvinder som en ensartet kategori 31 (Mohanty 2003; Arnfred 2007).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Portrættering af afrikanske kvinder som én konstitueret, sammenhængende gruppe med samme 
interesser og ønsker indebærer en universel forestilling om race- og køn (Mohanty 2003:222). 
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Vurdering 

Teksten bidrager ikke umiddelbart til forandring, når den understreger fattigdom og 

ulige magtforhold mellem fattige afrikanere og oprørsgrupper, mellem kvinder og 

mænd og mellem afrikanere og danskere. At den samtidig fortæller om hverdagslivet, 

uden at de portrætterede kvinder kommer til orde, kan kritiseres for at være ikke-

repræsentativt og upålideligt. 

5.1.4 Christensen (2015): Fremtidens forretning er afrikansk. Børsen 

Tekstbeskrivelse 

Tekstgenren er en kronik skrevet af Børnefonden. Teksten forsøger at gå i dialog med 

Børsens læsere ud fra et tidsmæssigt aktualitetsprincip om, at ”det gamle ”aid not 

trade”-dogme er på vej i historiebøgerne, og virksomhederne [nu] har fået øjnene op for 

Afrikas vækstpotentiale”. Teksten har intertekstuelle reference til Børsens sommerserie 

om Afrika (2015) og Dansk Industris Globaliseringsrapport med tema om Afrika (2014). 

Desuden refereres til FN-landenes nye 15 års udviklingsmål (vedtaget i september 

2015).32 

Teksten modstiller vækst på Afrikakontinentet med væksthungrende dansk erhvervsliv. 

Det leksikalske felt om vækst i Afrika indeholder fraser som: Stemningen skifter, 

kontinentet modner til forretning, vækstrater bugner, verdens højeste økonomiske 

fremgang og en forretningsmulighed. Det leksikalske felt om væksthungrende Danmark 

indeholder fraser som: Investeringer, risiko, legitimitet, værdi, samarbejde med 

udviklingsorganisationer, gevinst og afkast.  

Tekstfortolkning 

Tekstens ønsker at gøre op med, at Afrika har fået ”den kolde skulder af erhvervs-

Danmark”. Således er hensigten at gøre danske virksomheder ”modne til Afrika”, så 

fremtiden kan byde på flere samarbejder mellem danske virksomheder og 

udviklingsorganisationer i Afrika. Teksten mener, at disse samarbejder vil styrke 

virksomheders legitimitet og skabe varig værdi for investeringer – med et tydeliggjort 

mål om både at ”frelse verden” og ”skabe business”. Senere beskrives dette mål som at 

give mennesker i Afrika et godt liv og samtidig skabe vækst til egen fordel. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Lignende teksttype og -indhold findes bl.a. hos Ravn-Pedersen, Thomas & Karoline Rahbek, Verdens 
Bedste Nyheder (03.07.2015): Afrika kan brødføde sig selv om 15 år. Jyllands Posten, kronik. 
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Tekstens leksikalske felter kan karakteriseres som en forretningsdiskurs, som forklarer, 

at der stadig findes barrierer, f.eks. korruption, for investeringer i Afrika, men 

sammenligner barriererne med hvad dansk erhvervsliv mødte i Kina, Vietnam og 

Bangladesh for 20-30 år siden. Afsenders holdning er, at sikre investeringer ikke findes, 

og at virksomheder altid må afdække risici, og når først virksomheder investerer i 

Afrika, vil udviklingen følge med – særligt med udviklingsorganisationerne som 

partnere. Forretningsdiskursen bruges således til at minimere afstanden mellem ngo og 

virksomhed og åbne for dialog, hvilket understøttes af en argumentativ tekstkohærens. 

De centrale diskursmedlemmer er ngo’er, virksomheder og deres ansatte, som læser 

Børsen. Da kronikken vil åbne for diskussion og videre dialog, er virksomhederne ikke 

inddraget, men det er eksperter om Afrika til gengæld for at understøtte 

argumentationen. Kronikken bruges til at vurdere Afrika udefra i et internationalt, 

globaliseret perspektiv. Her tages ikke hensyn til, om ’Afrika’ ønsker dansk 

erhvervslivs indblanding. Til gengæld sættes Afrika i et positivt lys. Hensigten om at 

skabe mere dansk erhvervsinteresse for Afrikakontinentet og åbne for dialog mellem 

virksomheder og ngo’er understøttes af intertekstuelle referencer til Børsens 

sommertema, Dansk Industris Globaliseringsrapport og FNs udviklingsmål. 

Vurdering 

Tekstens forretningsdiskurs søger at bidrage til forandring, f.eks. hævdes det at Afrika 

ligner andre lande, når det kommer til investering. Det nævnes også, at vækstrater i 

nogle afrikanske lande er 7-10 procent, og at ’eksperter’ forudser en generel økonomisk 

fremgang på knap 6 procent frem mod 201833. Det tyder på en forandringsdiskurs, der er 

del af et større mål om at skabe social forandring på kontinentet og nye 

forretningsmuligheder. Ønsket om forandring understøttes af fokus på virksomheders 

samarbejde med udviklingsorganisationer, der bryder med ideen om, at business og 

velgørenhed bør være adskilt. Dette leder til en form for CSR-diskurs, som gennem sin 

tredobbelte bundlinje kan forandre synet på, hvad udvikling og investering i Afrika 

indebærer. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Verdensbanken har dog sænket vækstforventningerne til subsaharisk Afrika til 3,3 procent for 2016 og 
4,5 procent til 2017-2018 (Reuters Africa 2016). Samtidig bemærkes det, at eksperterne ikke nævnes ved 
navn, så denne ekspertviden kan kritiseres for at være upålidelig. 
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5.1.5 Andersen (2015): Afrika bliver fremtidens. Berlingske 

Tekstbeskrivelse 

Tekstgenren er en analyse, som vil forklare fremtidens rejsetrends ud fra 

turismeeksperters forudsigelser. Artiklen fortæller det vigtigste først, og således slås det 

fast i manchetten, at den voksende økonomi og politiske stabilitet på det afrikanske 

kontinent er grunden til, at Afrika bliver fremtidens turistmagnet. Der findes et 

leksikalsk felt omkring fremstillingen af Afrika som turistmagnet, der er præget af ord 

som sprogbarriere, afstand, tryghed, sikkert rejsemål, lokke flere om bord, uudforsket 

destination, uopdaget, nye steder, safariområder, imødekommende befolkning og 

rejseselskaber. 

Tekstfortolkning 

Tekstens hensigt er at vise, at hvor det før var umuligt at føle sig tryg i Afrika, er der nu 

politisk ro i mange lande pga. vækst, hvilket gør, at flere turister vil rejse dertil. 

Umiddelbart synes Afrika som ny turistmagnet at kalde på en turismediskurs, der dog 

er sammensat af forestillinger om et kontinent under udvikling og præget af en 

globaliseringsdiskurs. Teksten bærer præg af generaliseringer af Afrika som ét, dog 

nævnes flere specifikke lande som turistdestinationer34. Når teksten generaliserer om 

Afrika, bidrager generaliseringen til at fortælle om voksende afrikanske økonomier pga. 

globalisering og til at gøre op med ideen om, at alle afrikanske lande er udviklingslande.  

Medlemmer af turismediskursen er turismeeksperter fra universiteter og rejseselskaber. 

Derudover inddrages en journalist35, som har ”boet på kontinentet i 10 år”. Det 

understøtter umiddelbart tekstens pålidelighed, at der inddrages flere stemmer, som 

gengives ved navn og med brug af citater. Dog påpeger en turistbureaudirektør, at alene 

det at udpege og dermed iscenesætte Afrika som fremtiden gør, at folks opfattelse af 

Afrika vil ændre sig, og flere turister vil rejse til Afrika36. Denne holdning vidner om 

ulige magtforhold mellem forbrugere og virksomheder/medier, hvor sidstnævnte mener 

at have stor indflydelse på forbrugeres valg. Dog er forbrugere ifølge 

diskursanalyseteorien ikke passive subjekter (Fairclough 1992), men i stand til at 

omdanne de holdninger og strukturer, de bliver mødt af. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Namibia, Botswana, Zimbabwe, Kenya, Tanzania og Zambia.  
35 Journalist Louise Winfeld-Høeberg har været udenrigskorrespondent for Weekendavisen i Afrika. 
36 ”[…] alene det, at Afrika bliver udpeget som en kommende turistmagnet, vil betyde, at folk vil rejse 
dertil” (Adm. dir. i Livingstone Safari Carsten Mejlgaard Jensen citat). 
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Vurdering 

Afrika kobles med fremtiden, og den positive vinkling af kontinentets økonomiske 

vækst og politiske stabilitet synes at bidrage til en forandringsdiskurs, som primært 

udspringer af globaliseringsdiskursen. Denne diskurs er koblet til turismediskursen, 

der søger at åbne muligheder for danske turistbureauer i Afrika og bidrager til 

forandring ved at forsøge at iscenesætte Afrika som ’det fremtidige’ over for forbrugere. 

5.2 Diskursanalysefund 

Ud fra diskursanalyserne af de fem artikler, temaoversigterne, interviewet på Louisiana 

med kurator Mathias Ussing Seeberg (2016) og foredraget af professor i Afrikastudier 

Holger Bernt Hansen (2015) vil jeg nu opsummere tre markante diskursive træk, som 

jeg mener er tilstede i dansk medieportrættering generelt. 

Først og fremmest synes Afrikakontinentet at blive fremstillet som et ”kulturelt 

kraftcenter til global inspiration” (Ifversen 2015). Denne fremstilling ses i analysen som 

en udstillingsdiskurs (Drengsgaard 2015) og en modetøjsdiskurs (Duedahl 2015).  

Det er også værd at lægge mærke til fokus på, at storbyerne vokser, hvor urbaniseringen 

sker så hurtigt, at der dannes uformelle boligområder (positivt ladet) eller slumområder 

(negativt ladet) i byerne (Hansen 2015; Seeberg 2016). Storbyfortællingerne ses i 

analysen både som globaliserings- og urbaniseringsdiskurs (Drengsgaard 2015; Duedahl 

2015), hvilket kan kontrasteres med fattigdomsdiskursen (Dall 2015).  

Også en fremstilling af Afrika som fremtiden og som ”det nye Afrika” (Bejer 2015; 

Hansen 2015) er tilstede. Det skyldes givetvis stor vækst på kontinentet, der bl.a. skaber 

nye markedsmuligheder. Fremstillingen kan kædes til globaliserings-, forretnings- og 

turismediskurser (Duedahl 2015; Christensen 2015; Andersen 2015). 

Jeg vil nu opsummere nogle konkrete fund fra diskursanalyserne. I teksterne finder jeg 

følgende konstruktioner, som jeg mener har common sense karakter, der er 

problematiske, fordi de bidrager til en reproduktion af den negativt ladede Afrika-

diskursorden:  

• Den generelle Afrika-diskurs beskriver Afrika som ét ensartet hele og den 

afrikanske kultur/afrikanere som en homogen kategorisk størrelse. Herved opstår 

en generaliseringsproblematik. I stedet bør man fokusere på specifikke lande, 

steder og kulturer (Seeberg 2016). 

• Dikotomiske sproglige par f.eks. ’det afrikanske’ og ’det vestlige’ samt ’det 

vilde’ og ’det strømlinede’ findes, hvilket leder til stereotype portrætteringer. 
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Man bør slippe modsætningsparrene og åbne op for en polycentrisk og flertydig 

tilgang til, hvad der er afrikansk og vestligt (Mohanty 2003; Dolan 2005; 

Arnfred 2007). 

• Portrætteringer af fattige afrikanere i naturskønne områder synes 

problematiske, når de portrætterede mennesker ikke selv får mulighed for at 

udtale sig om deres liv. Denne type storytelling kan kritiseres for at fastholde 

mennesker i magtstrukturer, hvor de ikke har et valg og dermed 

misrepræsenteres og undertrykkes (Boje & Khan 2009). 

Til gengæld finder jeg følgende positive diskursive fremstillinger, som jeg mener kan 

bruges som forandringsdiskurser i kulturel branding af CSR-brands, Fairtrade-varer og 

virksomheder med produktion i Afrika. 

• Afrikakontinentet som et kulturelt kraftcenter med fokus på specifikke 

afrikanske kunstnere og designere. 

• Afrikakontinentet som vækstmotor og international markedsplads med 

fokus på kreative, innovative løsninger f.eks. mobilens funktion som GPS, bank, 

socialt medie mv. 

• Afrikakontinentet som fremtiden, f.eks. med diskussioner af, hvordan 

fremtidens udviklingsarbejde kommer til at se ud. Hvordan kan business og 

velgørenhed kobles på fornuftig vis – hvor virksomheder som tager socialt 

ansvar og samtidig tjener penge i stigende grad synes at være en legitim diskurs 

(Holt 2002).!!  
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6. Diskussion  

Jeg vil nu diskutere, hvordan kulturel branding-teori kan forenes med CSR-

kommunikation og fairtrade-praksisser for at skabe dialog mellem brands og forbrugere 

– og hvordan dette kan ske med udgangspunkt i branding af varer fra Afrikakontinentet. 

Som afrunding på dette kapitel diskuterer jeg, om kulturel branding og virksomheders 

sociale ansvarlighed kan anskues som to sider af samme sag. 

6.1 Branding, CSR, Fairtrade og Afrika 

I kapitel 3 har jeg vist, at kulturel branding-teori fletter postmoderne teori og 

forbrugerkulturteori ind i brand management-tilgangen. Gennem forståelse af 

forbrugerkultur og postmoderne samfundstilstande søger branding-tilgangen at finde 

kommunikative ’huller’, dvs. disruptions, som brands kan udfylde med betydning. 

Kulturel branding retter sig mod massemediekulturen og søger gennem ekstern 

kommunikation at udbrede identitetsmyter til forbrugere. Brandingen rettes mod 

politiske forbrugergrupper, da det forventes, at de har størst indflydelse på 

forbrugerkulturen og på hvilke brands, der bliver set som ansvarlige, autentiske og 

legitime. Jeg har foreslået en kobling til CSR-kommunikationsfeltet og pointeret, at det 

benytter de samme centrale begreber som kulturel branding-teori – autenticitet, 

troværdighed, ansvarlighed og legitimitet. CSR-studierne har bidraget med viden om, 

hvordan forbrugere opfatter CSR-kommunikation. Det er således interessant at se, at 

forbrugere forventer mere information om virksomheders ansvarlighedsinitiativer og 

ønsker, at disse har personlig relevans samt forklarer virksomheders kompetenceevne til 

at forbedre lokale og globale levevilkår. 

I kapitel 4 præsenterede jeg Fairtrade som eksempel på CSR med fokus på den sociale 

dimension. Jeg viste, at der er fare for, at den alternative, aktivistiske del af fairtrade-

bevægelsen bliver udvandet til fordel for en kommercialisering, som primært skaber 

økonomisk vækst. En sådan udvanding med fokus på den økonomiske CSR-dimension 

af fairtrade kan gøre Fairtrade og CSR-brands ikke-autentiske for politiske og etiske 

forbrugere, hvilket kan skabe et legitimeringsproblem. 

I kapitel 5 analyserede jeg aktuelle positive Afrika-diskurser som en kulturel disruption. 

Diskursanalysen gjorde mig i stand til at se på mytemarkeder (Holt 2004) i form af 

diskurser, der både omfatter kulturelle spændinger og ideologiske træk, samt sproglige 

udsagn fra diskursmedlemmer, hvilket blot er én måde at indsamle kulturel viden på. 
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Viden om forbrugeres forhold til CSR og Fairtrade bidrager i specialet til at løfte 

kulturel branding ud af sin teoretiske forankring i brand management og gør det muligt 

at se på strategiske anvendelser af tilgangen, når man skal markedsføre CSR-brands til 

forbrugere. Følgelig kan jeg påpege forbrugertendenser, som Fairtrade-virksomheder og 

virksomheder med fokus på CSR kan bruge i deres kommunikation og dialog med 

kunder: 

• Positiv og diskursiv politisk forbrugerisme har fokus på ansvarlige 

virksomheder og politiske forbrugere bruger egen tid på at kommunikere om 

virksomheders CSR-aktiviteter til andre forbrugere, hvilket skaber word-of-

mouth-værdi og åbner for dialog (afsnit 3.2). 

 

• Etiske og politiske forbrugere har ofte globale mindset og højere retfærdigheds-

følsomhed over for verdenssamfundet. Disse forbrugere genkender CSR-brands 

og Fairtrade-mærket og ønsker at gøre en forskel gennem forbrug (afsnit 4.2). 

Mere specifik information om konkrete aktiviteter efterspørges bl.a. til 

dialogbrug (afsnit 3.3.1). 

 

• Andre forbrugersegmenter køber Fairtrade med henblik på selviscenesættelse, 

identitetsskabelse og for at udmærke sig fra andre (afsnit 4.2). Det er derfor en 

fordel, hvis produkter og CSR-aktiviteter har personlig relevans og bidrager til 

velvære for forbrugerne og lokalsamfundet (afsnit 3.3.1). 

 

• Blandt nye Fairtrade-forbrugere synes manglende tillid til og viden om etiske, 

ansvarlige brands at være en problem (afsnit 4.2). Virksomheder bør fokusere på 

specifikke kompetencer mht. CSR-aktiviteter og benytte en faktuel, præcis 

kommunikationsform (afsnit 3.3.1). 

 

• Danske virksomheder med produktion i Afrika, kan med fordel gøre brug af 

forandringsdiskurser i dialog med etiske og politiske forbrugere (afsnit 5.2). 

Dialogen kan foregå i kronikform, chatrum, på sociale medier, til events m.m. 

Forbrugerne opsøger selv i stigende grad informationer, dog i mindre grad på 

virksomheders egne medier (afsnit 3.3.1). 
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• Pluraliteten og diversiteten hos forbrugere bør anerkendes. Der findes ikke ét 

homogent segment bestående af etiske, politiske forbrugere (afsnit 4.2).  

Jeg har endnu ikke adresseret spørgsmålet om, hvor centrale dialogrum findes mellem 

virksomheder og forbrugere. I afsnit 3.3.1 viste jeg, at forbrugere oftest opfanger CSR-

kommunikation på emballage, TV, i aviser og magasiner. I kapitel 4 var fokus på 

Fairtrade-fødevarer i supermarkeder, hvor kommunikationen primært foregår på 

emballagen (Yamoah et al. 2014). Kommunikation på emballage, TV, i aviser og 

magasiner er selvsagt udpræget monologbaseret. Dialog i et supermarked kan dog 

foregå til events eller smagsprøveuddelinger, men generelt er mulighederne begrænsede 

(Andersen 2011). Man kan derfor spørge, om typiske Fairtrade-fødevarer såsom 

bananer, kaffe, te, sukker og chokolade er sværere at indgå en dialog omkring end tøj 

eller møbler (Yamoah et al. 2014). Det kan tænkes, at des mere generisk et produkt er, 

des vanskeligere er det at skabe en åben dialog med forbrugere omkring det (Hooley et 

al. 2012). Bhattacharya & Sen (2010) mener, at CSR-kommunikation – og jeg tilføjer 

Fairtrade-kommunikation – i stigende grad bør foregå online på sociale medier, hvor 

forbrugere kan dele brandindhold mellem sig. 

6.2 Forbrugere som betydningsskabere 

Forbrugerne i CSR-studierne synes kritiske over for, når virksomheder står som direkte 

afsendere på branding, og de vil helst høre om CSR fra ’neutrale’ kilder såsom 

nyhedsmedier og ngo’er (Hooley et al. 2012). Den personlige identitetsskabelse og 

iscenesættelse synes desuden vigtig for forbrugere ifølge både CSR- og Fairtrade-

studierne, og det tyder på, at forbrugere ønsker selv at tillægge brands betydning (se 

desuden Kates 2004 og Arvidsson 2005). Det kan derfor tænkes, at dialogen omkring 

CSR-brands – for at styrke et autentisk image – kunne foregå forbruger-forbruger 

imellem, f.eks. på sociale medier i online fællesskaber, hvor virksomheder ikke blander 

sig og i stedet indtager en observerende rolle.  

Det er ikke en helt ny idé, at virksomheder bør være varsomme med at skabe brandfora 

rettet mod forbrugergrupper, hvor de selv står på som afsendere (Arvidsson 2005, 2008). 

Arvidsson (2005) konstaterer, at brand managers i dag konstruerer fysiske og virtuelle 

dialogrum i det offentlige rum, f.eks. Facebook-grupper med et brands navn. Men det er 

kun inden for rummenes struktur, at forbrugerne er frie til at konstruere betydninger. 

Fællesskaberne omkring brands er således kunstige, da de er iscenesatte, og den 

kreative, spontane betydningsskabelse blandt forbrugere begrænset. Det etiske overskud 
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omkring brands, dvs. socialiteten og frivilligheden til at danne betydninger blandt 

forbrugere, må derfor anskues fra et nyt perspektiv, hvor forbrugere stilles helt frie til at 

gøre med og sige om brands, hvad de vil, uden påvirkning fra virksomhederne selv.  

Dette understøttes af kulturel brandings fokus på forbrugere som betydningsskabere. Til 

trods for dette fokus peger Fournier et al. (2008), Holt (2002-2005) og McCracken 

(1986) kun på virksomhederne og andre kulturelle forfattere såsom massemedierne som 

betydningsdannelsesinstitutioner. Det lader til, at de overser forbrugerne! Og så 

alligevel mener de, at brands må have to særskilte betydninger: De kollektive og de 

personlige. Disse betydninger skabes gennem forbrug af individer i livsverden, og det 

understreger forbrugeres centrale rolle. Desuden er det forbrugerne, der skaber brands’ 

image, og dermed bliver de herrer over, om dette image er autentisk. Ifølge teorien 

opstår det autentiske i kraft af, at forbrugere tager et produkt til sig, indsætter det i en 

personlig kontekst og tillægger det betydning (Holt 2004). Det vil også sige, at først når 

forbrugere giver et brand en personlig stemme opfattes det som en legitim dialogpartner. 

Lad mig påpege, at Holt (2004) lægger vægt på, at brands må udvikle sig løbende. Det 

er derfor netop i de kontinuerlige betydningsskabelsesprocesser, der foregår mellem 

forbrugere, at brandhistorier udvikler sig og fastholder sin aktualitet, autenticitet og 

legitimitet. 

Nye netværkstilgange til branding har også påpeget, at online forbrugerfællesskaber 

opstår af sig selv, hvor brands spontant indgår, og hvor forbrugere skaber relationer til 

brands som led i en iscenesættelse og udmærkelse fra andre, f.eks. ’jeg spiser 

økologiske varer fra Urtekram, fordi det er bedre for miljøet’ (the community approach, 

Heding et al. 2009; Fournier & Lee 2009; Fournier & Avery 2011). Budskabet i 

netværksbranding er, at virksomheder bør observere fællesskaberne i stedet for direkte 

involvering. Når brands forsøger aktivt at bidrage til dialog, kan der nemlig opstå 

kritiske reaktioner, hvor brands interaktion opfattes som en kolonisering af 

livsverdensfællesskabet. En relevant branding-mekanisme synes her at være stiltiende 

branding, hvor meningsdannere blogger om et brand og produktet bag. 

Brandbetydninger opstår dog ikke ud af det blå. Virksomheder er nødt til at bidrage med 

informationer om brands, produkter og CSR-aktiviteter, og disse informationer må 

optræde i forbrugeres livsverden, før de kan blive tillagt personlige betydninger. Derfor 

vil jeg nu diskutere, om virksomheder kan bidrage til forbrugeres livsverden uden at 

kolonisere den.  
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6.3 CSR-brands som dialogpartnere  

Kulturel branding-teori lægger ikke skjul på, at hensigten med branding-aktiviteterne er 

at konstruere kulturelle betydninger, der bidrager til og indvirker på forbrugerkulturen. 

Det skal ske med brandet i centrum som social kategori, der binder sociale grupper 

sammen, f.eks. omkring globale værdier og lyst til at gøre en forskel i verden. Branding 

søger hermed at forankre sig i forbrugeres livsverden, hvorved behovet for legitimering 

af brandingsystemet opstår. Virksomheders behov for legitimering skal efter Habermas’ 

opfattelse forstås som et behov for at fremstå meningsfuld (Lange 1992:130).37 

Holt (2002) mener, at forvrængede, dikterende marketingkommunikation i en 

postmoderne tid udfordres af de politiske forbrugere og antibrandingbevægelsen. Holt 

mener ikke, at virksomheder skal frygte antibrandingbevægelsen, måske fordi culture 

jamming og andre antibrandinginitiativer understreger brands’ ikoniske status (Holt 

2002, 2003; Thompson et al. 2006). De skal tværtimod lade sig inspirere deraf og selv 

udføre refleksiv, kreativ branding forankret i samfunds ideologiske og kulturelle 

spændinger. Trods den noget uklare fremgangsmåde i en sådan branding-strategi 

afrunder brandteoretikere med at foreslå, at man som virksomhed skal agere som en 

ansvarlig samfundsborger, og at det er gennem opnåelsen af et ansvarligt brand-image, 

at man opnår kulturel autenticitet og legitimering hos forbrugerne. Derved opstår en 

direkte forbindelse til CSR-feltet (Holt 2002-2005; Kates 2004; Schroeder 2005; 

Thompson et al. 2006; Fournier et al. 2008 m.fl.). 

Kulturel branding-teori opfordrer simpelthen virksomheder til at skabe CSR-brands! 

Dette svarer dog ikke på, hvordan brands på en legitim måde kan tage del i livsverden. 

Holt svarer heller ikke på, hvordan man undgår forvrænget kommunikation, med 

mindre han mener, at virksomheder alene ved refleksiv, kreativ branding kan skabe et 

kommunikativt fællesskab, hvor oplysning, rationalitet og frigørelse forbliver reelle 

størrelser (jf. Habermas 1975). Kulturel branding-teori argumenterer, at det er ved at få 

brandet til at indgå fysisk i forbrugergrupper, at brandmyter bliver accepterede. Når 

brands indgår i såkaldte populistiske grupper, opnår virksomheder brand- og branding-

legitimitet, fordi de populistiske grupper af andre forbrugere opfattes som autentiske og 

ikke-profitorienterede (Holt 2004). Det synes dog problematisk at påstå, at man kan 

placere eller skræddersy sit brand til forbrugergrupper og dermed uden videre blive 

accepteret. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Legitimitet og legitimering henter Habermas fra Weber. Legitimering er udtryk for det behov, som 
enhver magt har for at retfærdiggøre sin magtudøvelse (Lange 1992:127f). 
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Kates (2004) foreslog, at kognitiv brandlegitimitet kan opstå, når virksomheder opnår 

kulturelle fit med samfundets institutioner og forbrugergruppers mærkesager. Dette 

foregår ved at identificere uoverensstemmelser i systemet, som virksomheder kan rette 

op på, f.eks. ved at forbedre handelspraksisser for fairtrade. Virksomheder med fokus på 

CSR kan således opnå kognitiv brandlegitimitet gennem konkrete sociale og 

miljømæssige aktiviteter som igangsættes, hvis disse accepteres af og engagerer 

forbrugere. Kates foreslog også, at moralsk brandlegitimitet kan opstå, når forbrugere 

vurderer, at et brand er til gavn for samfundet og for forbrugerne. Hvis det lykkes 

virksomheden at gøre CSR-aktiviteten personlig relevant for forbrugere, kan moralsk 

legitimitet blive tilskrevet et brand. Legitimitet af både kognitiv og moralsk karakter 

kan kun opstå i livsverden, der er verden set fra individers positioner, og hvor 

integrationen af noget (et brand, en vare) bygger på konsensus mellem parterne 

(Habermas 1975). Det skyldes, at systemet ikke af sig selv stiller krav til legitimitet. 

Fokus er derfor på forbrugeres accept af et brand i deres livsverden, hvor livsverden er 

et mødested for mennesker, men også for forbrugere og virksomheder. Accepten og 

legitimeringen af et brand sker gennem dialog i det offentlige rum. Således er 

livsverden som offentligt rum et flertydigt mødested, hvor systemet indgår, uanset om 

man ønsker det eller ej (Habermas 1985). 

Legitimeringen af branding-aktiviteter i samfundet kan opretholdes og fornyes gennem 

kulturel produktion (Habermas 1981 i Lange 1992). Men hvis ikke den kulturelle 

produktion af kulturel viden sker gennem en fælles anerkendelse af gyldigheden i 

sproglige udsagn, som bygger på rationelle begrundelser, kan der opstå ”forvirring om 

vidensrationalitet, dvs. om hvad der er gyldig viden, og det vil ifølge Habermas bevirke, 

at den kommunikative konstruktionsproces svigter, og at samfundets institutioner ikke 

opnår den nødvendige legitimitet” (Lange 1992:126). Virksomheder må møde 

forbrugere i det offentlige rum og gradvist forhandle legitimiteten af 

brandkommunikationen gennem en herredømmefri dialog (Habermas 1975, 1985). 

Denne dialog kan finde sted i fysiske eller virtuelle dialogrum som del af 

forskelligartede brandevents såsom konkurrencer, koncerter og festivaler.  

Lange (1992:126f) har skabt en figur over legitimeringssammenhænge – dvs. dialogen i 

det offentlige rum – mellem system og livsverden (ud fra Habermas 1981). Tallene i 

parentes på figur 5 angiver rækkefølgen fra, at noget nyt i systemet træder ind i 

livsverden, til at det bliver en legitimeret del deraf. 
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Figur 5. Legitimeringssammenhænge mellem system og livsverden (Lange 1992:127). 

”Ifølge Habermas resulterer en ny systemkomponents vellykkede forankring i 

livsverdenen (dvs. med opnåelse af legitimitet) i en kulturel reproduktion af samfundet 

under hensyntagen til den nye systemkomponents funktionelle krav” (Lange 1992:126). 

Det betyder, at det er muligt at bedrive kulturel branding i det offentlige rum og bidrage 

med ny viden til livsverdenen. Men det bevirker en nedbrydning af branding som 

system, da virksomheder ikke bestemmer, hvordan brandingen opfattes, og hvilke 

betydninger der bliver del af livsverdenen. Samtidig, som led i legitimeringen af 

brandingen, reduceres livsverden til et ’subsystem’, hvor styringsmidler som penge og 

magt får større indflydelse på livsverdenens strukturer (Ibid.; Habermas 1975). Der 

foregår således en mediatisering mellem system og livsverden, der er uundgåelig for at 

forståelser af den nye branding-komponent kan sættes i spil blandt individer, og for at 

betydninger kan forhandles og kritiseres i en herredømmefri dialog (Habermas 1975, 

1981, 1983). 

Inddragelse af systemkomponenter kan altså foregå uden en kolonisering af livsverden. 

Og ligesom Askegaard (2006) har påpeget, at forbrugeres relationer med brands bør 

anskues som en dynamisk, dialektisk relation, bør livsverdenen og systemet indgå i en 

dialektisk forbindelse. For at opnå legitimitet må virksomheder dog opføre sig stabilt og 

forudsigeligt og trække på tilgængelige verdensbilleder (Lange 1992). En virksomhed 

kan således trække på kulturelle disruptions i samfundet og forandringsdiskurser i 

dialog med sine kunder, men man kan ikke opfinde disruptions uvilkårligt. Jeg 

påpegede i diskursanalysen, det er problematisk at tro, at forbrugere påvirkes direkte af, 

hvad aviser og virksomheder skriver (Fairclough 1992). Virksomheder og 

nyhedsmedier kan ikke diktere forbrugeropfattelser. Det betyder dog ikke, at 

virksomheder skal træde helt ud af det offentlige rum. Dette ville nemlig medføre, at 
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vigtige styringsaspekter i samfundet gik tabt. Styringsaspekterne ses her som brands og 

Fairtrade-certificeringen, der fungerer som forenklingsværktøjer, som gør det lettere for 

forbrugere at afkode, hvad brands står for, om de er til gavn for individet og samfundet, 

samt hvilke identitetsmyter de bidrager med. Det synes tilmed særligt vigtigt for brands 

at fungere som forenklingsværktøjer i en postmoderne tid (Andersen 2011; Østergaard 

2016). 

Opsummerende mener jeg, at hvis virksomheder ikke indgår i dialog med forbrugere i 

det offentlige rum og derigennem forholder sig til forbrugeres livsverden, mister 

forbrugere styring og viden, som de kan bruge til betydningsskabelse, og brands 

ophører med at bære kulturelle betydninger. Brands bør derfor indgå i livsverdenen, dog 

må man som virksomhed konstant forhandle brandlegitimiteten. Branding-mekanismer i 

denne sammenhæng kunne være livsverdensanbringelse, hvor et brand placeres i et 

subkulturelt miljø eller skræddersyning, hvor et brand skræddersys til en social 

bevægelse eller subkultur – med ovenstående overvejelser in mente.  

6.4 Storytelling ansvarlighed 

Eftersom jeg har valgt at arbejde med fairtrade-praksisser og Afrika-diskurser, opstår et 

behov for at diskutere branding af social ansvarlighed, herunder repræsentationer af den 

afrikanske ’anden’. I min diskursanalyse var de vigtigste kritikpunkter, at Afrika ofte 

bliver opfattet som ét, og at stereotype portrætter af og reproduktive diskurser om 

Afrika stadig findes i danske nyhedsmedier anno 2015.  

Klein (2000:242ff) har kritiseret den globale mærkevareproduktion 38  for, at 

produktionsarbejdere bliver usynlige, og forbrugere kun kan se mærkevareproducenten 

som afsender på branding. Jeg skitserer Kleins kritik af mærkevareproduktionssystemet 

således: 

Forbrugere !  Mærkevareproducent ! (Afstand)"  Vareproducent !  Produktionsarbejdere 

Figur 6. Afstanden mellem produktionsarbejdere i Syd og forbrugere i Nord. (Egen skitse) 

Klein (2000) mener, at forbrugere i stigende grad stiller krav om repræsentation. Det ses 

i antibrandingbevægelser, som kæmper for produktionsarbejderes ret til bedre 

repræsentation i nyhedsmedier, på produkter o. lign. Kritikken går på, at når social 

ansvarlighed og CSR-aktiviteter i Afrika bliver markedsført, har virksomheder 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Med udliciteringer, ordrebaseret produktion via underkontrakter samt zonearbejdere med lave lønninger 
mv. (Klein 2000:242ff). 
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kommunikativ magt over producenterne i Afrika, idet producenten ikke kommer til orde 

eller kan indgå i dialog med forbrugerne (Boje & Khan 2009). 

Repræsentationer af ’udviklingslande’, ’tredjeverdensarbejdere’, ’Afrika’ og ’afrikanere’ 

synes arbitrært konstrueret, men ikke desto mindre er de almindelige i vestlige diskurser 

(Mohanty 2003). Repræsentationerne synes at have en legitimeret autoritet, som 

bidrager til opretholdelse af vestlig kulturimperialisme og understøtter den dominerende 

idé om vestlig hegemoni. ’Afrikanere’ bliver generelt positioneret som én gruppe, 

hvilket fastholder struktureringen af afrikanere og vesterlændinge som kategorier, 

der ”gensidigt udelukker hinanden og tilsammen fungerer udtømmende: ofrene og 

undertrykkerne” (Ibid.:227). Det er problematisk, da det forudsætter, at disse emner 

udgør en ahistorisk, universel enhed, hvor ’afrikanere’ er en underordnet kategori 

ift. ’vesterlændinge’. 

Boje & Khan (2009) mener, at CSR-historier og branding skal være mere retvisende, 

samt at produktionsarbejdere skal have en tydelig(ere) stemme. Virksomheder skal 

holdes ansvarlige for de historier, de fortæller, for de markedsfører ikke kun produkter, 

men også mennesker, og de må huske på, at de som de eneste kan give arbejderne 

stemmer. Hvis ikke virksomheder handler, vil ingen givetvis handle, og de kan derfor 

blive skyldige i at danne idylliserende og stereotypificerende repræsentationer, mener 

Boje & Khan. Virksomheder må derfor stå til ansvar for deres CSR-historier, hvilket 

forskerne kalder storytelling ansvarlighed (Ibid.:10-23). Boje & Khan (2009) påpeger 

dog, at ansvaret for mere retvisende CSR- og Fairtrade-portrættering er flerbenet og 

inkluderer virksomheder, aktivister, journalister m.fl. Uden retvisende repræsentationer 

og portrætteringer opstår mangel på autenticitet og troværdighed, særligt i en 

globaliseret, postmoderne og fragmenteret tid, hvilket kan medføre 

legitimeringsproblemer (Ibid.).  

6.5 Kulturel branding og virksomheders sociale ansvar 

Inden jeg konkluderer på baggrund af specialets problemstilling, vil jeg diskutere 

koblingen af kulturel branding og virksomheders sociale ansvar. Jeg nævnte ovenfor, at 

kulturel branding-teori opfordrer virksomheder til at skabe CSR-brands, hvilket skal 

forstås som, at virksomheder bør agere som gode samfundsborgere. Kates (2004) og 

Holt (2002) kalder disse brands for citizen-artist-brands, hvilket betyder at brands både 

skal engagere sig i CSR og samtidig være kunstneriske. Jeg vil ikke gå ind i en 

kunstdiskussion her, men i stedet spørge, hvad der sker, når et brand ’bærer på’ og 
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brander CSR-aktiviteter. Gælder det for CSR-brands, at perception is reality, eller kan 

det tænkes, at CSR-brands har en mere substantiel dimension end konventionelle 

brands? 

I de kulturelle branding-diskurser opfattes brands som immaterielle konstruktioner, der 

får betydning i kraft af virksomheders identitet formidlet i bl.a. nyhedsmedier og i kraft 

af forbrugeres betydningsskabelse og brand-image opfattelser. I teorien bliver brands 

således til sociale kategorier og nærmest til levende subjekter igennem de 

brandopfattelser og -konstruktioner, der skabes mellem mennesker. Klein (2000) 

kritiserer den konstante ekspansion af branding og marketing, hvor enorme budgetter 

bliver brugt på at fylde det offentlige rum med immaterielle brandkonstruktioner. Ved at 

hævde at CSR-brands ikke er rent immaterielle, men tværtimod indeholder konkrete 

substantielle CSR-aktiviteter er det muligt at modsætte sig Kleins kritik.  

Marketingfolk kæmper om at differentiere sine produkter og brands, og det er værd at 

huske på, at der er forskel på produktkategorier, f.eks. på fødevarer og sko (Hooley et al 

2012). Generiske og konventionelle produkter såsom kaffe synes sværere at brande end 

f.eks. gummisko (Ibid.; Andersen 2011). I denne sammenhæng fungerer Fairtrade-

mærket og CSR-aktiviteter som produkt-differentieringer (Borgerson & Magnusson 

2006). Disse differentieringer giver brandet både immaterielt og materielt indhold. Der 

er dog andre materielle dele og marketingfaktorer end Fairtrade- og CSR-aktiviteter i et 

produkt, som er vigtige for forbrugere, og det er især smag, kvalitet, tilgængelighed og 

pris (jf. afsnit 4.2). Forbrugere synes således at kræve substans i produkterne. Dette 

leder mig frem til at argumentere for, at brands i dag bør rumme substantielle 

dimensioner og ikke kun immaterielle betydninger – særligt når det gælder Fairtrade-

fødevarer i supermarkeder.  

Branding må følgelig få produktets substans tilbage i brandet. Det kan ske gennem en 

ny form for branding, som man kunne kalde kulturel CSR-branding, og som tilfører 

brands substans i kraft af virksomheders konkrete CSR-engagement. Her kan 

brandingen bestå af dialogskabelse og udveksling af ærlig viden om CSR-aktiviteter. 

Dialogskabelsen betragtes her som legitimeringsprocessen for et CSR-brand, hvor CSR-

aktiviteterne er styringskomponenterne, der forhandles mellem systemet og individer i 

livsverdenen. Ved at give CSR-aktiviteterne en central plads i brandingen gør det 

brandet til et forenklingsværktøj på et dokumenteret grundlag, som forbrugere kan 

anvende i beslutnings- og forbrugsprocesser. Brandet bliver således fritaget fra en 
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forvrænget marketingkommunikation, der koloniserer det offentlige rum med 

immateriel betydning (Klein 2000), og tilbage står det enkle brand; selve produktet. 

Inddragelse af CSR og Fairtrade i kulturel branding dekonstruerer på denne måde 

branding- og marketingdisciplinerne, fordi brands ophører med at være rene 

immaterielle konstruktioner, som skabes udelukkende gennem markedsføring 

(Borgerson & Magnusson 2006). Dette kan markere en ny vægtning i brand 

management og marketing med fokus på CSR-substans og produktet i sin enkelhed.  

Forskerne i kulturel branding har påpeget, at forbrugere i stigende grad er kritiske over 

for branding-aktiviteter (afsnit 3.1), og at dette skyldes postmoderniseringen af 

samfundet, fordi det har decentraliseret markedslogikken og fragmenteret systemet. 

Behovet for substans synes ikke mindre i postmoderne samfund, hvor betydning er et 

flertydigt begreb, og hvor der er behov for forenklingsværktøjer, som forbrugere kan 

læne sig op ad i deres identitetsskabelse. CSR-brands kan her i kraft af deres 

substantielle dimensioner og tilhørsforhold med samfund lokalt og globalt få en mere 

legitimeret stemme end rent immaterielle brands. 
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7. Konklusion 

Jeg vil nu konkludere på min problemstilling – kan kulturel branding ved hjælp af CSR-

kommunikation føre til, at CSR-brands bliver opfattet som legitime dialogpartnere af 

forbrugere? For at overskueliggøre mine fund er konklusionen delt op i tre dele, som 

bygger på tre diskussionsafsnit. Hver del omhandler et identificeret legitimerings-

problem, som kan opstå ved kulturel branding af CSR-brands og Fairtrade-varer fra 

Afrikakontinentet. Legitimeringsproblemerne er typificeringer, som dermed er 

simplificerede, men de giver indblik i, hvad virksomheder bør hæfte sig ved i dialog 

med kunder for at blive opfattet som legitime dialogpartnere. Ved at se på 

legitimeringsaspekterne kan jeg svare på min problemstilling i tre delkonklusioner. 

7.1 Forbrugere som betydningsskabere 

Det første legitimeringsproblem omhandler brands’ direkte involvering i 

forbrugerfællesskaber, som kulturel branding foreskriver. Involveringen kan opfattes 

som en kolonisering af livsverden, når dialogrummene struktureres af virksomhederne. 

Mit studie af CSR og Fairtrade samt kulturel branding-teori har vist, at forbrugere 

spontant danner fællesskaber – virtuelle som fysiske – omkring CSR-brands, men at 

forbrugere selv vil skabe brandbetydninger. På baggrund heraf konkluderer jeg, at 

forbrugere i brandfællesskaber bør stilles frie til at gøre med og sige om brands, hvad de 

vil uden direkte involvering fra virksomheder. Dette går imod Holts kulturelle branding-

strategi, men synes ikke desto mindre at legitimere CSR-brands som dialogpartnere. 

7.2 CSR-brands som dialogpartnere  

Det næste legitimeringsproblem opstår, når virksomheder ophører med at brande sig 

selv og sine produkter i det offentlige rum. Fordi hvis de ikke går i dialog med 

forbrugere, mistes et vigtigt styringsaspekt i forbrugeres livsverden. Forbrugere har 

brug for at læne sig op ad virksomheders udsendte kommunikation om eksempelvis 

identitetsmyter og CSR-aktiviteter i betydningsskabelsesprocesser omkring brands. 

Hvis brands ikke er tilgængelige i det offentlige rum og i de såkaldte mytemarkeder, 

mister de specifikke betydninger og bliver irrelevante og dermed ikke-autentiske. 

Kulturel branding kan i denne henseende hjælpe med at skabe identitetsmyter og 

identificere mytemarkeder, som er relevante for CSR-brands. Udviklingen af kulturelle 

identitetsmyter kan bidrage til at udmærke og differentiere CSR-brands, så de opnår 

forbrugeres genkendelse og anerkendelse.  



!

! 74 

Jeg konkludere herved, at brands må optræde i det offentlige rum som 

forenklingsværktøjer og hjælpe forbrugere med at identificere mærkesager, 

identitetstræk, CSR-aktiviteters formål og udbytte m.m. Dette skal ske i en 

vekselvirkningsproces mellem system og livsverden, hvor legitimeringen af brandingen 

forhandles over tid. I forhandlingen kan virksomheder anvende allerede accepterede 

verdensbilleder i sin kommunikation, f.eks. forandringsdiskurser, og således bidrage 

med ny kulturel viden. Ved at anerkende legitimeringssammenhængene kan 

virksomheder undgå at kolonisere forbrugeres livsverden (figur 4 i afsnit 6.3).  

7.3 Storytelling ansvarlighed 

Et tredje legitimeringsproblem kan opstå, når Fairtrade- og CSR-aktiviteter i Afrika 

bliver markedsført i kulturelle branding-strategier, hvis producenterne af Fairtrade-

varernes egne stemmer ikke er tilstede i brandingen. 

I de Fairtrade-studier, jeg har undersøgt, stiller forskere krav til virksomheder, ngo’er og 

supermarkeder om retvisende repræsentation af mennesker i udviklingslande og af 

geografiske steder, og jeg tydeliggjorde i mine diskursanalyser behovet for bedre 

repræsentationer af Afrikakontinentet. For at blive opfattet som ansvarlige, autentiske 

og troværdige, må virksomheder således udtænke nye måder at portrættere og fortælle 

om Afrikakontinentet og de afrikanske ’andre’ på. Jeg konkluderer herved, at kulturel 

branding bør inkorporere storytelling ansvarlighed i sin branding, for at CSR-brands 

kan blive opfattet som legitime dialogpartnere.  

7.4 Vurdering af problemstillingen 

Virksomheder bør indtage en observerende rolle i mødet med politiske og etiske 

forbrugere for at undgå en kolonisering af deres livsverden. Ved i stigende grad at 

observere forbrugerfællesskaber udefra og samtidig bidrage med relevant indhold i det 

offentlige rum, kan man opnå en legitimering af sit brand og sin brandkommunikation.  

Jeg vurderer, at hvis kulturel branding tager hensyn til de tre identificerede 

legitimeringsaspekter i brandingen af Fairtrade-varer fra Afrika som CSR-brands, vil 

det føre til, at CSR-brands bliver opfattet som legitime dialogpartnere af forbrugere, 

særligt af politiske og etiske forbrugere. CSR- og Fairtrade-kommunikationsstudier har 

her vist sig brugbare i præciseringen af hvilke kommunikationselementer, som er 

vigtige at have med i dialogen for at undgå skepsis og modvilje mod CSR-brands. Jeg 

har i denne sammenhæng identificeret relevante, aktuelle forbrugertendenser (afsnit 6.1). 
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I diskursanalysen har jeg desuden fundet frem til forandringsdiskurser i danske 

nyhedsmedier, som kan anvendes i branding af varer fra Afrika (afsnit 5.2). Dette peger 

på, at der findes en aktuel kulturel disruption i den diskursive fremstilling af 

Afrikakontinentet i danske nyhedsmedier, og her kan virksomheder være med til at 

transformere Afrika-diskursordnen. 

Endeligt har jeg i diskussionen påpeget, at CSR-brands har materiel substans i kraft af 

CSR-aktiviteter. Denne substans kan anskues som bindeled mellem postmoderne 

kulturel branding, der ellers anskuer brands som rent immaterielle, og virksomheders 

sociale ansvar. CSR kan dermed blive drivkraft for en ny form for branding – kulturel 

CSR-branding – hvor CSR-substansen bliver nøglen til at opnå kulturel autenticitet og 

legitimitet i dialog med forbrugere. 

7.5 Retningslinjer for fremtidig branding 

På baggrund af min teoretiske ramme, diskursanalyse og diskussion vil jeg 

afslutningsvist foreslå et sæt nye retningslinjer i form af overvejelser, som 

virksomheder med fokus på CSR bør gøre sig, forud for kulturel branding af Fairtrade-

varer fra Afrikakontinentet: 

• Det er uetisk at undlade at give præcis og korrekt information om, hvor og 

hvordan Fairtrade og CSR-aktiviteter gavner. Pas på med diskursive 

fremstillinger, som kan kritiseres for at være usande og stemmeløse. Også 

selvom forretningshemmeligheder gør, at visse oplysninger må tilbageholdes i 

dialog med kunder og andre interessentgrupper. 

 

• Gør forbrug af CSR-varen en virkelig forskel i verden? Hvis ja som følge af 

CSR-aktiviteter skal denne forskel udspecificeres over for forbrugere i 

kommunikationen. Gerne med inddragelse af emne og motiv, langsigtet 

perspektiv og aktivitetstype(r), effektudbytte i tal, CSR-fit mellem aktivitet og 

virksomhed, samt personlig CSR-relevans for forbrugere. 

 

• Hvordan kan forandringsdiskurser ændre måder vi ser på verden? Sociale 

medier åbner for samtaler på kryds og tværs og ændrer vores forforståelser. Ved 

at identificere kulturelle disruptions og forandringsdiskurser i medier kan 

virksomheder inspirere til nye dialogemner. 
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• Man må forholde sig åbent og spørgende til diskursive udtryk og common sense 

antagelser. Ved at understrege udtryk som alternativ og solidaritet i stedet for 

fair løn, pligtfølelse og retfærdighed, kan man måske bevare fairtrades 

aktivistiske islæt. 

 

• Dikotomiske portrætteringer af ’os og dem’ bør undgås. Tænk postmoderne 

repræsentation med polycentriske ideer om f.eks. det afrikanske, vestlige, 

europæiske. Storytelling ansvarlighed er påkrævet i en CSR-kontekst. 

 

• Sæt fokus på ensartetheden mellem mennesker i stedet for generaliserende 

kulturelle forskelle mellem det globale Nord og det globale Syd, som ofte synes 

at understrege hegemoniske magtforhold. 

 

• Enhver kulturel diskurs kan kritiseres for at være politiseret. Vær åben over for 

forbrugerkritik. Ligesom kultur bør brands udvikle sig kontinuerligt. 

 

• Drop generaliserede Afrika-diskurser og portrættér lande, samfund og kulturer 

enkeltvist. Afrika som ét hele findes ligeså lidt som Amerika og Europa gør.  

! !



!

! 77 

8. Perspektivering 

8.1 Ekspertperspektivering: Kulturel branding i en dansk kontekst 

Jeg har indtil nu undladt specifikt at undersøge, hvordan kulturteori og kulturel 

branding-teori kan operationaliseres i en dansk kontekst, hvilket jeg nu vil gøre ud fra 

mit interview med lektor Per Østergaard ved Institut for Marketing & Management på 

SDU. 

Kulturel branding og skabelsen af ikoniske brands i et samfund er yderst 

kontekstafhængig. I denne sammenhæng beskrev Østergaard (2016), at Holts kulturelle 

strategi kræver nogle tilpasninger: ”Det er klart, der er nogle andre betingelser i en 

nordisk kulturel sammenhæng […]. For det første det grundlag som velfærdsstaten 

skaber, hvor man må tilpasse sig nogle markedsreguleringer, som er meget kraftigere 

end i USA. Og man må tilpasse sig, at markedet er meget mindre, altså et 

mikromarked” (Ibid.:01:05). Her peger Østergaard på samfundsmæssige forhold, som 

påvirker de rammer, en kulturel strategi kan arbejde under. Disse forhold kan også 

påvirke former for aktivisme og antibrandingbevægelse, som kan udvikle sig i 

Danmark: ”Du har også en købelovgivning og prisregulering, som er helt anderledes 

end i USA, dvs. man bliver ikke helt så eksponeret for rå kapitalistiske markedskræfter, 

som man gør i USA, og derfor tror jeg, det nærmere skaber en modbevægelse [modsat 

antibrandingbevægelse]” (Ibid.:01:08). 

Ligesom forskere i kulturel branding peger på, at forståelse af forbrugerkulturen er 

vigtig, mener Østergaard, at man må tilpasse sig en dansk kulturel sammenhæng: ”Der 

er [f.eks.] en meget stærkere designkultur. Det er jo få steder i verden, at nogle af de 

mest kendte designermærker bliver solgt i Brugsen til relativt få penge. Dvs. der lægger 

nogle andre designtraditioner i Danmark end i mange andre lande” (Ibid.:01:06). Men 

hvordan får man viden om dansk forbrugerkultur? Her taler Østergaard om at 

operationalisere kulturteori til brug i virksomhedssammenhæng: ”For at kunne 

analysere kulturen, som [f.eks.] kan være en mode-subkultur, så er man nødt til at 

komme ind bagved og finde ud af, hvad er det for nogle særlige diskursformer, den her 

subkultur betjener sig af, og hvilke ligheder er der til en form for mainstreamkultur, 

hvilke forskelle er der, og hvilke forskelle er der mellem forskellige subkulturers 

diskursformer” (Ibid.:01:11). Han peger samtidig på, at alt er forbrugerkultur i dag, og 

han har ”svært ved at se områder, der ikke på en eller anden måde indbefatter forbrug” 

(Ibid.:01:13). 
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Som eksempel på, hvad der kendetegner dansk forbrugerkultur i dag, påpeger 

Østergaard, at der aktuelt set findes en relation mellem følelsen af at være unik og 

mainstreamforbrug: ”Det, der er det største paradoks i forbrug i dag, er jo den enorme 

trang til at være unik, altså mange mennesker vil være unikke, men de bliver ved at 

konsumere masseproducerede varer, som er lavet i 1001 kopier […]. Så er der 

selvfølgelig nogle, som hævder, at de i kombinationen af de masseproducerede varer 

har skabt en unik kombination, som er ’lige mig’, og det er jo interessant, hvordan man 

kan have sådan en overbevisning om, at man kan skabe det unikke igennem en sådan 

kombination” (Ibid.:00:25). Et andet eksempel er ’hipsterkulturen’, der er en subkultur 

med fokus på antiforbrug, og som er et eksempel på en populistisk gruppe, man som 

brand kan forsøge at indgå relationer med (Holt 2004). 

At brands både kan indgå i mainstreamkulturen og blive brugt som unikke genstande i 

identitetsskabelse skyldes ifølge Østergaard, at kapitalismen optager modkulturelle 

bevægelser i samfundet og forbrugerkulturen, og virksomheder bruger modkulturen i 

sin branding. Med reference til Potter & Heaths bog The Rebel Sell (2004) forklarer 

Østergaard, at ”uanset hvilke af de her modkulturer [analyseret i bogen, f.eks. punk og 

hippie], så har kapitalismen kunnet indoptage oprøret i sig. Potter hævder, at oprøret 

faktisk er kapitalismens motor, og dvs. at hele udviklingen af design, brands og mode 

bliver drevet af oprøret. Det er oprørerne, der driver det, samtidig med at de er i gang 

med at bekæmpe kapitalismen” (Ibid.:00:31). Vi diskuterede derefter, om det er etisk i 

orden, at virksomheder udnytter modkulturer til egen fordel. Østergaard sagde, at ”det 

kommer an på, hvordan du ser på det. Det synes jeg mere er et politisk spørgsmål, og 

det kan vi være meget uenige om her på instituttet. Jeg bliver jo altid regnet for at være 

en postmoderne kyniker […]. Jeg er interesseret i at få viden om kulturen. Hvad den 

viden så kan bruges til interesserer mig ikke ret meget” (Ibid.:00:42). 

Vender vi os mod hvilke produktkategorier, som er egnede til en kulturel branding-

strategi, mener Østergaard, at vi alt for sjældent inddrager det kulturelle i 

markedsføringen af fødevarer: ”Der kunne det gøres i langt højere grad, end man gør, 

fordi fødevarer er så kulturelt funderet. Dét, der er mad et sted, er affald et andet sted. 

Mad er så fundamentalt forankret i kulturen, at i visse kulturelle sammenhænge spiser 

man noget bestemt, og i andre vil man ikke røre det med en ildtang, og det er tabuiseret, 

så derfor er mad så kulturelt bundet” (Ibid.:01:23). Dette lover godt for Fairtrade-

fødevarebrands. 
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I starten af specialeprocessen undersøgte jeg, hvilke danske Fairtrade-fødevarebrands 

med produktion i Afrika, der findes og markedsføres i Danmark. Disse brands opstillede 

jeg i en liste, der er vedlagt som Bilag 5. På baggrund af listen ville man kunne 

undersøge strategier for virksomheders kulturelle branding af specifikke Fairtrade-varer 

fra Afrikakontinentet. 

8.2 Dekonstruktionsprocessen som hypotesegenererende  

I specialeprocessen har jeg konstant forholdt mig til andres konstruktioner af CSR-

brands og Afrikakontinentet i søgen efter at svare på, hvordan virksomheder kan 

legitimere deres brands og repræsentationer af Afrika. Hvad jeg ikke forholder mig til, 

er mine egne konstruktioner som forsker af Afrikakontinentet i en dansk kontekst. Jeg 

har f.eks. vurderet, at fokus på ensartetheden mellem mennesker på tværs af kontinenter 

kunne lede til bedre repræsentationer end det nuværende fokus på kulturelle forskelle. 

Men det er jo en konstruktion, som jeg skaber. Som Laura Bohannans 

essay ’Shakespeare i Afrika’ (1980) så glimrende har vist, så er der jo kulturelle 

forskelle mellem forskellige samfund og mellem verdensdele, og selvom man som 

forsker kan have intentioner om at fortælle den samme historie på tværs af to 

kontinenter eller udføre en global branding-strategi, så vil lokale tilpasninger være 

nødvendige.  

Hvad hvis vi tog specialeideen med til Afrika syd for Sahara? Nu har jeg selv blot 

besøgt Uganda og Tanzania (2011-2012), hvilket jo ikke gør mig særlig afrikansk. Men 

hvis vi forestiller os, at specialet var skrevet et sted i Afrika af nogle lokalt bosiddende, 

f.eks. en ngo eller virksomhed, hvor ønsket var at markedsføre produkter fra Afrika til 

vestlige forbrugere. Hvad ville synes vigtigt? 

Det er ikke sikkert, at social ansvarlighed er det, der ville stå øverst på listen i en 

branding-brainstorm. Som professor i Afrikastudier Holger Bernt Hansen (2015) har 

påpeget, så er der et opgør i Afrika med Vesten lige nu, som handler om kampen for 

international anerkendelse. Den afrikanske ’løvevækst’ buldrer frem som en pendant til 

1970-80ernes ’dragevækst’ i asiatiske vækstøkonomier, middelklasserne vokser, og 

med en befolkning på 1,1 milliard, hvor 60 procent er under 24 år, er Afrika fremtidens 

centrum, hvad angår arbejdskraft, urbanisering og måske også demokratisering (Hansen 

2015). Kritik af Vesten lyder, at koloniperioden afbrød ’vores’ naturlige udvikling og 

skylden ligger hos ’jer’, fordi ’I’ påfører ’os’ ideer. Det er et opgør med fortiden, hvor 

stolthed og stigende selvbevidsthed er nøgleord i ’afrikanske’ samfund – og hvor det 
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flertydige koncept om, hvad ’det afrikanske’ er, tages op til genforhandling (Ibid.; 

Seeberg 2016). 

Begreber som ’ansvarlighed’, ’autenticitet’ og ’troværdighed’ har sikkert en anden 

klang i ’afrikanske’ samfund. Og det kan diskuteres, hvorvidt der findes postmaterielle 

værdier og normer såsom økologi, CSR og selvrealisering, eller om begreber som 

industri, storby, bureaukrati, verdslighed og standardisering har mere værdi i ’moderne 

afrikanske samfund’ (Inglehardt 1997). Man kunne også tænke sig, at ’afrikanske’ 

samfund i kraft af globaliseringen gennemgår sin egen form for postmodernisering, 

hvor web, net og mobiltelefoni er det, der har størst betydning, fordi det binder familien 

sammen på tværs af land og by og skaber kommunikation med omverden (Hansen 

2015). 

Sådanne spørgsmål må jeg spørge om i lyset af de kulturelle konstruktioner, jeg har 

forslået gennem mit studie. De åbner for erkendelsen af, at kulturel branding er stærkt 

kontekstafhængig og ændrer form alt afhængigt af, hvorfra man anskuer teorien. 

Afslutningsvist vil jeg indskyde, at der vel egentlig ikke findes former for branding og 

markedsføring, som ikke er kulturelt forankret.  
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Specialets&centrale&begreber&&

Brand – Et brand eksisterer ikke i fysisk forstand, men er et betydningsfelt med et sæt 
idéer om, hvad en virksomhed eller et produkt står for (tanker, erindringer, følelser, etc.). 
Et brand er derfor formet af virksomhedens handlinger og kan genkendes i sin visuelle 
og verbale stil (Holt 2004; Olins 2010).  

Brand image – er forbrugeropfattede brandbetydninger, dvs. det som forbrugere 
genkender ved et brand. I kulturel branding er brand image de kulturelle myter og 
historier, som forbrugere tilskriver et brand (Holt 2003; Thompson et al. 2006). 

Branding – er en brand management/marketing aktiviteter, der handler om at skabe et 
varigt indtryk i forbrugeres bevidsthed, så forbrugeren opfatter en virksomheds brand 
som løsningen på forbrugerens egne problemer, behov eller ønsker (Heding et al. 2009).  

Branding paradigme – “In any given era, a set of axiomatic assumptions and 
principles undergirds how firms seek to build their brands […]. A branding paradigm is 
the set of principles that structures how firms seek to build their brands” (Holt 2002:79-
80). 

CSR, Corporate Social Responsibility – ”a concept whereby companies integrate 
social and environmental concerns in their business operations and in their interaction 
with their stakeholders on a voluntary basis” (Commission for European Communities 
2001 i Hooley et al. 2012).  

CSR brand – et brand, som er forankret i en strategisk CSR tilgang, hvor CSR-
aktiviteterne er del af virksomhedens businessmodel (Porter & Kramer 2006; Lindgreen 
et al 2012).  

Diskurs – sproglige mønstre, som ordner bestemte måde at tale om og forstå udsnit af 
verden (Jørgensen & Philips 1999). 

Fairtrade – ”is a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, that 
seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by 
offering better trading conditions to, and securing the rights of, marginalized producers 
and workers – especially in the South” (FINE 2001 i Low & Davenport 2005:149).  

Fairtrade-mærket – Fairtrade mærkets formål er at oplyse forbrugere om, at 
vareproducenter får en rimelig og garanteret pris for sine produkter. Målet er i sidste 
ende at fremme levestandarderne i det land, varen bliver produceret (Yamoah et al. 
2014). 

Forbrug – er de mange menneskers handling som udøves, når de interagerer med den 
materielle verden, de omgives af (Kozinet 2002).  

Forbrugere – referer til mennesker i al almindelighed. Mere specifikt refererer 
forbrugere i specialet til en potentielt købedygtig målgruppe for de varer, som 
virksomheder indenfor fairtrade ønsker opfattet som del af et CSR brand. 

Forbrugerisme – et sæt af værdier der orienterer vores liv hen mod det at forbruge. 
Fænomenet kan enten ses som en kulturel konsekvens af industriel kapitalisme eller 
som et flertydigt fænomen, der optræder særligt i Vesten (Holt 2012:238). I specialet 
opfattes forbrugerisme som flertydige værdier i form af forbrugsmønstre, der ultimativt 
er en konsekvens af Vestens industrielle kapitalisme. 
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Forbrugerkultur – ”is the ideological infrastructure that undergirds what and how 
people consume and sets the ground rules for marketers’ branding activities” (Holt 
2002:80).  

Kulturel branding – er (A) en nyere tilgang indenfor brand management, der 
undersøger postmoderne branding som paradigme og ser på, hvordan branding påvirker 
og bliver påvirket af populær- og forbrugerkultur (Heding et al 2009) og (B) specifikke 
brandingstrategier, især Holts strategi (2002-2010), der har lagt navn til 
brandingtilgangen. 

Legitimeringsproblem – når flere individer deles om samme handlingsmønster i et 
samfund, opstår en institution, men ”når institutionen skal bibringes til nye individer, 
opstår der et legitimitetsproblem, hvilket betyder, at institutionaliseringen skal forklares 
og retfærdiggøres” (Larsen 2012:135). Det vil sige, at måden, som flere individers 
handlemønstre er sat på form, og det fællesskab mellem individer, der opstår som følge 
heraf, skal begrundes overfor andre som det rette og rigtige, og dette forløber ikke altid 
uproblematisk (Habermas 1975). Retfærdiggørelsen kan f.eks. ske gennem dialog 
mellem brands og individer.  

Livsverden – er ifølge Habermas ”et forråd af betydningsmønstre, der danner baggrund 
for den kommunikative handlen; livsverdenen er formidlet kulturelt og organiseret 
sprogligt. Livsverdenen kan opfattes som verden, set fra deltagerperspektivet, og 
omfatter kulturen, den sociale verden og personligheden” (Andersen & Kaspersen 
2007:388). 

Politiske forbrugere – mennesker, der bruger deres forbrugermagt til at forsøge at 
ændre uacceptable markedspraksisser vedrørende spørgsmål om bæredygtighed, 
retfærdighed og borgeres trivsel. Politiske forbrugeres valg af varer og interaktion med 
markedet afspejler en forståelse af varer som indlejret i en kompleks politisk, social og 
normativ kontekst (Micheletti 2004:114). 

Postmodernitet – defineret som fundamentale ændringer i de grundlæggende værdier 
hos borgerne i industrialiserede samfund, som signalerer “a move away from the 
emphasis on economic efficiency, bureaucratic authority, and scientific rationality […] 
toward a more human society with more room for individual autonomy, diversity, and 
self-expression” (Inglehart 1997:12). 

Systemet – er ifølge Habermas ”sociale handlingssystemer, hvor formålsrationel 
handlen er organiseret og koordineret gennem de institutionaliserede styringsmedier 
penge og magt” (Andersen & Kaspersen 2007:388). Det er bl.a. virksomhederne, som 
opererer formålsrationelt i systemet i søgen efter mere indflydelse og økonomisk kapital. 
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I Djurs Sommerland kan man besøge 
”Afrikaland”, der byder på forlystelser 
som Hottentotkarrusellen og Kannibal-
gryderne. I disse dage har organisatio-
nerne African Empowerment Center 
Denmark og Everyday Racism Project 
DK startet en underskriftindsamling 
med det formål at få det midtjyske som-
merland til at lukke det, de mener, er ra-
cistiske forlystelser, der leder tankerne 
hen på kolonimagternes forbrydelser.

På kunstmuseet Louisiana i Humle-
bæk i Nordsjælland har man ikke startet 
en underskriftindsamling mod racisti-
ske forlystelser, men har med udstillin-
gen ”Afrika – arkitektur, kultur og iden-
titet”, der netop er åbnet, sat sig for net-
op at gøre op med generaliserende fore-
stillinger om det enorme kontinent, der 
jo netop ikke er et land, som Nanna mis-
visende sang det i 1980’ernes populære 
støttesang ”Afrika”: ”Det land, som alle 
børn kender”.  

At Afrika ikke er et land, men et 
enormt kontinent, visualiseres ved ind-
gangen til udstillingen, hvor forskellige 
kort fortæller hver sin historie om ver-
densdelen mod syd. Værket ”True Size 
of Africa” (Afrikas sande størrelse) sæt-
ter fokus på størrelsesforholdet mellem 
Afrika og resten af verden ved at placere 
det meste af Europa, USA, Indien, Kina 
og Japan i det afrikanske kontinent. 

Et andet kort viser mangfoldigheden i 
Afrikas oprindelige etniske grupper, 
endnu et gør os klogere på kolonihistori-
en, og et mere humoristisk indslag er et 
kort, der land for land klarlægger, hvilke 
discipliner ved vinter-OL folk har disku-
teret mest på de sociale medier. 

Udstillingen er den tredje og sidste i 
en trilogi, der er sat i værk for at under-
søge den nye arkitekturs forbindelser 
med identitetsdannelse og kultur. I 2012 
indledte museet med en udstilling, der 
undersøgte, hvordan det nordiske land-
skab og velfærdssamfundets værdier af-
spejler sig i den nordiske arkitektur. Den 
blev fulgt af en udstilling med fokus på 
det arabiske kulturområde, som ud over 
Den Arabiske Halvø også omfatter det 
meste af Nordafrika. I den aktuelle ud-
stilling har man derfor koncentreret sig 
om landene syd for Sahara. Bevæggrun-

den er, at selvom Afrika er verdens 
næststørste kontinent, er det forbavsen-
de, så lidt samtidskultur derfra der kom-
mer vores vej.    

Hvad har Louisiana så at sige om sub-
saharisk Afrika? 

Svaret herpå lyder subtilt i et af udstil-
lingens syv tematiske afsnit ”Om at høre 
til”. Her har udstillingens kuratorer, 
Kjeld Kjeldsen og Mathias Ussing 
Seeberg, ladet godt 30 fremtrædende 
afrikanske kunstnere, forfattere og arki-
tekter komme til orde. Hver især giver de 
deres bud på, hvad det vil sige at høre 
til. Eller ikke at høre til, hvilket gør sig 
gældende i den unge somaliske forfatter 
Diriye Osmans fortælling om at vokse op 
som homoseksuel i Somalia og Kenya. 

Tilsammen danner bidragydernes ud-
sagn en rig polyfoni, en art flerstemmig-
hed. I gangen mod museets vestfløj, 
hvor værkerne udstilles, bombarderes 
man så at sige med indtryk. Det kan væ-
re svært at koncentrere sig om at læse en 
udstillingstekst, når man samtidig må 
forholde sig til lyde og fortællinger på 
fremmede sprog fra flere ophængte 
skærme. Det kan virke overvældende. 
Men det er også meningen, fortæller 
museumsinspektør Kjeld Kjeldsen.

”Afrika er komplekst og mangfoldigt, 
og i virkeligheden kan man nok heller 
ikke tale om ’det afrikanske’, da alle lan-
dene er vidt forskellige. Derfor bliver 
man mødt af ikke én, men mange stem-

mer og ikke ét udtryk, men mange ud-
tryk, når man går ned ad gangen,” siger 
han og forklarer, at et vigtigt sigte med 
udstillingen er at nuancere det billede, 
mange danskere har af det store konti-
nent. Et billede af et kontinent præget af 
elendighedsfortællinger om bundløs 
fattigdom, aids og ebola, korruption, 
sult, tørke og folkemord. Som udstillin-
gens anden kurator, Mathias Ussing 
Seeberg, udtrykker det:

”Louisiana forsøger altså at flytte fo-
kus fra de gængse elendighedsfortællin-
ger, hvor sande de end måtte være isole-
ret set, over på andre fortællinger om at 
leve og bygge og bo i lande som Burundi, 
Gabon eller Senegal. Fortællinger, der er 
lige så sande, men som ikke fortælles of-
te nok. Og fordi de ikke fortælles, skævv-
rides vores billede af kontinentet.”

Og bevæger man sig længere ind i ud-
stillingen, får man syn for sagen. Særligt 
centralt i udstillingen er arkitekturen, 
der så, i Louisianas ånd, suppleres af 
samtidskunst. Det har været vigtigt, for-
tæller Kjeld Kjeldsen, at sammensæt-
ningen af udstillingen fandt sted i sam-
arbejde med afrikanske samarbejdspart-
nere og andre kyndige på området.

I det tematiske afsnit ”Storbyerne vok-
ser” finder man ifølge museumsinspek-
tør Mathias Ussing Seeberg det eneste 
dyr, der indgår i udstillingen. Og dyret, 
en hyæne, finder vi ikke på savannen, 
men under en motorvejsbro i udkanten 
af en nigeriansk storby. Her er den afbil-
det i snor og med mundkurv af den syd-
afrikanske kunstner Pieter Hugo, der 
har fotograferet den sammen med eje-
ren, en såkaldt hyænemand. 

Hyænemænd tæmmer og optræder 
med deres hyæner og fungerer samtidig 
som en slags medicinmænd. De bliver 
dermed et billede på den stigende urbani-
sering, der finder sted på det afrikanske 
kontinent, hvor folk nok søger mod byer-
ne, men tager mytologien og traditionen 
fra landet med sig. Et andet aspekt af ur-
baniseringen er en opståen af uformelle 
boligområder, der ser forskellige ud fra 
storby til storby, men har det tilfælles, at 
de ikke er planlagt af en stadsarkitekt el-
ler vedtaget af et byråd, men bygget af de 
mennesker, der lever og bor i byerne. 

Udstillingen giver flere eksempler på 
sådanne uformelle boligområder og på, 

hvordan forskellige arkitekter udvikler 
nye boformer i tæt samklang med lokal-
befolkningen, hvor forhåndenværende 
materialer, allerede eksisterende kreati-
vitet og de aktuelle behov og forhold 
dikterer arkitekturen.  I Nigerias største 
by, Lagos, var dette også tilfældet, da 
Nlé Architects udviklede en flydende 
skole. Byen ligger ud til det store lagune-
område Makoko. Her bor omkring 
100.000 mennesker i simple huse bygget 
på pæle. Bydelen vokser hurtigt, men 
klimaforandringerne gør, at både huse 
og skolebygning jævnligt oversvømmes. 
Arkitekten bag skolen, Kunlé Adeyemi, 
fortæller, at han ønskede at hjælpe be-
folkningen i slumområdet.

”Men jeg ville også gerne lære af dem. 
Det fascinerer mig, at man kan bygge så 
hurtigt og ud af ingenting. Da jeg forhør-
te mig, om vi skulle lave noget sammen, 
udtrykte lokalbefolkningen ønske om en 
bæredygtig skole, der ikke ville blive 
ødelagt af oversvømmelserne. Sammen 
udviklede vi designet og byggede sko-
len. Den flyder på 256 blå ’balloner’ af 
plastic og er trekantet, da det er den 
mest stabile form,” fortæller han om 
skoleprojektet, der er støttet af FN. 

Ikke kun i storbyerne, men på tværs af 
subsaharisk Afrika er det ”at skabe rum” 
af betydning. Måske derfor er det titlen 
på endnu et af udstillingens syv temati-
ske afsnit. Det handler om at skabe et fy-
sisk, socialt og åndeligt sted, hvor ofte 
kontrasterende og modsatrettede kræf-
ter i verden og lokalsamfundet kan eksi-
stere sammen. 

En duft af nyfældet, afbarket piletræ 
fylder næseborene i mødet med den 
vestafrikanske arkitekt Francis Kérés 
værk ”Louisiana Canopy” (Louisianas 
baldakin), og i øregangen lyder hanegal. 
Installationen er arkitektens egen analy-
se af sin hjemstavn, en lille landsby i 
Burkina Faso. Som så mange andre ste-
der i subsaharisk Afrika spiller træet en 
særlig rolle for forståelsen af rum, da 
det er naturens helt enkle måde at skabe 
skygge og læ på. Derfor udspiller der sig 
helt naturligt et socialt liv herunder. I 
arkitektens hjemby, Gando, samles de 
ældre for eksempel under en lignende 
baldakin lavet af træ og plantefibre for 
at diskutere vigtige emner. Den nyopfør-
te baldakin er bygget i den nordiske træ-

sort pil for at understrege brugen af for-
håndenværende, lokale materialer. Den 
består af en udhængende loftskompo-
nent og et åbent samlingssted nedenun-
der. Loftet er leddelt, og gennem det fly-
der et programmeret lys, der følger so-
lens gang i hjembyen. Siddende i instal-
lationen kan landsbyens liv følges på 
opsatte skærme og fornemmes i et rigt 
lydtapet.  

Udstillingen er omfattende og breder 
sig over store dele af museets areal, men 
alligevel, understreger man fra Louisia-
nas side, er der tale om nedslag, da in-
gen udstilling kan beskrive og analysere 
så stor en sammenhæng udtømmende. 

Er nedslagene da vellykkede? Det mener 
lektor ved Center for afrikastudier på 
Københavns Universitet Stig Jensen. 

”Udstillingen er til et rent 12-tal. Den 
har blik for diversiteten og mangfoldig-
heden, og langt hen ad vejen lykkes det 
museet at få gjort op med den forsimple-
de måde at se Afrika på. Man fornem-
mer, at museet har samarbejdet med fle-
re kyndige på området. Og så er udstil-
lingen superflot kurateret,” siger han og 
fremhæver en særlig oplevelse, han hav-
de i mødet med udstillingen. I det afsnit, 
der handler om de voksende storbyer, 
kan man som beskuer gå ind i udstillin-
gen, op på en balkon. 

”Det er en fin detalje, for når man er i 
Afrika, opdager man hele tiden nye ting, 
ser ting fra nye vinkler og konfronteres 
med det uforudsigelige i ét væk,” siger 
han og bemærker, at udstillingen ikke 
sniger sig op på et gammeldags 13-tal, 
da den også rummer mindre svagheder. 

”Man har forsømt det mere sanselige 
omkring Afrika. Mødet med den røde, 
sandede jord, varmen, lydene, duftene 
og støvet, der trænger ind alle steder. Og 
så er det hele næsten for pænt, men 
Afrika er også kendetegnet ved at være 
grimt og slidt. Det kunne man godt have 
indarbejdet i eksempelvis et slags san-
sehjørne,” siger han og glæder sig over, 
at det i vid udstrækning er lykkedes at 
undgå ”den hvide mands” blik på Afrika 
og lade afrikanerne selv komme til orde. 

”Da jeg deltog i åbningen, noterede 
jeg mig, at mange herboende afrikanere 
deltog og virkede enormt stolte over det 
flotte billede, udstillingen giver af Afri-
ka,” siger han.

Den ghanesiske 
arkitekt og ekspert i 
afrikansk arkitektur 
Joe Osae-Addo peger 
netop på, at udstillingens 
succes ikke kun kan måles på, 
hvad den fremviser, men i lige så høj 
grad på, hvem der ser den.

”Det er mennesker, der konstituerer 
Afrika. Derfor er det vigtigt, at udstillin-
gen er i dialog med de afrikanske sam-
fund i Danmark,” siger Joe Osae-Addo, 
der overordnet set er henrykt over, at 
Afrika får opmærksomhed, hvilket, for-
tæller han, gør sig gældende for tiden i 
mange europæiske lande, der sætter ud-
stillinger op. 

”I sagens natur er det her en dansk 
udstilling, der ser Afrika med danske øj-
ne, dog med bidrag fra afrikanere. Vores 
historie er til alle tider blevet fortalt af 
andre, og det er vigtigt, at vi som afrika-
nere også selv fortæller vores historie. 
Jeg kan ikke lade være med at forestille 
mig, hvordan udstillingen havde taget 
form, hvis det var en afrikaner, der var 
kurator,” siger han. 

Udstillingen åbnede i torsdags og kan 
ses indtil den 25. oktober.       

Læs museumsinspektør Kjeld Kjeldsens 
bud på fem centrale værker i udstillingen 
og se en video om arkitekten Francis 
Kérés syn på arkitektur på 
k.dk 

Det Afrika,  
vi ikke kender
Safari og solnedgange, bundløs fattigdom og bådflygtninge. Afrika er 
et sted, som vi føler for og med, men ikke et sted, vi kender særligt godt. 
Det har kunstmuseet Louisiana nu sat sig for at ændre med en stort anlagt 
udstilling, der præsenterer samtidskultur fra det store kontinent i syd

Krige skaber ulykkelige børn
www.kimbrimi.dk

Fred skaber lykkelige børn
www.løsningen.dk

Kontakt:
Tlf.: 28 51 18 36
kim@brimi.dk
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Møbler efter mål
Alle hvilestole tilpasses 
efter Deres ønske

Multi Plus

Den sunde måde at sidde på ®

København: Torvegade 55-57 Tlf.: 32 57 28 14 
Lyngby: Jernbanepladsen 25      Tlf.: 45 87 54 04

Multibord

Cantate
Nova

Kunstneren Martin Bigum 
blev mobbet i skolen, fordi han var 
god til at tegne. Familieliv s. 15

0 Hyænemænd er et billede på Afrikas 
 stigende urbanisering. De optræder i stor-
byerne med deres hyæner og fungerer 
samtidig som en slags medicinmænd.  
– Foto: Pieter Hugo.

UDSTILLING I BØRNEHØJDE
 3 Louisianas Børnehus byder hver dag som-

meren over på åbne værksteder, der tager 
udgangspunkt i Afrika-udstillingen. Man kan 
blandt andet:

 3 lave afrikanske hybrider i ler
 3  få et kunstpas, der guider rundt i Afrika-
udstillingen i børnehøjde
 3  deltage i familieomvisninger søndage og 
onsdage kl. 11.30
 3  bygge huse og tårne til en afrikansk frem-
tidsby
 3  bygge figurer og huse af pilerester fra 
udstillingen.

 

4 Den flydende skole i Makoko, Lagos, Nigeria, er arkitekten Kunlé Adeyemis vision for 
fremtidens afrikanske kystbyer, hvor befolkningerne i stort antal bor i huse bygget på pæle. 
Husene er sårbare over for klimaforandringer og dermed oversvømmelser. Skolen er tænkt 
som en prototype, der kan genbruges til andre formål. – Foto: Iwan Baan.

Text
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MODE

A frika er hot stof lige nu. Louisiana
viser en stor udstilling om afrikansk
design, arkitektur og kultur, Foun-
dation Cartier i Paris udstiller kunst

fra Congo, ligesom internationale medier
som CNN, Style.com, Vogue og Elle er be-
gyndt at sætte fokus på afrikanske designere
og kunstnere. Det er nyt. Vi kender alle den
sørgelige historie om Afrika – om krig og sult
på det store kontinent, men vi hører aldrig
om det kreative Afrika med alle dets cool de-
signere, tv-folk, billedkunstnere og mode-
bloggere.

Den historie fortæller den nye DR K-serie
”Afrika er det nye sort” nu de kommende

seks torsdage. Modejournalist Chris Peder-
sen har været i Senegal, Kenya og Ghana med
et lille produktionshold gennem seks uger for
at høre de kreative afrikanere selv fortælle,
og det er langt hen en historie om et ungt
land i stærk vækst, såvel økonomisk som kre-
ativt. 

»12 af de 26 mest vækstende lande i verden
er afrikanske. Inden for de næste ti år vil der
være 25 megabyer i Afrika, befolkningen hø-
rer til de yngste blandt kontinenterne, og de
afrikanske unge kommunikerer med hele
verden,« fortæller Chris Pedersen med hen-
visning til de over en halv milliard mobiltele-
foner, der findes i Afrika. 

Det scenarie skaber alle forudsætningerne
for kreativitet: unge samlet i byer med mas-
semedier til deres rådighed, så der kan ud-
veksles kreative idéer og input med hele ver-
den. Det er da også tydeligt, at de unge
afrikanske designere henter inspiration inter-
nationalt. 

Stærke farver, vævede tekstiler og vilde
print, der clasher indbyrdes, er en stor del af
de afrikanske landes modetradition, men på
grund af globaliseringen, hvor unge over hele
verden fanger de samme stiltendenser, er de
unge afrikanske designere begyndt at arbejde
mere stringent med farverne og de vilde
mønstre, som de sætter ind i skarpe, næsten

minimalistiske silhuetter, som vi kender dem
i Skandinavien. 

Kvindelig selvbevidsthed
Afrikanerne har en anden kropsforståelse
end i Vesten, hvor tøjet siden Rokokoen er
blevet designet til at forme kroppen. I Afrika
er det omvendt. Fordi det er dyrere at købe
færdigsyet tøj, får de fleste afrikanere syet
deres tøj hos den lokale skrædder, og det be-
tyder, at det er det enkelte menneskes indivi-
duelle krop, der former tøjet. Afrikanerne på-
skønner kroppens former i stedet for at skjule
og indsnævre dem. 

»Det giver en helt anden selvsikkerhed,

Den anden historie om Afrika
Afrika er ikke kun krig og sult, men også en kreativ vækstdynamo på vej frem internationalt. Journalist

Chris Pedersen fortæller om sine seks kommende DR K-programmer om afrikansk mode og kunst. 

MARIE DUEDAHL, Foto: NINA HOLMGREN/DR PRESSE | w@jp.dk

ChiChia London-mærket designes af Christine Mhando, som stammer fra Tanzania og nu har base i London.
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TV-PROGRAMSERIE
”AFRIKA ER DET NYE
SORT”
Udsendelserne vises torsdage
kl. 20 på DR K.

1. oktober: Om de farverige
wax-print-tekstiler, designet af
Ghanas unge designere.

8. oktober: Nicole Amarteifio
står bag YouTube-serie ”An Af-
rican City”, der kaldes Afrikas
svar på ”Sex and the City”.
Mode, populærkultur og mo-
derne kvindeidentitet. 

15. oktober: Modebloggerne 
2ManySiblings arbejder med
Nairobis kunst- og kulturfolk 
og er med til at gøre gen-
brugsmode cool i Kenya.

22. oktober: Adama Paris fra
Dakar i Senegal sætter Black
Beauty på dagsordenen.

29. oktober: African Fashion
Week i London og museernes
fokus på afrikansk mode,
kunst, popkultur og design. 

5. november: En af Afrikas
mest magtfulde modejournali-
ster Diana Opoti og Instagram-
fænomenet La Fro Hemien fra
Nairobi. 

også hos de ældre kvinder, der går med op-
rejst pande, knejsende holdning og et no bull-
shit-udtryk. Det var meget slående. I Vesten
taler man om, at kvinder bliver usynlige efter
de 45 år. I Ghana er ældre kvinder ikke usyn-
lige med deres powertøj, store headpieces og
sanselige kropsbevidsthed,« fortæller Chris
Pedersen.

Det kunne skandinaverne lære lidt af, me-
ner han, ligesom vi kan lære af afrikanernes
mere miljøbevidste måde at anvende tøj på.
De kender endnu ikke til highstreet-kædernes
brug og smid væk-tøj, men investerer i gode
kvalitetstekstiler, som de får skræddersyet
deres tøj af, og vokser de ud af tøjet, bliver
det syet om og brugt igen. Akkurat som vi
gjorde herhjemme for 40 år siden, men den
tradition med langtidsholdbart tøj er nu ved
at forsvinde i Vesten. 

»En af vores største udfordringer i Europa
er at skabe bæredygtighed inden for mode. Vi
ved alle sammen, at vi ikke kan blive ved
med at købe vores tøj i highstreet-forretnin-
gerne og smide det ud igen med det samme.
Afrikanerne kan gemme stof, som de måske
har fået i gave for ti år siden, og når et stykke
tøj er knyttet til en historie på den måde, skil-
ler man sig heller ikke af med det så hurtigt
igen. Det er en bæredygtighed, som vi kan
lære noget af. Vi har glemt at påskønne de
gode tekstiler herhjemme,« påpeger Chris
Pedersen. 

Coolness er internationalt
Chris Pedersen fremhæver især to afrikanske
modeblogs, som han synes, man skal tjekke
ud: La Frohemien og Instagram-profilen
2ManySiblings, begge fra Nairobi. 

Typisk for mange unge afrikanske mode-
bloggere er, at de også har et politisk projekt.
De er bevidste om, at de med internettet har
hele verden som publikum og er derfor me-
get optagede af at fortælle den anden historie
om Afrika: at vise de fede steder og de cool
mennesker i de afrikanske storbyer.

»Når man ser modebloggernes billeder,
kan man konstatere, at begrebet coolness er
internationalt. På farverne og mønstrene kan
man se, at det her er Afrika, men samtidig ser
de jo også så cool ud! Mødte man de her men-
nesker fra Nairobi og Dakar til modeuge i Pa-
ris, ville man stadig synes, de var cool. Cool-
faktoren er ens over hele verden,« vurderer
Chris Pedersen. 

Alligevel kunne de unge kreative fortælle
om store fordomme hos vesterlændinge,
f.eks. til møder omkring potentielle inve-
stor-samarbejder. 

»I den forbindelse får de ofte spørgsmål
som: Jamen, har I veje i Ghana? Og bor I i
hytter? Og de kan så svare: Vi har fede nat-
klubber! Kører i seje biler og bor i tjekkede
hjem. Og vi er uddannet på de førende uni-
versiteter i hele verden. Den historie, at
mange unge afrikanere lever et liv, som vi
gør i Danmark, bliver ofte ikke fortalt, men
det gør modebloggerne,« forklarer Chris Pe-
dersen. 

Tøj er kultur
Det var første gang, at Chris Pedersen var i
Afrika. Han har rejst meget i Europa og USA,
men aldrig i ikke-vestlige kulturer før. Det
var lærerigt på flere planer. 

»For første gang i mit liv oplevede jeg at
stå i byer, hvor jeg var den eneste hvide per-
son. Og alt var visuelt helt anderledes end i
Skandinavien. Jeg kom i mit sort-hvide tøj,
som jeg altid har på, og jeg stak ud på samtli-
ge parametre. Det er et bevis på, at det tøj, vi
tager på kroppen, repræsenterer vores tid og
vores kultur,« påpeger Chris Pedersen.

Samtidig understreger han de store regio-
nale forskelle i Afrika. Afrika er ikke bare Af-
rika. 

»Da jeg tog af sted, tænkte jeg i Afrika og
afrikanere, men når man først har prøvet at
flyve hen over det afrikanske kontinent og
set, hvor stort det er – det er tre gange så
stort som USA, og om natten flyver man i
lange perioder, hvor der slet ikke er lys – så
forstår man, hvorfor de afrikanske lande har
deres egne traditioner og særpræg. Lidt lige-
som Norge, Danmark og Sverige: Vi er ens,
men også vidt forskellige.«

Den første udsendelse i ”Afrika er det nye sort”
sendes på torsdag på DR K klokken 20.

I Vesten taler man om, at kvinder bliver usynlige efter de
45 år. I Ghana er ældre kvinder ikke usynlige med deres
powertøj, store headpieces og sanselige kropsbevidsthed. 
CHRIS PEDERSEN, modejournalist

MODE
TRE AFRIKANSKE 
BLOGGERE
Designer i Lagos:
lisafolawiyo.com

Nairobi-blogger:
2manysiblings.tumblr.com

Nairobi-instagrammer:
instagram.com/lafrohemien

Stærke farver, vævede tekstiler og vilde print,
der clasher indbyrdes, er en stor del af de afri-
kanske landes modetradition.

Chris Pedersen sammen med den Dakar-baserede designer Selly Raby Kane, som også er aktuel på udstillingen
”Afrika” på Louisiana.
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S om reportagefotograf har jeg igennem mange år dæk-
ket historier i Afrika, der er langt fra den danske hver-
dag. Livet under tørken i Kenya og Etiopien, ørken-

dannelsen i Mali, klimaforandringer i Mozambique og 
fl ygtningesituationen i Sydsudan for at nævne nogle af de 
steder, jeg har rejst. Men Afrika er mere og andet end kon-
fl ikter og katastrofer. Afrika er morgener med lyden af ha-
negal, brænde der samles til et bål i mørket, et barn der 
længes efter mors bryst, de tomme vanddunke der samles 
af unge piger, inden de går mod brønden. Og lyset. Det afri-
kanske lys er helt særligt, spejlingen fra den røde jord, far-
verne i tøjet som ville kunne forvandle enhver grå dansk by. 
Den stærke lugt fra afb rændt plastik og trækul, blandet med 
krydrede dufte fra bevoksningen. Og ikke mindst de åbne 
mennesker, der har fortalt mig om deres bekymringer og de-
res glæder, og som har lukket mig indenfor i deres små hyt-
ter; indenfor i deres, afrikanernes eget, hverdagsliv.

Tekst og foto: Jakob Dall

Mozambique
I et lille vejkryds i udkanten af Chokwe sidder en ung pige 
og sælger kokosnødder og tomater, mens hun passer sin 
lillesøster. Det er almindeligt i Mozambique, at de større pi-
ger passer deres mindre søskende, hvis de ikke hjælper til i 
marken, hvilket desværre går ud over skolegangen. Mange 
mænd rejser væk som migrantarbejdere til guldminerne i 
Zimbabwe og Sydafrika, så ofte er det kvinderne, børnene 
og de ældre, der sørger for markerne og husholdningen der-
hjemme. Mændene kommer kun hjem på ferie en-to gange 
om året.
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Kenya
Ovenfor: Mobiltelefonen er det vigtigste 
eje for mange selv herude i bushen, som 
man først når efter otte timers kørsel i en 
landcruiser. Her er mobiltelefonen også 
et vigtigt betalingsmiddel og mobile ban-
king kom frem i fl ere afrikanske lande, 
før vi så det i Danmark. I Isiolo-området, 
hvor der er meget tørt, bruger kvinderne 
lang tid hver dag på at hente vand. Et nyt 
pumpesystem drevet af solceller sikrer 
dem frisk vand, som de betaler for med 
en elektronisk nøgle via deres mobilte-
lefon. Her, i en lille hytte af ler, jord og 
komøg, er en kvinde i gang med at koge 
majsgrød over bålstedet med vand, som 
hun lige har hentet i den nye automat. 
Hun har som så mange andre mobiltele-
fonen gemt i sin kanga. Også for hende 
er den et vigtigt eje.

Uganda
Øverst til højre: Duggen stiger til vejrs i 
solens første varme stråler, mens Branda 
går sin vante gang mod skolen. Hun 
møder sine venner i blå skoleuniformer 
på grusvejen, der lyser op i det grønne 
landskab. Den næste halve times kap-
gang til skolen griner og fj oller venin-
derne og Branda, som jeg har fået lov 
til at følge en dag. Jeg har overnattet i 
hendes families lille runde forrådshytte, 
hvor høstede rangler af sorghum hænger 
til tørre fra loftet for at blive til såsæd til 
næste sæson. Brenda og hendes gene-
ration af ugandiske børn er vokset op i 
skyggen af den væbnede konfl ikt med 
Lords Resistance Army, men efter at den 
har trukket sig ud af landet, er freden 
kommet. Da Branda og veninderne ende-
lig når frem til skolen, stiller de sig i fi ne 
lange rækker og synger Ugandas natio-
nalsang, og det lyder som håbet om en 
lysere fremtid.

Mali
Nederst til højre: En pige er på vej hjem 
med brænde på hovedet foran den fan-
tastiske lermoské i Djenné, der er et af de 
smukkeste bygningsværker, jeg har set. 
Oprindeligt stammer den første moské 
på stedet fra det 13. århundrede, og den 
nuværende, der er på UNESCO’s Ver-
densarvsliste, blev genopbygget i 1907. 
Moskéen er en af fl ere lerbeklædte mo-
skéer langs Nigerfl oden og dens bifl oder, 
og den største af dem ligger i Timbuktu. 
Desværre har det nordlige Mali været 
ustabilt i længere tid, da oprørsgruppen 
Boko Haram har udført fl ere væbnede 
angreb og kidnappet fl ere hundrede sko-
lepiger.  
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AVISEN Af Bolette Christensen, CEO, Børnefonden

Eksklusivt for kunder

Fremtidens forretning er afrikansk

20. okt. 2015

Samarbejder mellem virksomheder og udviklingsorganisationer er vejen frem i Afrika 

KRONIK - Investeringer skal ikke frelse verden. De skal kapitalisere sig. Sådan har ræsonnementet

formodentlig lydt blandt investorer og medlemmer på direktionsgangene i danske virksomheder.

Også når snakken er faldet på Afrika, som i årtier har fået den kolde skulder af erhvervs-Danmark.

Men nu ændrer dagsordenen sig omkring Afrika. Det gamle "aid not trade"-dogme er på vej i

historiebøgerne, og virksomhederne har fået øjnene op for Afrikas vækstpotentiale.

Det har f.eks. glædet os at læse med i Børsens sommerserie om Afrika og konstatere, at der denne

uge er konference om samme. Det siger meget om, at stemningen skifter, og at det store kontinent

modner til forretning. Nu mangler vi bare, at danske virksomheder også er modne til Afrika. Så sent

som i 2014 kaldte Dansk Industri danske virksomheder for "late movers" i Afrika. Vi er bagud i forhold

til virksomheder i andre lande.

Jovist, der er korruption, ustabile områder og andre barrierer, som skal overkommes. Men er

udfordringerne større, end da dansk erhvervsliv for 20-30 år siden rykkede ind i Kina, Vietnam eller

Bangladesh? Det mener vi ikke, og derfor skal virksomhederne investere nu. Vækstraterne bugner på

7-8-10 pct. i nogle af landene, og eksperter forudser en generel økonomisk fremgang på knap 6 pct.

frem mod 2018 – verdens højeste. Det må være en lækkerbisken for et væksthungrende dansk

erhvervsliv. Lægger man dertil, at Afrikas befolkning frem til 2050 fordobles til 2,4 mia. mennesker,

så tegner der sig et billede af et marked, som vokser og rummer en købestærk middelklasse.

Danske virksomheder kan tilbyde ydelser og produkter, som er attraktive – f.eks. inden for sundhed,

administration, teknologi, klima og fødevarer, som efterspørges i Afrika. Dertil kommer rigtig meget

viden, som kan overføres fra Danmark.

Samarbejde giver legitimitet

Så hvad handler danske virksomheders tilbageholdenhed om? Sikre investeringer findes ikke.

Risikoen følger med, uanset om du forsøger at starte en forretning op i Mali, på Møn eller i München.

Som alle andre steder skal virksomheder naturligvis også i Afrika afdække risici.
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Her kan virksomhederne med små greb dække sig ind. Vi ser for os, at fremtiden byder på flere

samarbejder mellem virksomheder og udviklingsorganisationer. Herved får virksomhederne

legitimitet, og med en udviklingspartner skyder virksomheden genvej til viden, lokale kontakter og

netværk opbygget over mange år. Det giver et solidt afsæt for at skabe varig værdi med éns

investeringer.

Sammen kan udviklingsorganisationer og virksomheder skabe "collective impact." På dansk betyder

det, at der er gevinst for virksomheden, der investerer, men også, at investeringen er bæredygtig,

skaber værdi for lokalsamfundet på tværs af sektorer og dermed giver afkast ikke kun til én, men

flere parter, og ikke kun i år fem, men måske også i år 25. Her skal lokale regeringer naturligvis

understøtte.

Investering giver udvikling

Det sort/hvide fortidssyn på investeringer er med andre ord historie. Investeringer skal ikke enten

frelse verden eller skabe business. Gode investeringer kan begge dele.

I udviklingsorganisationer er selvforståelsen og virkeligheden derfor ikke, at vi har monopol på

udvikling, og de fleste har gjort op med "business-forskrækkelsen" og vil gerne lege med

virksomhederne.

Øgede investeringer er sjovt nok det, som mange lande i Afrika ønsker. De jobs, der kan skabes lokalt,

og den velstandsudvikling, som øget beskæftigelse medfører, kan hjælpe nogle af de tusindvis af

mennesker, som ønsker bedre fremtidsudsigter.

FN-landene enedes i New York i september om de kommende 15 års udviklingsmål (SDG'erne). Her

estimerede FN, at det vil koste op mod 4500 mia. dollar om året at nå målene. Udviklingsmidlerne

kan levere i omegnen af 10 pct. Resten skal findes andre steder – bl.a. i virksomhederne.

Vi ønsker oprigtigt og af alle ovenstående grunde, at danske virksomheder skal se landene i Afrika
som en forretningsmulighed. Hvis investeringerne kommer, er der en stor chance for, at udviklingen

følger med – særligt hvis udviklingsorganisationer er med i et partnerskab. Dermed får flere

mennesker i landene i Afrika et godt liv, og danske virksomheder skaber vækst.



Michel Bloch Andersen
// mkan@berlingske.dk

I dag er der nærmest ikke nogen plet på 
kloden, der er uopnåelig som rejsemål. 
Man åbner rejsekataloget, vælger frit fra 
menuen, og lader sig ikke afholde fra at 

tage af sted af hverken sprogbarrierer eller 
lange afstande.

Der er dog én faktor, som stadig kan få 
turister til at trække håndbremsen. Følelsen 
af ikke at være tryg. Den følelse har sat Afrika 
uden for døren i årtier, mens andre kontinen-
ter har taget imod de mange nye turister. 

Men det kan komme til at ændre sig frem-
over, i og med flere afrikanske økonomier 
vokser hastigt, og der spreder sig en politisk 
ro i mange af landene. Turismeeksperter vur-
derer, at langt flere turister fremover vil sætte 
fødderne på afrikansk jord.

»Der er masser af turister, der tager til 
Afrika allerede nu. Selv i Sydsudan, der ellers 
har været et hul i jorden længe,« siger journa-
list Louise Windfeld-Høeberg, der har boet 
på kontinentet i ti år og set turismen udvikle 
sig gennem sit arbejde som udenrigskorre-
spondent for Weekendavisen.  

»Man skal ikke tale om, at de afrikanske 
lande snart kan magte turister, for det kan 
mange af dem allerede. De afrikanske øko-
nomier boomer jo, og rigtig mange er ikke 
længere udviklingslande eller mellemind-
komstlande,« siger hun.

Afrika er stadig en forholdsvis uudforsket 
destination rent turistmæssigt, og netop det 
vil lokke flere om bord på flyene sydpå de 
kommende år, mener turismeforsker Jens 
Friis Jensen fra Roskilde Universitet.

»Der er et stort potentiale for Afrika i, at 
turister vil ned og være de første til at se nye 
steder, når resten af verden er besøgt,« siger 
han.

Afrikas voldsomme vækst de seneste år 
har vakt interesse hos de danske rejsesel-
skaber. Bl.a. Star Tour og Albatros Rejser 
forventer at sende langt flere passagerer 
til lande som Namibia og Botswana samt 
ikke mindst til Zimbabwe, der tidligere har 
tiltrukket mange turister med sine safariom-
råder og imødekommende befolkning. Det 
ændrede sig på grund af regeringslederen 
Robert Mugabes diktatoriske måde at styre 
landet på, men bureauerne forudser, at Zim-
babwe igen vil blive et interessant rejsemål. 

Livingstone Safari er et af de selskaber, der 
udelukkende satser på afrikanske rejsemål, 
og administrerende direktør Carsten Mejl-
gaard Jensen har beskæftiget sig med rejser 
til Afrika i 25 år. Selskabet fokuserer udeluk-
kende på de østafrikanske lande som Kenya, 
Tanzania og Zambia samt på en række lande 
i det sydlige Afrika. 

Carsten Mejlgaard Jensen har ikke planer 
om at tilføje f.eks. vestafrikanske destina-
tioner til kataloget, for som situationen i 
det område er lige nu, mener han hverken, 
man kan tale om en »god økonomi« eller et 
»sikkert rejsemål,« og det vil man efter hans 
opfattelse heller ikke kunne om ti år. Snarere 
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Afrika bliver fremtidens  
Fremtidsudsigt. En voksende økonomi og politisk stabilitet flere steder på kontinentet får eksperter til at 
udråbe Afrika til en kommende turistmagnet, når de skal forudsige, hvor man rejser hen om ti år.

FDer er et stort potentiale for Afrika i, at 
turister vil ned og være de første til at se 

nye steder, når resten af verden er besøgt.
Jens Friis Jensen, turismeforsker, Roskilde Universitet

om 20 eller 30 år. 
Men ifølge Carsten Mejlgaard Jensen er 

det ikke nødvendigvis det, der er udslagsgi-
vende for, om turisterne kommer til Afrika. 
Det handler i ligeså høj grad om, hvordan 
folk opfatter forholdene, siger han.

»I Livingstone Safari har vi aldrig betrag-
tet sikkerheden og det, at der er dårlig øko-
nomi i Afrika, som et problem for at tage der-
ned. Det er udelukkende folks holdning til 
tingene, der egentlig påvirker deres rejseak-
tivitet, og alene det, at Afrika bliver udpeget 
som en kommende turistmagnet, vil betyde, 
at folk vil rejse dertil, fordi det ændrer deres 
opfattelse af kontinentet,« siger han. 

 16 .  R E J S E L I V .  BE R L I N G S K E .  6 .  S E K T ION .  LØR DAG 21.  F E B RUA R 2015

Check-in
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Sea Resort.

Rejserute
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z Savona
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Middelhav
fra4.894,-pr. person
Udvendig kahyt f.eksmed afrejse 6. juni
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Udvendig kahyt f.eksmed afrejse 7. juni
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$OEDQLHQ
1\ RJ YDULHUHW UXQGUHMVH L VS¨QGHQGH
$OEDQLHQ� 9L O¨JJHU XG L GHQ FKDUPHUHQGH
KRYHGVWDG 7LUDQD� )URNRVW KRV IDPLOLHQ .XTL
S§ GHUHV J§UG� $IVWLNNHU WLO (XURSDV \QJVWH
VWDW .RVRYR� 2SKROG L GHQ XNHQGWH QDWXUSHUOH
9DOERQH RJ VHMODGV S§ .RPDQ VºHQ� 0HG
E\HUQH %HUDW RJ 'XUUHV� 0D[ �� GHOWDJHUH�
8 dage • 9.900 kr • 12. til 19. maj • 4. til 11. okt

(Q XJH L ,VWDQEXO
,VWDQEXO HU HQ IDVFLQHUHQGH EODQGLQJ DI IRUWLG
RJ QXWLG� DI WUDGLWLRQ RJPRGHUQLWHW� +DJLD
6RSKLD YDU HQJDQJ YHUGHQV VWºUVWH NDWHGUDO�
9L EHVºJHU RJV§ 'HQ %O§ 0RVN«� YHUGHQV
VWºUVWH RYHUG¨NNHGHPDUNHG� GHQ RULHQWDO�
VNH HJ\SWLVNH ED]DU� VDPW VHMOHU S§ %RVSRUXV
VWU¨GHW� 0D[ �� GHOWDJHUH�
8 dage • fra 9.900 kr • 28. marts • 31. marts

5XP¨QLHQ RJ0ROGRYD
0LGGHODOGHUE\HQ 6LJKLVRDUD� GHU HU S§
8QHVFRV YHUGHQVDUYVOLVWH� 0LGGDJ L KXVHW�
KYRU 'UDFXOD EOHY IºGW L ����� .LUNHU� NORVWUH
RJ E\]DQWLQVN PXQNHVDQJ L SURYLQVHQ %XNR�
YLQD� 9HUGHQV VWºUVWH YLQN¨OGHU L 0ROGRYD� RJ
EHVºJ L XGEU\GHUSURYLQVHUQH 7UDQVGQMHVWU RJ
*DXJD]LHQ� 0D[� �� GHOWDJHUH�
10 dage • 14.800 kr • afrejse 20. april • 5. okt

)RWR� .LUVWHQ *\QWKHU +ROP� UHMVHOHGHU�

Kultur
Rejser
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Fairtrade&Afrika&fødevarebrands&i&Danmark&

 

Det synes logisk at undersøge, hvilke Fairtrade-mærkede fødevarer fra Afrika, der pt. 
markedsføres i Danmark (2015). Jeg har derfor undersøgt Fairtrade-mærket Danmarks 
officielle webside – www.fairtrade-maerket.dk – og gennemgået alle Fairtrade-mærkede 
fødevarer for at finde de varer, der indeholder ingredienser fra Afrika og/eller brandes 
som ’afrikanske’. Fødevarer fra Afrika, som ikke er Fairtrade-mærkede, er naturligvis 
også relevante, når det gælder kulturel branding og CSR. Coops brand Savannah 
Handel med Afrika er et godt eksempel, da de udelukkende markedsfører varer fra 
Afrika, men kun har to som er Fairtrade-mærkede.  

Jeg ser kun på virksomheder, der er danske/skandinaviske, da de i særlig høj grad vil 
kunne bidrage til nyhedsskabelse og forandring i danske mediers portrættering af 
afrikakontinentet.  

 

Fairtrade fødevarebrands med produktion i Afrika: 

(1) Kategori ’chokolade & kakao’: 

• Änglamark  
Chokoladeplader og kakao fra 
Afrika, uspecificeret. 

• Anton Berg / Toms 
Toms chokoladeplader fra 
Ghana. 

• Irma 
Chokoladeplader 
fra ’udviklingslande’, bl.a. 
Afrika, uspecificeret. 

(2) Kategori ’kaffe’: 

• Peter Larsen  
Kaffebønner fra forskellige, 
specifikke afrikanske lande. 

• Grøn Balance  
Instantkaffe fra Sydamerika, 
Afrika og Asien, uspecificeret. 

• Irma  
Hele bønner bl.a. fra Uganda. 

• Ren Kaffe  
Hele bønner bl.a. fra Etiopien. 

 

 

 

(3) Kategori ’krydderier’:  

• Coop / Savannah  
Vanilje fra forskellige, 
specifikke afrikanske lande. 

• Urtekram  
Vanilje fra Madagaskar.  

 (4) Kategori ’rørsukker’:  

• Dansukker 
Rørsukker fra Afrika, 
uspecificeret. 

(5) Kategori ’is’:  

• Hansen  
Flødeis med råvarer fra Zambia. 

(6) Kategori ’te’: 

• Änglamark  
Te, bl.a. fra Afrika, uspecificeret. 

• Coop / Savannah  
Te fra Tanzania. 

• Tea2you  
Te fra Mozambique. 

Reference: www.fairtrade-maerket.dk 
(identificeret den 14.12.2015)


