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Forord
Efter 18 års skolegang sidder vi her. På vej til at afslutte vores drømmeuddannelse gennemsyrede af en følelse af glæde, udmattelse og ikke mindst stolthed. Ikke bare
stolte af snart at være færdige, men også over, at vi har formået at følges ad - lige siden
første dag på universitetet. Denne afhandling har dog været under andre
omstændigheder end normalt. Dele af afhandlingen er nemlig skrevet sammen - men
hver for sig.
Drevet af en stor nysgerrighed er vi blevet klogere på generation Z og deres
holdninger til danske fødevarebrands. Vi har opnået værdifuld indsigt i, hvad
segmentering kan (og ikke kan), og hvordan den akademiske disciplin kan bidrage til
udførelsen af en model, som kan anvendes i det praktiske felt.
En stor tak til vores interviewpersoner både eksperterne, der har tilført os ny viden og
de kære generation Z’ere, som vil dele deres meninger og gav sig tid til interviews.
En kæmpe tak til vores altid positive vejleder, Gertrud. Hun har ikke bare givet
kyndig og konstruktiv vejledning gennem hele processen, men hun har også været
opbakkende på de triste regnvejrsdage.
Vi vil opfordre dig, kære læser, til at brygge en god kop kaffe og påbegynde
læsningen...For hvem er generation Z? Og hvad forventer de egentlig af
fødevarebrands?
Rigtig god læselyst!

ABSTRACT

In modern society, younger generations have increasingly influenced the debate on
climate change. This influence is, in particular, coming from members of Generation
Z. They demand and expect not only action from politicians and influential leaders to
respond to climate change, but also corporations. Generation Z consists of individuals
born between 1995 and 2010. The generation is perceived to have an immense impact
on their parents’ consumer behaviour, especially within food purchasing.
The purpose of this thesis is to investigate how Generation Z perceives climate-driven
campaigns and to examine their expectations towards the food industry. Furthermore,
the purpose is likewise to discover which segments that exist within Generation Z and
which communicative approaches companies within the food industry can employ to
approach the generation and establish a trustworthy relationship.
The analysis is conducted through a thematic analysis to be able to interpret the data,
with an in-depth approach for the purpose of discovering patterns. Based on selected
theories about segmentation, brand relation and the qualitative data, the analysis
presents six different types of relationships that generation Z has with food
companies. These types of relations are presented in the developed model The Compass
of Relations which involves both the characteristics of Generation Z and
recommendations for communicative initiatives that food companies can use to
address a particular type from the model. The Compass of Relations aims to guide and
aspire communicators and food companies to understand and approach Generation
Z. Furthermore, the model contributes to deem which type of relation corporations
should prioritise.
The thesis clarifies that Generation Z expects food companies to attend further focus
on climate change and incorporate it into their communication both on product level
and brand level. Companies can achieve this through transparent and honest
communication in alignment with Generation Z’s expectations, whereas companies in
the food industry can demonstrate coherence in their actions as well as their
communication.

Afhandlingens samtlige afsnit er skrevet i fællesskab. Derfor er opdelingen, der
fremgår i indholdsfortegnelsen udelukkende en formalitet. I overensstemmelse med
kravene til formalia er forside, abstract, indholdsfortegnelse, referenceliste og bilag
ikke inkluderede i det samlede sideantal. Vi har anvendt referencesystemet APA dog
med den tilføjelse, at vi anvender termen ibid for at henvise til samme reference som
den lige før. Derudover har vi valgt at anføre sidetal i referencerne for at
overskueliggøre vores arbejdsproces og facilitere det for læseren at finde det eksakte
sted i kilden. Som en del af APA anføres korte citater i kursiv og citater over fyrre ord
centreres i teksten.

Det samlede antal tegn i afhandlingen er 243.570, hvilket svarer til 101,5 normalsider.
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1. INDLEDNING

1

“The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say - we will
never forgive you” (BBC, 2019). Dette ytrede den svenske klimaaktivist og generation
Z’er, Greta Thunberg, i sin tale til verdens ledere under FN’s klimatopmøde i
september 2019. Thunberg er blevet et ikon for den unge generation og har siden sit
frembrud i 2018 fået omkring fire millioner unge mennesker verden over til at gå på
gaderne for at råbe magthaverne op med et klart budskab: “I want you to feel the fear I
feel every day. And then I want you to act” (Alter et al., 2019). Udover Greta Thunberg
har Amnesty International ligeledes fastslået klimaets udfordringer som værende et
vigtigt emne hos de unge, da de i 2019 identificerede klimaforandringerne som det
største problem verden står overfor ifølge unge mennesker (ibid.).
I Danmark er klimaforandringerne ligeledes kommet på dagsordenen heriblandt også
på den politiske agenda. Statsministeren Mette Frederiksen fremhævede i nytårstalen
2020, hvordan den yngre generation er gået på gaden og har krævet handling:
Men i de her år viser danske børn og unge også, at de aldrig har været stærkere.
I gik på gaden. I krævede handling. I har skubbet til jeres forældre og
bedsteforældre. I gjorde Folketingsvalget sidste år til et klimavalg. Det er
stærkt. I giver håb (...) Takket være jer har vi nu den mest ambitiøse klimalov i
Danmark. Nogensinde. (Statsministeriet, 2020)
Hun mener, at Danmark i dag har den hidtil mest ambitiøse klimalov grundet den
unge generation. Det er dog ikke kun politikere, som de unge stiller krav til, de
forventer ligeledes, at virksomhederne kommer på banen og tager et klimaansvar - og
de forventer, at det sker hurtigt (Klintefelt, u.d).
Netop de unges kamp mod klimaforandringerne, hvor de stiller krav til både
magthaverne, politikerne og virksomhederne, motiverer os til at blive klogere på den
unge generation Z. Dette emne forudsættes ikke udelukkende af en generel interesse
for de unge og deres forventninger, men også en personlig motivation, da vi igennem
vores skolegang har lært om konsekvenserne ved drivhusgasser, kødproduktion,
fældning af regnskove og flyveture rundt om i verden. Men hvordan anskuer
samtidens unge mon klimaudfordringerne ud fra deres eget forbrug? Her er vi
motiverede for at få en større viden om, hvad disse krav og forventninger, som de
unge har til brands egentlig indebærer. Og om det overhovedet giver mening for
brands at tage de unges holdninger i betragtning?
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1.1 Problemformulering
På baggrund af ovenstående indledning og vores motivation for at opnå en
dybdegående indsigt i generation Z og deres forventninger til brands, har vi
formuleret følgende problemformulering:
I medierne og litteraturen bliver generation Z præsenteret som en kritisk og klimabevidst
generation. Med en antagelse om, at der er variation i generationens forventninger til
fødevarebrands, ønsker denne afhandling at undersøge, hvordan generationen forholder sig til
klimadrevne kampagner for derefter at afdække, hvilke former for segmenter, der eksisterer
indenfor generation Z.
Problemformuleringen besvares med det formål at udvikle et segmenteringsværktøj,
der kan hjælpe kommunikatører og fødevarebrands til at henvende sig til generation
Z.
For at kunne besvare problemformuleringen er tre forskningsspørgsmål blevet
formuleret:
1. Hvordan kendetegnes generation Z i litteraturen?
2. Hvad

er

generation

Z’s

opfattelse

af

og

forventninger

til

fødevarebrands’ kommunikation?
3. Hvilke kommunikative tiltag bør fødevarebrands anvende for at opnå
en tillidsfuld relation til generation Z?
Det første forskningsspørgsmål er relevant i forhold til at opnå baggrundsviden og en
nærmere præcisering af generation Z. Det næste spørgsmål søges at blive besvaret
gennem interviews med respondenter fra generation Z og undersøger generationens
opfattelse af og forventninger til fødevarebrands. Det tredje forskningsspørgsmål
tager udgangspunkt i fødevarebrands’ perspektiv og bliver besvaret ved hjælp af
ekspertinterviews med henblik på at undersøge, hvilke tiltag fødevarebrands skal
anvende for at kommunikere til generationen.
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1.2 Begrebsafklaring
Følgende afsnit har til formål at definere centrale begreber, som anvendes i løbet af
afhandlingen. Disse begreber er for afhandlingen essentielle og fundamentale, hvorfor
de er præciseret og uddybet. Andre relevante begreber såsom brandrelation og
segmentering fremgår i teoriafsnit 4, da de er bærende i problemfeltet og derfor
uddybes med afsæt i teori.

1.2.1 Fødevarebrands
Denne afhandling søger at besvare, hvilke forventninger generation Z har til
fødevarebrands, hvorfor det er centralt at tydeliggøre, hvad der menes med
fødevarebrands. I afhandlingen forstås brands ud fra et fortolkende brandingparadigme, hvilket indebærer at brands er foranderlige og kommunikationen mellem
brands og forbrugere er interaktionistisk (Andersen, 2006, 24). Individet kan her skabe
sin egen forståelse og fortolkning af et brand, derfor forstås fødevarebrands som
foranderlige virksomheder og organisationer, der producerer og sælger fødevarer
både til konsument- og producentmarkedet. Forståelsen af et brand har dog i vores
kvalitative undersøgelser været subjektive og dermed op til den enkelte respondent
at afgøre, hvordan fødevarebrands fortolkes

1.2.2 Klimadrevne kampagner
Det fremgår i problemformuleringen, at et delformål med afhandlingen er at
undersøge, hvordan generation Z forholder sig til klimadrevne kampagner, derfor er
det relevant at specificere, hvad en klimadrevet kampagne omfatter. Der anlægges et
bredt perspektiv på betydningen af klimadrevne kampagner, hvilket indebærer
ekstern

kommunikation

herunder

branding

og

reklamer,

der

italesætter

klimaforandring. Det kan ligeledes omfatte dele af en kampagne eller udmøntes af et
klimafokuseret brand, hvor brandets eksterne kommunikation betragtes som en
‘samlet kampagne’.

1.3 Erkendelsesinteresse
Som undersøgere er det centralt at overveje, hvilket formål vores videnskab tjener og
bidrager til (Holm, 2015, s. 194). Ifølge den tyske filosof Jürgen Habermas findes en
objektiv og neutral viden ikke, da forskeren altid er drevet af at undersøge noget, som
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den har en interesse i, og at videnskab er funderet i erkendelsesinteresser (ibid.). Som
undersøgere har vi, hvad Habermas kalder en hermeneutisk viden indenfor en
praktisk erkendelsesinteresse. Formålet er her at tolke og udvide viden om kultur og
værdier, hvor målet er at skabe en fælles forståelseshorisont i samfundet (Andersen i
Andersen & Kaspersen, 2013, s. 391).
Ingen andre generationer har været mere i søgelyset end generation Y, men den
efterfølgende generation Z bør ikke undervurderes, da de er fremtidens forbrugere,
kollegaer og vælgere:
No other Generation in history has received as much coverage as the Millennial
Generation. Yet, Generation Z is comprised of our youth and young adults
today and has received very little attention comparatively. Those in Generation
Z are among our youngest consumers, students, colleagues, constituents,
voters, and neighbors. (Seemiller & Grace, 2019, s. 1)
I løbet af de sidste år har der været stor fokus på generation Y, men nu er de såkaldte
Millennials blevet forældre, og det er blevet centralt at rette fokus mod generation Z
(Fromm & Read, 2018, s. 1). Generation Z, også kaldet de digitale indfødte, er i dag en
magtfuld forbrugergruppe, hvilket især skyldes deres evne til at påvirke deres
forældre (Van Den Bergh & Behrer, 2016, s. 212). For at kommunikere til generation Z
kræver det, at brands adapterer en anden tilgang end ved tidligere generationer, da
de unge er vant til at sortere i den information, de bliver eksponeret for (Fromm &
Read, 2018, s. 51). Derfor finder vi det interessant og relevant at rette blikket mod den
magtfulde generation Z.
I løbet af de sidste par år har generationen Z sat skub i debatten om
klimaforandringerne. I medierne hersker der et narrativ omkring generation Z som
klimaaktivister, hvor der er fokus på de unges kamp mod klimaforandringerne. Her
lyder overskrifterne blandt andet således: “Nok er nok: Generation Z er træt af at vente
og vil se handling nu!” (Hansen, 2020), “Generation Z er vokset op med, at de skal fremad.
De tager intet for givet, og de presser sig selv hårdt” (Marquardt, 2019) og “Klimabevidsthed
er hipt blandt unge. På få år har de rykket sig markant” (EnergiWatch, 2018). Til trods for
den medieopmærksomhed som generation Z får finder vi den akademiske litteratur
om generationen mangelfuld og ikke opdateret, da da den primært centreres om
generationens digitale adfærd, økonomi og generelle adfærd. Formålet med denne
afhandling er et ønske om at bidrage til en kombination af det praktiske og teoretiske
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felt. Det praktiske bidrag har til formål at inspirere og guide kommunikatører og
fødevarebrands til at henvende sig til generation Z. Mens afhandlingens teoretiske
bidrag indebærer at afdække generationens forbrugeradfærd og variationerne inden
for generationen og dermed supplere den eksisterende teori omkring generation Z.

1.4 Afgrænsning
En væsentlig afgrænsning vi har gjort os er at have fokus på generation Z, hvilket
indebærer de 10-25 årige svarende til 1.144.632 danske generation Z’ere (generationen
defineres i afsnit 4.2.3.1) (Danmarks Statistik, 2020). Årsagen til netop at afgrænse til
denne generation er, at de har stor indflydelse på deres forældres købsbeslutninger
(Van Den Bergh & Behrer, 2016, s. 212). Her fremgår det, at påvirkningen på
fødevareforbruget er størst, hvor generationen har 54% indflydelse på forældrenes
valg (ibid.). Dertil afgrænses afhandlingen til netop denne generation, da det er
begrænset, hvad der findes af teori om de danske generation Z’ere, idet den primært
fokuserer på generationens generelle adfærd og dermed er mangelfuld i forhold til
forbrugsadfærd. Endvidere er teorien hovedsageligt baseret på amerikanske
undersøgelser, hvorfor vi finder det centralt at undersøge den danske generation Z.
En anden afgrænsning vi har foretaget er at indskrænke afhandlingen til at tage fokus
på danske fødevarebrands. Årsagen til denne afgrænsning er et ønske om at foretage
en undersøgelse med udgangspunkt i en specifik branche og dermed danne os en
dybdegående indsigt i, hvordan generation Z forbruger basale produkter. Dermed er
undersøgelsen rettet mod generationens holdninger til et fysisk og hurtigtomsættende
produkt - altså fødevarer.
Som nævnt i problemformuleringen undersøger afhandlingen, hvordan generationen
forholder sig til klimadrevne kampagner. Vi tager dog ikke stilling til klimadebatten
og diskuterer ikke, hvorvidt faktaene er sande, men forholder os undersøgende i
forhold til generation Z’s holdninger til klimakommunikation fra fødevarebrands.

1.5 Struktur
Dette afsnit har til formål at sammenfatte og forklare afhandlingens opbygning og
struktur. Efter indledningen forekommer erkendelsesinteressen, som indebærer
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afhandlingens bidrag til det teoretiske felt. Derefter belyses det videnskabsteoretiske
standpunkt,

som

omfatter

en

kombination

af

hermeneutikken

og

socialkonstruktivismen. Dette efterfølges af undersøgelsesdesignet, hvor de
metodiske overvejelser omkring de kvalitative data klarlægges. Her beskrives også
fremgangsmåden for transskriberingen og den udvalgte analysemetode, som afsluttes
med en diskussion af undersøgelsesdesignet. Herefter findes den udvalgte fagteori,
som er opdelt i to overordnede afsnit, hvor det første afsnit fungerer som teoretisk
ramme for afhandlingen, og det andet afsnit indebærer selve det teoretiske afsæt for
analysen. Dernæst præsenteres analyseframeworket, hvor de udvalgte tematiske
områder for den samlede analyse illustreres. Efter analyseframeworket findes
analyseafsnittet, hvori den indsamlede data bliver fremlagt. Den fremlagte data
fortolkes og behandles i efterfølgende afsnit, hvor relationskompasset bliver udviklet
og præsenteret. Herefter diskuteres relationskompassets validitet og refleksioner over
de operationelle muligheder. Slutteligt findes konklusionen, der opsamler
afhandlingens hovedpunkter.
For at opnå et overblik over afhandlingen er strukturen illustreret i nedenstående
model.
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Figur 1: Strukturmodel (egen opstilling)
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2. VIDENSKABSTEORI
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Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i vores valg af det videnskabsteoretiske ståsted
for at fastlægge, hvilken tilgang vi har både til teori og empiri.
Den danske professor Andreas Beck Holm mener, at “(...)Videnskabsteorien er den
systematiske undersøgelse af, hvordan videnskabelig viden frembringes, begrundes og
anvendes i samfundet” (Holm, 2015, s. 14). Han konstaterer, at de videnskabsteoretiske
overvejelser er en forudsætning for at kunne forholde sig kritisk og arbejde med
viden. Det er derfor vigtigt at fastslå, hvilket videnskabsteoretisk ståsted afhandlingen
indskriver sig i. Først vil vi lægge bredt ud med at præsentere de
samfundsvidenskabelige paradigmer, og hvad de består af. Dernæst vil vi komme ind
på hermeneutikken og socialkonstruktivismen som paradigmer og til sidst forklare,
hvordan vi i en kombination anvender disse.

2.1 Samfundsvidenskabelige paradigmer
Der har gennem historien været stor uenighed blandt forskere omkring, hvad rigtig
videnskab er, og hvilke kriterier der bør være for at lave videnskabelige
undersøgelser. Videnskabsteoretikeren Thomas Kuhn mener, at svaret ligger i et
paradigme. Han definerer et paradigme som “(...) den forståelseshorisont, der i de
forskellige fagvidenskaber giver mening og retning til forskernes virke” (Holm, 2015, s. 61).
Han hævder dermed, at viden bliver videnskabeligt, såfremt det bliver samlet under
det samme paradigme, hvilket er essentielt for, at forskerne anskuer verden ens (ibid.).
De videnskabelige paradigmer indebærer de konventioner og grundforestillinger,
som samfundets medlemmer har til videnskab (Holm, 2015).
Når vi kigger på paradigmer er det først og fremmest væsentligt at se på, hvilke
videnskaber de tilhører. Grundlæggende eksisterer der tre overordnede typer af
videnskaber, som er natur-, samfunds- og humanvidenskab (Presskorn-Thygesen i
Nygaard, 2012). Disse videnskaber er yderligere inddelt i paradigmer, som har
forskellige bagvedliggende antagelser om virkeligheden. Især samfunds- og
humanvidenskaberne adskiller sig, da de inddeles i flere paradigmer, hvorfor
kompleksiteten bliver højere. Derfor kan flere paradigmer eksistere samtidigt, og det
kan derfor være vanskeligt at fastslå, hvilket paradigme der er definitivt (ibid.).
Denne afhandling tager afsæt i samfundsvidenskaberne, som af Claus Nygaard bliver
defineret således: “Forskning i og om menneskers adfærd, sociale gruppers-, institutioners-,
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og

samfunds

opbygning,

udvikling

og

virkemåde”

(Nygaard,

2012,

s.

9).

Samfundsvidenskaberne baserer sig altså på at undersøge, hvordan menneskelig
adfærd udvikles og udformes på individ-, gruppe- og samfundsplan. For at danne sig
et overblik over de forskellige forskningstraditioner og metoder indenfor
samfundsvidenskaberne, præsenterer Kuhn fire paradigmer, som omfatter det
positivistiske, det hermeneutiske, det kritisk teoretiske og det konstruktivistiske
(Nygaard, 2012, s. 26). Dette speciale bekender sig til både hermeneutikken og
socialkonstruktivismen, som vi vil uddybe i afsnit 2.4.

2.1.1 Paradigmets bestanddele
For at kunne adskille de fire paradigmer fra hinanden kan vi se nærmere på de tre
overordnede bestanddele, som paradigmerne består af (Presskorn-Thygesen i
Nygaard, 2012, s. 27). Disse omfatter ontologi, epistemologi og metodologi, som hver
især besvarer grundlæggende spørgsmål, der danner baggrund for det verdenssyn,
det givne paradigme har.
Ontologi omfatter læren om det værende (ibid.). Denne del stiller spørgsmål ved,
hvad virkeligheden er, og hvilke ting som eksisterer. Ontologien er altså et basalt
spørgsmål omkring, hvordan videnskaben bør anskues (ibid.).
Epistemologien tager afsæt i viden. Hvor ontologien tager afsæt i, hvad der er
virkelighed, fokuserer epistemologien på, hvad man kan vide om denne virkelighed,
og hvordan viden skal tilegnes (ibid.). Kombinationen af ontologi, epistemologi og
metodologi gør os i stand til at søge svar på spørgsmålet om, hvordan vi bedst
undersøger virkeligheden, og med hvilke konkrete metoder (Presskorn-Thygesen i
Nygaard, 2012, s. 27).

2.2 Hermeneutikken
Hermeneutikken opstod som en forståelsesvidenskab, hvor det handlede om at kunne
fortolke litterære og religiøse tekster, som stammer fra middelalderen, for at forstå
biblen og den katolske kirke (Presskorn-Thygesen i Nygaard, 2012, s. 31; Holm, 2015.
s.

85).

Senere

hen

er

hermeneutikken

blevet

populær

inden

for

samfundsvidenskaberne, hvilket især skyldes Max Weber og Hans-Georg Gadamer,
som er nogle af samfundsvidenskabernes grundlæggere (Presskorn-Thygesen i
Nygaard, 2012, s. 31). Det der især karakteriserer hermeneutikken er, at det ikke “(...)

- 9 af 122 -

handler om at forklare, men om at forstå” (Holm, 2015, s. 84). Hermeneutikken søger
derfor ikke at opnå kausalitet, men snarere om at forstå og fortolke den menneskelige
aktivitet (ibid.). Tankegangen har altså udviklet sig til udelukkende at fokusere på
tekster til nu at tage afsæt i forståelse for “andre mennesker, kulturer og samfundsmæssig
praksis generelt” (Presskorn-Thygesen i Nygaard, 2012, s. 31).
En central del i hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel, som omfatter at: “Vi kun
kan forstå meningen med dele ved at se dem i sammenhæng med deres helhed - og kun kan
forstå helheden ud fra de enkelte dele, der skaber helheden” (Nygaard, 2012, s. 77). Dette kan
beskrives som en fortolkningsproces, hvor der kontinuerligt veksles mellem dele og
helhed. Gadamer hævder, at fordomme altid er tilstede og også er nødvendige for at
kunne forstå (Nygaard, 2012, s. 80). Som forsker gælder det dermed ikke om at lægge
sine fordomme til side, da vi skal vide noget om det fænomen, vi undersøger, for at
vide, hvilke forskningsspørgsmål der skal stilles (Nygaard, 2012, s. 80). Når vi som
forskere indgår i forståelsesprocessen, bringer vi således vores for-forståelse med. Den
cirkulære proces sker mellem forståelsen og for-forståelsen, som gensidigt betinger
hinanden. Et vigtigt begreb inden for hermeneutikken er horisontsammensmeltning,
som sker når to horisonter mødes. Horisonten er det, der ses fra det bestemte
udsigtspunkt og indebærer, at vi ikke blot skal se på det, som befinder sig lige foran
os, men se det i en større sammenhæng (Nygaard, 2012, s. 82). Gennem
horisontsammensmeltning opnås ikke nødvendigvis enighed, men forskeren skal søge
at sætte sig i den andens sted (ibid.). Forståelse er en uendelig proces, hvorfor vi ikke
kan opnå en endegyldig forståelse (Nygaard, 2012, s. 83). På grund af den uendelige
proces, hvor der hele tiden arbejdes dybere ned i forståelsen, kunne den
hermeneutiske cirkel, ifølge Andreas Beck Holm nærmere illustreres som en spiral
(Holm, 2015, s. 96).

2.2.1 Hermeneutikkens ontologi, epistemologi og metodologi
Ifølge

den

danske

forsker

og

adjunkt

Thomas

Presskorn-Thygesen

er

hermeneutikkens ontologi vanskelig at udpege som enten realistisk eller
konstruktivistisk, hvorfor han har valgt at definere den som begrænset realistisk
(Presskorn-Thygesen i Nygaard, 2012, s. 31). Årsagen til dette er, at adgangen til
virkeligheden er forbundet til en bestemt forståelse, men at denne forståelse for
verden og andre mennesker kan variere (ibid.)
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Epistemologisk betegnes hermeneutikken som subjektiv, da han mener, at viden om
virkeligheden har afsæt i den subjektive forståelsesramme, og at verden kommer til
syne for forskeren på en bestemt måde (ibid.) Denne forståelsesramme dannes på
baggrund af hermeneutikkens antagelse om, at individet altid er i besiddelse af en
forforståelse. Forforståelsen tager altså afsæt i de subjektive antagelser og fordomme
individet måtte have til verden og andre mennesker (ibid.). Hermeneutikken anskuer
derfor forskeren som et menneske med en bestemt forforståelse, der er afgørende for
forskerens udgangspunkt (ibid.). Derfor er det væsentligt, at forskeren søger at forstå
verden ud fra andres synspunkt for at overkomme sin subjektive forforståelse og
dermed danne en ny forståelse (Presskorn-Thygesen i Nygaard, 2012, s. 32).
Hermeneutikkens ontologi og epistemologi danner baggrund for metodologien, som
omfatter et kvalitativt studie om mennesker, der oftest tager afsæt i interviews eller
observation, hvor målet er gensidig forståelse mellem mennesker (PresskornThygesen i Nygaard, 2012, s. 32).

2.3 Socialkonstruktivismen
Socialkonstruktivismen er ligesom hermeneutikken et paradigme indenfor human- og
samfundsvidenskaberne. Dette paradigme anser virkeligheden som værende social
konstrueret og videnskab som en social konstruktion (Holm, 2015, s. 121).
Holm benytter begrebet socialkonstruktivisme, mens Gergen bruger en anden term,
som er socialkonstruktionisme. Der er uenighed blandt teoretikere, hvorvidt disse
begreber kan bruges synonymt. Gergen og lektoren Karsten Mellon mener, at der er
forskel på socialkonstruktivisme og socialkonstruktionisme (Gergen & Mellon, 2017,
s. 77). Den primære modsætning er, at socialkonstruktivismen sker i individets hoved,
mens socialkonstruktionismen tager afsæt i, at viden opstår i sociale processer
(Gergen & Mellon, 2017, s. 80). Fælles for dem er, at de har rødder i en antirealistisk
ontologi, der indebærer, at verden ikke eksisterer i sig selv, men konstrueres gennem
sprogbrug. Med dette i bevidstheden har vi i afhandlingen valgt at behandle de to
begreber synonymt, da vi er af den overbevisning, at viden både kan opstå på individ
plan og også være påvirket gennem sociale processer. Der vil gennem afhandlingen
blive refereret til begrebet socialkonstruktivisme.
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Ifølge psykologiprofessor Kenneth J. Gergen består socialkonstruktivismen af fire
grundlæggende antagelser, som giver indsigt i paradigmet og dens kontrast til den
positivistiske måde at anskue verden på (Holm, 2015, s.123). Kombinationen af de
følgende antagelser udgør kernen i socialkonstruktivismen:
1. Den første antagelse handler om, at “der er ingen nødvendig sammenhæng mellem
verden og vores begreber om verden” (Holm, 2015, s. 124). Dette står i kontrast til
positivisterne, der mener, at sproget er et billede af virkeligheden. Her anses
sproget

som

en

social

og

metaforisk

omgangsform

(ibid.).

2. Anden antagelse er, at “vores beskrivelser af virkeligheden udspringer af de sociale
relationer, vi står i” (Holm, 2015, s. 124). Med dette menes, at vi aldrig forstår
verden individuelt men i fællesskab (ibid.).
3. Tredje antagelse er, at “gennem vores forståelse af verden former vi vores egen
fremtid” (Holm, 2015, s. 124). Med denne antagelse menes, at det der
bestemmer, hvad vi i fremtiden kan, er vores fælles verdensforestilling (ibid.).
4. Den sidste antagelse er, at “refleksioner over vores forståelse af verden er afgørende
for vores fremtidige trivsel” (Holm, 2015, s.124). Denne fokuserer på, at vi ved at
reflektere over undertrykkende fordomme om andre kan forbedre samfundet
(ibid.).
Nygaard hævder, at socialkonstruktivismen ikke er entydig, men at der findes
forskellige socialkonstruktivistiske paradigmer, som vi nu retter blikket mod. Først og
fremmest findes der to grundlæggende tilgange omkring forståelsen af virkeligheden.
Den første tilgang kaldes erkendelsesteoretisk konstruktivisme og handler om, at viden
om virkeligheden er en konstruktion. Den anden kaldes ontologisk konstruktivisme og
indebærer, at virkeligheden i sig selv er en konstruktion (Nygaard, 2012, s. 122).
Derudover skelnes der også mellem fysisk og social virkelighed indenfor begge tilgange
(ibid.).
Denne afhandling bekender sig til det erkendelsesteoretiske konstruktivistiske paradigme
om den sociale virkelighed. Dette indebærer “(...) at vores viden om den sociale virkelighed
er en social konstruktion, der ikke repræsenterer den sociale virkelighed selv, men er skabt i
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interaktion og forhandling med andre individer” (Nygaard, 2012, s. 122). Den tager dermed
afsæt i, at virkeligheden findes uafhængigt af vores erkendelse af den, og at vores
viden om generation Z og fødevarebrands samskabes i interaktionen med
respondenterne.

2.3.1 Socialkonstruktivismens ontologi, epistemologi og metodologi
Det socialkonstruktivistiske paradigmes verdenssyn er konstruktivistisk, mens
ontologi betegnes som relativistisk af Presskorn-Thygesen (Presskorn-Thygesen i
Nygaard, 2012, s. 29). Det betyder, at virkeligheden og sandheden afhænger af det
sociale, kulturelle og sproglige perspektiv, der primært er socialt konstrueret.
Derudover mener han, at de genstande man beskæftiger sig med har en subjektiv
karakter og ofte skabes på baggrund af videnskabelige iagttagelser (ibid.). Med et
socialkonstruktivistisk udgangspunkt er objektiv viden umulig at opnå. Det skyldes,
at man på tværs af sociale fællesskaber og kulturer anskuer virkeligheden forskelligt,
hvorfor viden ligeledes vil være subjektivt (ibid.). Til trods for dette vil der i visse
historiske perioder være en gængs holdning om, hvad der er sandt, selvfølgeligt og
virkeligt. Netop disse selvfølgeligheder søger socialkonstruktivismen at undersøge,
hvor

stammer

fra,

hvilket

leder

os

til

metodologien

(ibid.).

Ved

socialkonstruktivismen hævder han, at det er hensigtsmæssigt at gøre brug af den
kvalitative metodologi for at afdække, hvordan sociale konstruktioner skabes
(Presskorn-Thygesen i Nygaard, 2012, s. 29).

2.4 Kombination af hermeneutikken og
socialkonstruktivismen
På baggrund af de foregående afsnit fremgår det, at hermeneutikken og
socialkonstruktivismen er præsenteret som to individuelle og uafhængige
videnskabsteoretiske paradigmer. Til trods for dette, søger vi at anvende dem i en
kombination med formålet om at få en mere alsidig tilgang. Jacob Rendtorff, som er
professor i filosofi hævder, at de to traditioner alligevel er forenelige:
Man går derfor galt i byen, når man fastholder, at socialkonstruktivisme og
hermeneutik umiddelbart udtrykker to traditioner, der ikke kan forenes.
Snarere er der tale om yderpunkter på samme linje, der deler forudsætningen
om, at virkeligheden er baseret på menneskelig skabende fortolkning.
(Rendtorff, 2003, s. 101)
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Derudover mener han, at de to ikke er modsætninger, da socialkonstruktivismens
perspektiv forudsætter en hermeneutisk fortolkning (Rendtorff, 2003, s. 101). Udover
at være sammenlignelige ved at have rødder i menneskelig fortolkning, findes der
også visse ligheder inden for ontologien, epistemologien og metodologien. Ontologisk
set baserer begge sig på, at virkeligheden sker ved menneskelig fortolkning enten på
det individuelle plan eller gennem sociale konstruktioner. Derudover baserer begge
traditioner sig på en subjektiv epistemologi og kvalitativ metodologi (PresskornThygesen i Nygaard, 2012, s. 28).
Denne afhandling indskriver sig, som tidligere nævnt, i en kombination af
hermeneutikken og socialkonstruktivismen. Vi tilslutter os derfor Rendtorffs idé om,
at disse ikke er modsætninger, men forenelige. Vi har en overbevisning om, at
individets

forståelse

(hermeneutikken)

og

den

sociale

konstruktion

(socialkonstruktivismen) gensidigt påvirker hinanden. Med dette mener vi, at individets
forståelse og viden kan forandres i en social interaktion. Omvendt arbejder vi også ud
fra idéen om, at den sociale konstruktion kan påvirkes af de individer, der indgår i
den sociale gruppe. Derudover er vores egne subjektive forståelser og konklusioner
ikke endegyldige, idet de kan forstås anderledes og videre fortolkes af andre.
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3. UNDERSØGELSESDESIGN
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Det er i ovenstående afsnit specificeret, at afhandlingen indskriver sig i en
kombination af hermeneutikken og socialkonstruktivismen, som placerer sig i en
kvalitativ metodologi. I dette afsnit klarlægges de metodiske overvejelser for
dataindsamlingen, hvilket blandt andet indebærer udvælgelse af respondenter,
interview, behandlingen af data samt en diskussion af undersøgelsesdesignet.

3.1 Kvalitative interviews
Den primære data i denne afhandling består af dybdegående interviews af
henholdsvis to eksperter og otte medlemmer af generation Z, da vi ønsker en indsigt
i både generationen og fødevarebrandsene. Da afhandlingen indskriver sig i både
hermeneutikken

og

socialkonstruktivismen,

har

individuelle

interviews

og

fokusgruppeundersøgelse været med i overvejelserne. Med ønsket om at fokusere på
individets verdenssyn og holdninger har vi valgt at udføre individuelle interviews,
da fokusgrupper ifølge Halkier (2010) ikke er velegnede: ”Hvis man eksempelvis vil
belyse, hvordan det enkelte menneske orienterer sig i sin livsverden i forhold til et bestemt
problem (...) er forskellige typer individuelle interview bedre egnet end fokusgrupper som
dataproduktionsmetode” (Halkier, 2010, s. 121). Derudover kan respondenterne i
fokusgrupper præge hinandens meninger, og det kan være vanskeligt at gå i dybden
med individets erfaringer.
Det primære formål med kvalitative undersøgelser er at indsamle nuancerede
informationer og tolke disse i forhold til deres kontekst. De kvalitative metoder kan
ligeledes betegnes som eksplorative, hvor forskeren er undersøgende og ikke har en
bestemt forudgående indsigt for det emne, der ønskes undersøgt (Harboe, 2006, s. 3233). Det kvalitative interview bliver af professorerne Steinar Kvale og Svend
Brinkmann defineret således:
The purpose of the qualitative research interview (...) is to understand themes
of the lived daily world from the subjects’ own perspectives. The structure
comes close to an everyday conversation, but as a professional interview, it
involves a specific approach and technique of questioning. (Kvale &
Brinkmann, 2009, s. 24)
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Det kvalitative interview giver dermed mulighed for at forstå visse temaer set ud fra
subjektets eget perspektiv (ibid.). Gennem det kvalitative interview skal
intervieweren søge at dække både det faktuelle plan, hvor der lyttes til eksplicitte
forklaringer og på et meningsniveau, hvor intervieweren læser mellem linjerne (Kvale
& Brinkmann, 2009, s. 30).
Fremgangsmåden for de kvalitative interviews og følgende afsnit baseres på Kvales
syv stadier, som indebærer: tematisering, design, interview, transskribering, analyse,
verificering, samt rapportering (Kvale, 1996, s. 88). Tematisering indebærer at formulere
formålet med undersøgelsen og beskrive det emne, som ønskes undersøgt. Dette har
vi gjort ved at udarbejde en problemformulering og uddybe det emne, som
problemfeltet centrerer sig om. Det andet tema, design, fremgår ved, at vi har planlagt
undersøgelsen, før interviewene blev påbegyndt. Her har vi blandt andet haft en
abduktiv tilgang, som vi har anvendt som struktur for en teoretisk forståelse af de
kontekster og mennesker, som undersøges. Formålet har været at få indsigt i
respondenternes perspektiv, der former deres forståelse af virkeligheden (Bryman,
2016, s. 394). Abduktion (også kaldet retroduktion) er en kombination af deduktion
og induktion (Fuglsang et al., 2013, s. 181). Her observeres først noget af
virkeligheden, som man vil søge at besvare, ved at formulere en hypotese og derefter
afprøve den empirisk. Målet er at gå i dybden og afdække strukturer, så
problemformuleringen kan besvares, hvilket indebærer at trænge ned under den
umiddelbare observerbare overflade (ibid.). Det er derved en cirkulær proces mellem
hypotese, teori og empiri, hvor vi som forskere søger at forstå og forklare generation
Z ud fra deres forståelse af virkeligheden. Kvales tredje tema, interview, omfatter at
udføre interviews på baggrund af interviewguides. I afsnit 3.1.2.2 samt 3.1.3.3 vil
anvendelsen af semi-strukturede interviewguides uddybes. Dernæst har vi
transskriberet interviewene ud fra nogle retningslinjer, hvilket uddybes i afsnit 3.2. Det
femte stadie, analyse, fremgår i afsnit 3.3, hvor vi præsenterer den tematiske
analysemetode, der anvendes senere i afhandlingen i afsnit 6.0. I temaet, verificering,
skal generaliserbarheden, reliabiliteten og validiteten1 af interviewene fastslås. Dog
anvendes Lincoln og Gubas evalueringskriterier, som uddybes i afsnit 3.5. Det sidste

1

Disse begreber er oprindeligt brugt inden for den naturvidenskabelige tradition. Kvale har dog

tilpasset begreberne og fastholder at anvende dem i den samfundsvidenskabelige forskningstradition
(Nygaard, 2012, s. 95). Lincoln og Guba foreslår dog at specificere kriterierne til kvalitative
undersøgelser, som vil anvendes og uddybes i afsnit 3.5.
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tema, rapportering, indebærer at fremlægge undersøgelsens resultater i et læseligt
produkt, som fremgår af denne afhandling (ibid.). Før vi forklarer nærmere om,
hvordan interviewene er udført, og hvilke overvejelser der ligger bag, vil vi i følgende
afsnit belyse, hvilket værktøj vi har anvendt for at udføre interviewene.

3.1.1 Online video-interviews
Oprindeligt havde vi planlagt at udføre dybdegående interviews ansigt-til-ansigt,
hvor respondenterne fra generation Z ville være blevet præsenteret for forskellige
danske fødevarebrands, som de skulle placere på et framework på baggrund af deres
opfattelse af det givne brand. Dette havde givet et indblik i, hvordan de anskuer
brandet i forhold til graden af klimavenlighed og tillid. Dette skulle fungere som
samtalestarter, og sandsynligvis gjort interviewet mere underholdende for de unge
respondenter. Derudover kunne det give os, som undersøgere, en forståelse for,
hvordan de unge opfatter forskellige brands og hvilke overvejelser, der lå til grund.
Grundet Covid-19 har vi dog måtte foretage visse modifikationer i forhold til
dataindsamlingsprocessen, herunder at foretage interviews online fremfor ansigt-tilansigt. Derfor valgte vi at anvende Zoom som platform til at interviewe eksperterne
samt Facebook videochat til den unge generation, da man trods alt med video kan se
hinandens reaktioner og ansigtsudtryk. Da generation Z respondenterne ikke havde
Zoom, valgte vi et medie, som var nemt tilgængeligt for dem, altså Facebook
videochat, i ønsket om at møde dem i øjenhøjde på et medie, som de føler sig
komfortable med.
Online interviews kan ikke erstatte ansigt-til-ansigt interaktion, men er et
velfungerende alternativ og dataindsamlingsværktøj for forskere, der arbejder med
den kvalitative metode (Lo Iacono et al., 2016, s. 2). Online videointerviews er
tidseffektive, da det giver muligheden for at kontakte respondenter, som befinder sig
langt væk (Lo Iacono et al., 2016, s.1-2). Dette har givet os mulighed for at interviewe
generation Z’ere fra forskellige steder i landet, hvilket er optimalt, da det øger
variationen af vores respondenter (ibid.). Professor i organisatorisk forskning Alan
Bryman påpeger ligeledes nogle fordele ved at anvende Skype eller andre lignende
softwares til at interviewe. Nogle af fordelene er, at et online interview er mere
fleksibelt end interviews ansigt-til-ansigt, da det hurtigere kan planlægges (Bryman,
2016, s. 492). Derudover nævner han fordelen ved, at begge parter kan føle færre
bekymringer omkring sikkerheden ved at afholde interviewet ansigt-til-ansigt,
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hvilket især har været en fordel i forhold til smitterisikoen (ibid.). Online interviews
giver altså respondenten tryghed, da de kan blive interviewet i deres eget hjem (Lo
Iacono et al., 2016, s.17).
Bryman nævner dog også nogle ulemper ved at foretage interviews online (ibid.).
Eksempelvis kan der opstå nogle potentielle tekniske problemer, der kan forringe
flowet i samtalen, hvilket vi oplevede med tre af respondenterne, hvor forbindelsen
gik tabt og lyden forsvandt. Såfremt talestrømmen bliver afbrudt kan det resultere i,
at lydoptagelsen forringes, og at det derfor kan være vanskeligere at transskribere
interviewet (ibid.). Endvidere kan respondenten miste koncentrationen, da der
fokuseres på det tekniske i stedet for samtalen.

3.1.2 Ekspertinterviews
For at opnå dybdegående indsigt i generation Z og deres forventninger til
fødevarebrands, og ligeledes se det fra fødevarebrands’ perspektiv, har vi udført to
ekspertinterviews (Bilag 4-7). Derudover er interviewene foretaget, da vi forgæves har
ledt efter tilstrækkelig teori omkring de danske generation Z’ere. Derfor anvendes
ekspertinterviews som et supplement til teorien, for at afdække, hvorvidt danske unge
kan sammenlignes med de primære amerikanske kilder, som beskriver generation Z.
Dette vil vi se nærmere på i analysen, hvor ekspertinterviewene vil sammenkobles til
teorien samt generation Z’s synspunkter.
Inden for samfundsvidenskabelig forskning har ekspertinterviews længe været
populære at anvende, da det er en mere effektiv metode til at indsamle data end
eksempelvis observationer (Bogner et al., 2009). Gennem brugen af eksperter opnås
således insiderviden om, hvordan fødevarebrands anser generationen, samt hvordan
de forsøger at nå ud til de unge. Sociologerne Alexander Bogner, Beate Littig og
Wolfgang Menz skelner mellem forskellige former for samtaler med eksperter og
udpeger tre typer af ekspertinterviews (Bogner et al., 2009, s. 101):
•

Exploratory

expert

interviews

anvendes

til

at

undersøge

et

ukendt

forskningsområde.
•

Systemizing expert interviews anvendes for at opnå “objektiv” viden indenfor et
specifikt felt.
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•

Theory generating expert interviews er rettet mod ekspertens specialist viden,
fortolkende viden (know-why) og viden opnået gennem professionel praksis
(know-how).

Ekspertinterviewene i denne afhandling kan kategoriseres som Exploratory expert
interviews,

hvor

eksperterne

er

en

kilde

til

information

på

specifikke

forskningsområder, som er svært tilgængelige. Her skal interaktionen holdes til et
minimum, hvilket gør det muligt at opnå indsigt i ekspertens objektiv virkelighed
(ibid.). Formålet med ekspertinterviewene er således udforskende, og nye
informationer søges opnået.
I interviewene var vi begge til stede og skiftedes med at stille spørgsmål, da: “Expert
may be used to being interviewed, and may more or less have prepared "talk tracks" to promote
the viewpoints they want to communicate (...)” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 147). At styre
interviewet og overkomme eksperternes forberedte “talespor” kræver altså betydelig
ekspertise fra intervieweren, hvorfor vi begge agerede som interviewer (ibid.).
Derudover valgte vi at være to, da vi havde en antagelse om, at eksperterne ikke vil
føle det intimiderende at tale med os begge, da de er vant til at blive interviewet. Inden
interviewet gjorde vi det klart for eksperterne, at det var deres holdninger og
meninger som var i fokus, hvorfor vi har ladet eksperterne tale, og såfremt de afveg
markant fra spørgsmålet, har vi styret samtalen tilbage til emnet.

3.1.2.1 Udvælgelse af eksperter
To forskellige eksperter er blevet udvalgt med en overbevisning om, at de med hver
deres baggrund og erfaringer supplerer hinanden. De to eksperter er:
Lars Holm, som tidligere har været Social Impact Manager i CSR-teamet ved
mediebureauet Dentsu Aegis Network. Her har han været ansat i syv år på
hovedkontoret i London og arbejdet med internationale kunder som blandt andet
WWF og Kelloggs. Lars driver i dag konsulentfirmaet Spero Consulting, hvor han
hjælper virksomheder med at definere bæredygtige strategier.
Per Wilhelmsen er salgsdirektør hos Orkla Foods og har været det i to år.
Virksomheden står blandt andet bag brands som Naturli’, Beauvais, Bähncke og
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KiMs. Tidligere har han været både salgsdirektør og HR direktør hos Carlsberg i
fjorten år samt salgschef hos Coca Cola i fire år.
Lars Holm har altså erfaring med at arbejde med forskellige typer af brancher og
brands samt at udføre kampagner omkring bæredygtighed på globalt plan. Den
anden ekspert, Per Wilhelmsen, har stor viden om både den danske fødevarebranche
og danske forbrugere, hvorfor vi mener, at de supplerer hinanden. Dog er det
væsentligt, at vi som forskere forholder os kritiske til deres udtalelser. Det kan
antages, at Per, som salgsdirektør, har en økonomisk interesse, da han har ansvar for
virksomhedens salg. Han repræsenterer Orkla Foods og forholder sig derfor ikke så
kritisk overfor virksomhedens tiltag. I forhold til Lars’ udtalelser er det ligeledes at
forholde sig kritisk, da det kan diskuteres, om han vil søge at promovere sit nystartede
konsulentfirma.

3.1.2.2 Spørgeramme
Ekspertinterviewene har som nævnt tidligere til formål at opnå en dybere indsigt i
den unge generation og virksomhedernes erfaringer med at kommunikere til den.
Disse interviews er foretaget ud fra semistrukturerede interviewguides. Dette
indebærer en liste af overordnede spørgsmål eller emner, man som undersøger er
tilladt at undvige fra (Bryman, 2016, s. 468). Her har undersøgeren muligheden for at
studere interviewpersonerne på forskellig vis men samtidig på baggrund af samme
spørgeramme. Interviewprocessen er dermed fleksibel og intervieweren har
mulighed for at stille en række follow-up spørgsmål og spørge nærmere ind til det, som
respondenten fortæller om (Kvale, 1996, s. 133).
Da de to eksperter, Lars og Per, har forskellige baggrunde og derfor afviger
interviewguiden en smule fra hinanden (Bilag 4 & 6). Det kommer blandt andet til
syne ved, at Per bliver spurgt “Hvordan kommunikerer I til generation Z?”, og Lars bliver
spurgt “Hvad er din erfaring med at kommunikere til generation Z?”. Forskellen ligger
altså i, at Per primært bliver spurgt som en talsperson fra Orkla brandet, mens Lars i
højere grad bliver spurgt ind til hans erfaringer med at arbejde med forskellige brands.
Spørgerammen er lavet på baggrund af problemformuleringen og centrale punkter
uddraget fra den anvendte teori. Eksempelvis bliver eksperterne spurgt ind til
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generationens forventninger til fødevarebrands, hvilket er sammenhængende med
det andet forskningsspørgsmål jævnfør afsnit 1.1 samt teorien i afsnit 4.2.3.4.

3.1.3 Interviews af generation Z
Da afhandlingen tager afsæt i generation Z, som er mellem 10-25 år, har vi valgt at
interviewe otte medlemmer af generationen, hvor formålet er at lære generationen
bedre at kende samt høre deres mening om fødevarebrands og deres
klimakommunikation.
For at afprøve spørgsmålene, herunder både kvaliteten af dem og rækkefølgen, har vi
udført et pilotinterview (Bilag 9). Dette giver os dels som interviewer mulighed for at
gennemgå spørgsmålene således, at vi opnår en vis fortrolighed med interviewguiden
(Bryman, 2016, s. 260). Dels giver pilotinterviewet mulighed for at opdage de
spørgsmål, som respondenten ikke forstår eller steder i interviewet, hvor
respondenten mister interesse (ibid.). Ifølge Bryman burde et pilotinterview ikke
anvendes i undersøgelsen (Bryman, 2016, s. 261). Dog havde vi efter udførelsen af
pilotinterviewet nogle få tilrettelser og ændrede spørgsmålenes rækkefølge. Derfor
vurderer vi, at pilotinterviewet var brugbart og kunne bidrage til afhandlingen.

3.1.3.1 At interviewe børn og unge
Inden interviewene havde vi gjort os overvejelser om, hvordan vi på bedst mulig vis
kunne skabe en tryg dialog med de unge respondenter. Netop en tryg dialog i
øjenhøjde med respondenten har for os været vigtig, da vi forud for interviewene
havde en forestilling om, at grundet deres unge alder sandsynligvis aldrig har prøvet
at blive interviewet før. Vi har derfor forsøgt at skabe en uformel og afslappet ramme
omkring samtalen. Børneantropolog Eva Gulløv påpeger i sin bog “Feltarbejde blandt
børn: Metodologi og etik i etnografisk børneforskning“, at det for børn er vigtigt, hvordan
man introducerer både sig selv og sit projekt, hvilket kan have indflydelse på,
hvordan de åbner sig igennem interviewet (Gulløv, 2003, s. 85). Af denne årsag har vi
i alle interviews brugt tid på at fortælle, hvad formålet med interviewet var, og at
deres udtalelser og meninger var vigtige for os. Her lagde vi stor vægt på, at der ingen
rigtige eller forkerte svar var.
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Vi har efter grundige overvejelser valgt, at interviewene med generationen kun blev
udført af en af os, da det for nogle unge måske kan føles intimiderende at sidde
overfor to. Hertil har vi for at skabe en uformel stemning haft et afslappet kropssprog
i det omfang, det har været muligt i et online interview. Eksempelvis har vi haft
afslappende tøj på, da vi ikke ønskede, at de unge respondenter skulle associere os
med autoritære voksne, men snarere indtage en rolle som atypiske voksne, som er i
øjenhøjde med dem (ibid.). En anden overvejelse vi har gjort os er, ifølge Kvale og
Brinkmann, at børn let ledes af voksnes spørgsmål, hvilket kan give upålidelige
resultater, hvorfor intervieweren grundigt skal overveje spørgsmålene og stille
alderssvarende spørgsmål, som ikke er lange og komplekse (Kvale & Brinkmann,
2009, s. 146). Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at gøre spørgsmålene, så korte
og letforståelige som muligt. Blandt andet bruger vi ordet “reklame” fremfor
“kampagne” og hos yngre respondenter “mærke” frem for “brand”.

3.1.3.2 Udvælgelse af respondenter fra generation Z
Der har været stor uenighed blandt teoretikere omkring, hvor mange interviews der i
en undersøgelse skal indsamles (Beitin i Gubrium et al., 2012, s. 243). Nogle mener, at
man bør have mellem seks og ti respondenter, mens andre mener, at tallet skal være
mellem fem og femogtyve (ibid). Som nævnt, har vi udført otte interviews af
generation Z’ere. Vi oplevede, at der løbende gennem interviewene opstod et
mønster, og der var begrænsede nye oplysninger, hvorfor vi vurderede, at dataene
var mættede. Kombinationen af dette, og at flere interviews vil begrænse os i at
behandle dem i dybden grundet afhandlingens omfang, vurderede vi, at otte var
passende.
Disse otte interviews er fundet på baggrund af purposive sampling - nærmere bestemt
snowball sampling (Bryman, 2016, s. 419). Det indebærer, at man som undersøger
udpeger en mindre gruppe af personer, som udvælger nogle respondenter, som enten
har de erfaringer eller karakteristika, som er relevante for undersøgelsen. Med ønsket
om at opnå et virkelighedsnært og repræsentativt billede af generationen, har vi
hverken kendt til respondenternes holdninger eller standpunkter inden for emnet
forud for interviewet.
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Der har i udvælgelsen af respondenter udelukkende været to kriterier, hvilket var, at
respondenterne skulle være generation Z’ere, og altså være mellem 10-25 år, samt bo
i Danmark. Vi har desuden sørget for en lige repræsentation i forhold til køn, og at
alderen er fordelt således, at ingen er overrepræsenteret. De udvalgte respondenter er
forskellige fra hinanden i alder, køn, bopæl og beskæftigelse:
•

Rasmus på 23 år er tømrer og bor i Vejle.

•

Mathias på 17 år går på efterskole i Silkeborg.

•

Oliver på 15 år går på efterskole i Ranum.

•

Malte på 12 år går i folkeskole og bor i Stouby.

•

Mie på 20 år arbejder som piccoline på et advokatkontor og bor i Aarhus.

•

Sofia på 19 år går i 3G og bor i Middelfart.

•

Matilde på 17 år går i 1G og bor i Middelfart.

•

Rose på 14 år går i folkeskole og bor i Horsens.

Inden udførelsen af interviewene har vi spurgt de respondenter, som er 15 år og yngre
om deres forældres accept. Derudover har samtlige respondenter godkendt, at vi i
afhandlingen anvender deres fornavn.

3.1.3.3 Spørgeramme
Som i ekspertinterviewene følger interviewene af generation Z ligeledes en
semistruktureret interviewguide (Bilag 8 ), hvilket står nærmere beskrevet i tidligere
afsnit 3.1.2.2. Denne form for interviewguide er valgt til at interviewe generationen,
da den muliggør det at udforske de steder, hvor respondenterne afviger fra hinanden
samt undersøge både ligheder og forskelle. Spørgsmålene er udformet på baggrund
af teorien og problemformuleringen og er opdelt i følgende kategorier: Baggrund,
Generation Z & fødevarebrands, Kommunikative tiltag samt Klima & fødevarebrands. Under
hver kategori fremgår det tilhørende forskningsspørgsmål i bilagene. Kategorien
Klima & fødevarebrands er bevidst placeret til sidst i spørgerammen for ikke at lede
respondenten i en klimaretning i begyndelsen af interviewet, da vi er interesserede i
at høre deres umiddelbare mening om fødevarebrands. Dog er det i forhold til
problemfeltet vigtigt at få respondenternes mening om klimavenlige fødevarebrands,
hvorfor kategorien er en del af interviewet.
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Undervejs i interviewet er respondenterne blevet præsenterede for tre forskellige
kommunikative eksempler fra tre fødevarebrands. Eksemplerne blev udvalgt på
baggrund af følgende kriterier:
•

Danske fødevarebrands

•

Bæredygtighed/klima som emne

•

Forskellige formater: Video, profil og opslag

•

Mindst et af eksemplerne skulle opfordre modtageren til interaktion

Det første eksempel er en video fra Arla kaldet “Skridt for skridt mod en bæredygtig
fremtid”, som findes på deres YouTube kanal. Her reklamerer de for deres
bæredygtige tiltag og henvender sig til den unge generation: “Vi er den første
generation, der ved, hvor slemt det står til, men også den sidste, der kan nå at ændre retning”
(Arla, 2020). Det andet eksempel er Naturli’s Instagram profil, hvor respondenterne
blev bedt om at scrolle igennem og fortælle, hvad de synes om de forskellige opslag
herunder både det visuelle udtryk og sproget (Naturli’, 2020). Det sidste og tredje
eksempel er en video på Schulstads Instagram, hvor de giver tips til mindre madspild
ved at foreslå at anvende brødrester til at lave pandekager. Her opfordrer de til
interaktion ved at skrive ”Gør det hyggeligt og bæredygtigt i weekenden - hvad med
pandekager lavet på brødrester?” (Schulstad, 2020). Formålet med at anvende disse
eksempler i spørgeguiden var både at høre deres mening om forskellige former for
kommunikative tiltag, men også vurdere om der tegner sig et mønster i, hvilke
præferencer de har. Hertil har det været et værktøj til at få de unge respondenter til at
udtrykke deres holdninger til konkrete eksempler, og dermed give dem et
udgangspunkt for samtalen.

3.2 Transskribering
Med henblik på at danne et bedre overblik over dataene og skabe transparens, har vi
valgt at transskribere alle ti interviews. Ifølge Kvale kan transskribering defineres
således: “Transcribing involves translating from an oral language, with its own set of rules,
to a written language with another set of rules” (Kvale, 1996, s. 165). Det indebærer altså
en form for oversættelse, hvor det verbale sprog bliver til skrift. En forudsætning for
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at kunne transskribere interviewene er, at samtlige ti interviews er lydoptagede. En af
fordelene ved at lydoptage er også, at man som interviewer kan koncentrere sig om
samtalen undervejs (Kvale, 1996, s. 160). Derudover er det også muligt at gå tilbage
og høre, hvilken tone respondenten har, dog giver det ikke mulighed for at få indblik
i de kontekstuelle rammer som kropssprog og de visuelle aspekter (ibid.). Før
udførelsen af interviewene har vi spurgt respondenterne om tilladelse til at lydoptage,
hvor vi tydeliggjorde formålet, hvilket alle accepterede.
Ifølge Kvale er det nødvendigt for en transskribering, at lydoptagelsen er foregået
uden baggrundsstøj, hvorfor en god mikrofon eller lydoptager er idéelt at bruge
(Kvale, 1996, s. 162). Som nævnt i afsnit 3.1.1 er interviewene foretaget over enten
Zoom eller Facebook videochat, derfor har der i alle interviews, i enten større eller
mindre

grad,

været

baggrundsstøj

eller

forsinket

lyd,

som

har

gjort

transskriberingsprocessen vanskeligere at udføre. Eksempelvis befandt respondenten
Oliver sig på sit efterskoleværelse i corona isolation med tre andre venner, hvorfor der
var en del baggrundsstøj. Vi har i sådanne situationer bedt respondenterne om at
gentage sig, såfremt deres svar var uklare eller utydelige.
I transskriberingerne fremgår blot selve interviewet og altså ikke den indledende
dialog, hvor samtale om anonymitet, accept af optagelse og kort småsnak er undladt.
Dertil er interviewene transskriberede ad verbatim for på bedste vis at gøre det
virkelighedsnært. Dette detaljeringsniveau i transskriberingen er fyldestgørende i
forhold til den tematiske analysemetode nærmere beskrevet i næste afsnit (Braun &
Clarke, 2012, s. 60). Da vi har været to om at transskribere, har vi opsat nogle
retningslinjer, som er således:
•

Pauser i samtalen er markerede med ...

•

“Øøh” er medtaget, da vi vurderer, at det er relevant for at kunne bemærke
eventuel tvivl eller tænkepauser.

•

Citerer respondenten sig selv eller andre markeres dette med ‘ ’

•

For at beskrive en handling der opstår, markeres det med * * Eksempelvis når
respondenterne ser nogle af de eksempler, de bliver præsenterede for.

•

Da ingen af respondenterne havde behov for at være anonyme, fremgår deres
fornavne i transskriberingen, hvilket de ligeledes vil i afhandlingen.
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Transskriberingerne findes i bilag 5-16.

3.3 Analysemetode og kodning
En af de mest anvendte analysemetoder inden for kvalitativ data er den tematiske
analyse (Bryman, 2016, s. 584). Dette er en analysemetode, hvor temaer i den
indsamlede empiri systematisk identificeres og organiseres (Braun & Clarke, 2012, s.
57). Formålet er ikke at udpege alle de temaer, der opstår i dataene, men temaer som
er relevante i forhold til problemfeltet. Metoden er dermed en måde at identificere
de temaer, som er fremtrædende og relaterer sig til undersøgelsens fokus (ibid.). Her
undersøger vi både respondenternes eksplicitte antagelser og ideer samt de latente,
der ligger bag, hvad der eksplicit er antaget. Afhandlingens udforskende
problemfelt og de kvalitative interviews er sammenhængende med den tematiske
metodes kriterier (Braun & Clarke, 2012, s. 60). Dertil har vi valgt den tematiske
metode, idet vi finder det nødvendigt at organisere dataene for at få nærmere
indblik i og analysere respondenternes udtalelser.
I den tematiske analysemetode kan temaer anses som koder (Bryman, 2016, s. 584).
Transskriberingerne af samtlige interviews er blevet kodet i temaer for at danne et
bedre overblik over dataene. Dette er foregået ved, at vi har fulgt Brymans trin
omkring kodning gennem tematisk analyse (Bryman, 2016, s. 587-588). Først har vi
udpeget koder i transskriberingerne hver for sig, for at undgå at påvirke hinanden.
Her havde vi ikke aftalt, hvilke koder vi skulle finde, men har derimod været
åbensindede. Herefter har vi sammenlignet de koder, vi fandt, og reducerede dem
ved at samle koderne i overordnede farvetemaer. Følgende temaer er udpeget:
Generation Z kendetegn: Grå overstregning
Generation Z’s opfattelse af og forventninger til fødevarebrands: Grøn overstregning
Tillid og loyalitet: Lilla overstregning
Relation: Blå overstregning
Medier (Mediebrug og medievalg): Lyserød overstregning
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Klimakommunikation: Rød overstregning
Fødevarebrands kommunikative tiltag: Orange overstregning
Disse temaer vil ligeledes danne baggrund for analyseframeworket og analysen,
hvilket uddybes i afsnit 5.

3.4 Kvantitativ sekundær data: Index Danmark/Gallupundersøgelse
De

kvalitative

interviews

suppleres

med

data

fra

en

kvantitativ

spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er udført i 2019 af Kantar Gallup, som er
et dansk analyseinstitut, der indsamler målinger af danskerne som eksempelvis deres
mediebrug (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019). Kantar Gallup udfører Index
Danmark/Gallup spørgeskemaundersøgelser, som indeholder information om
danskernes adfærd, forbrug, indkøb samt kendskab og loyalitet overfor produkter og
brands (ibid.).
Undersøgelsens målgruppe er alle personer i Danmark, hvor i alt 22.621 mennesker
er blevet adspurgt, hvilket udgør deres stikprøve af populationen (Bilag 1). Dog
anvender vi kun besvarelserne fra personer i alderen 12-25 år omtrent svarende til
Generation Z. Da generationen defineres som 10-25 årige (jf. afsnit 4.2.3.1) er
undersøgelsen ikke repræsentativ for hele generationen. Undersøgelsen inddrager
dermed ikke de 10 og 11 årige, som ifølge Danmarks Statistik er omkring 135.000 børn
(Danmarks Statistik, 2020). Med dette i bevidstheden vurderes undersøgelsen dog
som værende brugbar, da den repræsenterer størstedelen af generationen. Stikprøven
af de 12-25 årige er i alt 1383, hvoraf der er adspurgt 51% mænd og 49% kvinder.
Denne stikprøve generaliseres af Gallup til at gælde 1.019.510 generation Z’ere ud af
hele den danske befolkning. Stikprøvens størrelse anses for at være retvisende og
indikerer, at sandsynligheden for fejl i undersøgelsen mindskes og validiteten øges,
hvorfor undersøgelsen vurderes som repræsentativ (Bryman, 2016, s. 183-184).
Respondenterne er i undersøgelsen blevet spurgt ind til deres medievaner og livsstil
samt deres holdninger til kategorier såsom politik, klima og forbrug. Selvom
undersøgelsen ikke er målrettet afhandlingens problemfelt fremgår flere resultater,
som er relevante for at opnå et indblik generation Z.
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Undersøgelsen kan kritiseres, da den er udarbejdet af en privat virksomhed. Dog
tilstræber Kantar Gallup en høj grad af repræsentativitet og har ifølge Slots- og
Kulturstyrelsen fået en brancheanerkendt position, hvor både medier, private
virksomheder og Danmarks Statistik anvender deres data (Slots- og Kulturstyrelsen,
2019).
Dataene fra Gallup undersøgelsen vil anvendes i teoriafsnittet om generation Z og
diskuteres nærmere i afsnit 4.2.3.5. Resultaterne fra Gallup undersøgelsen vil
derudover anvendes løbende i analysen.

3.5 Diskussion af undersøgelsesdesign
De to amerikanske professorer, Yvonna Lincoln og Egon Guba mener, at det er
nødvendigt at tilpasse evalueringskriterierne, som oprindeligt er påtænkt til at
vurdere kvantitative undersøgelser, til kvalitative undersøgelser (Bryman, 2016, s.
384). De har derfor præsenteret fire kriterier til at evaluere en kvalitativ undersøgelse,
som omfatter troværdighed, overførbarhed, konsistens og transparens (ibid). Disse vil blive
gennemgået herunder.
Troværdighed handler om, hvorvidt dataindsamlingen kan siges at være pålidelig.
Denne pålidelighed kan ske, såfremt forskningen bliver udført ud fra “(...) the
principles of good practice and submitting research findings to the members of the social world
who were studied in order to obtain confirmation that the investigator has correctly understood
the social world” (Bryman, 2016, s. 384). For at opnå denne pålidelighed rettes blikket
mod Denzins teori om triangulering (Denzin, 1978, s. 26). Denzin mener, at man ved
at kombinere forskellige metoder i en given undersøgelse kan blive mere pålidelig,
disse omfatter metode-, teori- og forskertriangulering (ibid.). Metodetriangulering
indebærer at kombinere flere metoder i en undersøgelse. Vi har i afhandlingen
primært anvendt den kvalitative metode i form af interviews af to eksperter og otte
generation Z’ere. Derudover har vi som sekundær data brugt en kvantitativ
spørgeskemaundersøgelse foretaget af Gallup for at supplere teorien og den
kvalitative data. Vi er bevidste om, at eftersom vi anvender en kombination af både
kvalitative og kvantitative metoder kan der være tale om mixed methods (Bryman, 2016,
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s. 635). Dog er den kvantitative data en mindre del af empirien og ikke udført af os,
hvorfor vi ikke karakteriserer det som mixed methods trods de sammenfaldende
aspekter.
Denzin nævner ligeledes teoritriangulering, hvilket omfatter at bruge flere fagteorier
i fortolkningen af dataen. Dette har vi gjort ved at anvende forskellige teorier som
både fungerer som teoretisk ramme og teoretisk afsæt for analysen. Disse indebærer
teorier

indenfor

corporate

communication,

branding,

risikosamfund

og

klimakommunikation samt brandrelationer, segmentering og generation Z.
Fagteorierne er nærmere beskrevet i afsnit 4. Til sidst har vi anvendt
forskertriangulering, hvor Denzin mener, at man for at fortolke empiri bør være
mindst to undersøgere, såfremt pålideligheden ønskes styrket. Årsagen til dette er, at
vi som undersøgere kan fortolke og forstå den indsamlede data på forskellig vis.
Lincoln og Gubas næste kriterium, overførbarhed, indbefatter om resultaterne af den
kvalitative

undersøgelse

er

kontekstafhængige.

Som

tidligere

nævnt

har

sundhedskrisens omstændigheder for denne dataindsamling været anderledes
grundet regerings anbefaling om at blive hjemme. Derfor formoder vi, at dataene
havde set anderledes ud, såfremt de var producerede under ‘normale’ vilkår. Dette
bekræftes ved, at tre af respondenterne, Malte, Mathias og Mie, nævner, at situationen
har påvirket deres hverdag, hvorfor det må antages ligeledes at haft indflydelse på
deres svar. Vi er bevidste om, at den samfundsmæssige situation kan have
indvirkning på vores resultater. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt empirien kan
anskues som værende overførbar, da resultaterne sandsynligvis kunne se anderledes
ud, såfremt undersøgelsen bliver foretaget på et andet tidspunkt.
Det tredje kriterium, konsistens, handler om hvorledes læseren kan følge alle faserne i
undersøgelsesprocessen (Bryman, 2016, s. 384). Det indebærer blandt andet
udvælgelse af interviewpersoner, transskriberinger og analysemetode (ibid.).
Kriteriet tilsiger, at vi som undersøgere skal redegøre for vores valg og overvejelser i
dataindsamlingsprocessen, hvilket fremgår af undersøgelsesdesignet.
Det sidste kriterium, transparens, indebærer om undersøgelsen kan anses som
værende objektiv. Til trods for at en komplet objektivitet er umulig, kræves det, at
undersøgeren har udført dataindsamlingen i god tro, hvilket betyder, at vi som
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undersøgere ikke er tilladt at give udtryk for vores personlige holdninger og
verdenssyn. Det videnskabsteoretiske ståsted tillader os dog at fortolke dataene på
baggrund af vores egne forforståelser for derved at opnå en ny forståelse.

- 30 af 122 -

4. TEORI

31

Følgende kapitel har til formål at gennemgå de anvendte teorier og deres formål.
Teorierne danner baggrund for fortolkning af den indsamlede data og analysen
således, at vi på bedste vis kan besvare problemformuleringen. Afsnittet er todelt,
hvor første del fungerer som en teoretisk ramme og anden del som teoretisk afsæt for
analysen.

4.1 Teoretisk ramme
Afhandlingens

teoretiske

ramme

består

af

fire

dele

herunder

corporate

communication, brands, risikosamfundet samt klimakommunikation. Fælles for disse
er, at de danner ramme for det videre arbejde i afhandlingen, og giver indsigt i
udviklingen af de forskellige discipliner og begreber for at bidrage til at forstå
relationen mellem fødevarebrands og generation Z. Denne afhandling indskriver sig
i forskningstraditionen, corporate communication, som vi vil komme ind på i den
første del. Vi finder det derudover centralt at definere og klarlægge udviklingen af
branding herunder brand management og corporate branding, da dette bidrager med
at give baggrundsviden for at forstå, hvordan fødevarebrands kan skabe og udvikle
relationer. Afsnittet om risikosamfundet skildrer relevante sociale fænomener, der gør
sig gældende i samtiden. Da vi søger at forstå generation Z’s opfattelse af klimadrevne
kampagner omfatter den sidste del klimakommunikation og corporate social
responsibility.

4.1.1 Corporate communication
Afhandlingen indskriver sig i det teoretiske felt, corporate communication. Siden
1990’erne har mange forskere forsøgt at definere denne akademiske disciplin
(Frandsen & Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 222). Vi vil tage udgangspunkt i en
af de mest udbredte og nyeste definitioner, som defineres af den hollandske
kommunikations- og organisationsforsker Joep Cornelissen således: “Corporate
communication is a management function that offers a framework for the effective coordination
of all internal and external communication with the overall purpose of establishing and
maintaining favorable reputations with stakeholder group upon which the organization is
dependent” (Cornelissen, 2017, s. 5). Formålet med corporate communication er at
fokusere på en organisation som helhed og opbygge et stærkt image samt et godt
omdømme med alle stakeholdergrupperne i organisationen således, at disse kan
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fremme organisationens succes (Cornelissen, 2017, s. 8). Som det også kan tydes i
definitionen, er den overordnede idé med corporate communication at sammenlægge
flere kommunikationsdiscipliner i én afdeling, så kommunikationen kan styres på
strategisk vis (Cornelissen, 2017, s. 28).
Til trods for at begrebet corporate communication udtrykker noget bestemt, at det er
virksomhedens kommunikation, så er begrebet blevet relevant for flere end blot
private virksomheder. Dette gælder eksempelvis velgørenhedsorganisationer,
institutioner og offentlige myndigheder, som har tilsluttet sig en strategisk tilgang til
kommunikation og et stakeholder-orienteret perspektiv (Frandsen & Johansen i
Bhatia & Bremner, 2014, s. 220). Corporate communication er et bredt begreb, der
rummer forskellige felter og former for kommunikation som eksempelvis intern
kommunikation, forandringskommunikation og avertering (Cornelissen, 2017, s.4).
Corporate communication adskiller sig fra andre discipliner såsom business
communication eller public relations, idet den involverer og kommunikerer til alle
stakeholders og anlægger et strategisk perspektiv på kommunikationen (Frandsen &
Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 223). Ifølge de danske professorer inden for
corporate communication Finn Frandsen og Winni Johansen findes der tre
hovedtemaer i denne disciplin, som herunder uddybes:
1. Nøglebegreber: Corporate identitet, image og omdømme
2. Integreringen

af

verbale

og

adfærdsmæssige

aktiviteter

(på

flere

kommunikative- og organisationsniveauer)
3. Relationer mellem organisationen og dens stakeholders
Det første tema, identitet, image og omdømme indebærer det overordnede formål
med corporate communication, som er: “to build, maintain, change and/or repair positive
images and/or reputations among the external and internal stakeholders of the company”
(Frandsen & Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 224). Her er især image og
omdømme relevante begreber i denne afhandling, da vi søger at undersøge
generation Z's opfattelser og forventninger til fødevarebrands. Disse er er ofte blevet
opfattet synonymt og brugt tilfældigt, men i dag behandler corporate communication
forskere begreberne som to ikke-relaterede begreber (Frandsen & Johansen i Bhatia &
Bremner, 2014, s. 226). Image er et øjebliksbillede, der udvikler sig “her og nu” i
stakeholdernes sind. Omdømme er derimod en akkumulering af et fortidigt image og
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sker altså over tid. Derudover indebærer omdømme, hvordan en virksomhed kan
skabe og opretholde et godt omdømme, hvilket er sammenhængende med den
stigende interesse for CSR. Frandsen og Johansen fastslår vigtigheden i, at
virksomheder skal have en balancegang og alignment mellem strategi, identitet, image
og omdømme (Frandsen & Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 226).
Dette leder til det andet tema, integrering, som er: “the strategic coordination of various
communicative and organizational activities, entities and disciplines(...)” (Frandsen &
Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 227). Flere forskere har forsøgt at sammenkæde
og integrere forskellige discipliner såsom public relations og marketing communication
og defineret disse som “partnere” fremfor “rivaler”. Forskning omkring integrering
er ikke særlig udbredt sammenlignet med det forrige tema. Da der er opstået et mere
komplekst samfund og marked, som virksomheder skal operere i, foreslås en mere
fleksibel integrering, som er at foretrække fremfor en absolut integrering (Frandsen &
Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 232). Gennem en fleksibel tilgang til integrering
kan virksomheden nemmere tilpasse sig den miljømæssige kompleksitet.
Det sidste og tredje tema omfatter relationer mellem virksomheden samt dens interne
og eksterne stakeholders. Stakeholder definitionen er flere gange blevet udviklet og
redefineret. En af de tidligste og mest udbredte definitioner er Freemans: “groups and
individuals who can affect or are affected by the achievement of an organization’s mission”
(Freeman, 1984, s. 52). Stakeholderkonceptet har udviklet sig til at have en central rolle
inden for corporate communication, og der er opstået en stigende interesse for at
studere stakeholderteorier (Frandsen & Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 230).
Eksempelvis har den finske forsker Vilma Luoma-aho (2010) tilføjet “følelser” til
konceptet, hvor hun skelner imellem faith holders (positive følelser og tilhængere) og
hate holders (negative følelser og kritikere). Derudover bidrager hun til en ny forståelse
af stakeholders gennem begrebet non-human influence (som eksempelvis teknologi og
markedstendenser) for bedre at kunne beskrive det komplekse miljø som
virksomheder opererer i (Luoma-aho, 2010, s. 20). Frandsen og Johansen hævder, at
“The stakeholder has not really been defined in communicative terms, but has remained undertheorized concept imported from management and organization studies” (Frandsen &
Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 230). Vi vil med denne afhandling søge at
bidrage til stakeholderbegrebet fra et kommunikativt perspektiv, hvor vi undersøger
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forbrugere, herunder generation Z, som fødevarebrands’ stakeholders, og hvilke
kommunikative tiltag generationen foretrækker.

4.1.2 Brands
“Corporate communication has brought a more strategic and integrated perspective on
managing communication for the benefit of the entire organization” (Cornelissen, 2017, s.
33). Da corporate communication beskæftiger sig med, hvordan organisationer
formår at kommunikere, således der bliver skabt et godt omdømme, identitet og
image, må branding siges at være et begreb, der knytter sig til forskningstraditionen.
Det er derfor relevant at klarlægge, hvordan brand management gennem tiden har
udviklet sig og hvilke forskellige perspektiver, der findes indenfor feltet. I forlængelse
af dette vil vi komme ind på de tre brandingbølger, der ligeledes viser udviklingen af
corporate brandingbegrebet til det, vi kender i dag. Netop denne udvikling kan have
indflydelse på fødevarebrands og bidrage med at finde frem til, hvilke
kommunikative tiltag de bør anvende for at nå ud til den unge generation.
Mange brandingteoretikere har gennem tiden forsøgt at begrebsliggøre og beskrive
branding og dens udvikling, hvilket fremgår i de følgende afsnit. Man vil som læser
muligvis bemærke, at der er flere sammenfaldende aspekter i afsnittene, da
teoretikerne anser brandingbegrebet forskelligt, men alligevel med mange
overensstemmelser. Eksempelvis anskuer Hanby (1999) udviklingen af brand
management i to perspektiver, hvor Heding et al. (2020) præsenterer det som to
paradigmer, og Schultz et al. (2005) skildrer udviklingen af corporate branding i
bølger, hvor der her eksisterer flere ligheder med både Hanby og Heding et al.

4.1.2.1 Udvikling af brand management
I 1950’erne blev brand management introduceret i afsætningsmæssig forstand og har

sidenhen været under forandring. Før vi ser nærmere på udviklingen og betydningen
af brand management, vil vi først definere brandbegrebet. I 1960 definerede American
Marketing Association2 et brand således:

2

American Marketing Association (AMA) grundlagt i 1937 er en amerikansk association for
professionelle inden for marketing.

- 34 af 122 -

A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as logo, trademark, or
package design) intended to identify the goods or services of either one seller
or a group of sellers and to differentiate those goods or services from those of
competitors. (American Marketing Association citeret i Hanby, 1999, s. 7)
De udpeger her et brand, hvor navn, logo og design gør forbrugeren i stand til at
kunne identificere et produkt fra et andet. Definitionen er en klassisk opfattelse af
brands, hvor der ifølge Terry Hanby (1999), lektor og forsker på Cambridge
Universitet, især er tre aspekter, som gør definitionen relevant for sin tid. Disse
aspekter omfatter: et brandejer perspektiv, et brand anset som et udvidet produkt og
økonomisk produktdifferentiering (Hanby, 1999). Ifølge Hanby, har opfattelsen af
brandet udviklet sig gennem tiden, hvilket har haft stor betydning for brand
management processen (Hanby, 1999, s. 8). I efterkrigstiden i 1950'erne skete der en
udvikling i opfattelsen af brands. Teknologien blev forbedret, hvilket medførte en
større effektivitet i produktionsindustrien og forbrugernes velstand vækstede
(Hanby, 1999, s. 7). Konceptualiseringen af brands som et udvidet produkt (brand as
an extended product) blev defineret af professoren Theodore Levitt (1980) som et
håndgribeligt produkt udvidet til at inkludere navn, service, garantier og
kvalitetsfunktioner, der kunne differentiere sig for at opnå konkurrencemæssige
fordele (ibid.). I starten af 1980’erne var verden i forandring, da positivismen og
objektivismen var udfordrede. I disse år oplevede man, at anti-positivistiske
antropologer og psykologer begyndte at indtage marketing-lederskabet, hvor det
hidtil var økonomer, som dominerede. Brandlitteraturen indeholdte nu i højere grad
blødere

samfundsvidenskabelige

koncepter

og

et

relativistisk

syn

på

markedsføringsaktiviteter (Hanby, 1999, s. 9). Sproget udviklede sig til at være
holistisk og organisk, hvor begreber som living entities, personality og symbiosis blev
brugt til at beskrive brands og deres ageren (ibid.).
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Baseret på Hanbys beskrivelse af brands, eksisterer der to overordnede paradigmer i
brand management, som indebærer det positivistiske og det fortolkende paradigme
(Heding et al., 2020). Det positivistiske paradigme omfatter, at brandet anses som “a
lifeless manipulable artefact”, hvor manageren positionerer, segmenterer og anvender
produktet til at skabe et image. Perspektivet på brandet er her outside-in, og brandet
er ‘ejet’ af marketingafdelingen, som kontrollerer kommunikationen til den passive
forbruger (Heding et al., 2020; Hanby, 1999). Forbrugeren kan altså karakteriseres som
et “bytte” eller “offer” for brandets kommunikation (Eiberg et al., 2014, s.78). Hanby
betegner dette perspektiv som en klassisk brand opfattelse (Hanby, 1999, s. 12). I det
fortolkende paradigme, som Hanby kalder “den nyere” opfattelse af brands, skabes
værdien af brand equity gennem en interaktion mellem marketingafdelingen og den
aktive forbruger. Denne interaktion anskues som et levende holistisk væsen, hvor der
kan dannes en relation, som kan forandres og udvikles over tid (Heding et al., 2020).
I dette paradigme anses brandet som “a living entity”, og perspektivet på brands er
inside-out (Hanby, 1999). Der sker altså et paradigmeskift i løbet af 1990’erne indenfor
brand management disciplinen, hvor en relationel tilgang opstår (Heding et al., 2020).
For at få et bedre overblik over de to paradigmer opstilles de i følgende model:

Figur 2: Oversigt over det positivistiske og det fortolkende paradigme. (Egen tilvirkning opstillet på baggrund af Hanby,
1999; Heding et al., 2020; Andersen, 2006).
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Brand management i den digitale tidsalder
Marketing professor Susan Fournier og seniorlektor Jill Avery (2011) påpeger, at
digitaliseringen har medført nye grundlæggende vilkår for brand management, hvor
de præsenterer fire centrale tematikker. Disse indebærer social kollektivisme,
transparens, kritiske forbrugere og parodiering (Fournier & Avery, 2011b).
•

Social kollektivisme indebærer, at digitaliseringen og internettets frembrud
har ført til en af de vigtigste menneskelige behov, nemlig ønsket om at føle sig
accepteret og passe ind. Denne tilhørsfølelse kan opnås gennem Web 2.0 og
online communities, som giver mulighed for at have dybdegående samtaler og
danne stærke bånd. Disse communities kan blandt andet foregå på de sociale
medier, hvor det er nemt at være venner med eller følge sine yndlingsbrands
(Fournier & Avery, 2011b, s. 195).

•

Transparens er som følge af internettets fremtræden, med hurtig og nem
adgang til information, blevet et krav. Det er blevet let for forbrugeren at
opdage, hvis en virksomhed er uærlig. Information kan hurtigt sprede sig
gennem de sociale medier, hvilket kan give konsekvenser for selv de mest
ikoniske brands. Især autenticitet, hvor brandet er ærligt og åbent er essentielt
i målet om at opnå transparens (Fournier & Avery, 2011b, s. 198).

•

Kritiske forbrugere har fået autoritet, da de nu har mulighed for at bedømme
og kritisere brands, og på de sociale medier kan de både like, kommentere og
anmelde. Forbrugere, som er forbundet i et netværk, kan skabe magtfulde
alliancer, mens kritiske forbrugere kan ødelægge et brand. Her kan brands
have forskellige måder at håndtere forbrugerkritik på, hvor nogle besvarer
klagerne offline, og andre løser det i den online tråd, hvor alle kan følge med
(Fournier & Avery, 2011b, s. 200).

•

Parodiering er den sidste tematik i den digitale tidsalder, som handler om, at
forbrugerne, gennem internettet, kan anvende brandet til andre formål på både
godt og ondt. Det kan blandt andet være fup og parodiering af brands og
kampagner,

som

ofte

er

blandt

de

mest

delte

på

nettet.

Nogle

markedsføringsfolk kan dog se magten i at anvende memes-parodier i
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reklamer (Fournier & Avery, 2011b, s. 202). For andre kan det dog have den
modsatte effekt: “For some consumers, brand parodies have become a blood sport, and
this darker aspect has managers running scared.” (Fournier & Avery, 2011b, s. 202).
Ifølge Fournier og Avery har internettet rekonstitueret branding. Det har udviklet sig
fra at være brandet der styrer, til forbrugerne der bestemmer og muligvis inviterer
brandet indenfor (Fournier & Avery, 2011b, s. 206).

4.1.2.2 Brandingbølger
Brandingdisciplinen har gennem tiden udviklet sig fra at fokusere på identificering
og differentiering af produkter til at dække over forskellige teoretiske felter som
eksempelvis brand equity (Keller, 2000), employer branding (Martin et al., 2005),
brand identity (Aaker, 1996; Kapferer, 2012), brand reputation (Karmark, 2013),
kulturel branding (Holt, 2004) og corporate branding (Balmer & Grey 2003; Schultz et
al., 2005; Karmark, 2013).
Netop begrebet corporate branding er i denne afhandling central at kortlægge
udviklingen af, da vi ønsker at undersøge, hvordan en tillidsfuld relation kan opnås
mellem generation Z og fødevarebrands. Schultz et al.3 opfatter begrebet således:
“Corporate branding basically represents a relatively simple idea, that the organization and
everything it stands for is mobilized to interact with the stakeholders the organization wants
to reach and engage them in dialogue” (Schultz et al., 2005, s.12). Ifølge denne definition
omfatter corporate branding, at virksomheden når ud til og indgår i dialog med de
ønskede stakeholdere. Sådan har det dog ikke altid været. Før corporate branding gik
ud på at opnå langsigtede relationer med forskellige stakeholdere, handlede det mere
om at optimere det ekspressive i organisationen såsom marketing og udførelse af
strategi (ibid.). Corporate branding kan ifølge Schultz et al. anses som bølger, der
konstant udvikler sig (Schultz et al., 2005, s. 10). I følgende afsnit vil vi se nærmere på
de tre brandingbølger, som ligeledes klarlægger den udvikling som corporate
brandingdisciplinen har gennemgået.

3

Professor Majken Schultz, tidligere direktør hos Lego Group Yun Mi Antorini & lektor Fabian F.
Csaba
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Første bølge: Produktbranding
Forud for den første bølge var der uenighed blandt teoretikerne omkring, hvad
corporate branding indebar, hvorfor feltet blev inddelt i to grupper. Den ene gruppe
mente, at der var tale om en udvidelse af en klassisk produktbranding tilgang, hvor
der var fokus på brandessens fordele og visuelle identitet. Den anden gruppe
positionerede corporate branding som et strategisk koncept, hvor det var relevant at
klarlægge en vedvarende identitet, som var relevant for organisationens stakeholdere.
Den første gruppe var dog dominerende og deres syn på corporate branding blev
således startskuddet til den første brandingbølge (ibid.). Denne opstod i midten af
90’erne, hvor teoretikere såsom Aaker (1991), Keller (1997), Kapferer (2000), Hatch &
Schultz (2000) samt Gray & Balmer (2001) var centrale bidragsydere til brandingfeltet
(Schultz et al., 2005, s. 10).
Den første bølge er kendetegnet ved kommunikation som transmission, hvor
kommunikationen

til

stakeholders

var

informerende

og

opbygning

af

stakeholderrelationer ofte blev negligeret af organisationer (Karmark, 2013, s. 448;
Schultz et al., 2005, s. 11). Inden for corporate branding herskede der en marketing og
kampagne tilgang, hvor organisationers kultur, langvarige relationer med
stakeholders og medarbejderinvolvering ikke blev taget med i betragtning (Schultz et
al., 2005, s. 11). Bølgen blev anset som en udvidelse af produkt brandet, hvor
omdømmet blev betragtet som en finansielt aktiv for organisationen (Karmark, 2013,
s. 448). Den første bølge kan perspektiveres til klassisk branding herunder Hanbys
outside-in perspektiv jævnfør foregående afsnit 4.1.2.1 Udvikling af brand management.
I dette perspektiv er brandet ‘ejet’ af marketingafdelingen, som kontrollerer
kommunikationen til den passive forbruger, hvilket stemmer overens med Schultz et
al.’s beskrivelse af den første bølge som havende en marketing tilgang.

Anden bølge: Fra produkt- til organisationsbranding
I kølvandet af den første bølge skrev Schultz et al. i 2005 bogen “Corporate branding Toward the second wave of corporate branding”, som præsenterede den anden
brandingbølge. Hvor den første bølge har fokus på et marketing og kampagne
perspektiv, er den anden bølge centreret omkring alle organisationens forskellige
funktioner (Schultz et al., 2005, s. 220). Under denne bølge udviklede corporate
branding sig til at have et mere dynamisk og tværfagligt perspektiv end hidtil. Her
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gik det fra, at marketing var en dominerende disciplin til også at have et fokus på
akademiske

felter

som

strategi,

organisationsteori,

visuel

identitet

og

kommunikation, som i en kombination bidrager til forståelsen af corporate
brandingbegrebet (Schultz et al., 2005, s. 29-30). Denne udvikling kan skyldes
globaliseringen, da flere virksomheder opererer på et overfyldt marked, hvor
forbrugerne stiller sig negative over for den klassiske massekommunikation (ibid.).
En anden væsentlig forskel ses ved, at corporate brandingbegrebet i anden bølge
begynder at tage brands’ langvarige og dynamiske relationer med udvalgte
stakeholders i betragtning (ibid.). Schultz et al. nævner derudover relationen til
stakeholders, hvor de mener, at der opstår værdi i interaktionen mellem
organisationen og dens stakeholders (Schultz et al., 2005, s. 221). For at opnå en
relation til sine forbrugere kan virksomheder med fordel inkludere social
ansvarlighed i deres branding. Udover dette kan medarbejderne ligeledes involveres
i brandingen med formålet om, at virksomheden bliver mere attraktiv og engagerende
overfor sine kunder (Schultz et al., 2005, s. 32).

Tredje bølge: Fra organisations- til netværksbranding
Corporate branding må siges at have været under stor udvikling, hvor det i
begyndelsen handlede om marketing og kampagner, til at det i anden bølge tog et
tværfaglig afsæt i alle organisationens discipliner til nu, i tredje bølge, at fokusere på
alle organisationens stakeholdergrupper. Begrebet har altså udviklet sig fra at have
fokus på produktet til et fokus på organisationen og dernæst et fokus organisationens
netværk.
Den seneste udvikling inden for branding betegner Hatch & Schultz (2009) for
enterprise branding, som differentierer sig fra den mere organisations-fokuserede
corporate branding. Begrebet enterprise branding indebærer, at branding ikke længere
blot skal anvendes som et redskab til ledelsen eller som finansielle aktiver, men at
brands bedømmes og fortolkes af alle, som det kommer i kontakt med (Hatch &
Schultz, 2009, s. 118). Udviklingen er også synlig hos manageren, hvor produkt
manageren fokuserede på kunderne og corporate brand manageren fokuserede på
både medarbejderne samt kunderne ser man nu, at enterprise manageren omfavner
alle stakeholders (ibid.).
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Som nævnt er den tredje bølge centreret omkring alle virksomhedens stakeholders’
interesser og forventninger, således at corporate branding bliver et strategisk aktiv for
organisationens topledelse (Hatch & Schultz, 2009b, s. 253). Ifølge Hatch og Schultz
vil mange stakeholdere blande sig i corporate branding gennem en række forskellige
kommunikationsformer såsom Facebook, Twitter og YouTube. Derfor vil de
fremtidige brand managers prioritere at se brandet gennem deres stakeholders øjne
og skabe relationer gennem forskellige fælles aktiviteter (ibid.). Brands i den tredje
bølge bestræber sig ikke blot på at skabe netværk, men også at inspirere alle
interessenter til at engagere sig i brandet og co-create. Hatch og Schultz (2010) foreslår
gennem deres teori om co-creation, at branding sker i en ligeværdig vekselvirkning
mellem organisationen og forbrugerne, hvor de sammen kan skabe brandets identitet.
For at opnå dette mener de, at brand communities, hvor stakeholderne engageres, har
stor betydning. Co-creation kan ske gennem interaktion ved sociale netværk og
vidensdeling (Karmark, 2013, s. 451).
I takt med udviklingen bliver der stillet højere krav til brand managers, som må søge
ny viden udover de grundlæggende driftsøkonomiske discipliner for at skabe et
netværksperspektiv. Det indebærer blandt andet at have kendskab til sociologi for at
opnå indsigt i samfundets forskellige stakeholders (Hatch & Schultz, 2009b, s. 255).
Hertil kræves der viden inden for forskellige emner som blandt andet
samfundsansvar og den globale udvikling (ibid.). For at skabe et overblik over de tre
brandingbølger er disse illustrerede i nedenstående model.
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Figur 3: Illustration af de tre brandingbølger (Illustration optegnet på ny fra Hatch & Schultz, 2009b, s. 251)

Modellen illustrerer altså udviklingen af brandingbølgerne, hvor det i den første bølge
er virksomhedens marketingafdeling, der står for branding til forbrugerne og
kunderne. Under anden brandingbølge går virksomhedens forskellige afdelinger
sammen for at håndtere virksomhedens corporate brand. Den tredje bølge er
illustreret som et netværk og omfatter alle virksomhedens interessenter, hvor
corporate branding er et strategisk aktiv (Hatch & Schultz, 2009b, s. 251). Som
modellen viser, har corporate branding altså udviklet sig fra at være simpel til mere
kompleks.
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4.1.3 Risikosamfundet
Samfundet har gennem historien været i konstant udvikling og har medført nye
verdensbilleder. Som nævnt i forrige afsnit bør brand manageren have kendskab til
sociologien (Hatch & Schultz, 2009b, s. 255). Derfor finder vi det relevant at inddrage
sociologi for at få et nærmere indblik i samtiden og skildre de sociale fænomener, vi
er en del af, og dermed forstå generation Z som forbrugere. Derfor kaster vi blikket
mod samfundets udvikling og konsekvenserne deraf, samt hvordan det har påvirket
individets ageren.
Der eksisterer i dag en generel opfattelse af, at det moderne samfund har udviklet sig
til det postmoderne samfund. Det postmoderne samfund bliver også kaldet “Det
postindustrielle

samfund”,

“Informationssamfundet”,

“Videnssamfundet”

og

“Mediesamfundet” (Qvortrup, 2000, s.12). Dog hævder teoretikerne Ulrich Beck,
Wolfgang Bonss og Christoph Lau i deres artikel “The Theory of Reflexive
Modernization”, at samfundet stadig befinder sig i det moderne samfund (Beck et al.,
2003). De mener nemlig, at man ikke bør referere til nutiden som postmoderniteten,
men som en anden fase inden for det moderne samfund (ibid.). De inddeler altså det
moderne samfund i to faser, herunder den simple modernitet og den refleksive
modernitet. De fremhæver, at der i udviklingen til den refleksive modernitet blev
stillet spørgsmålstegn ved modernitetens grundprincipper, heriblandt:
(...) a new kind of capitalism, a new kind of labour, a new kind of global order,
a new kind of society, a new kind of nature, a new kind of subjectivity, a new
kind of everyday life and a new kind of state. (Beck et al., 2003, s. 3)
Til trods for idéen om det refleksive moderne samfund har sammenfaldende aspekter
med postmoderniteten, mener Beck et al. alligevel, at de signifikant adskiller sig fra
hinanden. Beck kalder også det refleksive moderne samfund for risikosamfundet, som
han mener er opstået som følge af industriens og teknologiens udvikling. I kølvandet
af industrialiseringen er der, ifølge Beck, opstået en række omfattende konsekvenser,
som har skabt alvorlige trusler for mennesket (Rasborg i Andersen & Kaspersen, 2007,
s. 495). Disse konsekvenser eller risici indebærer blandt andet kemikalier i landbruget,
udledning af affaldsstoffer, forurening, uddøende arter, huller i ozonlaget og global
opvarmning, som han kalder “storfarer” eller “nye risici” (ibid.; Sørensen &
Christiansen, 2006, s. 26). I risikosamfundet er det altså fremtidige katastrofer, der
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dikterer

den

politiske

og

samfundsmæssige

dagsorden,

hvorimod

det

i

industrisamfundet var eksisterende udfordringer som nød og elendighed, der
herskede i samfundsbilledet (Sørensen & Christiansen, 2006, s. 37). Den globale
miljøkrise har ifølge Beck medført pessimisme, som er blevet et styrende princip i
samfundsindretningen (Sørensen & Christiansen, 2006, s. 36). Hertil påpeger han, at
risici - modsat rigdomme - er ligeligt fordelt og har konsekvenser for alle. Et eksempel
på dette kan være CO2 udslip, som ikke skelner mellem landegrænserne og er af
global karakter (Rasborg i Andersen & Kaspersen, 2007, s. 491).
Risici som disse er uberegnelige og kan være vanskelige at undgå, og gør at mennesket
i sin beslutningstagen søger at afværge dem (Sørensen & Christiansen, 2006, s. 29-35).
Denne usikkerhed har medført, at mennesket i højere grad bliver individualiseret,
som fremgår ved en frigørelse fra de traditionelle strukturer som blandt andet kirken,
lokalsamfundet og familien (Rasborg i Andersen & Kaspersen, 2007, s. 495). Her ses
det, at individet har tendens til at tilpasse familielivet til arbejdslivet. Individet kan i
højere grad skabe sit livsforløb og sin karriere samt opnå selvrealisering ved at skabe
sin identitet, normer og værdier, hvilket Beck kalder “gør-det-selv-biografi” (ibid.).

4.1.4 Klimakommunikation
Da generation Z, som tidligere nævnt, præsenteres som en klimabevidst generation,
ønsker vi at se nærmere på klimakommunikation fra både forbrugerens og
virksomhedens perspektiv med formålet om at undersøge, hvordan den unge
generation forholder sig til klimadrevne kampagner.
Klimakommunikation er et emne, som er fremtrædende i både videnskaben og
samfundet, og har skabt en “recent explosion of climate change communication from movies
to grassroots movements” (Nerlich et al., 2010, s. 97). Klimaforandringskommunikation
er et komplekst emne af to årsager: Klimaforandringer i sig selv er komplekse, og
kommunikationen omkring dette er ligeledes omfattende (ibid.). Kommunikation
omkring klimaforandringer tager afsæt i forskellige discipliner fra psykologi
herunder adfærdsændring samt discipliner fra kommunikationsstudier, som
undersøger interaktionen mellem stakeholders (Nerlich et al., 2010, s. 97).
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Sociale og miljømæssige udfordringer har og vil fortsat have indvirkning på, hvordan
virksomheder tænker og agerer. Beviserne for disse udfordringer bliver kun
tydeligere for hver dag, der går (Sardá & Pogutz, 2019, s. 57). Hermed opstår der
muligheder, som for virksomhederne kan være vanskelige at realisere med henblik
på at skabe værdi for deres stakeholders (ibid). Men ikke desto mindre, vil der i
fremtiden blive forventet, at virksomheden forholder sig til klimaudfordringerne:
In the years to come, global corporations as well as small- and medium-size
firms, will be asked to: integrate strategy with sustainability; develop
sustainability strategies; innovate their operations, their supply chain and their
products; and implement new ways of disclosing and reporting sustainability
outcomes. (Sardá & Pogutz, 2019, s. 58)
Forskerne Sardá og Pogutz4 (2019) hævder dertil, at de nutidige ændringer ikke følger
med de klimaudfordringer verden står over for. Derudover påpeger de, at
virksomhederne burde tage føringen. Det er derfor interessant at se, hvad der får
virksomhederne til at engagere sig i klimadebatten. For at skabe langsigtet værdi er
det vigtigt at imødekomme stakeholdernes forventninger og opfylde deres krav for at
bevare virksomhedens legitimitet og omdømme (Sardá & Pogutz, 2019, s. 60). Her
nævner de fire eksterne drivkræfter, som kan få virksomhederne til at engagere sig:
politikere, finansmarkedet, forbrugere og samfundet (Sardá & Pogutz, 2019, s. 64).
Især forbrugerne er relevant at se nærmere på, da generation Z som forbrugere er
centrale i afhandlingen.
Debatten omkring bæredygtigt forbrug og grøn forbrugermentalitet har flere år bag
sig. Den startede tilbage i 1980’erne, og har sidenhen gennemgået adskillige faser, som
både har været præget af pessimistiske og optimistiske visioner for fremtiden.
Alligevel har udviklingen inden for bæredygtigt forbrug været begrænset. Dog er der
i løbet af de senere år sket en stigning i bæredygtige brands indenfor mad-, kosmetikog tekstilindustrien. Her kan man ligefrem tale om, at forbrugernes sind har ændret
sig, og en ny æra af bevidste forbrugere er opstået (Sardá & Pogutz, 2019, s. 65). De
bevidste forbrugere har fået en interesse i at etablere communities for at engagere sig
i debatten. Hidtil har det primært været uddannelsesinstitutioner, der har
kommunikeret omkring klimaforandringer i en top-down tilgang. Men i løbet af de
senere år er der dog opstået en bottom-up tilgang, hvor flere communities af frivillige
4

Stefano Pogutz er en italiensk forsker ved Bocconi Universitet og Rafael Sardá er en spansk
miljøforsker ved "National research council of Spain"
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miljøaktivister engagerer sig i udfordringerne og derved har fået en stemme i
debatten. Disse grupper mødes både lokalt, men også på online-fora såsom sociale
medier (Nerlich et al., 2010, s. 103). Peer-to-peer tilgangen har altså fået større
betydning end en top-down tilgang styret af uddannelsesinstitutioner. Sardá og
Pogutz mener, at forbrugerne nu “expect more than price and quality for the things they
are buying, and issues such as transparency, honesty, responsibility, carbon impact and
reputation are gaining increasing importance in shopping decisions.” (Sardá & Pogutz, 2019,
s. 65). Derfor er det for virksomhederne vigtigt at indtænke transparens, ærlighed og
ansvarlighed i deres strategi.
En konsekvens ved ikke at indtænke disse kan i værste fald medføre, at virksomheden
kan tiltrække sig kritisk opmærksomhed og svække sit image. Som følge heraf ser vi
nærmere på begrebet greenwashing, der opstod i 1980-90’erne i forbindelse med
stigende miljøbevidsthed og manglede information omkring miljøet (Sardá & Pogutz,
2019, s. 65). Den akademiske definition af begrebet greenwashing har været under
udvikling i løbet af de sidste 20 år og er centreret omkring organisationsaktiviteter
(Bowen, 2014, s. 15). Greenwashing kan defineres således: “A strategy that companies
adopt to engage in symbolic communication of environmental issues without substantially
addressing them in actions. The difference between symbolic and substantive actions” (Bowen,
2014, s. 21). Greenwashing dækker over, hvordan virksomheder gennem
kommunikation engagerer sig omkring miljømæssige problemstillinger uden egentlig
at handle. Her kan man tale om at vildlede forbrugeren i troen om, at et givent produkt
eller service er forbundet med miljømæssige fordele med henblik på at skabe et
positivt image udadtil (Bowen, 2014, s. 21).

4.1.4.1 Corporate Social Responsibility
Richard Holme og Phil Watts definerer i deres publikation “Making Good Business
Sense” CSR som: “Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute
to sustainable economic development, working with employees, their families, the local
community and society at large to improve their quality of life” (Holme & Watts, 2000, s.
10). Definitionen inddrager alle stakeholders, hvor organisationens samfundsadfærd
ikke kun er forbeholdt deres interne stakeholders. Organisationer forventes at agere
som “gode forretningsborgere” og imødekomme stakeholdernes sociale og
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miljømæssige forventninger, hvilket skaber goodwill og kan forbedre organisationens
omdømme (Cornelissen, 2017, s. 255).
I 2012 skrev lektor Line Schmeltz artiklen “Consumer-oriented CSR communication:
focusing on ability or morality?”, hvor hun påpeger, at CSR på mange måder er et
mantra i den tid, vi lever i, som også karakteriseres som “the era of compassionate
capitalism” og “the age of sustainability” (Schmeltz, 2012, s. 29). Derudover definerer
hun nutiden som en tid, hvor virksomheders, forbrugeres, NGOers og samfundets
rolle er i betydelig forandring (Schmeltz, 2012). Denne forandring menes at være
kommet til syne i den vestlige verden, hvor det forventes, at virksomheder deler et
ansvar med regeringen om at løse problematikker, der hidtil har været ignorerede
grundet et ønske om at opnå profit (ibid.). Bliver virksomhedens CSR tiltag ikke
kommunikerede hensigtsmæssigt til de relevante stakeholdergrupper, er værdien af
tiltagene begrænsede. Kommunikationen af sådanne tiltag kan ifølge professoren
Mette Morsing være vanskeligt, da “Corporate social responsibility is an extremely difficult
message to convey” (Morsing i Schmeltz, 2012, s. 30). Dog har virksomheder en tendens
til ikke at kommunikere deres CSR tiltag, hvilket Schmeltz mener kan skyldes, at
virksomhederne er utrygge ved at kommunikere deres holdning omkring
virksomhedsansvar. Årsagen til dette kan være, at virksomhederne ikke er
opmærksomme på vigtigheden af at kommunikere sådanne tiltag (Schmeltz, 2012).
Det

er

ikke

udelukkende

virksomhederne,

som

er

uopmærksomme

på

kommunikationen omkring CSR. Her rettes blikket mod den akademiske verden,
hvor Schmeltz hævder, at teoretikere og forskere ligeledes er uopmærksomme på de
retoriske og diskursive udfordringer forbundet til CSR, men snarere forholder sig til
de etiske implikationer, eller hvorledes det styrker virksomhedens økonomi (ibid.).
Som nævnt ovenfor kan virksomheder være utrygge ved at kommunikere deres
synspunkter omkring virksomhedsansvar, hvilket måske ikke er uden grund.
Professorerne Mette Morsing og Majken Schultz skildrer i deres artikel “Corporate
social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement
strategies”

udfordringen

i,

at

CSR

kommunikation

kan

tiltrække

kritisk

opmærksomhed (Morsing & Schultz, 2006). Forskning viser, at jo mere virksomheder
eksponerer deres etiske og sociale ambitioner, desto mere er det sandsynligt, at de
tiltrækker sig kritisk opmærksomhed fra deres stakeholders (Morsing & Schultz, 2006,
s. 323). Anden forskning peger på, at såfremt en virksomhed intenst kommunikerer
- 47 af 122 -

sine CSR-tiltag, er det sandsynligt, at forbrugerne vil tro, at virksomheden forsøger at
skjule noget (ibid.). Morsing og Schultz nævner en udfordring i, at det for
virksomheder er væsentligt at kende til stakeholdernes forventninger til CSR, da de
ændrer sig og er uforudsigelige (Morsing & Schultz, 2006, s. 323). Før i tiden var
stakeholdernes negative opmærksomhed centreret omkring specifikke brancher som
blandt andet tobaks-, alkohol- og pornoindustrien. Opmærksomheden har dog
ændret sig til at påvirke andre industrier - hvis ikke alle. Virksomhedens CSR
engagement kræver derfor et konstant fokus på stakeholderne med formålet om at
skabe en mere sofistikeret CSR kommunikationsstrategi end tidligere (ibid).

4.2 Teoretisk afsæt for analyse
I følgende afsnit præsenteres de teorier, som er centrale i behandlingen og
fortolkningen af dataene. Dette teoretiske afsnit er opdelt i tre hovedemner herunder
brandrelationer,

segmentering

og

generation

Z.

Første

del

omhandler

brandrelationer, hvor udviklingen af perspektiver på forbrugeren belyses efterfulgt af
perspektiver på brands og Fourniers forbruger-brand relationsformer. Dernæst
præsenteres segmenteringsteorier, både traditionelle og nyere, for at opnå en
baggrundsforståelse for, hvordan segmenteringsmodeller er udført med henblik på at
udarbejde segmenteringsværktøjet. Den sidste del giver indsigt i generation Z’s
karakteristika, adfærd, medievaner samt klimabevidsthed.

4.2.1 Brandrelationer
Udviklingen af brand management har udviklet sig fra at være afsenderstyret til at
være en decentraliseret brandingproces, hvor blandt andet forbrugernes meninger
også har betydning (Andersen & Antorini i Eiberg et al., 2014, s. 77). I et
kommunikationsperspektiv, har synet på forbrugere udviklet sig fra at være
transmission til interaktion, hvor stakeholdere ikke blot er passive agenter, hvis rolle
er at svare (eller ikke) på organisationens besked, men i stedet er kommunikationen
joint activity, hvor stakeholdere er mere aktive (Cornelissen, 2017, s. 11). I de senere år
har stakeholders i højere grad udtrykt deres forventninger til organisationer og
forventer en mere dialogbaseret kommunikation.
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Brands er gået fra at være produktcentrerede til at kommunikere med alle
stakeholders og engagere dem i at definere, hvem organisationen er (Schultz et al.,
2005, s.24). Det traditionelle marketingsperspektiv har således udviklet sig til i højere
grad at inddrage forbrugeren. Denne udvikling, som indebærer et mere
relationsskabende perspektiv, er relevant at se nærmere på, da vi netop ønsker at
undersøge, hvordan fødevarebrands kan opnå en tillidsfuld relation til Generation Z.

4.2.1.1 Forbrugeren: Fra en uøkonomisk forbruger til en magtfuld forbruger
For at forstå udviklingen og fænomenet omkring brand-forbruger relationen, er det
centralt at se nærmere på forbrugeren og forbrugeradfærd. Her vil vi præsentere
forskellige teoretikeres definition på forbrugeren, som den har udviklet sig gennem
årene. Marketingprofessoren Sidney Levy skrev i artiklen “Symbols for sale” i 1959, at
forbrugerne ikke er så praktisk orienterede, som de plejede at være (Levy, 1959).
Forbrugeren køber ting, ikke blot for hvad de kan gøre, men for hvad det betyder. De
køber for at tilfredsstille målsætninger, følelser, ønsker og omstændigheder (Levy,
1959, s. 119). Levy beskriver forbrugeren som en Uneconomic Man, der anser produkter
som havende symbolsk betydning for personlige egenskaber, mål og sociale mønstre
(ibid.). Forbrugerne er i stand til at give forskellige produkter en symbolsk mening,
således at det giver mening for dem selv. Dette understreger Levy’s budskab om, at
forbrugere ikke blot bruger penge, men energi når de køber. I dag, 60 år efter Levy’s
beskrivelse og iagttagelse omkring forbrugeren, er indsigter om forbrugeren stadig
væsentlige, og virksomheder sælger oplevelser og symboler frem for blot et produkt.
Marketingprofessoren Susan Fournier fokuserer i artiklen “Consumers and Their
Brands” fra 1998 på relationen mellem forbruger og brand og beskriver, at forbrugerne
ikke vælger brands men liv: “Brands cohere into systems that consumers create not only to
aid in living but also give meaning to their lives. Put simply consumers do not choose brands,
they choose lives” (Fournier 1998, s. 367). Fournier tilføjer: “What matters in the
construction of brand relationship is not simply what managers intend for them, or what brand
images ‘contain’ in culture, but what consumers do with brands to add meaning in their lives.”
(Fournier 1998, s. 367). Derved hævder hun, at brandrelationer ikke blot opbygges af
brandet men skabes i et dynamisk forhold, hvor brandets identitet skabes i samspil
med forbrugerens livsmål. Forbrugerne anvender således brands til at give mening i
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deres liv. Ifølge Fournier handler det ikke om, hvad forbrugeren søger i brandet men
snarere hvem (ibid.).
Netop det dynamiske forhold mellem forbrugeren og brandet centraliseres i
professorerne Coimbatore Prahalad og Venkat Ramaswamys teori om co-creation,
hvor de hævder, at forbrugeren er active, informed, connected samt empowered og ønsker
at co-create værdi med virksomheden (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 5-6). Ifølge
Prahalad og Ramaswamy er værdiskabelse gået fra at være et produkt- og
virksomhedscentreret perspektiv til personlig forbrugeroplevelse, som indebærer at
co-create værdi baseret på, hvordan hver forbruger ønsker at interagere med
virksomheden (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 6-10). Deres definition på
forbrugeren bliver dog videreudviklet af Yun Mi Antorini og Kasper Andersen, som
beskriver forbrugeren som værende creating, connected og empowered (Antorini &
Andersen i Schultz et al., 2005, s. 82). Antorini og Andersen bevarer således Prahalad
og Ramaswamys beskrivelse af forbrugeren som værende connected samt empowered
og udskifter active og connected til creating. De beskriver en ny type af forbrugere, som
har stor viden om de produkter og ydelser de forbruger:
(...)We are thus witnessing the appearance of a new type of consumer, which
we will call the creating, connected and empowered consumer. These
consumers typically have great insight into and knowledge of the products and
services they consume. This combination of knowledge and insight motivates
them, to a greater degree than other consumers, to create new and relevant
product solutions which do not exist on the market. (Antorini & Andersen i
Schultz et al., 2005, s. 82)
Det skabende aspekt (creating) hos forbrugerne er udviklet i takt med den
teknologiske udvikling, som har skabt forbrugere, hvis viden og kompetence gør dem
i stand til mere end blot at forbruge. Gennem indsigter i hvad de forbruger kan de
skabe nye løsninger, som er gavnlige for dem selv og andre (ibid.). Antorini og
Andersen hævder, at forbrugeren i dag er blevet tildelt en mere central og aktiv rolle
med større involvering, hvorfor de er mere end blot en forbruger (Antorini &
Andersen i Schultz et al., 2005, s. 83).
I takt med udviklingen af teknologien, herunder det såkaldte Web 2.0, har brands set
en mulighed for at markedsføre sig og sælge deres produkter online. På sociale medier
vil forbrugerne dog ikke altid byde brands velkommen og reagerer negativt på deres
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tilstedeværelse. Marketingfolk har på sociale medier mistet kontrollen, og brands kan
være overalt, men stadig blive ignorerede, idet forbrugerne har magten: “The
technology that was supposed to empower marketers has empowered consumers instead”
(Fournier & Avery, 2011, s. 193). Den nutidige forbruger er ikke bange for at give sin
mening til kende overfor en virksomhed eller en kampagne (Knudsen & Kjelgaard i
Eiberg et al., 2014, s. 66). Dette sker især gennem sociale medier, hvor forbrugeren er
kritisk og reflekterende også over for sig selv som forbruger (Knudsen & Kjelgaard i
Eiberg et al., 2014, s. 64).

4.2.1.2 Perspektiver på brands
Lektoren Sophie Esmann Andersen (2006) har udpeget fire perspektiver på brands,
som hver især rummer forskellige konceptualiseringer og metaforer omkring,
hvordan brands kan anses. Disse perspektiver indskriver sig enten i et økonomisk,
funktionalistisk positivistisk paradigme eller et humanistisk, fortolkende paradigme
(Andersen, 2006, s. 23). Under det funktionalistiske paradigme har hun placeret
produktperspektivet og identitetsperspektivet, som begge anskuer kommunikation
ud fra et transmissionsperspektiv. I dette paradigme er forbruget utilitaristisk, hvilket
indebærer, at forbruget er målet i sig selv. Produktperspektivet tager afsæt i brandet
som et udvidet produkt, der opfylder forbrugerens fysiske og fysiologiske behov.
Identitetsperspektivet anser brandet som en identitet og taler til forbrugerens
rationelle og psykiske behov. Ved det fortolkende paradigme placeres det relationelle
perspektiv og det kulturelle perspektiv, hvor kommunikationen er interaktionistisk
(ibid.). Forbruget er her symbolsk og et middel til at nå nye mål. Det relationelle
perspektiv konceptualiserer brands som en aktiv partner, hvor forbrugeren og
brandet har en relation. I det relationelle perspektiv bliver forbrugeren drevet af sit
emotionelle og narcissistiske behov. Det sidste perspektiv er det kulturelle, hvor
brands anskues som kulturelle symboler, og forbrugerens behov er metafysisk og
symbolsk. I dette perspektiv er der fokus på de brandbetydninger, der opstår i
interaktionen mellem brandet og forbrugerne samt forbrugerne imellem.
Denne afhandling tager hovedsageligt afsæt i det relationelle perspektiv, som anskuer
forbrugeren som den individuelle forbruger. Dette perspektiv er udvalgt, da vi som
problemformuleringen påpeger søger at finde frem til, hvilke kommunikative tiltag
fødevarebrands bør anvende, for at opnå en tillidsfuld relation til generation Z,
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hvorfor det er relevant at anse brands som værende en person. Udover et fokus på det
relationelle perspektiv inddrages det kulturelle perspektiv, da vi i vores
videnskabsteoretiske ståsted, arbejder ud fra, at individets forståelse kan påvirke den
sociale gruppe. Dette kan fremgå i respondenternes udtalelser, hvor det er relevant at
se nærmere på interaktionen omkring forbruget af fødevareprodukter og om der
dannes grupper.
Som nævnt i ovenstående afsnit er forbrugeren gået fra at være utilitaristisk orienteret
til at give forskellige produkter symbolsk mening samt til nutidens forbruger, som har
en aktiv rolle og giver sin mening til kende. Dette er i overensstemmelse med Esmann
Andersens beskrivelse af forbruger-motivation, hvor forbruget i det klassiske
brandingperspektiv dækker et fysisk og psykisk behov, mens forbruget i det nyere
perspektiv bliver betragtet som en integreret del af forbrugerens liv og brugt til at
skabe mening og orientere sig i verden (Andersen, 2006, s. 29).

4.2.1.3 Fourniers typer af brand-forbruger relationer
I artiklen “Consumers and Their Brands” tager marketingprofessoren Susan Fournier
udgangspunkt i en antropomorficeret forestilling om brandet som en person som
forbrugeren indgår forskellige relationer med (Fournier, 1998). Denne relationelle
tilgang beskrives også som et dyadisk brandperspektiv, som indebærer en ligeværdig
relation mellem forbrugeren og brandet (Heding i Eiberg et al., 2014, s. 95). Fournier
arbejder ud fra, at betydning opstår relationelt, som en forhandling mellem
forbrugeren og brandet (Andersen, 2006, s. 25). Ifølge Fournier udvikler kvaliteten af
brandrelationer sig gennem gensidig brand og forbruger interaktion: “Brand
relationship quality evolves through meaningful brand and consumer actions, as per the
reciprocity principle on which all relationships are grounded.” (Fournier, 1998, s. 365). For
at forstå disse relationer som forbrugere opbygger med de brands, de kender og
anvender, udviklede Fournier i 1998 et framework indeholdende 15 typologier over
forbruger og brands relationsformer (Fournier, 1998, s. 344). Fournier beskriver
relationer mellem brand og forbruger som værende gensidige. De er multikomplekse
hvilket indebærer, at de findes i mange former og kan genere fordele for begge parter.
Derudover er relationer i stand til at udvikle og ændre sig i interaktionen som følge af
kontekstuelle forandringer (Fournier, 1998, s. 344). De 15 relationer har metaforiske
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betegnelser som eksempelvis det arrangerede ægteskab, bedste venner, barndomsvennen og
flirten, der hver især indebærer forskellige former for relationer (ibid.).
I artiklen “Putting the relationship back into CRM” fra 2011 videreudvikler Fournier de
15 typologier i samarbejde med Jill Avery, der er seniorlektor i marketing. Her
udarbejder de 18 typer af relationer, som de placerer i kortet “The landscape of brand
relationships” baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 225 mennesker (Fournier &
Avery, 2011, s. 67; Bilag 3, s. 10). Relationerne der opstår mellem brandet og
forbrugeren kan være langvarige og dybe eller kortvarige og overfladiske. Behovet
for relationerne kan eksistere på baggrund af følelsesmæssige, fysiske eller sociale
behov (Fournier & Avery, 2011, s. 67). Kortet består af to akser, hvor den horisontale
går fra svag og overfladisk til en stærk og dyb relation. Magtforholdet kan i
relationerne være lige eller ulige, hvor tonen både kan være positiv og negativ. Den
vertikale akse går fra en funktionel til en emotionel relation (ibid.). I feltet øverst til
venstre, hvor relationerne er emotionelle og stærke, søger brandmanagers at placere
sig, da det er de mest loyale relationstyper (ibid.).
I artiklen nævner de udfordringen ved, at brands har tendens til at glemme, at der bag
forbrugere er virkelige mennesker, der lever forskellige liv (Fournier & Avery, 2011,
s. 64). Forholdet mellem brand og forbruger består derfor ofte udelukkende af
købsinformationer, hvor virksomheden ikke forsøger at få en dybere relation (ibid.).
En anden udfordring Fournier og Avery nævner er, at brands ikke kan se egne fejl, og
derfor forlader relationen med forbrugeren, som ellers kunne have generet værdi til
virksomheden. Derfor er det centralt, at brands er bevidste om, at relationen er tosidet
og enhver interaktion mellem brand og forbruger udvikler denne relation (Fournier
& Avery, 2011, s. 64). Kortet over relationstyper kan bidrage til at vurdere, hvilke
relationer der bør prioriteres og udvikles.

4.2.2 Segmentering
Som beskrevet i afsnit 4.1.1 har stakeholderkonceptet fået en central rolle i corporate
communication disciplinen. Her har flere virksomheder tilsluttet sig et stakeholder
orienteret perspektiv, hvor det for virksomhederne er centralt at forstå stakeholdernes
behov, da de kan bidrage til at opbygge et stærkt omdømme og image (Frandsen &
Johansen i Bhatia & Bremner, 2014, s. 220; Cornelissen, 2017, s. 8). Virksomhederne
skal dermed kommunikere til de rette stakeholders for ikke at skade brandet. For at
opnå et indblik i, hvem generation Z er som stakeholders er det relevant at inddrage
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modeller og teorier indenfor segmentering. Disse vil ligeledes bidrage til udførelsen
af et kvalitativt segmenteringsværktøj, som afdækker variationerne i generation Z. I
de følgende afsnit gennemgås derfor forskellige måder at segmentere på. I første afsnit
præsenteres

traditionelle

segmenteringsværktøjer.

Dernæst

præsenteres

livsstilsegmenteringsmetoder herunder Minervamodellen og GallupKompasset.
Ideen om segmentering bliver i efterfølgende afsnit revurderet, hvorefter en nyere om
segmentering kaldet trendspotting belyses.
De følgende afsnit omkring segmenteringsteorier og -modeller har dermed til formål
at danne et overblik over de forskellige segmenteringsmetoder og perspektiver derpå.
I afhandlingen anvendes dermed ikke alle de segmenteringsmodeller, som fremvises
i de følgende afsnit, da de fungerer som baggrundsforståelse og ramme til
udviklingen af det kvalitative segmenteringsværktøj. Vi anvender dermed denne
viden omkring segmentering til at finde ud af, hvordan vi på bedst vis kan afdække
generation Z’s variationer.

4.2.2.1 Traditionel segmentering
Den traditionelle forståelse af segmenter er forbundet til massemedierne, hvor fokus
er at sprede sine kommunikationsbudskaber for at opnå et så stort marked som
muligt. Formålet med massemarkedsføring er at nå ud til mange mennesker og
samtidigt spare på omkostningerne (Knudsen & Kjeldgaard i Eiberg et al., 2014, s. 62).
Med tiden er det dog blevet vanskeligere at massemarkedsføre grundet et bredere
udvalg af produkter. Af den grund begyndte man at vælge et givent segment og
målrette sin kommunikation på dette segment. Her forsøger man at få forbrugeren til
at beslutte sig om, hvilket specifikt brand de skal vælge inden de står i butikken
(Eiberg et al., 2014, s. 62). Den traditionelle markedsteori indebærer at udføre en
forbrugerundersøgelse for så at kunne inddele det heterogene marked i homogene
segmenter. Disse grupper blev typisk inddelt på baggrund af geografi, demografi og
psykografi (ibid.). Dette tilsluttes ligeledes af marketingprofessoren Philip Kotlers syn
på segmentering: “There is no single way to segment a market. Here we look at the major
geographic, demographic, psychographic and behavioral variables” (Kotler et al., 2005 s. 355).
Han kalder denne segmenteringstilgang for STP, da den omfatter at segmentere
markedet (market segmentation) for derefter at rette sig mod et bestemt segment (market
targeting) og til sidst at etablere identiteten af brandet eller produktet (market
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positioning) (Kotler & Keller, 2016, s. 267). Ifølge Kotler består markedet af købere, som
på mange måder er forskellige, da de kan variere i eksempelvis deres ønsker,
holdninger og ressourcer. Gennem en markedssegmentering kan man effektivt
henvende sig til mindre segmenter med produkter, der matcher købernes specifikke
behov (Kotler et al., 2005, s. 391). En udfordring forbundet med den klassiske
segmentering er, at man kan have tendens til at se forbrugerne som en skabelon og
ikke et individuelt menneske (Knudsen & Kjelgaard i Eiberg et al., 2014, s. 64).

4.2.2.2 Livsstilssegmentering
Sociologen Pierre Bourdieu præsenterer i hans centrale værk Distinction (1984) sit syn
på livsstilsgrupperinger. Her anskuer han ikke samfundet som værende grupperet i
forskellige klasser, men inddeler individer efter livsformer og segmenter. Bourdieu
hævder, at individer på trods af forskelligheder alligevel deler smag og livsstile,
hvilket typisk baseres på ens livsvilkår og normer. Dertil peger han på, at individet
påvirkes af omgivelserne og socialiseres ind i livsmønstre (Knudsen & Kjelgaard i
Eiberg et al. 2014, s. 64).
Inspireret

af

Bourdieus

korrespondensanalyse

udviklede

sociologen

og

livsstilsforskeren Henrik Dahl i 1997 Minervamodellen, som er et udbredt
segmenteringsværktøj (Knudsen & Kjelgaard i Eiberg et al., 2014, s. 65). Modellen
bygger på sammenhængen mellem demografi og psykografi, hvor formålet er at finde
frem til bestemte livsstilstyper. Gennem kombinationen af demografi og psykografi
opnås et værdikort5 over forbrugernes livsstil (ibid.). Netop livsstil er ifølge Dahl
centralt i modellen, hvor han beskriver livsstil som en systematisering af livet, der
fremgår i et bestemt praksisfelt som eksempelvis boligindretning og arbejdsliv (Dahl,
1997, s. 18). Ifølge Dahl er det vanskeligt at analysere livsstil, idet mennesker sjældent
kan formulere og italesætte deres bevidste livssyn (Dahl, 1997, s. 30). Derudover
hævder han, at individet anser sin livsstil som helt unik, hvorfor mennesker ikke
bryder sig om at blive kategoriseret og dermed ikke kan typificeres. Til trods for dette
mener han alligevel, at der kan udpeges nogle typiske mønstre, der har tendens til at
gentage sig (Dahl, 1997, s. 31-32). Dahl anvender derfor begrebet “idealtyper” for at

5

Værdikortet er baseret på data fra 2545 interviewpersoner, som er interviewet personligt og gennem
et selvudfyldelsesskema (Dahl, 1997, s.22-23).
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beskrive de forskellige segmenter, da “idealtyper” ikke er virkeligheden, men et
redskab til at begribe virkeligheden (ibid.).
Dahls værdikort afbilder forskellige “livsstilstyper” inddelt i fire felter. I feltet øverst
til venstre fremgår typer som blandt andet er udadvendte, resultatorienterede og
materialistiske. Øverst til højre findes typerne som er anti-elite6, sensitive og politiskmiljøorienterede. Det nederste felt til venstre viser arbejdsnarkomanerne og
solisterne, der går op i status. I det nederste felt til højre findes nøgleord som
naturglæde, familie og fritid (Dahl, 1997, s. 23). Dette værdikort har senere hen
udviklet sig til at bestå af fire farvede felter, som danner grundlag for en idealtypisk
livsstil; blå, grøn, rosa og violet (Thorup, 1999, s. 84). Den blå del består af de moderne
og materielle storbyboer. Det grønne felt er øboeren, der er idealist og moderne. I den
rosa del har vi provinsboeren, som er traditionel og idealist. Den violette del omfatter
den traditionelle og materialistiske landboer (Thorup, 1999, s. 84). De to øverste
segmenter, blå og grøn, betegner altså moderne livsstile, hvorimod de to nederste,
rosa

og

violet,

afspejler

traditionelle

livsstile.

Endvidere

findes

de

fællesskabsorienterede i højre side samt de individorienterede til venstre.
Ifølge Henrik Dahl har Minervamodellen dog visse mangler:
Men man skal vide to ting om inddelingen af et samfund i Minervamodellens
fire grupper. Først og fremmest er det en utroligt skematisk måde at betragte
et samfund på. Man bliver fanget af modellen og dens fire felter. Man kan let
risikere at blive firtalsfetichist. For det andet er det en enormt materialistisk
måde at anskue mennesker på. Minerva er en måde at grovsortere store
mængder data. Og det er den fantastisk til. Men den kan ikke mere end det.
(Dahl i Hansen, 2005)
Han pointerer her udfordringen ved sortere mennesker i fire grupper, hvorfor han
mener, at den udelukkende er velegnet til at specificere store mængder af data.
Minervamodellen egner sig dermed ikke til at segmentere generation Z baseret på
kvalitative data, hvilket vi, som skrevet i afsnit 4.2.2 ikke benytter den til, men
inddrager

den

med

henblik

på

at

opnå

viden

omkring,

hvordan

segmenteringvæktøjer udvikles og anvendes.

6

De fleste typer i værdikortet udtrykkes gennem negative udsagn. Udtrykket anti-elite indebærer, at
man tager afstand fra at favorisere eliten og eksempelvis distancerer sig fra stærk ledelse (Bonnén,
2009, s. 50).
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Minervamodellen har sammenfaldende aspekter med GallupKompasset, da de er
baserede på samme metodiske tilgang. GallupKompasset er udviklet i 1996 og giver
indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil på baggrund af værdi- og
holdningsspørgsmål (Gallup, u.d.). Lighederne mellem Minervamodellen og
GallupKompasset udmøntes ved, at der i de øverste dele af modellerne er de
moderne-orienterede samt de traditionelle nederst (Bonnén et al. 2009, s. 63).
GallupKompasset har ligesom Minervamodellen de fællesskabsorienterede og de
individorienterede dog placeret omvendt end ved Minerva. GallupKompasset har i
alt ni segmenter, et center og otte andre segmenter fordelt på dimensionerne:
Moderne, fællesskab, traditionel samt individ (Bonnén et al., 2009, s. 64). På trods af
at GallupKompasset har flere segmenter end Minerva kan den ligeledes kritiseres for
at grovsortere befolkningen, da der kan argumenteres for, at et individ sjældent vil
befinde sig i ét segment, hvorfor ideen om segmentering diskuteres i næste afsnit.

4.2.2.3 Segmentering i en foranderlig verden
Marketingprofessorerne Lyn Amine og Alexander Smith revurderer idéen om
segmentering i lyset af postmoderniteten, som anskuer forbrugere og forbrug som
værende komplekse, multidimensionelle og foranderlige (Amine & Smith, 2009, s. 71).
Ifølge Amine og Smith undgår forbrugere de typiske kategoriseringer, hvorfor
effektiviteten af den moderne segmentering kan diskuteres: “(...) individual consumers
increasingly escape the categorizations typical of modern segmentation” (Amine & Smith,
2009, s. 72). De mener, at en revurdering af segmentering er vigtig, da forbrugernes
karakteristika og livserfaring hastigt bliver forandret. Denne forandring opstår som
følge af teknologiens nye muligheder for at lære, kommunikere, skabe forretning,
blive underholdt og styre forbrugernes liv (ibid.). Behovet for denne revurdering
opstod allerede tilbage i 1988, da Levitt argumenterede for et multidimensionelt syn
på forbrugere, da han forudså, at en “pluralization of consumption” vil ske (ibid.). I
forlængelse af dette anbefaler Amine og Smith derfor, at der tages et “(...) second step
beyond modern segmentation to achieve a more complete and realistic view of target consumers
in world markets” (Amine & Smith, 2009, s. 73). Dog argumenterer de ikke for at
substituere de traditionelle segmenteringsmetoder men snarere en tilpasning af de
etablerede tilgange til segmentering af forbrugere, hvis egenskaber og opførsel bedst
beskrives som postmoderne (ibid.). For at tilpasse disse tilgange bør marketingsfolk
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have en liste med de karakteristika, som gør sig gældende hos postmodernismens
forbrugere (ibid.). Som nævnt i afsnit 4.1.3 findes der en række forskellige forståelser
og definitioner af postmodernismen, hvorfor det kan være vanskeligt at opstille en
definitiv liste over de karakteristika. Amine og Smith har udpeget otte forskellige
postmoderne karakteristika, som inkluderer: “(...) hyper-reality; fragmentation; dedifferentiation; anti-foundationalism; reversal of consumption and production (co-creation/coproduction); paradoxical juxtaposition of opposites; presentation; and loss of commitment”
(Amine & Smith, 2009, s. 75). Disse indebærer:
Hyper-reality:
•

Oplevelsen af at forbruge virkelige objekter i en uvirkelig verden.

•

Giver forbrugeren muligheden for midlertidigt at forlade virkeligheden.

•

Product placement.

•

Eksempel: 3D film, Videospil, reality-tv og skønlitteratur.

Fragmentation:
•

Moderne segmentering: Forbrugeren indgår i forskellige roller, som afspejler
sig i deres forbrug.

•

Postmoderne segmentering: Brands kan ikke målrette produkter/kampagner
til specifikke situationer længere. I postmoderniteten kan forbrugeren have
forskellige identiteter på forskellige tidspunkter.

•

Eksempel:
Moderne segmentering: Fest drikker, alkoholfri drikker og alene-drikker.
Postmoderne segmentering: En forbruger kan have flere identiteter på samme
tidspunkt - både være en fest drikker og alkoholfri drikker.

De-differentiation:
•

Sløring af grænser, som gør det muligt at samle uforenelige dele.

•

Eksempel: Skrive virkelige kendisser i fiktion.

Anti-foundationalism:
•

Behovet

for

at

dekonstruere

eksisterende

hierarkier,

overbevisninger, meninger eller ortodokser.
•

Forbrugerne bevæger sig mellem forskellige segmenter.
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forestillinger,

•

En tendens hvor velhavende forbrugere handler online til den bedste pris.

•

Eksempel: Fransk hypermarked tilbyder high-fashion tøj.

Reversal of consumption and production (co-creation / co-production):
•

Der opstår co-creation mellem leverandører, marketingfolk og forbrugere.

•

Co-creation skaber værdi og mening for den individuelle forbruger, da de
opnår personlige fordele.

•

Eksempel: Skræddersyede løbesko eller elektroniske lykønskningskort.

Paradoxical Juxtaposition of Opposites:
•

Paradoksal sammenstilling af modsætninger.

•

Forbrugere er i stand til at have vidt forskellige synspunkter og
overbevisninger uden behov for konsistens. Når linjer mellem etablerede
hierarkier sløres, øges mulighederne for at udforske modsigelser.

•

Baseret på karakteristikken de-differentiation.

•

Eksempel: Når velhavende forbrugere frivilligt vælger at bruge kuponer eller
shoppe salgsvarer.

Presentation:
•

Forbrugeren har et behov for at præsentere sig selv for verden på en bestemt
måde uanset købeevne. Forbrugeren vil blive set og forbundet med et bestemt
brand.

•

Eksempel: Leasing af high-end biler. Forbrugere køber kopivarer blot for at
blive set med et højstatusbrand.

Loss of Commitment:
•

Usandsynligheden for at forbrugerne fortsat vil have enkle, forudsigelige og
langvarige forpligtelser over for et givent brand, virksomhed, produkt, service
eller livsstil.

•

Villige til at eksperimentere mere.

•

Udskiftning og substituering af brands.

•

Eksempel: Brug af prissammenligningsrobotter.
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I artiklen skelner de mellem den moderne segmentering, som identificerer homogene
segmenter i grupper samt den postmoderne segmentering, hvor der er en tankegang
om, at alle forbrugere er forskellige og derfor kræver skræddersyede produkter og entil-en kommunikation (ibid.).
Denne artikel fra Amine og Smith er valgt, da den anlægger et mere nutidigt
perspektiv på segmentering. Vi er bevidste om, at artiklen er fra 2009, og at samfundet
herunder digitaliseringen og teknologien dermed har udviklet sig siden hen. Dog
finder vi stadig artiklen brugbar, da den skildrer relevante karakteristika, som vi
finder aktuelle, idet vi kan perspektivere og adaptere teorien til nutidens samfund.

4.2.2.4 Segmentering afløst af trendspotting
Lektorerne Kersten Bonnén, John Hird og Kirsten Poulsen (2009) påpeger, at man i
samtiden bør forkaste segmentbegrebet og de dertilhørende livsstilsanalysemodeller,
som udpeger homogene segmentgrupper og rette blikket mod trendspotting. Dertil
hævder de, at markedsforskning befinder sig i en samtid, hvor nye metoder udvikles,
hvilket kan føre til et indblik i den fremtidige forbrugeradfærd (Bonnén et al., 2009, s.
97). Dette ses blandt andet ved, at man ikke længere udelukkende anvender store
mængder data til at identificere forbrugeradfærd, men snarere baserer sin viden på
baggrund af forbrugerinterviews. Det kan derfor være diskutabelt, hvorvidt
livsstilsanalyser stadig er anvendelige, da de anskuer forbrugere som værende
statiske og uforanderlige (ibid.). Dertil pointeres idéen om, at “Købs- eller
efterspørgselssituationen er en forviklet kombination af individ, behov, livsstil, produkt og
økonomiske variabler, og ligningen er forskellig for hver eneste forbruger og hver eneste
produkttype” (Bonnén et al., 2009, s. 98). Til trods for denne forvikling og kaos, som de
kalder det, findes der alligevel mønstre deri. Mønstrene er vanskelige at afdække
gennem simplificerede livsstilsanalyser, da disse ikke er i stand til at forudsige
forbrugers fremtidige adfærd (ibid.). Svaret på spørgsmålet om, hvor disse mønstre
findes, mener lektorerne findes i trendspotting, hvor trends opdages gennem
kvalitativ dataindsamling (ibid.). En væsentlig forskel på livsstilsanalyse og trends er,
at trends i højere grad anser værdier som værende dynamiske, og at en forbruger på
samme tid godt kan besidde forskellige værdier. De har kategoriseret trends i fire
niveauer (Bonnén et al., 2009, s. 122):
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•

Samfundstrends: Bagvedliggende og grundlæggende faktorer

•

Livsstilstrends: Bestemt levevis

•

Branchetrends: Faktorer der påvirker den enkelte branche

•

Kategoritrends: Faktorer der påvirker udviklingen i produktkategorier

Disse trends fungerer i samspil og påvirker hinanden. Eksempelvis kan en
samfundstrend have en indvirkning på livsstilstrend og omvendt kan en livsstilstrend
påvirke trends på samfundsniveau (ibid.).

4.2.3 Generation Z
Da denne afhandling tager afsæt i generation Z er det væsentligt at definere
generationen, dens adfærd og medievaner. Derudover vil vi se nærmere på
generationens bekymringer omkring klimaet og til sidst diskutere dataene.
For at få en forståelse af generation Z er det væsentligt at vide, hvordan en generation
defineres. Den Store Danske definerer en generation, som en:
(...) gruppe af personer, som er af nogenlunde samme alder. Generation kan
også referere til perioden fra fødslen af ét slægtled til det næste, gennemsnitlig
ca. 30 år. Som kulturelt fænomen udspringer begrebet af den biologiske cyklus,
men indeholder desuden en forestilling om, at adfærd, holdninger og normer
hos mennesker har fællestræk inden for den generation, de tilhører. (Den Store
Danske, 2017)
En generation har altså ikke kun tilfælles at have omtrent samme alder men også
ligheder ved adfærd, holdninger og normer. En generation kan også få en fælles
identitet gennem de historiske erfaringer, de gør sig (ibid.). Da det nu er fastlagt,
hvordan en generation defineres rettes blikket nu mod generation Z.

4.2.3.1 Definition af generation Z
Der er stor uenighed om, hvornår de første fra generation Z kom til.
Forbrugereksperten Jeff Fromm og strategisk kommunikationsmanager Angie Read
har udført et kvantitativt studie i USA i 2016 med 505 adspurgte generation Z’er, samt
foretaget et observationsstudie, hvor de har fulgt de unge i hverdagen for at opnå
indsigt i deres motivation (Fromm & Read, 2018). Fromm og Read mener, at
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generationens første medlemmer blev født i 1996 (ibid.). Konsulent og forsker Meghan
Grace og Corey Seemiller, som er forfatter og fakultetsmedlem ved Wright State
University, påpeger dog, at det rette årstal snarere bør være 1995, hvilket de mener
skyldes to årsager: Først mener de, at generation Z blot var i børnehavealderen, da
betydningsfulde begivenheder skete som blandt andet 9/11, hvorfor de bliver kaldt
post 9/11 generationen (Grace & Seemiller, 2019). Den anden årsag er, at der i mange
forskningsrapporter refereres til 1995 som et startår (ibid.). Fælles for både Fromm og
Read, Van Den Bergh og Behrer samt Grace og Seemiller er dog, at generationen
slutter i 2010, hvilket betyder at Z-generationen i dag er mellem 10 og 25 år. Her er det
væsentligt at være opmærksom på, at de ældste og yngste i en generation kan være
såkaldte cuspers, som kan have tendens til at ligne den generation, der er født før eller
efter (Grace & Seemiller, 2019). Det betyder, at de yngste i generation Z kan have
ligheder med generation Alpha, som er født i årene efter 2010 (ibid.). De ældste i
generationen kan derimod minde om generation Y, som også kaldes millennials, der
er født mellem 1979 og 1994 (Fromm & Read, 2018; Grace & Seemiller, 2019).
For at få et overblik over de forskellige generationer har vi præsenteret dem i
nedenstående figur 4. Det er forskelligt fra generation til generation, hvor meget der
står beskrevet om dem. Det er især begrænset, hvad der findes i teorien omkring
generation Alpha grundet generationens unge alder. Vi har derfor inddraget nogle
digitale medier og nogle begivenheder, som højst sandsynligt vil påvirke
generationen og deres adfærd. Som skrevet tidligere har en generation mere tilfælles
end blot årgang. De deler ligeledes betydningsfulde øjeblikke og historiske erfaringer,
hvorfor feltet “begivenheder” er inddraget. Begivenhederne er nogle, som har haft
indflydelse på de forskellige generationer og er altså ikke nødvendigvis sket i de årstal
generationerne er født i.
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Figur 4: Oversigt over generationer (Egen opstilling baseret på Seemiller & Grace, 2019; Fromm & Read, 2018; Van Den
Bergh & Behrer, 2016).

Mens flere mener, at lighederne mellem Y- og Z-generationen er mange, mener
Fromm & Read, at generation Z snarere bør sammenlignes med Silent generation
(1925-1945) og Boomers (1946-1964). De mener nemlig, at deres livsbegivenheder er
mere sammenlignelige med deres bedste- og oldeforældre:
Gen Z has never known a world without war and the threat of domestic
terrorism. Like their grandparents and great-grandparents who grew up in the
wake of World War II and the Great Depression, Gen Z is growing up in a post9/11 world marked by the Great Recession. (Fromm & Read, 2018, s. 2)
Derfor vælger Fromm og Read at kalde generationen “The Pivotal Generation”, da de
mener, at generationen søger at ændre sig fra millennials’ adfærd til at blive mere
socialt bevidste og få et mere meningsfyldt forbrug. Det er dog ikke det eneste, de
bliver kaldt. De går også under navnene iGen, Digital Natives, the Homeland
Generation, Post-Millennials, Plurals, Founders, Hopeful Generation, the Anxious
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Generation, the Meme Generation, the emoji Generationen og the Snapchat
Generation (Grace & Seemiller, 2019; Fromm & Read, 2018).
Ifølge Fromm og Read bliver en generation ikke udelukkende defineret ud fra
fødselsår men afhænger også i høj grad om, hvilke betydningsfulde øjeblikke man
oplever tidligt i livet (Fromm & Read, 2018, s. 2). Her påpeges blandt andet
finanskrisen, ISIS og konflikterne i mellemøsten som globale udfordringer, der har
eksisteret i det meste af - eller i hele generation Z’s liv (Grace & Seemiller, 2019). De er
altså opvokset i en verden med en bevidsthed om, at globale uroligheder og fjender
er en realitet, hvilket kan have stor indflydelse på, hvordan de anskuer verden
(Fromm & Read, 2018). Udover de betydningsfulde øjeblikke hævder Van Den Bergh
og Behrer, at forældrene ligeledes har stor indflydelse på, hvordan generation Z kan
karakteriseres (Van Den Bergh & Behrer, 2016, s. 209). Her påpeger de, at generation
Z’s forældre, som sandsynligvis er født i 1965-1978 og dermed går under at være
generation X er mere individualiserede og derfor har fokus på at lære deres børn at
klare sig i den virkelige verden (ibid.). Dertil nævner de, at børn i generation Z i højere
grad er opdragede til at være mere realistiske end Millennial generationen før dem
(ibid.).

4.2.3.2 Kloge, digitale og klar på at ændre verden
“They’re smart, digitally infused, driven, and ready to bring about change in our world”
(Grace & Seemiller, 2019, s. 28). Dette er blot én af de mange måder generation Z bliver
karakteriseret på. Ifølge Grace og Seemiller udvikler en generation karakteristika og
egenskaber på baggrund af samfundsmæssige begivenheder, teknologiske fremskridt
samt deres forhold til familie og venner (ibid.). De har inddelt generation Z’s
forskellige karakteristika i fire overordnede temaer7, som de kalder integritet, åbenhed,
vedholdenhed og omsorg (Grace & Seemiller, 2019, s. 30). Med integritet mener de, at
generationen kan karakteriseres som værende ærlige, rimelige, loyale og ansvarlige.
Under åbenhed kan generationen kendetegnes som kreative, humoristiske, nysgerrige,

7

Grace & Seemiller baserer temaerne på to undersøgelser henholdsvis: Et spørgeskema med 150.000
adspurgte generation Z’er udført af non-profit organisationen VIA Institute on Character samt Grace
& Seemillers spørgeskemaundersøgelse “Generation Z Goes to College Study”, som er baseret på
1100 generation Z-studerende på tværs af 15 amerikanske uddannelsesinstitutioner og supplerende
undersøgelser fra ungdoms-, markeds- og uddannelsesforskning relateret til generation Z (Grace &
Seemiller, 2019).
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rejselystne, spontane og tolerante. Temaet vedholdenhed peger på, at de er ivrige,
hårdtarbejdende, motiverede og konkurrenceprægede. Det sidste tema, omsorg,
beskriver generationen til at have medfølelse, omtanke og venlighed (ibid.).
Generationen bruger energi på det, der motiverer dem. De værdsætter relationer og
betegnes derfor som “relationally motivated” (Grace & Seemiller, 2019, s. 32). 75% af
respondenterne i undersøgelsen “Generation Z Goes to College Study” mener, at de er
motiverede af at gøre en forskel for andre og ikke ønsker at skuffe nogen (Grace &
Seemiller, 2019, s. 33). Denne omtanke for andre er i overensstemmelse med temaet
omsorg, hvor generationen værdsætter familie, forhold og meningsfuldt arbejde. De
har høje forventninger til både dem selv og til andre og frygter nederlag, hvorfor de
bekymrer sig om, hvordan de bliver opfattet og søger at opnå en god relation til andre
(Grace & Seemiller, 2019, s. 146). Z-generationen bliver beskrevet som selektive og
ønsker troværdighed og personlighed. For at imødekomme deres høje krav er det
derfor en fordel for brands at involvere dem, så de er med til at skabe brands såvel
som produkterne (ibid.). Denne engagering kan eksempelvis ske på forskellige
medier, hvilket leder os til at se nærmere på generationens mediebrug.

4.2.3.3 De digitale indfødte: Generation Z’s mediebrug
Generation Z har aldrig kendt til en verden, hvor der ikke fandtes smartphones og
sociale medier (Fromm & Read, 2018, s. 9). Det afspejler sig i høj grad af deres
mediebrug. For at tegne et retvisende billede af, hvilket mediebrug de danske unge
har, retter vi blikket mod undersøgelsen som Gallup har udarbejdet i 2019 omkring
danskernes adfærd (Bilag 1). Det er dog væsentligt at bemærke, at dataene ikke er
repræsentative for hele generationen, da mindstealderen i undersøgelsen er 12 år som
nævnt i afsnit 3.4, hvor Gallup undersøgelsen præsenteres. Det fremgår af
undersøgelsen, at 95% af generationen bruger deres mobiltelefon dagligt eller næsten
dagligt, hvilket er 4% mere end resten af den danske befolkning. Dette stemmer
overens med, at Fromm og Read ikke kalder generationen “mobile-first”, men
“mobile-only” (Fromm & Read, 2018, s. 49-70).
Derudover har vi også at gøre med en generation, der streamer mere end
gennemsnittet. Generation Z streamer især filmklip på blandt andet YouTube og
Vimeo, som anvendes af 54% af de unge dagligt eller næsten dagligt, som er 139%
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mere end gennemsnittet (Bilag 1, s. 5, linje 390). Blot 12% af generationen streamer live
tv fra tv-kanalerne. Derudover er der 52%, som streamer musik på Spotify, og 11%
der lytter til podcast. Ifølge Gallups undersøgelse er der derudover ikke tale om en
læselysten generation. Det fremgår nemlig, at 70% ikke læser i lokale ugeaviser, og
73% hverken læser ugeblade eller magasiner (Bilag 1, s. 6, linje 432-463). Årsagen til
dette kan være, at det især er unge, som får dækket deres nyhedsbehov på de sociale
medier og derfor fravælger aviser og tv (Danmarks Statistik, 2019, s. 23). Dette fremgår
af en undersøgelse fra Danmarks Statistik kaldet “It-anvendelse i befolkningen” udført i
2019, som derudover fastslår at: “Livet online er blevet en fast del af hverdagen for
størstedelen af befolkningen (...)”, hvor 90% af 16-24 årige bruger internettet dagligt
(Danmarks Statistik, 2019, s. 21-22). Her er det væsentligt at bemærke, at
undersøgelsen ikke tager udgangspunkt i hele generation Z men de 16-24 årige. Dog
finder vi stadig undersøgelsen relevant, da størstedelen af generationen er
repræsenteret.
Som nævnt ovenfor kender generationen ikke en verden uden sociale medier, og det
fremgår ligeledes af deres medievaner. Det fremgår af Gallup undersøgelsen, at 17%
af de adspurgte brugte mellem 1-2 timer på sociale medier dagen før de deltog i
undersøgelsen. 67% af de unge bruger Facebook dagligt eller næsten dagligt, hvilket
svarer til 13% mere end resten af danskerne. Det der især er vigtigt at bemærke er, at
generationens forbrug af medier som Instagram og Snapchat er væsentligt større end
andre aldersgrupper. 57% af de adspurgte bruger Instagram dagligt eller næsten
dagligt, det svarer til 113% mere end andre danskere (Bilag 1, s. 5, linje 383).
Derudover fremgår det, at 64% bruger Snapchat dagligt eller næsten dagligt, hvilket
altså svarer til 162% mere end resten af befolkningen (ibid.). Udover disse medier viser
undersøgelsen, at generationen også bruger sociale medier som Facebook Messenger,
Twitter, Pinterest og Tumblr mere end gennemsnittet i Danmark. Det eneste sociale
medie generationen bruger i mindre omfang er LinkedIn (Bilaf 1). Der er altså tale om
en generation, der i høj grad bruger de sociale medier med undtagelse af LinkedIn.
Det er dermed interessant og relevant at undersøge, hvordan generationen anvender
de sociale medier, hvilket uddybes i næste afsnit.
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Generation Z på de sociale medier
Det fremgår i ovenstående afsnit, at generationen er stærkt repræsenteret på de sociale
medier, hvorfor dette afsnit tager afsæt i, hvordan de unge bruger disse medier.
Generationen tør at have holdninger og ønsker at dele disse på de sociale medier
(Grace & Seemiller, 2019, s. 48). De har et grundlæggende ønske om at være
“connectede” og ser det som en måde at engagere sig og opbygge relationer på
(Fromm & Read, 2018, s. 27). Generationen beskrives ligeledes som kreative i den
måde, de bruger de sociale medier på, da de eksempelvis kommunikerer gennem
memes (Grace & Seemiller, 2019, s. 58-59; Bilag 2, s. 9). De anvender eksempelvis
memes til at hædre brands. Dog kan memes også anvendes med formålet om at
udstille virksomheder, hvilket kan få konsekvenser for brandet.
Fromm og Read hævder, at generation Z føler sig presset til at vise den bedste version
af dem selv på sociale medier, da de er drevet af et behov for social anerkendelse
(Fromm & Read, 2018, s. 27-29). Dette fænomen har fået navnet “Instagram effect”,
hvor unge tager utallige billeder indtil de opnår det bedste resultat. Udover behovet
for anerkendelse bruger generationen de sociale medier til at udtrykke sig ved at dele
musik, videoer, billeder og meninger med venner og familie (ibid.). Sociale medier har
altid været generationens ledsager, hvor de dokumenterer deres dagligdag. De er
altså familiære med og stoler på den digitale verden, men de har samtidig en trang til
at tage afstand fra en konstant eksponering (Fromm & Read, 2018, s. 25).

4.2.3.4 Klima, bekymringer og fremtiden
Ifølge Grace og Seemiller går generation Z ind for deres overbevisninger og er i
frontlinjen for aktivisme, demonstrationer og boycott (Grace & Seemiller, 2019, s. 285).
Generationen

forener

sig

omkring

udfordringer

såsom

klimaforandringer,

uddannelse samt politik og pålægger sig byrden omkring de store problemer, som
verden står overfor samtidig med, at de prøver at balancere skole og privatliv (Grace
& Seemiller, 2019, s. 147). De interesserer sig for miljøet herunder eget helbred og
velvære, men de ser også ud over egne behov, da de interesserer sig for at sikre
planeten for fremtidige generationer (Grace & Seemiller, 2019, s. 256). I Grace og
Seemillers undersøgelse “Generation Z Goes to College Study” udført i 2014 viser
svarene, at: “(...)58 percent indicated caring or caring a great deal about environmental
issues, and just more than a third were concerned or very concerned about climate change”
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(Grace & Seemiller, 2019, s. 255). Det vil sige, at over halvdelen af generationen i 2014
i høj grad tænkte over miljøproblemer. Dette resultat stemmer dog ikke overens med
Grace og Seemillers antagelse om, at generation Z bekymrer sig om miljøet i lige så
høj grad som generation Y. Grace og Seemiller mener, at årsagen til dette kan være, at
Obama indførte en række miljømæssige tiltag i sin regeringstid, som gjorde at
generation Z følte sig fortrøstningsfulde omkring klimaproblemerne, og derfor ikke
bekymrede sig. Resultaterne af undersøgelsen kan derfor være blevet påvirket af
daværende politiske tiltag. Andre studier har dog lignende resultater, som peger på,
at generation Y er mere klimabekymrede end generation Z (Grace & Seemiller, 2019,
s. 255; Thingsted, 2019).
Ifølge Fromm og Read foretrækker generationen brands, der har et større formål og
bidrager positivt til samfundet. Brands skal derfor i høj grad tænke på the triple bottom
line: people, planet og profit og kan ikke eksistere, hvis de blot tænker på profit og
tabsopgørelse (Fromm & Read, 2018, s. 169). Generation Z-forbrugere anvender
brands som et værktøj til at påvirke deres verden og har høje krav til dem. De vil have
brands, som kan gøre deres liv nemmere, hurtigere og bedre og forventer noget som
er innovativt, effektivt og nyt (ibid.).
Generationen bliver også kaldt “True Gen”, da de søger sandheden og tager
beslutninger ud fra en analytisk og pragmatisk tilgang, hvilket påvirker deres relation
til brands. Generation Z mobiliserer sig til fordel for en række forskellige sager, fordi
de ønsker at løse konflikter og forbedre verden gennem dialog (Francis & Hoefel,
2018). Da generationen altid har haft adgang til lokale og globale nyheder har det
medført en række bekymringer:
As soon as they were old enough to click, swipe, or tap, those in Generation Z
have had news at their fingertips about every global and local crisis, giving this
generation much to worry about even at a young age. This has lead them to
care deeply about many issues, especially those they believe have a significant
current and future impact on society. (Grace & Seemiller, 2019, s. 258)
Frygten og bekymringerne omkring klimaet er så udbredt, at det har fået navnet eco
anxiety (Warren, 2020). På de sociale medier er eco anxiety nævnt i flere grupper og
brugt som hashtag, hvor det også er blevet oversat til flere sprog. Her fremhæves især
en bekymret Generation Z’er, som er den 17-årige svenske klimaaktivist Greta
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Thunberg, der er blevet forkæmper og symbol for de unge, som kræver handling fra
verdens ledere og virksomheder (Alter et al., 2019). Thunberg står blandt andet i
spidsen for FridaysForFuture, som er en international bevægelse, hvor unge
skolestrejker for klimaet (NBCNews, 2020). Generation Z fremstår dog som en splittet
generation, idet andre støtter op omkring tyske klimarealist på 19 år, Naomi Seibt, der
stiller spørgsmålstegn ved videnskabelige beviser omkring klimaet og Thunbergs
argumenter. Seibt går imod klimabevægelsen og slår sine pointer fast gennem sin
Youtube kanal, hvor hun har knapt 89.000 abonnenter (Seibt, 2020). Disse to gen-Z’ere
har ikke alene fået mange unge tilhængere men også plads i mediebilledet.

4.2.3.5 Diskussion af kilder og dataene
For at beskrive generation Z har vi anvendt forskellige teoretiske bøger og suppleret
dette med data fra Gallup undersøgelsen. Dog kan kvaliteten af de anvendte kilder
diskuteres, da hoveddelen af teoribøgerne baserer sig på studier udført i USA. Vi
stiller os derudover kritiske overfor dataene fra Gallup undersøgelsen og diskuterer
dem i dette afsnit.
Ovenstående afsnit tager primært udgangspunkt i Fromm og Read samt Grace og
Seemiller’s bøger, som er baserede på undersøgelser foretaget i USA (Fromm & Read,
2018; Grace & Seemiller, 2019). Vi er bevidste om, at amerikanske unge inden for
generation Z kan have anderledes værdier, præferencer og adfærd i forhold til danske
generation Z’er. Derudover er nogle af de amerikanske undersøgelser udført for nogle
år siden, hvorfor resultaterne måske vil se anderledes ud i dag. Fromm og Read
baserer bogen “Marketing to Gen Z” på adskillige undersøgelser om den amerikanske
generation Z (Fromm & Read, 2018). Grace og Seemillers undersøgelse “Generation Z
Goes to College Study” er, som beskrevet tidligere, foretaget i 2014, og selvom vi finder
resultaterne brugbare, forholder vi os kritiske, da vi er bevidste om, at samme
undersøgelse kunne give andre resultater, såfremt den blev udført i dag. Årsagen til
dette er, at teknologien udvikler sig og samfundet sidenhen også har forandret sig,
hvorfor resultaterne måske ikke er i overensstemmelse med nutidens faktorer. Disse
bøger er dog stadig brugbare, da de afdækker adskillige relevante emner, såsom
generation Z’s karakteristika, digitale adfærd, forbrugeradfærd samt miljømæssige
bekymringer, som er relevante og sammenfaldende med afhandlingens problemfelt.
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Som nævnt i foregående afsnit er der i løbet af det sidste år sket meget inden for
generation Z’s interesse for miljø, og vi finder det derfor vigtigt at inddrage ny data
og undersøgelser, hvorfor vi har suppleret med Gallup undersøgelsen. Undersøgelsen
er udført i 2019 og er altså af nyere dato og undersøger danske generation Z’er, hvilket
er helt centralt i afhandlingen. Vi er dog nysgerrige efter at dykke nærmere ned i
undersøgelsens resultater. Ved hvert spørgsmål i undersøgelsen er der i
gennemsnittet 12,5%, der svarer “ved ikke” i de spørgsmål, hvor “ved ikke” er en
mulighed. Årsagen til at respondenterne hverken kan erklære sig enige eller uenige
kan skyldes, at de er i tvivl. Det kan også tyde på, at respondenterne har været
ukoncentrerede, eller at de ikke har taget stilling til det, de bliver spurgt om. Disse
uspecifikke

svar

kan

også

skyldes

formuleringen

af

spørgsmålene

eller

utilstrækkelige valgmuligheder. Ifølge Bryman kan deltagere have svært ved at svare,
hvis det, der spørges ind til er et følsomt eller tabubelagt emne (Bryman, 2016, s. 184).
Derudover er vi opmærksomme på, at undersøgelsens spørgsmål retter sig mod
respondenternes ageren dagen før og ikke over en længere periode, hvorfor det kan
diskuteres om resultaterne er retvisende for deres daglige adfærd.
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5. ANALYSEFRAMEWORK
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På baggrund af teorien og vores forforståelse har vi udvalgt nogle tematiske områder
og sammensat dem i et analyseframework for at illustrere, hvilke temaer der har været
styrende for den samlede analyse herunder både interviewguide, datafremlæggelse
og databehandling.
Frameworket fungerer som afsæt til analysen og er dermed en operationel
analysemodel. Den er opstillet som en cirkel og består af følgende temaer: Gen Z,
Fødevarebrands, Kommunikative tiltag, Medier, Opfattelse & forventninger samt Relation. I
midten af modellen er Gen Z og Fødevarebrands placeret, da det er de centrale
fokuspunkter

i

afhandlingens

problemfelt.

omkringliggende emner.

Figur 5: Analyseframework (Egen opstilling)
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Rundt

om

disse

findes

de

Ud fra feltet Gen Z er Opfattelse & forventninger placeret. Ved Fødevarebrands findes
Kommunikative tiltag. De to andre emner Medier og Relation er tværgående for både
generationen og fødevarebrands, hvorfor de er placeret ud fra henholdsvis Gen Z og
Fødevarebrands. Den stiplede linje og pilene indikerer, at emnerne fungerer i fællesskab
og er gensidigt påvirkelige.
Emnerne i frameworket indebærer:
Gen Z: I dette emne er generationens kendetegn og adfærd i fokus. Som
problemformulering foreskriver, betegnes generationen som klimabevidst og kritisk,
hvorfor det er relevant at afklare, hvorvidt det er i overensstemmelse med empirien.
Opfattelse og forventninger: Her undersøges, hvilke opfattelser og forventninger
generationen har til fødevarebrands og klimadrevne kampagner. Dette emne har til
formål at besvare andet forskningsspørgsmål, som lyder: “Hvad er generation Z’s
opfattelse af og forventninger til fødevarebrands’ kommunikation?”. Under dette emne
inddrages de tre eksempler som generationen er blevet præsenteret for i interviewene
med

henblik

på

at

analysere

deres

reaktioner

på

fødevarebrands’

klimakommunikation.
Fødevarebrands: Dette emne er todelt. Den første del indebærer at afdække, hvorvidt
det er relevant for fødevarebrands at kommunikere til den unge generation. Den
anden del omfatter at undersøge fødevarebrands’ erfaringer med at kommunikere til
generationen.
I begge afsnit inddrages der blandt andet eksempler fra ekspertinterviewene.
Herunder er Kommunikative tiltag placeret for at belyse, hvordan brands bør
kommunikere til generation Z.
Kommunikative tiltag: Her klarlægges, hvilke kommunikative tiltag fødevarebrands
bør anvende for at opnå en tillidsfuld relation til generationen samt hvilke tiltag, der
kan være skadelige for brandsene. Dette emne har til formål at besvare sidste
forskningsspørgsmål: “Hvilke kommunikative tiltag bør fødevarebrands anvende for at opnå
en tillidsfuld relation til generation Z?”.
Medier: I dette emne er der fokus på de medier, som generationen anvender, og hvilke
kanaler fødevarebrands bør benytte for at imødekomme generationens mediebrug.
Som illustreret i modellen er dette emne tværgående for både generationen og
fødevarebrands.
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Relation: Dette emne afdækker ligeledes både generationen og fødevarebrands. Her
undersøges relationen mellem generationen og brands med henblik på at klarlægge,
hvordan en tillidsfuld relation bliver skabt.
Disse temaer har været strukturerende for arbejdet og fungerer som fundament og
ramme for næste afsnit.
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6. TEMATISK ANALYSE

- 74 af 122 -

Analysen er som tidligere skrevet opstillet på baggrund af analyseframeworket med
henblik på at fremlægge den indsamlede data og efterfølgende at besvare vores
problemformulering og dertilhørende forskningsspørgsmål. Derudover har analysen
til formål at gøre os i stand til at udpege karakteristika blandt generation Z for derefter
at samle disse karakteristika i typer, der udmønter sig i et segmenteringsværktøj i
afsnit 7. Analysen udarbejdes på baggrund af teorien og interviewene med både
eksperterner og medlemmerne af generation Z.

6.1 Generation Z
I overensstemmelse med problemformuleringen undersøges det, hvordan generation
Z kendetegnes. Her anvendes eksperternes udsagn og generationens egne udtalelser,
som suppleres med teorien. Her er det derudover interessant at undersøge, om der er
en sammenhæng mellem disse.
Eksperterne Lars og Per beskriver generationen som digitale og klimabevidste. Ifølge
salgsdirektøren hos Orkla Foods, Per, har det digitale stor indflydelse på, hvordan
generationen er, da det er en stor del af deres hverdag: “(...)de er bare gennemførte
digitale. De har simpelthen aldrig prøvet andet. (...) Det er en del af deres hverdag. Det spiller
rigtig, rigtig meget ind på, hvordan de er” (Bilag 5, s. 13). Den anden ekspert Lars, som
har CSR-konsulentfirmaet Spero Consulting, fortæller, at det digitale har en
indvirkning på deres kommunikation til hinanden: “Altså generation Z (...) de kan jo
sidde på en cafe og sidde og snakke med hinanden over telefonen. (...)der er jo ikke rigtig forskel
mellem den virkelige verden og den virtuelle verden” (Bilag 7, s. 42). Dette stemmer overens
med teorien jævnfør afsnit 4.2.3.3, hvor generation Z beskrives som digitale indfødte,
der aldrig har kendt til en verden uden mobil og sociale medier (Fromm & Read, 2018).
Udover at være digitale beskriver eksperterne generationen som værende
klimabevidste. Per nævner Naturli’ som eksempel på et brand, der henvender sig til
generation Z. Han uddyber, at de går op i veganske produkter, fordi Z’erne er globale
klimaforkæmpere: “Det gør de jo, fordi de er globale og ligesom alle os andre, men de vil om
nogen passe på vores jordklode. Så de er jo både klima- og bæredygtighedsforkæmpere” (Bilag
5, s. 20). Lars tilslutter sig Pers opfattelse af de unge, dog forholder han sig kritisk.
Han mener, at generation Z fremstilles som klimabevidste med krav til brands,
hvilket, ifølge ham, ikke er gældende for hele generationen:
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De bliver nogle gange betegnet som den generation, hvor nu tager de virkelig
ting seriøst omkring klima, omkring lighed (...)Det bliver ofte fremstillet som
dem som virkelig..begynder at stille krav til brands(...) Det kan jeg også godt
se, at nogen gør, men jeg køber ikke helt ind i, at hele generationen er sådan
her. (...) jeg tror, at det som man skal lægge vægt på, det er, at andelen af den
generation i forhold til andre generationer…, andelen af den her generation der
gerne vil gøre en forskel gennem deres køb, er større. Altså signifikant større
end jer andre. (Bilag 7, s. 31)
Lars hævder, at generation Z i højere grad tænker på klima end andre generationer.
Han fortæller, at andelen af generation Z’ere, der ønsker at gøre en forskel er større
end hos andre generationer. Dog er der ifølge Lars inkonsistens hos generation Z, da
de forventer, at virksomheder agerer og producerer ansvarligt, men samtidig
foretrækker at handle billigt:
(...) når du er 25 år og du skal ned og handle, så tror jeg, at de fleste vælger det
billigste. (...) generation Z forventer en masse af virksomheder…men jeg tror
samtidig også, at når du er på SU og har 20 timers studiejob og du går ned og
handler, så tror jeg ikke på, at du betaler dobbelt så meget for et grønt produkt.
(...) det kan godt være, at generation Z vil have, at de agerer anderledes, men
samtidig så kan vi heller ikke vente på, at generation Z ændrer
virksomhederne, fordi det gør de ikke. Altså danske forbruger er totalt prisworkere i dag. Det er jo alle lavprissupermarkederne...det kører skide godt for
dem. (Bilag 7, s. 38)
Prisbevidsthed er et fremtrædende karakteristikum i interviewene af generation Z.
Dette fremgår eksempelvis hos respondenten Mathias, som fortæller, at han primært
går op i prisen, når han handler: “Det jeg vel går mest op i er prisen, fordi ja… Jeg har ikke
noget arbejde, så jeg skal ligesom passe på mine penge, så derfor prøver jeg altid at lede efter
det billigste.” (Bilag 10, s. 61). Mie fortæller ligeledes, at hun prioriterer billige varer,
når hun handler, hvorfor hun foretrækker at handle i Rema 1000: “Der er billige
discount varer til sjovt nok gode priser, og så synes jeg også, at det smager fint, og det er godt,
det man kan få.” (Bilag Mie 13, s. 90). Alle respondenter nævner, at de handler i
discountsupermarkeder. Seks ud af de otte respondenter nævner Rema 1000 som det
supermarked de primært handler i. De resterende to respondenter, Mathias og Rose,
siger, at de handler i Fakta. Det er dog ikke alle respondenter, der vælger disse
supermarkeder på grund af de billige varer, da flere nævner, at det er på grund af
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udvalget af varer eller praktiske årsager såsom afstand. Det prisbevidste
karakteristikum

fremgår

ligeledes

i

Gallup

undersøgelsen,

hvor

71%
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respondenterne er nærmest enige, enige, og fuldstændige enige i udsagnet: “Jeg køber
gerne supermarkedernes egne billige mærker, hvor det er muligt” (Bilag 1, s. 5, linje 365-371).
Et andet karakteristikum som fremgår hos de fire respondenter, Rasmus, Mie, Malte
og Rose er, at de påvirkes af deres familie. Mie køber økologisk, da hun har adapteret
sin mors indkøbsvaner: “Jeg tror, at det er takt med, at min mor hun er uddannet
ernæringsekspert, og så har hun lært mig lidt om forskellige ting og fortalt mig, at man meget
gerne skal tage økologisk, hvis man kan det(...)” (Bilag 13, s. 91). Malte fortæller, at han er
flexitar på grund af sin søster, som er vegetar. Derudover har han lært af sine forældre
at kigge efter E-numre og sukkerindholdet i fødevarer samt at købe økologisk. Malte
bliver spurgt ind til, hvordan han vil handle, når han bliver gammel nok til selv at
gøre det, svarer han: “Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for… At gøre, at købe klimavenligt
og alt det.(...) Købe økologisk og sådan noget.” (Bilag Malte 12, s. 87-88). Han vil altså
fortsat følge sine forældres indkøbsvaner og købe økologisk. Rose fortæller, at hun
foretrækker at købe dansk og økologisk, hvortil hun udtaler: “Ligesom min mor, så kan
jeg godt lide at købe økologiske ting og danske ting (...) Fordi det er det jeg er vokset op med.
Min mor er meget sådan, at der ikke skal være nogen som helst giftstoffer eller noget i.” (Bilag
Rose 16, s. 123). Årsagen til disse præferencer skyldes, at hun er påvirket af sin mors
holdninger til økologi og danske fødevarer.

6.1.1 Opfattelser og forventninger
Som tidligere nævnt i afsnit 4.1.4 omkring klimakommunikation er der i de senere år
opstået en nye æra af bevidste forbrugere, som engagerer sig i klimadebatten. Disse
forbrugere fremgår ligeledes i interviewene med både eksperterne og medlemmerne
af generation Z. Per pointerer, at den unge generation har en forventning om, at de
skal kunne stole på fødevarebrands, og at de er transparente i forhold til deres
ingredienser og produktionsproces:
De forventer, at de kan stole på os. For ellers bliver vi simpelthen valgt fra. De
skal have en kæmpe tillid til os. De forventer simpelthen, at vi opfører os
ansvarligt(...) Hvis du ikke opfører dig ordentligt, ikke propper de rigtige
ingredienser i din mad, sløser med din ansvarlighed, bruger børnearbejde, ikke
fortæller hele sandheden…hvis du lyver. Hvis du ikke sørger for at komme
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med nogle gode, bæredygtige løsninger osv., så bliver du valgt fra, også
eksisterer du ikke længere(...). (Bilag 5, s. 23)
Dertil nævner han, at hvis fødevarevirksomheder ikke anvender bæredygtige
løsninger vil de blive valgt fra. Lars mener ligeledes, at generationen er yderst
handlekraftig og kræver, at “(...) virksomheder gør noget anderledes for ikke at smadre
planten, som vi jo er godt i gang med” (Bilag 7, s. 37). Respondenterne fra generation Z
bliver i interviewet spurgt ind til, hvilke forventninger de har til fødevarebrands,
hvortil både Mathias, Oliver, Sofia og Rose nævner, at de forventer, at de kan have
tillid til, at produktet indeholder det som brandet kommunikerer enten i form af
emballagen eller reklamer. Denne forventning er i overensstemmelse med afsnittet
4.1.2.1, der belyser, at forbrugeren grundet internettets fremtræden søger transparens,
da det derved er nemmere at gennemskue uærlig kommunikation, hvilket kan få
konsekvenser for brandet (Fournier & Avery, 2011, s. 198). En anden forventning, der
eksisterer hos Rasmus og Oliver er, at pris og kvalitet hænger sammen. Matilde
nævner, som den eneste, at hun har en forventning om, at brands producerer
bæredygtigt, da: “(...) de er så store brands, så forventer jeg, at de gør noget til at øhm altså
sådan producere det mere bæredygtigt, end de har gjort før. Fordi vi bliver nødt til at ændre
noget for at gøre det bedre” (Bilag 15, s. 115). Hun fremhæver her Arla som eksempel,
der har lavet deres mælkekartoner i genbrugeligt karton fremfor plastik. Mie nævner
ligeledes eksemplet med Arlas valg af materiale i deres mælkekartoner inden videoen
fra Arla bliver præsenteret. Flere af respondenterne nævner emballage både i form af
emballagedesign men også i forhold til klimavenlig emballage. Rasmus bliver spurgt
om at nævne et klimavenligt fødevarebrand, hvor han nævner Gram Slot, som har
lavet miljøvenlige mælkekartoner ud af kalk. Respondenten Mathias fokuserer både
på emballagedesign og miljøvenlig emballage, når han handler. Han nævner, at
kraftige farver fanger hans opmærksomhed:
(...) nogle gange så er der blevet printet en meget kraftig gul i Lidls mærke, og
det fanger bare øjet med det samme. Så når jeg kigger på en pose chips, så vil
det ikke hjælpe, hvis det bare var en kedelig grå og sort, hvor der så stod ‘sour
cream and onion’. Men i stedet for skriver de… Eller bruger en skarp grøn
farve, hvor de så skriver med stort ‘sour cream and onion’, hvor man så derefter
kigger på prisen, og så kan se at den er billig, og så husker man så derefter,
hvordan emballagen ser ud, og så genkender man så produktet, næste gang
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man er ude at handle. Så det vil så sige, at man højest sandsynlig tager det
produkt igen (...) (Bilag 10, s. 61)
Han uddyber i interviewet, at han i forhold til emballage foretrækker klimavenlig
emballage såsom bambus, da han har hørt, at det er mere bæredygtigt end plastik,
som forurener. Flere gange i interviewet nævner Mathias emballagen som noget, han
kigger efter og husker, når han handler. Respondenten Olivers forventninger til
fødevarebrands er, udover kvalitet til gode priser “om indpakningen, emballagen, den er
fornuftig til, hvad de sælger og sådan noget.” (Bilag 11, s. 74). Matilde giver udtryk for, at
hun bliver irriteret, såfremt fødevarebrands kommunikerer, at de er bæredygtige,
men at emballagen ikke følger med.
(...) noget der irriterer mig det er nogle bæredygtige (...) brands, at de siger, at
de er bæredygtige, men de bruger rigtig meget plastik i deres emballager. Altså
sådan bare fordi at de er bæredygtige skal de jo så også tænke på, hvordan det
er de fremstår. Altså sådan...bruge mindre plastik i deres emballage for
eksempel. Eller genbrugeligt plast. (Bilag 15, s. 116)
Hun ønsker altså, at der skal være sammenhæng i fødevarebrands’ kommunikation.
Det fremgår dermed i interviewene, at en vigtig faktor for respondenterne er
emballage både i forhold til det udseendemæssige og klimaet. Per fortæller, at de hos
Orkla forsøger at udvikle sig i en mere bæredygtig retning:
(...) vi prøver at udvikle vores forretning i noget vegansk og vegetarisk og
økologiske, bæredygtige emballager. Dér gør vi alt, hvad vi kan. Det er ikke
nemt, kan jeg sige jer. For det hele skal følge med. Råvarer osv. Men det er den
retning, vi går. (Bilag 5, s. 22)
Per pointerer dog, at det er en udfordring, da det kræver, at der skal være
sammenhæng i produktionen.

6.1.1.1 Generationens opfattelse af Arla, Naturli’ og Schulstad eksemplerne
Med henblik på at undersøge, hvordan generationen forholder sig til klimadrevne
kampagner, har vi i interviewene med generation Z præsenteret dem for tre
eksempler på kommunikation fra danske fødevarebrands. Respondenternes respons
på disse eksempler undersøges nærmere i dette afsnit.
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Det første eksempel som er en video fra Arla, hvor de reklamerer for deres
bæredygtige tiltag, reagerer de fleste respondenter positivt overfor undtagen den
ældste respondent Rasmus, som forholder sig skeptisk over for reklamen: “Det ser
meget idyllisk ud den gård. Hvor det er blevet optaget på eller filmet på. (...)nu har jeg set så
mange reklamer, så det synes jeg ikke rigtig, jeg lægger mærke til mere” (Bilag 9, s. 52).
Rasmus tilføjer, at Arla burde gøre noget mere end blot at producere en grøn
mælkekarton. Dette kan perspektiveres til teorien jævnfør afsnit 4.2.3.4, hvor
generation Z beskrives som en generation, der har høje krav til brands og forventer,
at de implementerer innovative tiltag. Respondenten Sofia synes godt om videoen,
idet Arla italesætter et problem og agerer efter at løse det:
Altså den synes jeg faktisk var ret god, fordi den ligesom italesætter det der
problem, som der egentligt er. (...) Hvor den ligesom fortæller hvordan de
prøver at gøre noget ved det. Og også det der med, at de ligesom, og så det der
de lige skriver til sidst, at der er 30% mindre CO2 forbrug i den der nye mælk
(...) (Bilag 14, s. 105)
Mie, Matilde og Oliver har ligeledes en positiv reaktion over for Arlas reklame, da
Arla beskriver et problem og derefter fremlægger deres konkrete mål. Matilde
udtrykker, at Arlas handling er vigtig, da de ellers kunne reklamere for noget, som de
ikke agerer efter:
Øhm, altså jeg kan egentlig meget godt li’ det der med at de viser, hvad det er
de har gjort anderledes fordi de kunne sagtens bare have sagt ‘jamen vi går ind
for bæredygtighed’, men ikke vise hvad det er de har gjort(...). (Bilag 15, s. 118)
Et andet positivt aspekt af Arlas kommunikation er Rose, der fortæller, at de samtidig
får formidlet, at “vi (generationen) skal gøre noget” (Bilag 16, s. 126). Reklamen sætter
også gang i tankerne hos Mathias, der udtrykker, at det får ham til at tænke på klimaet:
Altså jeg begynder at tænke sådan lidt på, hvad jeg selv kan gøre for ligesom
at hjælpe en lille smule med klimaforandringerne. Og jeg ved godt selv, at jeg
ikke kan gøre det helt store, men en lille del er jo bedre end ingenting. (Bilag
10, s. 66)
Hans udtalelse viser et ønske om at hjælpe på klimaforandringerne dog med
bevidsthed om, at han alene blot kan påvirke i mindre grad. Den positive reaktion på
Arlas reklame og ageren kan skyldes, at generation Z foretrækker brands, som har et
større formål og bidrager positivt til samfundet (Fromm & Read, 2018, s. 169).
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Det andet eksempel som respondenterne bliver præsenteret for er Naturli’s
Instagramprofil. Her er deres reaktioner overvejende positive. Seks af respondenterne
udtrykker, at de godt kan lide Naturli’s side. Mathias giver et eksempel på et opslag
som han godt kan lide: “Jeg kan for eksempel godt lige det her opslag, hvor de skriver ‘Eat
plants there is no planet B’. (...)fordi de skriver konkret, at vi skal til at spise vegansk, fordi (...)
der ingen ‘planet B’ er.” (Bilag 10, s. 68). Mathias udtrykker, at Naturli’s konkrete
kommunikation fanger hans opmærksomhed og interesse. Sofia giver et lignende
eksempel:
Samtidigt reklamerer de med, at hvis vi skal redde vores planet, så skal man gå
over til plantebaseret mad. De har for eksempel et billede, hvor der står ‘Eat
Plants and Let Our Planet Be’. Det er også meget fint. (Bilag 14, s. 107)
Det fremgår, at de fleste respondenter reagerer positivt på Naturli’s budskab og
kommunikation, som blandt andet indebærer ordspil. To af respondenterne, Oliver
og Rasmus, er negative over for Naturli’s Instagramside. Oliver siger, at Naturli’s
opslag virker for opstillet, hvorfor han ikke finder det interessant. Han uddyber: “Jeg
synes, at det er røvkedeligt for at sige det ligeud. (...)De virker lidt til, at de prøver at stille
noget op og prøver at tale til en sådan fornuft” (Bilag 11, s. 77). Respondenten Rasmus
deler samme holdning og fortæller, at det ser for kunstigt ud og minder for lidt om
hverdagen. Dog er det ikke Naturli’s budskab som Rasmus og Oliver er negative over
for, men den måde brandet fremstiller budskabet som de ikke kan relatere sig til.
Respondenterne kritiserer altså Naturli’s visuelle udtryk såsom opstillingen og
billederne, som virker urealistiske og for redigerede.
Det sidste eksempel respondenterne bliver vist er en video fra Schulstads
Instagramprofil, hvor de giver råd til mindre madspild. Samtlige respondenter har en
positiv holdning til opslaget. Respondenten Oliver er begejstret for, at Schulstad giver
et konkret eksempel på, hvad man skal gøre:
Jeg tror lidt, at de prøver at vække min søde tand. Jeg synes, det er lidt mere…
Ja… De har lavet den video, som kommer ind sådan med formålet med det i
stedet for, at man skal sidde og køre frem og tilbage. Og man kan få noget
lækkert ud af noget genbrug, kan man vel godt sige. (Bilag 11, s. 78)
Oliver mener altså, at det er positivt, at Schulstad guider ham i, hvad man kan gøre
for at mindske madspild. Rasmus mener ligeledes, at de konkret bidrager med at
undgå madspild frem for blot at italesætte problemet. Mathias siger, at videoen er god
inspiration, og at han godt kunne finde på at følge Schulstads tip: “Så nu ved jeg i hvert
fald, at man kan lave pandekager med brød, man ikke bruger. Så jeg vil gemme det her opslag
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og så bruge det.(...) Ja, jeg har faktisk allerede liket det.” (Bilag 10, s. 70). Mathias bliver
spurgt om han kunne finde på at like opslaget fortæller han, at han allerede har liket
det. Han uddyber, at Schulstads initiativ om at stoppe madspild fanger hans
opmærksomhed, da det er godt præsenteret. En anden respondent, Sofia, fortæller, at
hun vil være mere tilbøjelig til at købe Schulstads brød, idet de støtter miljøet.
Udover det ovenstående eksempel med Mathias fortæller flere respondenter, at de
godt vil like opslaget. Mie siger, at hun ved at like opslaget får gemt den til, hvis hun
engang får lyst til at prøve deres opskrift. Respondenten Matilde synes så godt om
opslaget, at hun vil dele det med sine venner: “Ja altså jeg har helt lyst til at skrive sådan
‘god ide’ eller tagge mine venner, så de kan se det eller prøve det også. Jeg har lyst til at vise
dem det.” (Bilag 15, s. 120). Ud af de tre eksempler respondenterne er blevet
præsenteret for er det Schulstads opslag, som respondenterne reagerer mest positivt
overfor. Årsagen til dette kan, som flere respondenter italesætter, skyldes, at
Schulstad er løsningsorienteret fremfor blot at påpege problemet.

6.2 Fødevarebrands
Som det fremgår i analyseframeworket i afsnit 5 består dette afsnit af to dele. Den
første del tager afsæt i relevansen i at kommunikere til generation Z fra
fødevarevirksomheders perspektiv. Den anden del vil belyse eksperternes erfaringer
med at kommunikere til den unge generation.

6.2.1 Relevansen ved at kommunikere til at generation Z
Per fortæller, at generation Z er de mest værdifulde forbrugere for virksomheden på
grund af deres alder, da “de er de mest værdifulde forbrugere, fordi de har et helt liv til at
bruge vores brands” (Bilag 5, s. 16). Han påpeger her den økonomiske pointe i at
fokusere på den unge generation, som i fremtiden kan være rentable for
fødevarevirksomhederne. Lars nævner ligeledes relevansen i at henvende sig til
generation Z fra et langsigtet perspektiv, da han udtaler, at “(...) den der komplikation
med om du kører kortsigtet og taktisk eller langsigtet branding. Der tror jeg, at med generation
Z er penge bedre brugt til at lave langsigtet branding end kortsigtet og taktisk” (Bilag 7, s.
34). Han mener altså, at det økonomisk set for fødevarebrands er mere rentabelt at
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investere i langsigtet end kortsigtet branding, da den unge generation endnu ikke er
så købedygtige som ældre generationer. Til trods for dette, hævder han, at “det er
hamrende relevant” at henvende sig til generation Z, hvortil han mener, at det om 10 år
er dem, som har den disponible indkomst (Bilag 7, s. 34).
Udover den langsigtede fordel ved at kommunikere til generation Z, hævder Per, at
generationen ligeledes er vigtige forbrugere, da de allerede fra en ung alder er i stand
til at påvirke deres forældre i valget af fødevarer. Dette bekræftes af respondenten,
Sofia, som har påvirket sin mor og søster til at blive vegetarer: “Men det var ligesom
mig, der begyndte at undersøge det og så kunne jeg ikke spise kød mere og så fik jeg min mor
og søster med på bølgen” (Bilag 14, s. 101). Derudover nævner både Rose og Mathias, at
de ønsker at påvirke deres fædre til at købe mere bæredygtigt (Bilag 16, s. 125 ; Bilag
10, s. 69). Som nævnt i afsnit 1.4 har generation Z indflydelse på deres forældres
købsbeslutninger (Van Den Bergh & Behrer, 2016, s. 212). Her mener de, at
påvirkningen på fødevareforbruget er størst, hvor generationen har 54% indflydelse
på forældrenes valg (ibid.). Det er ikke blot forældrene, de ønsker at påvirke. Matilde
ønsker nemlig at få sin omgangskreds til at tænke mere på miljøet: “Ja altså jeg vil gerne
vise andre at ‘det er altså vigtigt at gøre en forskel’. Altså jeg prøver at gøre en forskel for, at
miljøet bliver bedre, så altså ‘det vil være smart, hvis I gjorde det agtigt’” (Bilag 15, s. 121).
Her fremgår det, at Matilde håber på at kunne påvirke andre ved at fortælle dem om,
at det er bedre for miljøet.
På baggrund af disse udtalelser udledes det, at den unge generation i høj grad er
relevante for fødevarebrands at kommunikere til, da de potentielt set kan forbruge
brandet i mange år, og de trods deres unge alder kan påvirke både familie og venner
i valget af fødevarer.

6.2.2 Erfaringer med generation Z
I ønsket om at opnå en indsigt i, hvilke kommunikative tiltag eksperterne har anvendt
for at henvende sig til den unge generation, er de blevet spurgt ind til deres erfaringer.
Her nævner Per, at de med brandet FUN har forsøgt at gøre emballagen mere
moderne og gjort den identisk i de nordiske lande med formålet om at gøre den mere
genkendelig. Derudover har de lavet et samarbejde med youtuberen Eiqu Miller, der
har lavet en musikvideo kaldet “Kongen af fuck-Ups”, som “tager udgangspunkt i
generation Z, som skal være med på noderne på den ene måde, men som på den anden måde
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går den også ud på, hvordan har jeg det egentlig selv, er jeg god nok?” (Bilag 5, s. 19). Hertil
fortæller han, at videoen “fik over en halv million hits og views, og vi var mega, mega godt
tilfredse med det. Og vi kan se på vores salg, at det er gået op” (Bilag 5, s. 19). Dertil
tydeliggør han, at kunsten for brandsene er at producere kommunikation med et
kommercielt mål men samtidig at lave relevant indhold til den unge generation. Lars
italesætter, at han har lavet en brandingkampagne for Kellogg’s i England, som
handlede om at give skolebørn gratis morgenmad, hvis forældrene ikke havde råd til
at give dem mad hjemmefra (Bilag 7, s. 33). Eksperterne nævner altså to eksempler,
hvor fokus ikke er på produktet eller brandet men tager afsæt i at bidrage til
samfundets problemstillinger. Brandingkampagner som disse mener Lars er mere
relevante for generation Z end taktiske kampagner grundet deres lave købekraft.
En anden erfaring Per har gjort sig er at ansætte en generation Z’er i strategien om at
henvende sig til de unge:
(...) det første vi gjorde, det var at ansætte en content manager og en i
marketing, som var en generation Z. Så, hun er lyn god og 23 år, og tænker
ligesom dem. For vi andre gamle mænd, har ikke styr på det der. Man er nødt
til at have noget i sin organisation, som er ungt. Det er man nødt til som firma,
ellers tænker man slet ikke i den retning. (Bilag 5, s. 18)
Han pointerer her, at det er en fordel for virksomheden at ansætte medarbejdere i
samme generation, da de forstår og ved, hvordan de unge agerer.

6.2.3 Kommunikative tiltag
Dette afsnit klarlægger fødevarebrands’ forskellige kommunikative tiltag med
henblik på at undersøge, hvordan en tillidsfuld relation kan skabes mellem
generationen og fødevarebrands, jævnfør det sidste forskningsspørgsmål fremlagt i
afsnit 1.1: Hvilke kommunikative tiltag bør fødevarebrands anvende, for at opnå en tillidsfuld
relation til generation Z?. Her er det relevant at se nærmere på udtalelserne fra
eksperterne omkring fødevarebrands’ kommunikation samt inddrage de koder i
interviewene, der omhandler fødevarebrands’ kommunikative tiltag.
Som nævnt i ovenstående afsnit har begge eksperter erfaringer med at skabe
brandingkampagner, som bidrager til samfundsmæssige problemstillinger, hvilket
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Per nævner, at de hos Orkla har haft stor succes med. Lars tror på, at “det er ret vigtigt,
når man kommunikerer til den her gruppe, at det er mere branding end taktisk kampagne for
at få dem til at købe mere, da de ikke har særlig meget købekraft.” (Bilag 7, s. 33). Senere i
interviewet konkretiserer Lars, hvordan den kommunikation, ifølge ham, bør foregå
med formålet om at gøre sig relevant for den unge generation:
(...) hvis du skal kommunikere, så skal du sgu også have noget på hjertet. Altså,
du bliver nødt til at komme med noget andet, end at du kan få rabat, at der er
en ny kollektion, en ny smag eller en ny variant…man bliver sgu nødt til at
have noget på hjertet. Det er mit argument. Det er skide relevant at
kommunikere

bæredygtighed,

fordi

det

hele

tiden

er

kommunikations…øøh…sektoren som…de, generation Z, er ikke særlig
modtagelige over for ”pay-me”. Så ja, jeg synes, at det er hamrende relevant.
(Bilag 7, s. 34)
Dertil nævner han, at man kommunikerer bæredygtighed med udgangspunkt i to
overordnede fremgangsmåder. Det mest dominerende er, at man som virksomhed
hverken ændrer sin forretning, produktion, organisation eller leverandører, men
derimod beder forbrugeren om at forandre adfærd ved eksempelvis at støtte op om
diversitet eller fortælle sin historie (Bilag 7, s. 34). Den anden fremgangsmåde er at
lave noget fundamentalt anderledes i sin værdikæde som eksempelvis produktionen
eller selve produktet og derefter “så går du ud og egentlig blærer dig om, at du er sindssygt
god i forhold til dine konkurrenter. Du har alternativet, du har fremtiden” (Bilag 7, s. 34).
Her nævner Lars Naturli’ som eksempel, hvortil han udtaler:
Det er jo det, de gør. De laver jo fuldstændig om i deres business model og
beder forbrugeren om at købe hos dem. Jeg er overbevist om, at det sidste er
fremtiden. Jeg tror, at generation Z specielt ser igennem det her med at en
virksomhed…øh…som man siger på engelsk: “to put lipstick on a pig”…at du
fremstår som bedre, end du egentlig er. For du har egentligt ikke gjort noget
anderledes. (Bilag 7, s. 35)
Han hævder, at generation Z er i stand til at opdage, at virksomheder fremstår bedre
end de er. Dette kan ifølge teorien i afsnit 4.1.2.1 skyldes, at forbrugerne i den digitale
tidsalder søger autenticitet i form af ærlighed, og at de ligeledes har fået autoritet,
hvilket kan være skadeligt for brands, da forbrugerne er i stand til at danne magtfulde
alliancer mod dem (Fournier & Avery, 2011, s. 200).
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Da Per i ekspertinterviewet bliver spurgt ind til om han ser nogle udfordringer ved at
kommunikere til generation Z nævner han, at de hos Orkla er bange for at miste
kontrollen over brandet, og de derfor nogle gange ser det nødvendigt at kommunikere
mindre:
Ja, vi ser udfordringer i, at man kan lave hundrede gode ting, og man kan lave
én ting forkert,…og så bliver du bare smasket op ad væggen. Og så er det ikke
til at stoppe,…fordi de kommunikerer så hurtigt over sociale medier og over
grænserne og sådan noget…så shitstorms og sådan der, det er svært. Det er den
største udfordring, at nogle gange så kommunikerer man mindre, end man
egentlig havde lyst til, da det hurtigt kan gå den forkerte vej… (Bilag 5, s. 24)
Eksempelvis nævner Per, at de har omlagt en af deres produktioner fra at lave
solcreme til håndsprit, hvilket de ikke ønsker at kommunikere af frygt for, at der bliver
skabt en ‘shitstorm’. Dette stemmer overens med Schmeltz’ (2012) tankegang om, at
virksomhederne kan finde det utrygt at kommunikere deres CSR tiltag samt Morsing
og Schultz (2006), der mener, at CSR kommunikation kan tiltrække sig kritisk
opmærksomhed fra virksomhedens stakeholdere. Lars udtrykker ligeledes, at de
unge er skeptiske overfor fødevarebrands’ kommunikation, hvilket han mener
skyldes, at de hurtigt spotter, hvis noget er falskt:
(...) Jeg tror, det er fordi de der mere skeptiske. Jeg tror, de er vant til at tage
stilling til ting specielt digital på digitale medier. Jeg tror, de er meget hurtigere
til at finde ud af, hvis der er noget, der er en falsk produktion. Og så er de meget
hurtigere til at dele det. Så hvis noget er galt, så kan de jo dele det meget, meget
hurtigt. Risikoen ved at sige noget vedrørende greenwashing er meget større,
fordi det bliver spredt meget hurtigere (...). (Bilag 7, s. 35)
Som nævnt i afsnit 4.1.4 indebærer greenwashing at vildlede forbrugeren i troen om,
at virksomheden engagerer sig i miljømæssige problemstillinger, dog uden at gøre
det, med formålet om at opnå et positivt image (Bowen, 2014, s.21). Mathias, Rose og
Oliver nævner, at de forventer, at et givent produkt indeholder, hvad brandet giver
udtryk for. Eksempelvis siger Rose, at hun forventer “altså når at de skriver, at de er
økologiske, så har de ikke bare puttet alt muligt i. Og når man køber økologisk, så er det fordi
man stoler på, at det rent faktisk er økologisk”, hvilket ligeledes tilsluttes af Oliver, som
udtaler, at ”De skriver, hvad det indeholder, så man kan forvente, hvad man får” (Bilag 16,
s. 124; Bilag 11, s. 74). Disse unge mennesker kan potentielt, baseret på både Per og
Lars’ udtalelser, være ødelæggende for brandet, da de i løbet af meget kort tid kan
udstille et brand på de sociale medier. Dette kan blandt andet ske ved at parodiere et
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brand gennem memes jævnfør afsnit 4.1.2.1 og 4.2.3.3, hvilket stemmer overens med
at nutidens forbrugere ikke er bange for at tilkendegive sin mening overfor en
virksomhed eller kampagne på især de sociale medier som skrevet i afsnit 4.2.1.1
(Knudsen & Kjelgaard i Eiberg et al., 2014, s. 66).

6.3 Medier
Som tidligere nævnt kan generation Z beskrives som en digital generation, der
streamer og bruger sociale medier mere end gennemsnittet. Her er det centralt at
undersøge deres mediebrug, og hvordan fødevarebrands kan imødekomme dette.

6.3.1 Generation Z’s mediebrug
Teorien tilsiger, at generation Z ikke kun er en mobile-first men også en mobile-only
generation (Fromm & Read, 2018, s. 49-70). Dette afspejler sig også i deres mediebrug
jævnfør afsnit 4.2.3.3, hvilket Per erklærer sig enig i, da han udtaler, at de ikke kender
til en verden uden internettet: “(...)de er bare gennemførte digitale. De har simpelthen aldrig
prøvet andet.(...) Det er en del af deres hverdag. Det spiller rigtig, rigtig meget ind på, hvordan
de er” (Bilag 5, s. 13). Her nævner respondenterne især de sociale medier herunder
Instagram, Facebook og Snapchat, hvilket de primært bruger for at holde kontakten
til deres venner.
Rasmus, Matilde, Sofia og Rose nævner, at de ikke lægger mærke til reklamer fra
fødevarebrands. Hvortil både Sofia og Matilde nævner, at de ikke ser tv, hvilket kan
være en årsag til, at de ikke bliver eksponeret for reklamerne. Årsagen til at de unge
ikke bliver eksponeret for fødevarebrands’ kommunikation kan ligeledes skyldes, at
de ikke fanger de unge, som Sofia italesætter således “(...)reklamen skal være spændende,
sådan at den ligesom fanger en. Man gider jo ikke se sådan noget kedeligt noget(...)” (Bilag 14,
s. 104). En anden årsag til deres manglende opmærksomhed på kommunikationen fra
fødevarebrands kan antages at skyldes, at de unge primært er tilstede på de sociale
medier, hvor eksponeringen fra brands primært er baseret på tredjepartscookies, der
tracker den unges tidligere digitale adfærd (Haddar, 2020). Såfremt de ikke bruger
deres digitale enheder til at søge på fødevarebrands eller madvarer, vil
kommunikation fra disse brands sjældent dukke op på hverken deres sociale medier
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eller digitale bannere. Netop cookiesreklamer pointerer Rasmus, hvortil han udtaler,
at han føler sig irriteret over disse eksponeringer “Jeg synes, at det er lidt for overvågende
i vores samfund, men det er den vej det går” (Bilag 9, s. 52). Den individmålrettede
kommunikation bliver af Rasmus anset som værende for overvågende. Lars nævner
ligeledes en anden udfordring i ønsket om at fange de unges opmærksomhed digitalt,
hvor han hævder, at:
(...)unge mennesker ikke kan lide reklamer, så kan man også se, at hvis man
går ind og ser, hvem der installerer adblock på deres devices, så er det også de
unge mennesker. Det er 60% af de unge mennesker, som har adblocks. Det er
selvfølgelig et kæmpe problem, når man som virksomhed skal ud og
kommunikere ud til unge forbrugere. (Bilag 7, s. 34).
Han pointerer vanskeligheden i, at unge vælger at installere adblock på deres digitale
enheder, der, som navnet antyder, fjerner reklamer og annoncer (Simonsen, 2015).
Lars hævder, at det er 60% af de unge, som bruger denne teknologi, hvorimod
undersøgelsen fra Gallup peger på, at det er 20% af generation Z, der har adblock
installeret. Ikke desto mindre udgør teknologien en trussel for annoncører og brands
(ibid.; Bilag 1, s. 4, linje 330-335). Her må brands ifølge Lars kommunikere anderledes
end de hidtil har gjort for at tilkæmpe sig de unges opmærksomhed, hvilket han
mener kan gøres ved at kommunikere om bæredygtighed fremfor rabatter eller nye
varianter (Bilag 7, s. 34). Dette leder til at undersøge, hvilke medier fødevarebrands
kan være tilstede på for at fange den unge generations opmærksomhed.

6.3.2 Fødevarebrands’ medievalg
Foregående afsnit indikerer, at unge mennesker ikke er begejstrede for reklamer,
bruger massemedier i begrænset omfang og ydermere er den generation, hvor flest
anvender adblocker. Det tegner et billede af en generation, som er vanskelig at nå ud
til for brandsene. I forlængelse af dette udtrykker Lars en tvivl om, hvorvidt det er
rentabelt for brands at henvende sig til de unge i begyndelsen af kunderejsen, hvortil
han udtaler: “hvis du ved, at 70% af dem har adblock, og de i forvejen ikke kan lide reklamer,
hvad er prisen? Hvad er den langsigtede brandpris så for at bombardere folk med noget, som
de ikke ser?” (Bilag 7, s. 44). Her er det centralt for fødevarebrands at overveje deres
valg af medier for overhovedet at blive set af den unge generation. I ønsket om at nå
ud til de unge påpeger Per, at virksomheder kan anvende influencers og youtubere:
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Men influencers, det er bare noget, der er vigtigt for denne her generation, vil
jeg bare sige. Og youtubere er vigtige for denne her generation. Og youtuberne
er jo vores tids popstjerne. De tjener jo ekstremt mange penge, og har rigtig
mange følgere. Og det er nok dem, hvor det i de gamle dage var brands, der
rigtig meget havde kontakt med unge mennesker, så er det i dag youtubere og
influencers, der har rigtig meget kontakt. Så det er svært for os at få hits eller
likes eller følgere på vores Facebook eller Instagramgrupper eller YouTubekanaler. Det er nemmere for os at gå ud igennem de her mennesker. (Bilag 5, s.
18)
Hertil forklarer han, at det i dag er influencers og youtubere, der har kontakten med
de unge forbrugere og ikke længere virksomhederne, hvorfor det er vanskeligt for
brands’ at få følgere på egne medier. Lars tilslutter sig Per og nævner ligeledes
influencers for at gøre sig relevante hos generation Z. Per italesætter dog også
udfordringer i brugen af youtubere og influencers, da virksomheden derved mister
kontrollen over sit brand:
Problemet er, at der har du dem jo bare i en periode, og så forsvinder du igen,
og så må du igen ind sidde og lede. Så loyaliteten den er sådan farlig(…) eller
den er bare ikke så holdbar. Plus at du er ikke sådan helt i kontrol med dit eget
brand, fordi det giver du jo ud til de her mennesker. Og så må du jo håbe, at de
behandler det ordentligt. Det bliver du jo nødt til. (Bilag 5, s. 18-19)
Han antyder, at en ulempe ved at anvende influenter og youtubere er, at
eksponeringen er kortvarig, og at den derfor hurtigt forsvinder igen. Derudover
belyser Per udfordringen i, at man som virksomhed mister kontrollen over sit brand
ved at lade influencers eller youtubere reklamere. Udover influencers og youtubere
foreslår Lars, at fødevarebrands kan rette blikket mod gaming og e-sport:
Og…så tænker jeg, at der er en helt…for mig fuldstændig hemmelig verden
som hedder gaming og e-sport. Det er jo gigantisk! Det er simpelthen så stort.
Så jeg tror, at gaming er helt sikkert en platform, som fødevarevirksomheder
bliver nødt til at kigge noget mere på. Øh, hvordan man kan…det kan man jo
godt, ligesom du kan lave product placement i film og få James Bond til ting…
så kan man jo også lave product placement i gaming. Det arbejder de helt
sikkert allerede på…det bliver en mediekanal, som fødevarevirksomhederne
kan bruge. (Bilag 7, s. 39)
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Lars italesætter her, at fødevarebrands bør rette blikket mod gaming og e-sport til at
henvende sig til generationen. Per tilslutter sig Lars og udtaler, at han har et ønske om
at benytte gamingplatforme til nå ud til den unge generation.

6.4 Relation
Som nævnt i afsnit 4.2.1.3 er relationen mellem brand og forbruger, ifølge Fournier,
gensidig og kan være fordelagtig for begge parter. Derudover er den foranderlig og
ændrer sig i interaktionen mellem parterne (Fournier, 1998, s. 344). Per bliver spurgt
ind til, hvilken relation Orkla ønsker at have til generation Z, hvortil han svarer:
Vi har i Orkla et pay-off, som vi lever efter. Det hedder: ”Your friend in
everyday life”. Og faktisk er det…vi har brugt noget tid på at snakke om, hvad
betyder det osv. Men nu vil jeg lige dykke ned i den her sundhedskrise, vi er i
lige nu. Så har det givet mening for os at tage fat i den. Vi skal simpelthen være
forbrugerens ven i den normale hverdag. (Bilag 5, s. 23)
Per belyser, at de hos Orkla arbejder på at opbygge en venskabelig relation til
generation Z, hvor de har et ønske om at være forbrugernes ven i hverdagen. Lars
spørges ligeledes ind til, hvilken relation han tror, at fødevarebrands ønsker at have
til den unge generation, hvor han udpeger troværdighed:
Mere noget andet end at det er troværdigt. Det hænger…det er jo også det der
med, at lige nu ifølge de der statistikker, som siger, at helt generelt i samfundet,
der har du jo en nedadgående trend for troværdighed. Troværdighed til
politikere, troværdighed til institutioner. (Bilag 7, s. 40)
Netop troværdighed mener han er essentielt med en overbevisning om, at
troværdigheden generelt er faldende i samfundet. Det er derfor interessant at
undersøge, hvilke fødevarebrands generation Z respondenterne finder tillidsfulde.

6.4.1 Tillid til danske fødevarebrands
Generation Z respondenterne bliver spurgt, om der er nogle fødevarebrands, de har
mere tillid til end andre. Dette lader til at være et svært spørgsmål for dem at svare
på. Få respondenter nævner et specifikt brand. Mie og Sofia siger begge, at de har mest
tillid til Arla. Sofia svarer følgende: “Det ved jeg ikke… Altså sådan for eksempel Arla og
sådan noget, hvis jeg skulle købe mælkeprodukter og sådan noget, så vil jeg hellere købe det fra
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Arla, en producent man ligesom kender, fremfor nogle andre.” (Bilag 15, s. 102). Mie
fortæller, at hun altid køber mælk fra Arla, da hun har hørt, at de har hårde kriterier
for, hvordan de behandler køerne.
Flere af respondenterne nævner, at de har tillid til, at danske fødevarer er producerede
under ordentlige forhold. Mie har tillid til, at produktionen af fødevarer sker
forsvarligt i Danmark, da kravene for produktion er høje:
Jeg stoler også på, at kravene i Danmark de er jo så skrappe og sådan noget
med

med dyrevelfærd, at nogle af de skræmmekampagner man har set, hvor

kyllinger er blevet masseproduceret, bare kommet ned i sådan en blender
agtig, det har vi ikke i Danmark. (Bilag 13, s. 93)
Hun bliver ikke påvirket af skræmmekampagner, da hun ikke tror på, at der er dårlige
produktionsforhold i Danmark. Rose nævner ligeledes, at hun foretrækker at købe
danske varer, da reglerne for produktion er strammere i Danmark. Rasmus bliver
spurgt om han har tillid til nogle fødevarebrands, nævner han ikke nogle specifikke
brands, men siger, at han har tillid til, at det der bliver solgt i Danmark er høj kvalitet.
Han foretrækker at købe danske fødevarer for “(...)at støtte de danske bønder og… Men
også bare, ja… Men dansk kvalitet er højere end det udenlandske, synes jeg ofte.” (Bilag 9, s.
50). Sofia er endnu en respondent, der foretrækker at købe danske fødevarer. Dog gør
hun det på grund af klimaet, da hun ikke vil støtte den lange transport af varerne. Det
er dermed halvdelen af respondenterne der nævner, at de foretrækker danske
fødevarer uden, at de bliver spurgt ind til det.

6.4.2 Interaktion
Som skrevet i afsnit 4.1.2.2 foreslår Hatch og Schultz (2010), at co-creation kan
medvirke til at skabe et brands identitet og opnå engagerede stakeholdere herunder
også forbrugere, hvilket kan ske gennem interaktion i sociale netværk. Det stod i afsnit
6.2 klart, at der i den unge generation tegner sig et billede af, at de ønsker at påvirke
deres familiemedlemmer og omgangskreds. Ønsket om at påvirke andre sker ikke
udelukkende i hjemmet eller skolen, men kan ligeledes ske digitalt i form af cocreation med fødevarebrandet. Et eksempel på dette er Matilde, der til spørgsmålet
om hun kunne finde på at like eller kommentere på Instagramopslaget fra Schulstad,
svarer:
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Ja altså jeg har helt lyst til at skrive sådan ‘god ide’ eller tagge mine venner, så
de kan se det eller prøve det også. Jeg har lyst til at vise dem det. Altså jeg går
meget selv op i bæredygtighed og sådan noget...og så at kunne vise det til sine
venner og vise ‘prøv at se, det kræver ikke så meget at være bæredygtig’. Altså
bare...de skal prøve det her og det er mega nemt agtigt. (Bilag 15, s. 120)
Det fremgår, at Matilde vil finde det naturligt at reagere på kommunikation fra brands
og opfordre sin omgangskreds til at se det. Her er kommunikationen således joint
activity, hvor der er interaktion mellem brandet og forbrugeren og forbrugerne
imellem (Cornelissen, 2017, s. 11). Som nævnt i afsnit 6.1.1.1 omkring generationens
opfattelse af de fremviste eksempler, reagerer samtlige generation Z respondenter
positivt på Schulstads opslag. I opslaget forsøger Schulstad at skabe interaktion med
deres følgere ved at stille dem et spørgsmål: “Gør det hyggeligt og bæredygtigt i
weekenden - hvad med pandekager lavet på brødrester? 🥞😋” (Schulstad, 2020). Schulstads
opslag er et eksempel på et kommunikativt tiltag som respondenterne forholder sig
positivt til jævnfør afsnit 6.1.1.1, hvor det fremgik, at flere respondenter ønsker at like,
gemme eller kommentere opslaget.
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7. FRA SEGMENTERINGSVÆRKTØJ TIL
RELATIONSKOMPAS

- 92 af 122 -

Af problemformuleringen fremgår det, at vi i afhandlingen ønsker at udføre et
segmenteringsværktøj, som afdækker hvilke segmenter, der eksisterer hos generation
Z. Dette svarer afsnit 7 på.
Gennem vores arbejde har både den anvendte teori og analysen bidraget til en
forståelse af segmentbegrebet, som vi nu forstår som en statisk og udynamisk
kategorisering. Teorien tilsiger, at der i postmoderniteten er opstået et behov for en
revurdering af segmentering i takt med, at forbrugerne er blevet mere komplekse og
multidimensionelle (Amine & Smith, 2009, s. 75). Som beskrevet i afsnit 4.2.2.4
indebærer karakteristikaen fragmentation, at man i postmoderniteten ikke længere kan
målrette brands’ kommunikation til specifikke situationer, da forbrugeren nu kan
have forskellige identiteter på forskellige tidspunkter (ibid.). Til trods for at der i
samtiden hersker en kompleks forbrugeradfærd, som er vanskelig at generalisere,
hævder Bonnén et al., at der findes visse mønstre deri, som de kalder trends. Som
beskrevet i afsnit 4.2.2.4 dækker trends over: samfundstrends, livsstilstrends,
branchetrends samt kategoritrends (Bonnén et al., 2009, s. 122). Trends beskriver i den
forståelse ikke individet, men beskrives som noget kontekstuelt, der påvirker
henholdsvist individer og virksomheder. Trends kan fortolkes og anvendes som
redskab til at følge med markedet. Især kræver det for virksomheder at følge med en
forbrugermasse, som udvikler sig hurtigere og mere uforudsigeligt end tidligere
(Bonnén et al., 2009, s.106). Den dynamiske forbruger har behov for ny og anderledes
inspiration (ibid.), hvilket netop også kendetegner generation Z-forbrugere der, som
beskrevet i afsnit 6.1.1.1, forventer, at brands implementerer innovative tiltag.
Nutidens forbrugere er foranderlige, hvorfor det kræver for virksomhederne at følge
samtidens udvikling, hvilket ikke er foreneligt med segmenter, der som tidligere
nævnt forstås som udynamiske og statiske.
Dahl og Bonnén et al. nævner, at segmenteringsværktøjer ofte dannes på baggrund af
kvantitative data og er bedst egnede til at bearbejde store mængder data. Selvom vi
har et kvalitativt udgangspunkt og et ønske om at opnå dybdegående viden om
generationens forventninger til danske fødevarebrands, og hvilke relationer der
dannes, finder vi alligevel trendbegrebet mere relevant til at beskrive de
hovedstrømninger, som påvirker den unge generation end demografiske segmenter.
Derfor adapteres trendbegrebet på et overordnet niveau med bevidstheden om, at
trends ikke foregår på individplan. For at undersøge generation Z på et dybdegående
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niveau suppleres trendforståelsen med de relationer, som foregår mellem brandet og
forbrugeren. Netop relationen er i overensstemmelse med brandingteoriens
udvikling, hvor der i den tredje bølge er fokus på interaktionen mellem brandet og
stakeholderne samt stakeholderne imellem. Med den forkastning af segmentbegrebet
samt en tilslutning af trend- og relationsforståelse kaldes modellen nu derfor
“relationskompasset” og ikke “segmenteringsværktøjet”.
Formålet med relationskompasset er at skabe en operationel model med overblik på
den komplekse generation, som er kritisk og generelt ikke bryder sig om reklamer.
Den overordnede tankegang med relationskompasset er at belyse de relationer, som
generationen kan indgå med fødevarebrands. Relationskompasset tænkes således
anvendt af både kommunikatører og fødevarebrands for at forstå generationens
købsadfærd og forventninger, når de handler fødevarer. Dertil er intentionen med
modellen at afdække, hvilke kommunikative tiltag fødevarebrands kan anvende for
at skabe eller forstærke relationen til de unge. I forlængelse af dette bidrager modellen
til at vurdere, hvilke relationer der bør prioriteres og udvikles. Relationskompassets
udgangspunkt er de forskellige relationstyper, som vi udpeger på baggrund af vores
analyse og den anvendte teori. Relationstyperne beskrives nærmere i næste afsnit.

7.1 Relationstyper
En generation er på mange måder forbundet blandt andet af fælles erfaringer og
værdier. Den indbyrdes forbindelse i en generation er dog ligeledes præget af
individernes subjektive erfaringer:
Generations are interconnected by common experience, life experiences and
common values. The interconnectivity is loose but significant in its nature. It is
loose because members of generations experience a lot of different fates and
life decisions which cannot really be considered uniform. (Törőcsik et al., 2014,
s. 24)
Individerne i en generation står overfor forskellige skæbner og beslutninger, hvilket
ikke kan generaliseres og være gældende for hele generationen. Det kan derfor næsten
ikke overraske at på trods af, at respondenterne tilhører den samme generation er de
forskellige, og “det der ser attraktivt ud for den ene forbruger, skræmmer den anden langt
væk” (Bonnén et al., 2009, s. 97). Alligevel er det muligt at finde nogle gennemgående
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mønstre og karakteristika hos generationen. Disse karakteristika uddrages på basis af
vores analyse og forener dem i form af seks forskellige typer af relationer som
generation Z har til fødevarebrands. Relationerne udpeges på den baggrund, at
karakteristikaene er særligt underbyggede og fremtrædende hos respondenterne
samt eksperterne. Disse karakteristika kan blandt andet bestå af deres ageren,
iagttagelser eller holdninger. Inddelingen af generationen sker ikke på baggrund af
de traditionelle segmenteringsmetoder såsom demografi og geografi men ud fra
holdninger og adfærd, da de traditionelle metoder sætter forbrugere i typiske
kategoriseringer uden at tage højde for det individuelle menneske (Knudsen &
Kjelgaard i Eiberg et al., 2014, s. 64). Ifølge Bonnén et al. er forbrugernes behov, ønsker
og adfærd blevet mere forskelligartede og kan derfor ikke længere kategoriseres ud
fra demografiske variabler såsom alder (Bonnén et al., 2009, s. 34). Forbrugerne er
dermed forskelligartede, hvilket også er kommet til udtryk gennem vores interviews
af generation Z’erne, som ses at prioritere værdier forskelligt. Én respondent kan
eksempelvis prioritere værdien af et bæredygtigt forbrug, imens en anden lægger
vægt på transparent emballagekommunikation.
Generelt set er der dog visse karakteristika, der stemmer overens blandt samtlige
respondenter. Det fremgik i analysen, at alle respondenter i større eller mindre grad
tænker på klimaet gennem deres fødevareforbrug ved eksempelvis at være
opmærksomme på deres emballageforbrug, indtag af sprøjtemidler, kød og transport
af varer. Derudover fremgår det, at samtlige respondenter ikke er opmærksomme på
reklamer fra fødevarebrands og måske derfor har vanskeligt ved overhovedet at
nævne en specifik reklame.
I de følgende afsnit vil vi præsentere de seks relationstyper, som vi med
udgangspunkt i analysen og den anvendte teori kan karakterisere som særligt
fremtrædende. Derudover placeres typerne i Fournier og Averys kort over relationer,
som bidrager til at kunne identificere, hvilke der bør prioriteres (Bilag 3). Til trods for
at Fournier og Averys Landscape of Brand Relationships baseres på relationen mellem
den enkelte forbruger og brandet adapteres den til relationen mellem respondenterne
og fødevarebrands. I anvendelsen af denne model er det dog væsentligt at være
opmærksom på, at målet for brands ikke nødvendigvis er at henvende sig til de
relationer, der er stærke og emotionelle:
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Rather than focusing narrowly on marriages, companies have significant
opportunities to build incremental value by focusing on and adapting their
strategies to the relationship types that are best suited to their brands. We have
found that there is profit potential in many different types of relationships; the
trick is to understand the specific relationship contract. (Fournier & Avery,
2006, s. 67)
Her mener de, at brands bør adaptere deres strategi til de relationer, som er mest
relevante for dem, da flere af modellens relationer alligevel har profitpotentiale til
trods for deres placering. Fournier og Averys model fungerer som bagvedliggende
struktur for relationskompasset, hvor kompassets dimensioner er baserede på deres.
Dette uddybes i afsnit 7.2, hvor relationskompasset illustreres.

7.1.1 De emballagekræsne
Som det fremgik i afsnit 6.1.1, omkring generation Z’s opfattelser og forventninger,
har respondenterne tydelige forventninger til, at fødevarebrands har en klimavenlig
emballage og et attraktivt emballagedesign. Især mælkekartoner har fået positiv
opmærksomhed af respondenterne, der blandt andet nævner Arla og Gram Slot som
eksempler på brands, der har en bæredygtig emballage. Mie bliver spurgt om at
nævne et klimavenligt fødevarebrand nævner hun Ben & Jerrys, da emballagen er
bæredygtig og hun derudover synes, at bøtten er god at holde ved. Rasmus vil
ligeledes vælge et produkt frem for et andet, hvis emballagen ser interessant ud.
Mathias deler samme holdning og fortæller, at han kigger på emballagens farver, hvor
han foretrækker et design med kraftige farver, der fanger øjet. Ifølge Mathias ser dette
mere indbydende ud og bidrager til genkendeligheden af brandet.
Det fremgår derudover, at respondenterne ønsker, at der skal være sammenhæng i
fødevarebrands’ kommunikation. Dette betyder, at når brands kommunikerer, at de
er bæredygtige, bør de også indtænke bæredygtighed i emballagen. Eksperten Per
pointerer ligeledes vigtigheden i at være sammenhængende i produktionen, hvilket
dog kan være en udfordring for virksomhederne. På baggrund af vores analyse af
respondenternes udsagn foreslår vi en relationstype til fødevarebrands kaldet de
emballagekræsne. Som beskrevet i teoriafsnittet omkring klimakommunikation
forventer forbrugerne mere af de produkter, de køber. De ønsker, at brands er
transparente, ærlige og ansvarlige overfor klimaet (Sardá & Pogutz, 2019, s. 65). Disse
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ønsker bør ligeledes fremgå af emballagen, som har betydning for respondenternes
købsbeslutning.
De emballagekræsne placeres i nederste højre kvadrant i Fournier og Averys model over
relationstyper, hvor relationerne primært er funktionel orienterede og stærke.
Relationerne kan udvikle sig til at være emotionelle og stærke, såfremt de unges
forventninger

omkring

bæredygtig

indpakning

og

sammenhængende

kommunikation bliver opfyldt (Bilag 3). Ifølge Fournier og Avery kan brands påvirke
og forme relationerne, hvorfor det er centralt at motivere disse kunder såfremt
brandet ønsker at fastholde dem (Fournier & Avery, 2011, s.67-68).

7.1.2 De prisbevidste
Et karakteristikum, der er særligt fremtrædende i både analysedataene og den
anvendte teori, er generationens prisbevidsthed. Det fremgik i afsnit 8.1, at samtlige
respondenter nævner, at de handler i discountsupermarkeder. Derudover nævner
flere respondenter, at de foretrækker billige fødevareprodukter. Dette kan ifølge
eksperten, Lars, skyldes deres unge alder, og at flere af dem er på SU og dermed ikke
vil betale betydeligt mere for et klimavenligt produkt:
når du er 25 år og du skal ned og handle, så tror jeg, at de fleste vælger det
billigste. (...) generation Z forventer en masse af virksomheder…men jeg tror
samtidig også, at når du er på SU og har 20 timers studiejob og du går ned og
handler, så tror jeg ikke på, at du betaler dobbelt så meget for et grønt produkt.
(Bilag 70, s. 38)
Denne type kalder vi de prisbevidste, da generation Z’ernes relation til
fødevarebrandsene i denne gruppe, primært baseres på, at prisen skal være attraktiv.
De prisbevidste har lav købekraft, er typisk på SU eller er uden job og handler i
lavprissupermarkeder. Derudover vil de ikke nødvendigvis altid vælge det billigste,
men de forventer, at pris og kvalitet hænger sammen. For at henvende sig til de
prisbevidste kan fødevarebrands inspireres af Schulstads Instagramopslag som
samtlige respondenter har reageret positivt på, da de guider forbrugerne til at agere
bæredygtigt på en billig måde. I forhold til Fournier og Averys Landscape of Brand
Relationships placeres de prisbevidste i det nederste felt til venstre, hvor relationen er
svag, overfladisk og baseret på funktionalitet (Fournier & Avery, 2011, s. 67; Bilag 3).
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De er ikke loyale overfor specifikke brands, men prioriterer derimod prisen og vælger
et produkt fremfor et andet, såfremt det er på tilbud.

7.1.3 Greta’erne
I analysen fremgik det, at samtlige respondenter indtænker bæredygtighed i deres
fødevareforbrug i forskelligt omfang og på forskellige måder. Dog var der især tre
respondenter, Matilde, Sofia og Rose, hvor de igennem hele interviewet har fokus på
bæredygtighed. Hertil fremgår det, at Matilde og Sofia er vegetarer, og Sofia overvejer
at blive veganer for at spise mere bæredygtigt. Rose fortæller, at hun ikke spiser kød,
når hun er alene, da det ikke er godt for miljøet. Der kan argumenteres for, at de følger
en livsstilstrend omkring at være vegetar og veganer, som flere danskere ligeledes
følger (Vegetarisk Forening, 2017). Produktionen er ligeledes en vigtig faktor for de
tre respondenter, som nævner, at de tænker over, at produktionen af de fødevarer de
køber ikke skal belaste klimaet. På baggrund af disse holdninger og karakteristika
fremgår typen, greta’erne, opkaldt efter klimaforkæmperen Greta Thunberg. Lars
fortæller i interviewet, at der indenfor generation Z er opstået en kultur for
demonstrationer og klimaaktivisme, som Greta Thunberg har haft indflydelse på:
Det korte svar er jo Greta Thunberg. Jeg tror, at hun har haft en kæmpe, kæmpe
indflydelse. Kæmpe! Hun har råbt en hel generation op med, at nu vil man ikke
finde sig i mere. (...) Og så Greta Thunberg har det sidste års tid, det er jo ikke
mere end et år siden hun startede...halvandet år siden hun startede. Hun har
gjort en kæmpe forskel. Så jeg tror, det er fordi, det har fået øjnene op for mange
mennesker, specielt de unge, at klimaforandringerne er så alvorlige(...). (Bilag
7, s. 37)
Lars mener, at hun har formået at få mange unge mennesker på gaden i håbet om at
råbe verdens magthavere op. Typen Greta’erne har en stærk relation overfor de brands,
som bidrager til at have et bæredygtigt forbrug. Et eksempel på et brand, som Matilde
og Sofia synes om grundet dets bæredygtige profil er Naturli’. Her udpeger
respondenterne især Naturli’s kommunikative tone og visuelle indhold. Placeret på
Fournier og Averys model over relationer er greta’erne i den øverste højre kvadrant,
da de har emotionelle og stærke relationer til de fødevarebrands, der kommunikerer
bæredygtigt (Bilag 3). Netop denne kvadrant er fordelagtig for brandmanagers at
fokusere på, da relationerne i denne er de mest loyale (Fournier & Avery, 2011, s. 67).
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7.1.4 Greenwashingspotterne
I afsnit 6.2.3 stod det klart i udtalelserne fra både generation Z’erne og eksperterne, at
de unge spotter greenwashing, hvilket kan skyldes, at de er vant til at tage stilling til
de informationer de modtager og stille sig kritiske overfor dem. Respondenterne,
Rose, Oliver og Mathias, bemærker de informationer som fødevarebrands
kommunikerer på emballagen og forventer, at disse er sammenhængende med
produktet. Denne type kalder vi Greenwashingspotterne. Disse er skeptiske og kan være
kritiske omkring brands’ ageren. Typen kan være ødelæggende for brandet og er
derfor væsentlig for fødevarebrands at være opmærksomme på, da virksomheden på
kort tid kan blive udstillet på de sociale medier. Derfor er det centralt for brands at
være transparente og ærlige i deres kommunikation til den unge generation. Ifølge
eksperten Per skal brands være troværdige og ikke opreklamere deres produkter:
Man skal opføre sig ordentligt og lave nogle lødige produkter og lave noget
okay markedsføring, som folk kan stole på. Man skal ikke love mere, end man
kan holde. Så får man ballade, og det er helt fair, hvis man gør det. (Bilag 5, s.
26)
Per fortæller, at brands skal være ærlige i deres kommunikation og ikke vildlede
forbrugeren, da de ellers kan risikere en ‘shitstorm’. Greenwashingspotterne kan i
Fournier og Averys relationsmodel placeres i feltet øverst til venstre, hvor relationen
er emotionel og svag (Bilag 3). Her er loyaliteten ikke stærk, hvorfor brands ikke må
overse eller underprioritere gruppen.

7.1.5 Influenterne
I afsnit 6.2.1 fremgik det, at flere af respondenterne har et ønske om at påvirke deres
forældre og omgangskreds til at forbruge bæredygtige fødevareprodukter. Sofia
nævner blandt andet, at hun har fået sin mor og søster til at blive vegetarer. Matilde
forsøger at vise sine venner, hvor nemt det er at spise klimavenligt ved eksempelvis
at tagge dem i opslag af klimadrevne kampagner fra fødevarebrands. Dermed tegnes
der et billede af en relationstype, som vi har valgt at kalde influenterne. Som navnet
antyder ønsker de at påvirke deres omgangskreds i en bæredygtig retning. Dette kan
ske på de sociale medier men også offline, hvor de eksempelvis i supermarkedet
prøver at påvirke deres forældres indkøb. Influenterne er derudover talsmænd for
deres overbevisninger, hvor de forsøger at dele deres erfaringer og viden omkring
bæredygtigt forbrug.
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For fødevarebrands er influenterne vigtige at opretholde relationen med, da de
fungerer som faith-holders jævnfør afsnit 4.1.1. Disse er engagerede og har tillid til
organisationen (Luoma-aho, 2015, s. 11). De kan derudover bidrage til at forbedre
brandets omdømme ved at influere andre stakeholdere (ibid.). Deres positive
oplevelser med brandet gør dem til en mulig organisatorisk ressource. Det er derfor
positivt, hvis fødevarebrands er i stand til at opretholde en god relation særligt til
denne type.
Her kan fødevarebrands forsøge at skabe interaktion, da influenterne kan betegnes som
en type, der ønsker at interagere med brandet. Det er dog ikke kun brandet, de
interagerer med men også deres omgangskreds, hvorfor vi kan rette blikket mod
Andersens kulturelle perspektiv. Her anses brands som kulturelle symboler, der
konstrueres i interaktionen mellem forbrugerne (Andersen, 2006, s. 24). Eksempelvis
kan influenterne nudges8 til at tagge eller kommentere deres venner i fødevarebrands’
opslag. På den måde kan de fungere som ambassadører for brandet og dermed skabe
relationer til en større kreds af unge. Influenternes relation til fødevarebrands kan
betegnes som værende emotionel og stærk og placeres derfor i øverste højre kvadrant
i Fournier og Averys model, da det for denne gruppe er vigtigt at udtrykke deres
bæredygtige overbevisninger over for deres omgangskreds (Bilag 3). Det er dermed
en relation som brandet bør prioritere og opretholde, da de potentielt kan tiltrække
nye kunder til virksomheden.

7.1.6 Følgerne
I afsnit 6.1 fremgik det, at halvdelen af respondenterne bliver påvirket af deres familie
i valget af fødevarer. Mie, Rose, Malte og Rasmus køber økologisk, da de af deres
forældre er blevet opdraget til det. Her fremgår det, at forældrene påvirker dem i en
bestemt retning som for eksempel at købe danskproducerede varer eller økologisk.
Respondenterne stiller sig ikke undrende overfor deres indkøbsvaner og fortæller, at
de er blevet opdraget af deres forældre til at handle, som de gør. En årsag til dette kan
skyldes, at de er let påvirkelige grundet deres unge alder:
8

Nudging er en taktik (ikke en strategi) især anvendt inden for social marketing. Nudging er
interventioner der har til hensigt at ændre individers adfærd og kræver blot lidt kognitivt
engagement (French, 2011, s. 156-157).
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Indtil du er omkring 25 år, så er du påvirkelig. Dér kan du ændre din adfærd,
du kan ændre dine normer, du kan ændre dine værdier. Der bygger du stadig
op, hvem du er som person. Men efter…omkring når du er 25 år, så er du
simpelthen meget svær at flytte. Så bliver det jo sådan meget med, at vi alle
sammen er vanedyr. Så begynder du at gå ind i vaner, og så bliver det meget
svært at flytte en forbruger…men man har nemmere ved at påvirke normer og
adfærd hos unge mennesker, generation Z. På den måde er det jo også
sindssygt vigtigt, at du gerne vil påvirke generation Z til at have en god adfærd
for dig. (Bilag 7, s. 41)
Lars hævder, at unge under 25 år kan præges og ændre deres normer og værdier,
hvorfor de er vigtige for brands at kommunikere til. For at fødevarebrands kan nå ud
til følgerne er det derudover en fordel at henvende sig til forældrene, da de viderefører
bestemte værdier og vaner til generation Z’erne. Følgerne kan i Fournier og Averys
model karakteriseres som havende en emotionel relation med brandsene (Bilag 3).
Dog kan der argumenteres for, at denne relation både kan være svag og stærk, da
respondenternes engagement udmønter sig på forskellig vis. Eksempelvis adapterer
Rose sin mors holdninger, mens Rasmus også følger sin forældres købsadfærd men
agerer anderledes, når han skal handle ind med sine kollegaer.

7.2 Relationskompasset
Ovenstående relationstyper illustreres i følgende model, som består af tre ringe. Den
inderste indeholder de seks relationstyper. Den anden ring belyser typens
karakteristika og den tredje beskriver de kommunikative tiltag som fødevarebrands
kan anvende i relationsarbejdet til hver type. Relationskompasset har som tidligere
nævnt det formål at give kommunikatører og fødevarebrands ikke blot indblik i
generation Z’s forventninger, men også inspiration til at henvende sig til dem.
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Det der især er centralt at bemærke er, at mere end én relationstype kan eksistere hos
en person på samme tid - eksempelvis kan forbrugeren både være prisbevidst og
influent. Dertil kan relationerne eksistere på forskellig vis, være under forandring og
udvikle sig. De stiplede linjer i modellen indikerer, at disse relationer er dynamiske
og kan være overlappende.

Figur 6: Relationskompasset (Egen udvikling)

Relationskompasset har udover de tre ringe også tre dimensioner herunder
produktniveau, brandniveau og interaktionelt niveau. Disse er skabt på baggrund af
analysen og den anvendte teori, hvor brandingbølgerne, Fournier og Averys
Landscape of Brand Relationships samt Esmann Andersens brandperspektiver danner
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basis for dimensionerne (Hatch & Schultz, 2009b; Fournier & Avery, 2011; Andersen,
2006). Disse teorier medvirker til at præcisere og uddybe relationstyperne samt
bidrager til at vurdere, hvilke relationstyper der bør prioriteres.
Til venstre i relationskompasset findes produktniveauet, som er placeret ud fra
henholdsvist De prisbevidste og De emballagekræsne. Disse typer fokuserer på selve
produktet, hvor de prioriterer produktets emballage og pris. Baseret på Fournier og
Averys dimensioner i relationsmodellen beskrives relationen ved produktniveauet
som værende funktionel. Dette indebærer, at De prisbevidste og De emballagekræsnes
relation til fødevarebrands hovedsagelig er funktionel orienteret, hvilket dog ikke
udelukker også at være emotionelt investeret. Det funktionelle omfatter, ifølge
Fournier og Avery, at være primært utilitaristisk orienteret, hvilket kan sammenlignes
med den første brandingbølge, beskrevet i afsnit 4.1.2.2, hvor selve produktet er i
fokus og kommunikationen hovedsageligt er envejs (Fournier & Avery, s. 67).
Derudover findes der i denne dimension visse ligheder med Esmann Andersens
identitetsperspektiv under det funktionalistiske paradigme, hvor forbruget er målet
sig selv (Andersen, 2006, s. 24).
Til højre i relationskompasset findes dimensionen kaldet brandniveau, som dækker
over Greta’erne og Greenwashingspotterne. Disse typer prioriterer, at brandet tager et
klimaansvar og er transparente omkring det. De fokuserer dermed i højere grad på
brandets ageren og kommunikation og i mindre grad på selve produktet. Baseret på
Fournier
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relationer

til

brands

er

Greta’erne

og

Greenwashingspotterne derudover emotionelt investerede. Ifølge Fournier og Avery må
virksomhederne ikke negligere forbrugernes emotionelle behov og skal derfor tage
højde for dem (Fournier & Avery, 2011, s. 66-67). Greta’erne og Greenwashinspotterne
ønsker, at brands tager et standpunkt og kommunikerer deres klimatiltag. Typernes
forventninger er sammenhængende med afsnit 4.1.4.1, hvor det belyses, at brands
forventes at udvise social- og samfundsansvar samt imødekomme forbrugernes
forventninger. Som nævnt i afsnit 4.1.4.1 skal brandets CSR tiltag kommunikeres til
de relevante stakeholdergrupper, hvis værdien af tiltagene skal virke optimalt
(Schmeltz, 2012, s. 30), hvorfor det for fødevarebrands er relevant at kommunikere
værdien af tiltagene til Greta’erne og Greenwashinspotterne. Dertil kan dimensionen ved
disse typer perspektiveres til Esmann Andersens relationelle perspektiv, hvor
forholdet mellem brandet og forbrugeren er i fokus, og kommunikationen er
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interaktionistisk (Andersen, 2006, s. 24). Dette er sammenhængende med den anden
bølge, hvor dynamiske relationer med forskellige stakeholdere tages i betragtning.
Her opstår der værdi i interaktionen mellem organisationen og dens stakeholdere
(Schultz

et

al.,

2005).

Denne

dimension

belyser

altså,

at

Greta’erne

og

Greenwashingspotterne har forventninger til, at fødevarebrands udviser klimaansvar og
kommunikerer ærligt og transparent til dem.
Den tredje dimension nederst i relationskompasset er det interaktionelle niveau, som
er placeret ud fra typerne Følgerne og Influenterne. Disse typer er henholdsvist
påvirkede af deres familie (Følgerne) eller prøver at påvirke deres omgangskreds
(Influenterne). Her er interaktionen i fokus og virksomhederne skal være bevidste om,
at relationen er to-sidet, hvilket indebærer, at virksomhederne skal forstå deres egne
roller i udformningen af relationen, hvis de ønsker at opnå en dybere relation. Dette
omfatter, at virksomheden skal indrømme egne fejl og ikke blot forlade relationen,
hvis den er anstrengt, men arbejde på at forbedre den (Fournier & Avery, 2011, s. 6468). Derudover er disse relationstyper hovedsageligt emotionelt investerede, hvorfor
det især er vigtigt, at virksomheder ikke glemmer, at der er virkelige mennesker bag
forbrugerne (Fournier & Avery, 2011, s. 64). Denne dimension er sammenhængende
med Esmann Andersens kulturelle perspektiv, hvor brandet anses som et kulturelt
symbol, der opstår forbrugerne imellem. Forbrugeren er her beskrevet som tribal,
hvilket indebærer, at de samles og interagerer i communities (Andersen, 2006, s. 24).
Udover at være sammenlignelig med det kulturelle perspektiv har dimensionen også
ligheder med den tredje brandingbølge, hvor der er fokus på organisationens
stakeholdergrupper og deres forventninger og interesser (Hatch & Schultz, 2009b, s.
253). Dimensionen i relationskompasset påpeger altså, at Følgerne og Influenterne
interagerer med deres omgangskreds omkring deres fødevareforbrug, hvor de enten
påvirkes eller påvirker andre.
Relationskompassets tre dimensioner beskriver relationstyperne på et overordenet
plan, hvorfor den ene ikke udelukker den anden. Dimensionerne er dermed et udtryk
for en adfærd, der findes hos typerne, hvor de eksempelvis primært kan være
produktfokuserede og funktionelt orienterede, men også være opmærksomme på
brandets ageren og være emotionelt investerede.
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8. DISKUSSION
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Følgende afsnit har til formål at diskutere relationskompassets validitet og metodiske
refleksioner til videre forskning. Dertil diskuteres kompassets operationelle
muligheder og forskellige tiltag, som fødevarebrands kan anvende for at henvende
sig til de forskellige relationstyper. Slutteligt findes en refleksion over, hvorvidt
brands bør tage et standpunkt i de samfundsmæssige udfordringer og debatter.

8.1 Relationkompassets validitet
Relationskompasset er funderet i otte dybdegående interviews af medlemmer af
generation Z samt to ekspertinterviews, hvorfor man kan stille spørgsmål ved det
empiriske fundament for relationskompasset. Her er det væsentligt at være
opmærksom på, at dette undersøgelsesdesign har givet de resultater, der fremgår af
analysen, men at disse kunne have været anderledes, såfremt undersøgelsen var
foretaget med afsæt i en anden metode. Derfor kunne undersøgelsen til videre
forskning suppleres med andre metoder med henblik på at finde frem til om der vil
være overensstemmelse med de oprindelige data. Her kunne observationsstudier
udføres, hvor man over tid følger de unge i hverdagen for at finde frem til om deres
udtalelser stemmer overens med deres adfærd. Dette kunne eksempelvis foregå ved
at følge dem, når de handler eller bede dem skrive en dagbog over deres mediebrug
og fødevareforbrug, hvilket kan give et nærmere indblik i deres daglige adfærd.
Derudover kan observationsstudier fungere til at undersøge deltagernes individuelle
adfærd samt deres adfærd i interaktionen med andre. Udover at give en dybere
indsigt i generationen vil dette muligvis kunne lede til at opdage flere typer af
relationer end de seks, som fremgår gennem afhandlingen.
Inden undersøgelsen havde vi en formodning om, at der vil være nogle respondenter,
som vil reagere negativt på klimadrevet kommunikation og ikke gå op i
bæredygtighed. Det fremgik dog, at samtlige respondenter i større eller mindre grad
tænker over klimaet i deres fødevareforbrug, hvilket man kan stille sig kritisk overfor,
da de måske kunne have haft et ønske om at fremstå klimavenlige i interviewet. Deres
respons kan derfor være blevet påvirket af vores spørgsmål eller spørgemåde. Da vi
har valgt at anvende semi-strukturerede spørgeguides kan der i interviewene opstå
ledende spørgsmål eksempelvis har vi spurgt Malte på 12 år: “(...) Sådan i forhold til
når du handler, jeg går ud fra, at du ikke handler alene så meget?” (Bilag 12, s. 80). Dette
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spørgsmål er ledende, da vi antager, at han ikke handler alene grundet hans alder.
Det optimale spørgsmål havde her været at spørge: “Hvordan handler du?”, hvilket dog
kan være et svært spørgsmål at svare på for en 12 årig, da det kan forstås på forskellige
måder. I interviewene har vi fulgt samtalens flow, hvilket den semi-strukturerede
guide muliggør. Vi har forsøgt at få samtalen til at forløbe naturligt uden, at det skal
virke forhørende, hvilket dog har skabt situationer som beskrevet ovenfor.
Vores tilstedeværelse kan ligeledes have en betydning for kvaliteten af interviewet.
Trods vores forsøg på at gøre interviewet uformelt oplevede vi, at især de yngste
respondenter virkede generte og var kortfattede i deres svar. Dette kan skyldes, at vi
ikke kendte respondenterne på forhånd, hvilket kan have indflydelse på deres
tryghed ved os. Opbygning af relationen kan ifølge Lo Iacono et al., være mere
udfordrende online, hvis respondenten er reserveret eller mindre lydhør (Lo Iacono
et al., 2016, s. 10). Dermed havde det måske været en fordel for de yngre respondenter
at afholde interviewet ansigt-til-ansigt. Som det fremgår i afsnit 3.1.1 kan online
interviews dog skabe en tryghed for respondenterne, da de befinder sig i deres eget
hjem.

8.2 Relationkompassets operationelle muligheder
Følgende afsnit har til formål at anskue og reflektere over relationskompassets
operationelle muligheder samt diskutere, hvilke branding- og marketingtilgange
brands kan anlægge i praksis. Afsnittet inddeles i de tre dimensioner, der fremgår i
kompasset, som er produkt-, brandniveau og interaktionelt niveau.
På produktniveauet findes De prisbevidste og De emballagekræsne, som betegnes som
værende hovedsageligt funktionelt orienterede. Hos disse relationstyper er
kommunikationen, som tidligere nævnt, primært envejskommunikation, da både
emballagen og prisen oftest er fastlagt af virksomheden. Her er det for typerne
væsentligt, at brandet formår at hjælpe og guide til, hvordan deres fødevareforbrug
kan gøres mere funktionelt og samtidig bæredygtigt. Et eksempel på dette er Gram
Slot, der har udviklet Danmarks mindst forurenende mejeriemballage, som er
fremstillet af 35% kridt og andre nedbrydelige materialer. Derudover har den
karakteristiske emballage en funktionel fordel ved at være selvlukkende (Gram Slot,
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u.d.). Fødevarebrands skal dog ikke sælge deres produkter udelukkende på de
funktionelle fordele men også på de symbolske betydninger (Levy, 1959, s. 119),
såsom Gram Slot, der indtænker de funktionelle attributter, emballagedesign samt
bæredygtigheden i samme emballage. Fødevarebrands der ønsker at kommunikere til
disse typer bør således kommunikere funktionelle egenskaber og brandets værdier
gennem emballagen.
I den anden dimension, brandniveauet, findes relationstyperne Greta’erne og
Greenwashingspotterne. Her fremgår det, at typerne særligt prioriterer transparens,
ærlighed, ydmyghed og oprigtighed i brands’ klimadrevne kampagner. Ydermere
kræver disse typer, at virksomhedens værdisæt er i overensstemmelse med specifikke
bæredygtige tiltag. En praktisk tilgang brands kan anvende er Brand Journalism, der
udspringer af Content Marketing og digitaliseringens frembrud (Arrese & PérezLatre, 2017, s. 124). Brand Journalism kan defineres således:
(...) brand journalism can be considered as a series of content marketing
activities produced by brands and corporations that share some characteristics:
content with value, newsworthiness and interest for them and their audiences;
distributed by their own media; and using journalistic work processes, tools,
principles and formats. Their goal is to achieve authority and influence in
markets and society and to strengthen their relationships with different clients
and stakeholders. (Arrese & Pérez-Latre, 2017, s. 124)
Den grundlæggende tankegang bag tilgangen er, at brands skal gøre sig attraktive
over for forbrugeren ved at tænke og agere som en medievirksomhed (ibid.). Denne
tilgang stemmer netop overens med generation Z, der betegnes som en
forbrugergruppe, der ikke bryder sig om reklamer, og er vanskelige at nå ud til
grundet deres mediebrug. Derfor kunne relevant og værdibaseret content på brands’
egne medier kombineres med journalistiske processer og principper, der potentielt set
kan styrke relationen mellem den unge generation og fødevarebrands. Et eksempel
på denne form for kommunikation er at producere relevante artikler, videomateriale
eller podcasts, der fokuserer på brandets værdier frem for at have en kommerciel
dagsorden, hvilket kan bidrage til at styrke troværdigheden hos den skeptiske
generation. Mejerikoncernen Arla anvender Brand Journalism, hvor de på deres
hjemmeside har skrevet en artikel om, hvordan madspild kan mindskes med konkrete
forslag (Arla, 2019). Her fremgår det, at artiklen er centreret om Arlas værdi om
bærdygtighed fremfor at tage afsæt i deres produkter.
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I relationskompassets tredje dimension, som kaldes det interaktionelle niveau, findes
relationstyperne Følgerne og Influenterne. Disse relationstyper bliver henholdsvist
påvirket af deres forældre eller ønsker at påvirke deres omgangskreds. Da Influenterne
ønsker at præge andre til at forbruge brandets produkter er det derfor centralt, at
virksomheden formår at skabe en scene, der muliggør dette for de unge. Derfor kan
blikket rettes mod Tribal Marketing, der udspringer som en modreaktion på
individualismen (Cova & Cova, 2002, s. 596). Tribes bliver betegnet således: “The word
“tribe” refers to this re-emergence of quasi-archaic values: a local sense of identification,
religiosity, syncretism, group narcissism and so on” (Cova & Cova, 2002, s. 597). Dertil
fremgår det, at tribes opstår på tværs af blandt andet loyalitet, følelser og passion
(ibid.). Netop derfor kunne det være fordelagtigt for brands at opbygge communities.
Dette kan eksempelvis ske ved at brands etablerer digitale grupper, hvori forbrugerne
har mulighed for at dele erfaringer med et givent produkt eller brand. Dette er Cheasy
et godt eksempel på, da de i 2017 lavede en online bootcamp kampagne. Her var
udgangspunktet at lave en kampagne omkring sundhed og motion men samtidig
skabe et rum, hvor kvinder kunne støtte og motivere hinanden til en sundere livsstil.
Kampagnen resulterede i, at Cheasys salg steg med 11% og trafikken til deres website
blev fordoblet (Ingemann, 2017). Et tiltag som dette er netop, hvad tribes muliggør,
hvilket er at skabe en oplevelse mellem forbrugerne til trods for, at de ikke
nødvendigvis har samme personlighedstræk og værdier (Cova & Cova, 2002, s. 602).
Da relationstyperne er dynamiske og udvikler sig bør fødevarebrands anvende
forskellige henvendelsesformer med henblik på at skabe en relation med den unge
generation. Her kan de eksempelvis både anvende Brand Journalism og skabe
oplevelser for forbrugerne på gruppeplan. Det er dog væsentligt at bemærke, at disse
eksempler
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- 107 af 122 -

muligheder

som

8.3 Bør brands tage et standpunkt?
Det kan nærmest ikke overraske, at når der tages et standpunkt vil der altid være
nogle som er uenige i dette. Det må også gælde holdninger om de udfordringer
samfundet står over for, som klimadebatten er et eksempel på. Derfor er det relevant
at reflektere over, hvorvidt brands bør tage et standpunkt i samfundsproblematikker.
Her rettes blikket mod Brand Activism, som defineres af professoren Juan ManfrediSánchez således:
(...) as a strategy that seeks to influence citizen-consumers by means of
campaigns created and sustained by political values. It involves a
transformation in corporate communication management and social
responsibility practices, which borrows from those of social movements to
contribute to the social production of identity of citizen-consumers. (ManfrediSánchez, 2019, s. 342)
Begrebet indebærer en strategi, hvor brands tager et politisk og socialt standpunkt.
Dertil hævder han, at brands bruger Brand Activism til at henvende sig til især de
unge, da de er mere politiske end deres forældre:
Others see brand activism as a way to target a coveted young audience who is
far more progressive and political than their parents. To reach millennials,
brands must tap into the political energy that generation created and show
young people that they can take a stand. (Manfredi-Sánchez, 2019, s. 347)
Han mener altså, at man for at kommunikere til millennials (der er ældre end
generation Z) bør tappe ind i de politiske udfordringer og dermed vise de unge, at de
tør tage et standpunkt.
Et eksempel på et brand som tør at stå frem med sine holdninger er Nike, hvilket de
har gjort i debatten om racisme. Tilbage i 2018 indgik de et samarbejde med den fyrede
NFL spiller Colin Kaeppernick, som knælede under nationalsangen, hvilket medførte
stor foragt blandt den amerikanske befolkning. Til trods for dette valgte Nike at
anvende ham som frontfigur i deres markedsføring med budskabet om “Believe in
something. Even if it means sacrificing everything”, hvilket har skabt stor debat, der
medførte afbrændinger og boykot af deres produkter (Manfredi-Sánchez, 2019, s. 345350). Den kontroversielle kampagne skabte dog en stigning i accept af brandet og
købsvilje på 34% (ibid.). Meget tyder på at hensigten med kampagnen var at henvende
sig til den yngre generation, da Nikes CMOs efter kampagnen udtalte: “At turde at
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tage et politisk ståsted er blevet et nyt paradigmeskifte for brands, da de søger at knytte sig til
en yngre generation med skiftende politiske synspunkter” (Sabour, 2020). I maj 2020 valgte
Nike igen at lave en kampagne, hvor de satte racisme på dagsordenen i kølvandet på
drabet af amerikaneren George Floyd med budskabet om: ”For once, Don’t do it, don’t
pretend there isn’t a problem in America” (ibid.). Som det fremgår af de to ovenstående
eksempler har Nike turdet at have en holdning omkring racisme, hvilket har medført
et stigende salg. Dove, Gillette og Patagonia er ligeledes eksempler på brands, der har
modet til at tage et standpunkt i forskellige samfundsdebatter (ibid.).
Dette efterlader dog spørgsmålet om, hvorvidt forbrugeren vil være i stand til at
gennemskue sådanne tiltag og om der blot er tale om en marketingstrend. Direktør
for brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation Tine Huggenberger mener, at
Brand Activism er kommet for at blive, og at brands er nødt til at tage del i disse
debatter, da de ”ikke kan skrive sig ud af den samfundsmæssige kontekst og dagsorden”
(Huggenberger, 2019).
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9. KONKLUSION
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Afhandlingen har haft til hensigt at belyse, hvordan generation Z opfatter
fødevarebrands’ kommunikation samt at undersøge, hvad generationen forventer af
fødevarebrands. Formålet med dette har været at afdække segmenter indenfor
generation Z for efterfølgende at undersøge, hvilke kommunikative tiltag
fødevarebrands kan anvende for at opnå en tillidsfuld relation til generationen.
Afhandlingen tager afsæt i en kombination af socialkonstruktivismen og
hermeneutikken, hvor forståelsen er tilgået ud fra en gensidig påvirkning mellem
individet og sociale grupper. Med udgangspunkt i dette videnskabsteoretiske ståsted
er et kvalitativt undersøgelsesdesign blevet anvendt med henblik på at forstå og
fortolke individets adfærd og holdninger. De to ekspertinterviews og otte interviews
af medlemmer af generation Z er blevet behandlet ud fra en tematisk analysemetode
med henblik på at strukturere og derefter fortolke dataene.

9.1 Generation Z
Teorien karakteriserer Generation Z som en generation, der er mere bevidste om
klimaforandringerne end andre generationer. Derudover betegnes de som en
generation, der har mange holdninger og som de ikke er bange for at dele, hvilket de
gør både offline og online. Generation Z har derudover ifølge litteraturen, høje krav
til brands og forventer noget innovativt og effektivt. Det fremgik i analysen, at
generationen har en række fælles karakteristika, hvor flere af disse, er
sammenfaldende med eksperternes udtalelser. Et af de stærkeste fællestræk der
fremgår i analysen er, at generationen har forventninger til, at fødevarebrands har
klimavenlige tiltag og produkter, som kommunikeres ærligt og transparent. Dette kan
ifølge respondenterne enten ske gennem bæredygtig emballage, minimering af
transport, danskproducerede fødevarer eller økologi. Der tegnes dermed et billede af
en generation med variation i forventninger til fødevarebrands men med
bæredygtighed som fællesnævner. De to eksperter pointerer dog paradokset i, at
generation Z er den mest klimabevidste generation men alligevel også den
forbrugergruppe, der er mest prisbevidst grundet deres lave købekraft.
Det fremgår dertil på baggrund af udtalelserne fra både generationen og eksperterne,
at de unge ikke er opmærksomme på reklamer og har svært ved at erindre kampagner
fra fødevarebrands, hvorfor de for brands er vanskelige at kommunikere til. En årsag
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til dette er, at generationen fravælger reklamer i form af adblocker på deres digitale
enheder og ydermere bruger massemedierne i begrænset omfang. Dette stiller krav
til, hvordan fødevarevirksomhederne kan eksponere sig for de unge forbrugere,
hvorfor de bør anvende andre medier i ønsket om at nå ud til generation Z. Her er det
centralt at skabe relevant og engagerende indhold, hvor det kommercielle formål bør
stå i baggrunden, hvorfor brands kan rette blikket mod samarbejder med influenter
og youtubere. Dertil kan det være fordelagtigt at anvende de sociale medier, podcasts
og gamingplatforme som medier til at henvende sig til de unge.

9.2 Fra segmentering til relationer
Som ovenstående afsnit peger på, har generation Z nogle fælles karakteristika og
værdier. Generationen har også nogle forskelligheder, som ikke kan generaliseres og
være gældende for hele generationen. Gennem afhandlingen har vi opnået en ny
forståelse af segmenteringsværktøjer, som typisk er udviklet på baggrund af
kvantitative data og er bedst egnede til at bearbejde store mængder data.
Segmentering betegnes derudover som udynamisk og statisk, hvorfor der er opstået
et behov for at revurdere segmentering, da forbrugeren er blevet mere kompleks og
multidimensionel. For at inddele generationen som består af dynamiske og
komplekse forbrugere har vi taget afsæt i trends og relationer til at finde mønstre i
forbrugeradfærden. Vi har dermed ikke inddelt generationen efter de traditionelle
segmenteringsmetoder, men ud fra holdninger og adfærd, da de traditionelle metoder
sætter forbrugerne i nogle typiske kategoriseringer uden at tage højde for individet.
Disse er samlet i seks forskellige typer af relationer som generationen har til
fødevarebrands.
De emballagekræsne fokuserer på emballagen, som de både forventer er æstetisk, men
også bæredygtig og produceret af genanvendelige materialer. Denne type forventer,
at brandets markedsføring er sammenhængende med emballagen.
De prisbevidste er, som navnet antyder, bevidste om prisen. De er kendetegnet ved
enten

at

være

på

SU

eller

uden

job,

hvorfor

de

typisk

handler

i

discountsupermarkeder. De forventer, at pris og kvalitet hænger sammen. Derudover
ønsker de at blive inspireret til, hvordan de kan leve bæredygtigt billigt.
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Greta’erne fungerer som klimaforkæmpere. De er især kendetegnet ved deres
bæredygtige forbrug og er typisk vegetarer eller flexitarer. De forventer, at brands
indfører klimavenlige tiltag og er transparente omkring disse.
Greenwashingspotterne karakteriseres som skeptiske og kan potentielt være farlige for
brandet, hvorfor brands ikke må overse dem eller underprioritere dem, da de kan
skabe en ‘shitstorm’ og skade brandets omdømme.
Influenterne fungerer som faith-holders, da de ønsker at påvirke deres omgangskreds i
en bæredygtig retning og er talsmænd for deres overbevisninger. Brands kan nudge
denne type til at advokere for deres produkter ved at opfordre til interaktion.
Følgerne er påvirkede af deres forældres holdninger og vaner gennem opdragelsen og
adapterer deres forældres indkøbsvaner. Brands bør kommunikere til deres forældre,
som viderefører værdierne.
Disse relationstyper er samlet i relationskompasset, der er et operationelt værktøj, som
kommunikatører og fødevarebrands kan anvende for at forstå generationens
købsadfærd og forventninger, når de køber fødevarer. Dertil afdækker kompasset,
hvilke kommunikative tiltag fødevarebrands kan anvende for at skabe eller forstærke
en relation til de unge. Det er vigtigt at være bevidst om, at mere end én relationstype
kan eksistere hos samme person på samme tid. Derudover er relationstyperne ikke
opstillet i prioriteret rækkefølge og bidrager ikke til at udpege én relationstype som
er vigtigere end andre, hvorfor de enkelte fødevarebrands bør undersøge, hvad der
er relevant i forhold til deres behov.
Generation Z forventer, at brands opfører sig ansvarligt, er transparente og tager
klimaansvar. Derfor præsenterede vi i diskussionen yderligere tiltag som
fødevarebrands kan anvende for at gøre sig relevante overfor den unge generation
som eksempelvis Brand Journalism, Tribal Marketing og Brand Activism.
Selvom der til videre forskning kan anvendes et bredere empirisk fundament, hvor
der eksempelvis udføres observationsstudier, bidrager afhandlingen med refleksioner
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og perspektiver på generation Z og ikke mindst et operationelt værktøj, som giver
indblik i, hvilke relationstyper generationen kan have til fødevarebrands.
Relationskompasset er dermed ikke et definitivt og statisk værktøj, hvorfor det er
muligt at videreudvikle, hvilket især vil være relevant i takt med at generationen
bliver ældre og samfundet ændrer sig.

“(...)så forventer jeg, at de gør noget til at producere det mere bæredygtigt, end de har gjort
før. Fordi vi bliver nødt til at ændre noget for at gøre det bedre.”
- Matilde 17 år. Medlem af generation Z.
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11. BILAG
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Bilag 1 Index Danmark/Gallup-undersøgelse
Gallup-undersøgelsen må ikke ifølge Index Danmark/Gallup ikke videresendes eller
offentliggøres. I forbindelse med indsendelse af speciale til Kforum har vi derfor
fjernet den.
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Bilag 2 Memes
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Bilag 3 Fournier & Averys “Landscape of Brand Relationships”
Fournier, S., & Avery , J. (2011). Putting the ‘Relationship’ Back Into CRM. MIT Sloan
Management Review.
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Bilag 4 Spørgeramme
Wilhelmsen

til

ekspertinterview

med

Per

•

(Først og fremmest, fortæl lidt om, hvad du laver)

•

Hvordan vil du karakterisere generation Z?

•

Hvad er jeres erfaring med at kommunikere til generation Z?

•

Hvor relevant synes I det er at kommunikere til generation Z?

•

Hvordan kommunikerer I til generation Z?

•

Hvad er jeres forventninger til generationen?

•

Hvilke forventninger tror du, at generation Z har til fødevarebrands?

•

Hvordan tænker I generation Z ind i jeres markedsføring?

•

Har I nogle specifikke tiltag?

•

Hvilke medier bruger I for at nå ud til generation Z?

•

Hvilken relation ønsker I at opnå til generation Z?

•

Hvad opnår I ved at fokusere på generation Z?

•

Ser I nogle udfordringer ved at kommunikere til generation Z?

•

Hvad baserer I jeres tiltag og kommunikation til generationen på?

•

Hvilken rolle spiller de sociale medier i jeres kommunikation til generation Z?

•

Ser I nogle generelle tendenser inden for generation Z?

•

Hvilke anbefalinger vil I give til andre fødevarebrands, der vil nå ud til generation Z?

•

Har I nogle brands som specifikt henvender sig til de unge? Og hvordan ønsker
I at kommunikere til dem?
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Bilag 5 Interview Per Wilhelmsen - Salgsdirektør hos Orkla
Foods
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

Bilag 6 Spørgeramme til ekspertinterview med Lars Holm
•

(Først og fremmest, fortæl lidt om hvad du laver)

•

Hvordan vil du karakterisere generation Z?

•

Hvad er din erfaring med at kommunikere til generation Z?

•

Hvor relevant synes du det er for fødevarebrands at kommunikere til generation Z?

•

Hvordan oplever du, at fødevarebrands kommunikerer til generation Z?

•

Hvad tror du brandsene forventer af generationen?

•

Hvilke forventninger tror du, at generation Z har til fødevarebrands?

•

Hvordan oplever du, at fødevarebrands tænker generation Z ind deres markedsføring?

•

Kender du nogle specifikke tiltag, de har gjort sig?

•

Hvilke medier vil du anbefale fødevarebrands at bruge for at nå ud til generation Z?

•

Hvilken relation tænker du, at brands ønsker at opnå til generation Z?

•

Hvad tror du, at de vil opnå ved at fokusere på generation Z?

•

Ser du nogle udfordringer ved at kommunikere til generation Z?

•

Hvilken rolle spiller de sociale medier i kommunikationen til generation Z?

•

Ser du nogle generelle tendenser inden for generation Z?

•

Hvilke anbefalinger vil du give til fødevarebrands, der vil nå ud til generation
Z?

•

Kan du nævne eksempler på nogen, som har fokuseret deres markedsføring på
generation Z, og som du synes er lykkes med det?

•

Hvornår i kunderejsen tænker du, at det giver mest mening for fødevarebrands
at være tilstede i forhold til generation Z?
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Bilag 7 Interview Lars Holm - Grundlægger af Spero
Consulting
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

Bilag 8 Spørgeramme - Generation Z
BAGGRUND (Hvordan kendetegnes generation Z i litteraturen?)
• Baggrundsspørgsmål
• Hvordan vil dine nærmeste beskrive dig?
• Hvilke medier bruger du i din hverdag?
GENERATION Z & FØDEVAREBRANDS (Hvad er generation Z’s opfattelse af og forventninger til fødevarebrands’ kommunikation?)
• Hvor handler du mest?
• Hvad får dig til at købe et fødevareprodukt? (Har du nogle specifikke kriterier?)
• Hvad er dine yndlings fødevarer?
• Yndlings fødevarebrands?
• Er nogle fødevarebrands, du har mere tillid til end andre?
• Hvilke forventninger har du til fødevarebrands?
• Tænker du over, hvordan det du spiser bliver produceret?
• Tænker du over emballagen?
• Har du indflydelse på dine forældres valg?
KOMMUNIKATIVE TILTAG (Hvilke kommunikative tiltag bør fødevarebrands anvende,
for at opnå en tillidsfuld relation til generation Z?)
• Hvordan har du det med reklamer fra fødevarebrands?
• På hvilken måde forventer du, at de taler til dig?
• På hvilket medie ser du mest reklamer?
Vise dem eksemplerne.
Arla - Skridt for skridt - https://www.youtube.com/watch?v=c3rLjfzENLE
• Hvad synes du om den reklame?
• Hvad synes du om måden, de taler til dig på?
• Ændrer reklamen dit syn på Arla?

Naturli’s Instagramprofil - https://www.instagram.com/naturli/
• Hvad synes du om deres Instagramside?
• Kunne du finde på at følge denne side?
• Hvad synes du om måden, de taler til dig på?
• Ændrer deres profil dit syn på Naturli?

Schulstads Instagramopslag - https://www.instagram.com/p/B8iznezitGZ/
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•
•
•

Hvad synes du om dette opslag?
Giver det dig lyst til at kommentere eller like?
Ændrer opslaget dit syn på Schulstad?

KLIMA & FØDEVAREBRANDS (Hvordan generationen forholder sig til klimadrevne kampagner)
• Tænker du på klimaet i forhold til, hvad du spiser?
• Når du tænker på et klimavenligt brand, hvilket tænker du så på?
• Foretrækker du at købe et produkt, fordi det er produceret klimavenligt?
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Bilag 9 Pilotinterview generation Z - Rasmus, 23 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

Bilag 10 Interview generation Z - Mathias, 17 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.
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Bilag 11 Interview generation Z - Oliver, 15 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

Bilag 12 Interview generation Z - Malte, 12 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

Bilag 13 Interview generation Z - Mie, 20 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.
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Bilag 14 Interview generation Z – Sofia, 19 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

Bilag 15 Interview generation Z - Matilde, 17 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

Bilag 16 Interview generation Z – Rose, 14 år
Af ønske om anonymitet er transskriberingen fjernet i forbindelse med offentliggørelse.

- 10 af 10 -

