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ABSTRACT
Babybusiness and Cultural branding: A study of Douglas Holts
Cultural Branding strategy
By: Michelle K. Skov, BSS, 2014

This thesis examins how brands in the babybusiness can use Professor Douglas Holts cultural
branding theory in the making of cultural branding strategies.
Holts cultural brandingtheory was established by examining strong existing and past
cultural brands (what he calls ‘Cultural Icons’). The theory offers a new perspective on
cultural branding and brand management, and Holt fosters a broader and more holistic
understanding of consumers than the conventional branding models does. Holts sees
consumers as more than just consumers: They are complex human beings with anxieties,
dreams, hopes, ideals, and they are a part of a cultural context in which, their lifes are
determined and steered by a variety of aspects. An identity brand must adjust to that fact.
Therefore, in cultural branding the main focus of the branding proces is to gain a huge
amount of knowledge on societys cultural forces such as historic, social and cultural
offsprings in the shape of ideologies, myths, values and anxieties. This knowledge forms an
important foundation in the brandingproces, in which the brand must examin the best way
to use the ideologic outcome of the constantly moving forces in society to position itself as
an active part of a culture – and hereby get acces to play an important role in consumers
identityprojects.
To do so the brand has to deliver a cultural ideology of its own: A myth that addresses
one of societys most intense contradictions, and which consumers can use to manage their
self in a world, which cultural tubulence increasingly threatens their identities.

In theory Holts cultural brandingmodel provides guidelines to transform any brand into a
succesful iconic identity brand ‘only’ by adding hard work and a determined strategic focus.
In practice though, Holts cultural branding theory is a newborn baby who has yet to prove its
worth as an alternative to the existing, conventionel brandingmodels.
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This thesis addresses a part of that challenge by further examining the initial work of
Holts Cultural Brandingmodel in the making of a cultural branding strategy. As examinationcase the thesis withdraws from a business that suffers from a lack of consumers trust and
satisfaction - even though it has a dedicated audience and apparantly strong opportunities
to become a part of the consumers identityprojects: The danish babybusiness.
To establish the initial initiatives to create a cultural strategy the thesis examins the
dominating ideologies, anxieties and identityprojects in a mothers life (the primary
customers of the babybusiness). These three components are, according to Holt, crucial in
the making of a cultural branding strategy.

Hereby the thesis has two main purposes:
1) In practice the aim is to get an insight into the cultural contexts of danish mothers to
gain the knowledge needed for the initial making of a cultural strategy for a brand in the
Babybusiness.
2) In theory the aim is to create feedback by the practical use of Holts Cultural
Brandingmodel and hereby being able to add further details to the cultural theory.

The thesis is build on a socialconstructivistic point of view: A view that prescribes that reality
is a phenomenon that people create, establish and maintain during social interaction and
the way we act and speak of the world. For example the thesis treats the the concept of
‘culture’ as the sum and patternes of social constructions, people collectively creates – and
this ‘culture’ can and will change as the constituting social interactions changes and
developes.
As a result of the socialconstrucitivistic worldview the thesis primarily uses qualitative
methods such as interviews, pre-constructed texts and observations in gaining data for
examination and analysis.

The result of the analysis of the data revealed several interesting contradictions a brand
could use for its mythmaking. I choose one of these (the contradiction between the
motherbased identity and the citizenbased identity) as an example to bring a brands work
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with the Cultural Brandingmodel one step further. This by proposing the theme of a
potential myth, and furthermore point out a cultural group in which the brand could find
the rawmaterials for its mythmaking.

Furthermore the thesis stresses some theoretical implications. These includes:
-

A lack of specifications and guidelines to point out the most appropriate
contradiction.

-

The need to deal further with the rather unspecified authenticity-phenomenon.

-

The need for theoretical reflections about how the practice of markets may implicate
a cultural brandingproces.

-

Insecurity about if and how myths are percieved and consumed differently across
cultures.

-

A need for guidelines about how to turn around the conventional corporate
approach to branding

Hope you enjoy reading.

Resume characters: 4042
Samlet antal tegn: 172.907 (svarende til 78,5 sider)
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SPECIALETS OPBYGNING

Figur 1: Specialets opbygning (egen tilvirkning)
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1) INDLEDNING
1.1 Præsentation af specialets problemstilling
Kulturel branding – en nytænkende tilgang
“The greatest opportunity for brands today is to deliver not entertainment, but rather myths
that their customers can use to manage the exigencies of a world that increasingly threatens
their identities. To do so, companies would do well to follow the lead of the most succesful
brands of the past half-century rather than throw their marketing budgets at Hollywood.
Brands become cultural icons by performing myths that address society’s most vexing
contradictions” (Holt 2004:221).

Med dette statement får professor Douglas Holt de første ord i dette speciale - et speciale
der netop tager afsæt i Holts banebrydende kulturelle brandingtilgang, og anvender denne
som en indgang til en branche, der på trods af et købekraftigt publikum lider under
manglende forbrugertillid- og tilfredshed (jf. afsnit 4.3 om Børnebranchens Vilkår).
Det vender jeg tilbage til.
Først vil jeg kort opridse specialets kulturbegreb, samt principperne i den kulturelle
brandingteori, der som nævnt indrammer dette speciale:
’Kultur’ opfattes i dette speciale som summen af et system af social mening, som
bestemmer mønstret i et samfunds sociale normer, handlepraksis og kognitive opfattelser.
Kultur bestemmer således, hvordan vi former og forstår vores verden (jf. afsnit 4.2).
Den kulturelle tilgang til brands og branding lægger i forlængelse heraf sin hovedvægt
på samfundets kulturelle kræfter, og handler om, hvordan disse kan anvendes strategisk til
at opbygge stærke, ikoniske brands (Heding et al 2009:208). Holts bevæggrund for teorien er
ifølge ham selv, at kulturelt betinget branding er et stærkt alternativ i en æra, hvor de
gængse brandingteknikkers troværdighed er slidt op og de i stigende grad mister deres magt
overfor forbrugerne. Douglas Holt har derfor analyseret forskellige nuværende og fortidige
brands, som udmærker sig ved at være enormt stærke. ’Brandikoner’ kalder Holt dem. Holts
formål var at udrede, hvordan disse brands med succes har formået at bore sig ind i
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forbrugernes bevidsthed og identitetsprojekter – og hvilke (teoretisk forankrede) strategiske
anvisninger fra denne proces andre brands kan anvende i deres egen brand management.

Douglas Holt serverer med sin kulturelle brandingteori et helt nyt syn på brands og brand
management. I denne kulturelle tilgang redefinerer Douglas Holt et brand til at være ”(…) a
cultural artifact moving through history” (Holt 2004:215). Altså skal et brand forstås som en
beholder fyldt med kulturel mening - og denne mening kommer til udtryk via
mytefortællinger. Udleveret på ’den rette måde’ kan en sådan myte optages som en vigtig
faktor i forbrugerens identitetsprojekt (ibid:210).

For at opnå ikonstatus kræver det imidlertid, at brandet omhyggeligt bygges op omkring en
omfattende og solid viden om den historiske, kulturelle og ideologiske kontekst, det
opererer i. Og det kræver, at brandet skaber sig et overblik over de ideologier, myter og
styrende værdier, der findes i dets omverden: Dette for indgående at forstå kulturen og
dermed få mulighed for at ramme, styre og skabe nye strømninger, modgrupperinger,
subkulturer og tendenser i kulturen, som løbende opstår i forbrugernes kollektive
verdensopfattelser (ibid).
En vigtig pointe i den kulturelle brandingtilgang er således, at der skal fokuseres på hele
forbrugerkulturer frem for den enkelte forbruger (Heding et al 2009:209).

Douglas Holts kulturelle brandingtilgang er bl.a. valgt som specialets primære teoretiske
afsæt, fordi den synes at udgøre en grundsten i den kulturelle brandinglitteratur. Dette fordi
Holts brandingmodel som en nærmest enlig svale søger at opbygge viden om og tilskynde til
brand management (Heding et al:213). I Holts optik skal et brand nemlig ikke blot lægge sig i
slipstrømmen af kulturen: Den bør aktivt positionere sig som en del af kulturen. Eller måske
endda føre an med en ny strømning. Brandet kan således i sig selv blive en kulturel artefakt,
som bærer en mening fra den kulturelt konstituerede verden til forbrugerne – og som derfor
har mulighed for at udvikle sig til et kulturelt ikon (Heding et al 2009:223).
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Imidlertid er Holts brandingmodel så ny i tidsmæssig forstand, at den endnu ikke har
vist sit værd i erhvervslivets praksis, eller er blevet gjort til genstand for dyberegående
opfølgende teoretiske arbejder. Dette speciale skal ses som et indspark i denne retning.

Det mere omfattende teoretiske fundament i Douglas Holts kulturelle tilgang - herunder den
bagvedliggende forbrugeropfattelse, kulturel brandudvikling og brand management - vil jeg
naturligvis udfolde senere i specialet. I det følgende afsnit vil jeg introducere mit valg af
forskningsfelt.

Specialets case: Børnebranchen og småbørnsmødre
I specialet vil jeg beskæftige mig med at bane vejen for ikoniske brands i den danske
børnebranche med afsæt i Douglas Holts kulturelle brandingmodel. Specialets case er
dermed ikke et specifikt brand, men fokuserer derimod på de muligheder for kulturel
strategiudvikling, der ligger i en hel branche: den danske børnebranche.
Der er flere årsager til at vælge børnebranchen som case til at granske de teoretiske
idéer bag Holts brandingmodel. Disse vil jeg uddybe senere i specialet. Her i starten vil jeg
blot fortælle, at der eksisterer et udpræget misforhold mellem forbrugernes forventninger
og ønsker til børnebranchen og deres villighed til at forbruge på dette område, kontra en
udtalt ringe forbrugertilfredshed og et dårligt omdømme, der præger branchen (jf. afsnit
4.3;Børnebranchens Vilkår).
Et andet argument for at vælge netop den branche og den målgruppe, jeg har udpeget
er, at forældre som forbrugere de seneste årtier er blevet gennemgransket med sociologiske,
antropologiske og/eller psykologisk-kognitive briller. Langt færre har anlagt en kulturel
tilgang til studier af forældres forbrug (Maudlin et al 2012:213). Her ligger således også en
mulighed for at se på en spændende målgruppe med nye øjne.
Som genstand for min undersøgelse indgår småbørnsmødre med børn i alderen 0-5 år,
da disse vurderes til at udgøre den primære andel af børnebranchens forbrugere.

I den kulturelle tilgang er formålet ikke blot at udrede og forstå mødrenes adfærd som
forbrugere, men derimod at få indsigt i, segmentets bredere livsprojekt, samt hvordan
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forbrug relaterer sig hertil. I specialet vil jeg derfor ikke blot beskæftige mig med
småbørnsmødrenes forbrugerliv, men derimod med de dominerende ideologiske
forestillinger, væsentligste ængstelser og primærelementer i de identitetsprojekter, som
eksisterer blandt dem. Disse tre komponenter former ifølge Holt den overordnede kulturelle
ramme for forbrugeres adfærdsmønstre og verdensopfattelser, og de er dermed vigtige
faktorer i forhold til at udvikle en kulturel brandingstrategi.

I specialet vil jeg således beskæftige mig med, hvordan Douglas Holts brandingmodel kan
anvendes til at anlægge en kulturel strategi for et identitetsbrand i børnebranchen. I denne
proces vil jeg derfor også være opmærksom på teoretiske implikationer i forhold til at
omsætte teorien til praksis.

1.2 Problemformulering og formål
Med afsæt denne indledende indsnævring af specialets problemfelt og teoretiske baggrund
arbejder jeg ud fra følgende problemformulering:

Hvordan kan brands i børnebranchen – med afsæt i de ideologier, spændinger og
identitetsprojekter, der karakteriserer danske småbørnsmødres tilværelse – anvende
Douglas Holts kulturelle brandingmodel til at udvikle kulturelle brandingstrategier?

Specialet får således et formål på to niveauer:

1) På det empiriske niveau skal specialet skabe indsigt i småbørnsmødres verdensopfattelser
i et kulturelt perspektiv og dermed tilføre supplerende viden til de konventionelle
sociologiske, antropologiske og psykologiske perspektiver på segmentet (jf. Maudlin et al
2012).
Denne indsigt opnås ved at udkrystallisere det ideologiske udsyn, myterne,
identitetsprojekterne og ængstelserne der knytter sig til mødrenes tilværelse. Denne viden
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er jf. Douglas Holt grundlæggende for at kunne anlægge en kulturel brandingstrategi (jf.
afsnit 4.4).

2) På det teoretiske niveau skal specialet tilføre større forståelse for Douglas Holts kulturelle
brandingmodel og den kulturelle brandingtilgang. Dette gøres ved at tilføre teoretisk
feedback via efterprøvningen af de indledende faser af Holts kulturelle brandingmodel.
Dette delformål anses som relevant, fordi Douglas Holt konstaterer, at selv de mest
succesfulde ikoniske brands i dag nærmere er opstået på basis af intuition og tilfældigheder,
end via bevidste strategier (dette vil jeg uddybe senere i specialet). Der foreligger således et
videnshul i forhold til at efterprøve Holts kulturelle brandingmodel til bevidst
strategiudvikling, og dermed en mulighed for at bidrage med yderligere teoretiske detaljer,
pege på teoretiske implikationer mv.

Specialet bevæger sig således i et krydsfelt, hvor dets undersøgelsesgenstand er
forbrugerkultur- og adfærd, og på et overordnet plan perspektiveres til brand management
på kommunikationsstrategisk niveau.
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2) VIDENSKABSTEORETISK POSITION

2.1 Introduktion til den videnskabsteoretiske ramme
I dette afsnit introduceres og uddybes opgavens videnskabsteoretiske forståelsesramme:
den socialkonstruktivistiske position. Som et supplerende perspektiv til denne overordnede
forståelsesramme introduceres også poststrukturalismen, da denne tilgang indgår som en
sidestøtte i den analytiske behandling af min empiri.

2.2 Socialkonstruktivisme og poststrukturalisme i specialet
Inden jeg redegør for socialkonstruktivismen og poststrukturalismens grundprincipper og
den måde hvorpå de kommer til udtryk i specialet, vil jeg belyse mit formål med at koble
disse to begreber sammen som specialets metaforståelsesramme.

Socialkonstruktivisme og poststrukturalisme sidestilles i flere sammenhænge som en del af
samme felt, fordi de grundlæggende anvender parallelle argumenter til at finde frem til
deres pointer og antagelser (Esmark 2005:8). Imidlertid er der dog tale om to selvstændige
traditioner med forskelligheder, som hver især er relevante for specialet: Eksempelvis
beskæftiger socialkonstruktivismen sig særligt med sociale interaktioner og konstruktionen
af mening, hvorimod poststrukturalismen i højere grad arbejder med abstrakte, sociale
relationer ud fra diskurser.

Jeg har valgt at anvende begreber og principper fra både socialkonstruktivismen og
poststrukturalismen. Jeg opfatter nemlig ikke de to tilgange som skarpt definerede
genstande, men som indbyrdes supplerende. Eftersom de to tilgange har væsentlige
fællestræk, anser jeg ikke tværanvendelsen som synderligt problematisk: Nærmere finder
jeg, at de to tilgange supplerer hinanden og giver mulighed for at kaste et mere nuanceret
perspektiv på mit emne. Eksempelvis giver poststrukturalismen i kraft af sin abstrakte
karakter ikke meget støtte i forhold til de mere lavpraktiske og mikrofokuserede aspekter i

13

opgaven (her tænker jeg særligt på metoden). Her kan socialkonstruktivismen i højere grad
bidrage med konkretisering og metodisk forankring og styring. Omvendt vurderer jeg ikke
socialkonstruktivismen som bedst egnet til selve analysen, bl.a. fordi jeg søger at afdække
kulturelle forhold og makroperspektiver. Her følger jeg i stedet Douglas Holts anbefaling om
en poststrukturalistisk tilgang, da jeg finder denne mest hensigtsmæssig i forhold til at
afdække kulturelle og sociale forbrugsmønstre (Holt 1997).
Derfor kommer poststrukturalismen primært til udtryk i analysetilgangen, imens
socialkonstruktivismen bidrager til at skabe genstanden for analysen.

2.3 Socialkonstruktivismens hovedprincipper
Socialkonstruktivismen er et standpunkt, som befinder sig i krydsfeltet mellem filosofi og
samfundsvidenskab (Collin 2010:230), og som bygger på en grundantagelse om, at vi selv og
vores omgivelser er sociale konstruktioner (Holm 2011:121 og 137). Virkeligheden er således
noget, mennesker skaber i fællesskab via interaktioner og gennem vores måde at tale om
verden på. Med andre ord: Et fænomens væren er noget socialt vedtaget, som vi konstant
skaber, reproducerer og opretholder i fællesskab gennem forskellige sociale praksisser
såsom adfærd og retorik (ibid). Derfor argumenterer socialkonstruktivister for, at mange ting
ikke ville eksistere, hvis ikke de indgik i en social kontekst. Brands eksisterer eksempelvis kun,
fordi de er opført som fællessociale konstruktioner (Collin 2010:230ff). Et brand, eller et
andet fænomen, kan derfor ikke eksistere uafhængigt, men må nødvendigvis være indlejret i
en omfattende social aktivitet, hvorigennem dens eksistens konstrueres.
Af denne årsag varierer fænomeners og objekters betydning fra samfund til samfund –
og dette sker både i et historisk langtidsperspektiv, hvor vi kan betragte deres udvikling
gennem tiden, og i et samtidsperspektiv, hvor vi kan betragte deres variation fra kulturkreds
til kulturkreds (ibid).

Specialets socialkonstruktivistiske position
I specialet arbejder jeg ud fra en forestilling om, at objekter og subjekter eksisterer i materiel
fysisk forstand uafhængigt af menneskets opfattelse af dem – men at al viden om dem er
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baseret på vores socialt konstruerede erkendelse af dem. Et specifikt fænomen konstitueres
således først som et erkendt fænomen, når vi kollektivt fastslår det. Herefter reproduceres
dette fænomen konstant via interaktioner på det sociale niveau (ibid).

En socialkonstruktivistisk grundantagelse som i høj grad vil danne basis for specialets
dataindsamling (og analyse) er, at vi forstår og beskriver verden i fællesskab (Gergen
1999:48). Sproget spiller altså en altafgørende rolle i forhold til at konstruere verden og
knytte sociale relationer sammen (Holm 2011:127). Imidlertid er sprog ikke en direkte
afspejling af virkeligheden, men en metaforisk størrelse: Eksempelvis anvender ét socialt
fællesskab bestemte sproglige udtryk til at konstruere deres opfattelse af et givet fænomen,
imens et andet socialt fællesskab anvender andre sproglige udtryk til at konstruere deres
opfattelse af samme fænomen. Fænomenet er således det samme, men de sproglige udtryk
der henviser til at anskueliggøre fænomenet er forskelligartede (ibid:125).

I specialet vil denne forståelsesramme blandt andet blive omsat til praksis i den måde, jeg
skaber genstanden for min analyse på. Blandt andet tager min måde at spørge til
forældrenes forbrug og hverdag på udgangspunkt i, at myter, idealer og forestillinger ikke
bare er noget, der ’er’. De er derimod foranderlige sociale fænomener, som bliver skabt
gennem historiske, kulturelle og sociale processer (Stormhøj 2006:74). Socialkonstruktivistisk
anlagt anskuer jeg således moderskab og forældrerollen som en historisk, social og kulturel
størrelse. I forlængelse heraf er min opfattelse, at småbørnsmødre konstruerer deres
identitet og begrebsverden igennem forskellige sproglige praksisser, som vil afspejle de
begrebsverdener, de befinder sig i. Hermed bliver det muligt at analysere
gruppemedlemmernes opfattelse og forståelse af moderskab, samt deres sociale dynamik og
implikationerne i denne konstruktion.
På den måde kan sproget på mikroniveau give mulighed for at spinde tråde mellem
forskellige historiske, sociale og kulturelle sammenhænge på makroniveau (ibid:77)
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2.4 Douglas Holt og poststrukturalismen
På det teoretiske brandingfelt bliver det konventionelle individfokus på brandforbrugere i
stigende grad udfordret af et bredere syn på brandkultur – herunder brandingfænomenets
komplekse kulturelle, historiske og politiske dimension (Moisander et. Al. 2009:330). I
forlængelse heraf ligger poststrukturalismen (ibid)

Poststrukturalismen starter ifølge Douglas Holt med erkendelsen af, at samfundet tillægger
et koncept sin mening ved at definere den ud fra kontrasterne til andre sammenlignelige
koncepter (Holt 1997:328). Disse konceptforskelle former et spind af meninger, som
strukturerer verden for grupperinger med fælles relationer gennem steder, tid og genstande.
Fænomenet kultur anses derfor som værende et lukket, universelt system af meninger, der
konstitueres af den måde, hvorpå mennesker handler i særlige sociale kontekster (ibid).
Ifølge Holt er historisk kontekst en væsentlig del af poststrukturalismen, idet den
antager, at mening ikke kan eksistere uafhængigt af historiske faktorer. Den mening der
udtrykkes via ord og handling, er altid konstrueret af metaforer, forestillinger og narrative
associationer, som er fostret af andre bagvedliggende praksisser og tanker (ibid:329). På den
måde optræder meninger i endeløse rækker af symbolske kæder (diskurser), som sociale
aktører kan udvælge og kombinere til at skabe ny mening (ibid). Derfor kan bagvedliggende
meninger i tanker og handling defineres som en slags kulturelle resurser – og dem skal den
analytiske proces tage højde for (ibid).

Douglas Holt har udarbejdet en kulturel livsstilsanalyse med et poststrukturalistisk afsæt
(1997). Denne fokuserer på at studere de lag af kulturel mening, som strukturerer
forbrugernes handlinger, værdier og livsstile i en given social kontekst. Denne analysetilgang
er relevant og anvendes som analysegrundlag i specialet - bl.a. fordi specialet undersøger
småbørnsmødres livsstil i et kulturelt perspektiv, og fordi Holt med afsæt i en række
undersøgelser argumenterer for, at denne tilgang giver de mest nuancerede beskrivelser af
forbrugeres livsstile i et kulturelt perspektiv (Holt 1997:327).
Principperne i Holts poststrukturalistiske livsstilsanalyse, samt min analysemæssige
fremgangsmåde, bliver uddybet i analyseafsnittet.
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3) METODE TIL DATAINDSAMLING OG BEHANDLING
3.1 Introduktion til metoden
Den traditionelle metodeforståelse foreskriver, at imens videnskabsteorien skal sikre en
sammenhæng mellem den anvendte teori og det erkendelsesfilosofiske grundlag, så har
metoden til formål at forme empirien, således at den muliggør en efterprøvning af teorien
(Esmark 2005:11).
I dette afsnit vil jeg derfor redegøre for valget af metode til dataindsamling, den
konkrete fremgangsmåde, samt de teoretiske og praktiske overvejelser der knytter sig hertil.

3.2 Metodevalg og formål
Formålet med min empiriske undersøgelse er overordnet at opnå viden om de
underliggende kulturelle forestillinger og praksisser, der knytter sig til småbørnsmødres
livsverdener. Denne viden skal som nævnt anvendes til at udpege muligheder for kulturel
branding i børnebranchen med afsæt i Douglas Holts kulturelle brandingmodel. Ydermere
skal processen med at opnå og arbejde med denne viden bidrage med udvidelser til det
allerede eksisterende teoretiske materiale på feltet.

Det teoretiske materiale der danner ballasten for specialets undersøgelsesdesign og
metodetilgang, anser forbrugerens identitetsprojekt og selviscenesættelse som et fænomen,
der ligger forankret i kulturelle praksisser og som kommer til udtryk som forestillinger om
idealer og myter. Derfor er forbrug et kollektivt kulturelt udtryk, og den enkelte forbrugers
forbrugspraksis indeholder dermed store mængder kulturelt materiale, som bl.a. kan
udvindes diskursivt (Holt 2002:73). Ved at udtrække sproglige data fra flere informanter kan
jeg triangulere mig frem til de primære kulturelle forestillinger og praksisser, der
konstituerer disse identitetsprojekter (ibid).
For at få adgang til disse data anbefaler Holt en tilgang, hvori forskeren udvinder data
på mikroniveau og efterfølgende fremanalyserer kulturelle konstruktioner på makroniveau
(Holt 2002:75) Eksempelvis kan forbrugerens hverdagsliv, rutiner, indkøb, forbrugshistorier
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og opfattelse af brands og lignende analyseres, således at forskeren opnår viden om
forbrugergruppens kollektive identitetsprojekter og idealer (ibid).

Det kulturelle perspektiv kan således med fordel tilgås med en todelt metodetilgang: En
indre art hvori forskeren får adgang til forbrugerens indre opfattelser, styrende forestillinger
og tankemønstre via dybdegående interviews, dagbogslignende materiale, almindelige
samtaler og lignende. Og en ydre art, hvori forskeren observerer forbrugerens ydre
handlemønstre eksempelvis via feltobservationer (Heding et al 2009:225).
De interne aspekter er dog i kraft af deres usynlige natur svære at få adgang til, hvorfor
det bedste jeg har kunnet gøre er at finde frem til sprogligt udtrykte mønstre og
forestillinger, og antage dem som værende et udtryk for den indre aktivitet (McCracken
1988:64).

3.3 Metodisk fremgangsmåde og resultater
Poststrukturalismens rolle i metoden
I metodeindsamlingen er jeg opmærksom på, at viden (jf. min poststrukturalistiske
perspektiv (afsnit 2.4)) er perspektivbetinget: dvs. noget, der antager forskellige former alt
efter situation, sprogstruktur og kulturel praksis (Moisander et al 2009:332). Hermed
erkender jeg også, at mennesker ikke blot er passive beholdere som indeholder ’sand’ viden
– de er nærmere aktive deltagere som konstruerer og vurderer deres udtryk ud fra deres
erfaringer, og som anvender de fortolkningsmæssige resurser, der er tilgængelige i
situationen (ibid:334).
I forlængelse heraf har jeg tilgået dataindsamlingen med en kvalitativt orienteret
metode. Denne er dels udfoldet som et to-timers personligt interview med to informanter,
dels indsamlet fra tre bloggeres offentlige blogindlæg, og til dels baseret på observationer af
to forskellige informanter i to forskellige kontekster. Tredelingen baserer sig på, at
informanterne via både handlinger og det uredigerede og redigerede sprog, konstruerer en
bestemt forestilling om dét at være mor og menneske under de kulturelle forudsætninger,
de er underlagt (Stormhøj 2006:89). Endvidere søger jeg med denne tredeling at opnå
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mulighed for at udpege kulturelle ideologier, spændinger og identitetsprojekter, som går på
tværs af kontekster og sproglige udtryk.
Alle informanter falder indenfor målgruppen af småbørnsmødre med ét eller flere børn i
alderen 0-5 år, og jeg har tilstræbt at udvælge informanter hvis kulturelle baggrunde varierer.
Med kulturel baggrund menes der eksempelvis geografisk lokation, antallet af børn,
familiekonstellation, uddannelsesmæssig baggrund mv.

Oversigt over informanter og datatype
Navn/

Datatype

alder

Antal

Nationalitet

Familiekonstellation/ Beskæftigelse/

børn/alder

/ Etnicitet

geografisk lokation

Indkomstniveau

Dansk

Samlevende/

Læge/

Aarup, Fyn

Over median

Enlig/

Ufaglært ledig/

Skive, Midtjylland

Under median

Samlevende/

Hjemmegående/

Århus, Østjylland

Under median

Selvvalgt enlig/

Tolk/

Esbjerg, Syddanmark

Over median

Samlevende/

Journalist/

Østerbro, København

Over median

Enlig/

Ufaglært ledig/

- 1 år

Vordingborg,

Under median

- 3 år

Sydsjælland

Jeanet/

Personligt

Tre/

30

interview

- 3 år
- 4 mdr.
- 4 mdr.

Susanne/ Personligt

Ét/

25

- 4 år

Interview

Dansk

+
Observation
Cecilie/

Blogtekster

Fem/

30 år

(Fashion-

- 2x8 år

mom)

- 5 år

Dansk

- 2x2 år
Linda/

Blogtekster

Ét/

35-40 år

(Blogsbjerg)

- 3 år

Louise/

Blogtekster

Ét/

33 år

(Guldlog)

- 3 år

Line/ 35

Observation

To/

år

Dansk

Dansk

Dansk
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Fremgangsmåde: De personlige interviews
I et poststrukturalistisk perspektiv argumenterer Moisander et al (2009) for, at personlige
interviews i kulturelle forbrugerundersøgelser – dvs. forbrugerundersøgelser som søger at
skabe mening i menneskets sociale adfærd ud fra forestillinger om kulturelle mønstre –
kræver en særlig metodisk tilgang (Moisander et al 2009:330). Interviews skal nemlig
opfattes som en særlig form for social interaktion og kulturel praksis, hvorigennem mening
produceres og udveksles. Interaktion er en forudsætning for at kunne producere kulturel
mening og viden (ibid:339) Derfor skal interviews foretages i en deltagende, konverserende
dialogform (ibid:340), hvor formålet er at opnå data om de diskursive praksisser og systemer,
individet og grupper anvender til at skabe mening i verden, forståelse i hverdagslivet og
social orden (ibid:341). Interviewet skal altså producere ’kulturel snak’, dvs.: ”(…) sites where
cultural meanings are accessible to empirical investigation” (Moisander et al 2009: 337-338).
Det betyder bl.a., at interviewets formål ikke er at skaffe data om refleksive meninger,
følelser eller oplevelser, men derimod at skabe rammerne for udveksling af kulturel mening
(ibid:334 og 341).
I interviewet anvendte jeg derfor en løst struktureret interviewguide, som inddrog
spørgsmål omkring informanternes hverdagsrutiner, ønsker og bekymringer, forestillinger
om tilværelsen, forbrugsaktiviteter og kulturelle data (køn, alder, uddannelse, socialklasse
mv.) (jf. Bilag 1) (Holt 1997:329, Holt 2002:73 og Daymon & Holloway 2011:225). Metoden
gav mig frihed til at stille opfølgende spørgsmål, byde ind med konstateringer som
informanten kunne tillægge betydning eller afvise mv. (ibid).
Formmæssigt er spørgsmålene gerne narrativt orienterede imod at få informanten til at
beskrive konkrete rutiner, aktiviteter og oplevelser, samt nærliggende ønsker,
fremtidsforestillinger mv. i sit dagligdags liv (Bilag 2). Afsætter herfor bygger på den
poststrukturalistiske antagelse om, at menneskers handlinger bliver organiseret af de mange
diskurser, vi anvender til at forstå og tale om vores verdenssyn og erfaringer med. Disse
diskurser eksisterer snarere som forudindtagede opfattelser og holdninger, end som
deciderede bevidste værdier eller ideologier. Derfor kan de umiddelbart ikke opnås ved at
udspørge forbrugeren om overvejelserne bag dennes handlemønster – i stedet kan
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forskeren nå dem ved at kortlægge diskurserne, der knytter sig til det emne, der behandles
(Holt 1997:329).

I interviewsituationen opmuntrede jeg bevidst deltagerne til at tale i det naturlige
hverdagssprog, de også ville anvende udenfor interviewsituationen. Ydermere indtog jeg en
aktiv, intervenerende og interagerende rolle (Daymon & Holloway 2011:172). En sådan
uformel snak kan jf. Holt udgøre en parallel med de hverdagssituationer, hvori
småbørnsmødrene rutinemæssigt taler med familie, venner, kollegaer og andre sociale
relationer om deres præferencer, oplevelser og fremtidsdrømme (Holt 1997:329).

Den primære årsag til at vælge det personlige interview som dataindsamlingsmetode var, at
skabe rum til spontan debat, samspil og erfarings- og holdningsudveksling. Ifølge Daymon &
Holloway er en sådan tilgang oplagt, når forskeren ikke blot ønsker at indsamle de
afgrænsede svar på sine spørgsmål, men også har gavn af at bemærke interaktionen mellem
informanterne (Daymon & Holloway 2011:242). Dermed er metodens samtaleorienterede
form værdifuld for specialet på grund af dens interaktive natur, hvor enhver respons
naturligt fører til en anden respons. Dermed kan dybereliggende tanker, minder og
holdninger blandt informanterne stimuleres og videreudvikles. Sådanne
interaktionsprocesser kan eksempelvis tilføre viden om, hvordan flere individer finder frem
til samme synspunkt om et emne, tackler uenighed og enighed, og hvorfor de føler og
tænker, som de gør – og denne viden kan fortælle noget om de underliggende kulturelle
strømninger, der har indflydelse på individernes sociale omgang med hinanden (ibid).

Fremgangsmåde: Bloggere og blogindlæg
De indsamlede data omfatter også personlige tekster i form af blogindlæg offentliggjort af
tre forskellige mødre (Bilag 5, 6 og 7). Den slags tekster vurderer jeg som værende
velkvalificerede som supplement til de direkte interviews og observationer. Bl.a.
argumenterer Johnson et al (2004) for, at der findes to generelle tilgange til metodologien,
når det handler om at udføre kulturstudier: ’Readings’ og ’meetings’. ’Readings’ handler om
at forstå kultur via tekstuelle meninger, imens ’meetings’ handler om at fremanalysere
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mening i direkte interaktion mellem mennesker (Johnson et al i Maudlin et al 2012:217).
Jf. ’readings’ anser forfatterne således også præproducerede tekster som eksempelvis blogs
som værende anvendelige i forhold til at udføre kulturstudier.

Datamaterialet fra de tre blogs består af en sammenhængende række af indlæg, som
strækker sig over en periode på 4-6 måneder. Disse indlæg spænder således over mange
forskelligartede emner, og berører forskellige aspekter af mødrenes liv.
Jeg har udvalgt de tre blogs ud fra bestemte kriterier, så de bedst muligt levede op til
den art af informationskilde, jeg ønskede: Først og fremmest skulle bloggeren leve op til krav
om at være mor til et eller flere børn i alderen 0-5 år. Ydermere skulle de tre bloggere helst
repræsentere forskelligartede kulturelle karakteristika såsom geografi, alder,
familiekonstellation, uddannelse/job og lignende. Bloggen skulle også være en mere
dagbogsudformet livsstilsblog og ikke en snævert fokuseret nicheblog om eksempelvis mad
eller mode. Hyppigheden af indlæg skulle gerne være +2 ugentligt og bloggen skulle være
nogenlunde velbesøgt – dette fordi disse faktorer giver et indtryk af, at informantens
handlinger, tanker, forestillinger mv. er associerbare hos bloggens følgere (Bilag 5, 6 og 7).

Fremgangsmåde: Observationer
Observationer er en strategi indenfor kvalitative undersøgelser, som kan producere viden
om forskningsfeltet ved at bidrage med data fra ‘marken’ (Daymon & Holloway 2011:259).
Observationer giver blandt andet mulighed for at skelne imellem, hvad folk siger, og hvad de
gør, samt give indblik i ubevidste adfærdsmønstre (ibid). I tillæg til personlige interviews og
blogindlæg valgte jeg derfor at observere to informanter, for at opleve hvordan de handlede
og interagerede socialt.
I den ene observation fulgte jeg Susanne i hendes eget hjem, hvor hun holdt 4-års
fødselsdagsfest for sin søn med deltagelse af en mindre gruppe gæster. I observationen
bemærkede jeg, hvordan Susanne via sine handlinger og interaktion med andre udtrykte
bestemte forestillinger, opfattelser og forventninger (Bilag 3).
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I den anden observation fulgte jeg Line, som besøgte sine forældre og to søskende
sammen med sine to sønner. Observationen fulgte hendes interaktion med sin familie og
sine børn, og jeg var bl.a. opmærksom på at notere samtaleemner, handlinger mv. (Bilag 4).

3.4 Refleksioner over metodens brugbarhed
Gee og Green (1998) opererer med tre faktorer, som kan bidrage til at sikre højest mulig
validitet i undersøgelser, der anvender en kvalitativ og sprogligt fokuseret metodeindsamling:
Konvergens, enighed og dækning (Gee & Green 1998:159).

A) Konvergens: Jo mere data fra forskellige kilder, der viser samme resultat med
forskellige metoder, jo bedre (ibid).
For at øge min undersøgelses validitet har jeg arbejdet med metodetriangulering ved
både at indsamle data via kvalitative interviews, observationer og redigeret tekst.
Dog kan en efterundersøgelse med fordel suppleres med et større sample size og en
dyberegående analyse af de konsekvenser, informanternes forskelligartede kulturelle
karakteristika har for deres ængstelser og forandringsønsker, og den betydning disse
forskelle kan få i en brandingproces.

B) Enighed: Ifølge denne faktor stiger validiteten, når både det undersøgte
hverdagssprogs ’indfødte’ og forskeren, er enige om, at analysen afspejler hvordan
det sociale sprog faktisk fungerer i den respektive kontekst (Gee & Green 1998:159).
I denne forbindelse accepterer jeg med afsæt i min poststrukturalistiske inspiration,
at virkeligheden ikke eksisterer uafhængigt af de begreber, jeg anvender til at
begribe den (Stormhøj 2006:151). Derfor erkender jeg også, at informanternes svar
ikke nødvendigvis kun består af hverdagsdiskurser, men kan være blevet påvirket af
den diskursive kontekst, der blev skabt i dialogen med mig.
For øge validiteten på dette punkt har jeg søgt at nå så tæt på hverdagsdiskurskerne
som muligt ved eksempelvis at stille narrative spørgsmål, spørge ind til konkrete
oplevelser og situationer, udvise naivitet, for at afkode eventuelle indspiste
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begrebsopfattelser, samt give plads til at informanterne formulerede sig med egne
ord og begreber (ibid:90-92). På den måde kunne min indflydelse på hverdagssproget
mindskes.

C) Dækning: Jo mere data analysen kan tilføres, jo mere valid er den. Eksempelvis skal
den både kunne give mening i forhold til data der kommer før eller efter den
analyserede kontekst, samt kunne forudsige, hvad lignende kontekster kan bringe
(Gee & Green 1998:159).
Denne faktor har jeg fundet vanskelig, at dække mig ind i forhold til. Dette fordi én af
de store begrænsninger i forhold til at studere den kulturelle mening blandt
forbrugere og forbrugsgenstande er, at mening er i konstant bevægelse. Mening
skubbes konstant rundt i den sociale verden af kollektivet og individer såsom
designere, reklamefolk, producere mv. (McCracken 1988:71). Derfor synes det
teoretisk usandsynligt, at kunne gentage undersøgelsens resultater i en anden
kontekst. Jeg har dog fundet, at trianguleringen af indsamlingsmetoder har øget
antallet af inddragede kontekster og dermed øget validiteten.
Imidlertid vil en fyldestgørende kulturel undersøgelse i Holts optik skulle indeholde
langt mere dybdegående materiale og fylde langt mere, end dette speciale kan bære.
Jeg må indse, at specialet blot kan kradse i overfladen af de kulturelle præmisser, der
omgiver småbørnsmødrene.
Jeg har dog tilstræbt at gøre forskningsdesignet så gennemsigtigt som muligt, således
at læseren får mulighed for at vurdere og kritisere produktet på egne præmisser
(Stormhøj 2006:99)
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4) TEORETISK GRUNDLAG
4.1 Introduktion til den kulturelle tilgang
Dette afsnit omhandler specialets teoretiske fundament, og er opdelt i tre emnefelter. Disse
tre er gensidigt sammenhængende, og er hver især væsentlige for behandlingen af Douglas
Holts kulturelle brandingmodel:
I afsnit 4.2 introduceres det forbrugs- og forbrugersynspunkt, samt den kulturopfattelse
specialet læner sig op af i tilgangen til både den empiriske analyse og den teoretiske
behandling af Holts kulturelle brandingmodel.
I afsnit 4.3. indsnævrer jeg det overordnede teoretiske syn på forbrug og forbrugere til
mere specifikt at omhandle de vilkår, kulturelle strømninger og identitetskarakteristika, som
præger småbørnsmødre og børnebranchen. Dette er relevant i forhold til at skabe overblik
over den eksisterende viden om børnebranchen og småbørnsmødre, og det perspektiv
specialet lægger på selv samme.
I afsnit 4.4. behandler jeg den kulturelle brandingtilgang. Dette indebærer bl.a. en
redegørelse for principperne i Douglas Holts kulturelle brandingteori, samt overvejelser
omkring det perspektiv, specialet i forlængelse heraf anlægger i forhold til brands og kulturel
branding.

4.2 Forbrugerteori og kulturforståelse
Specialets forbrugsforståelse
’Forbrug’ i dette speciale dækker alle former for genstande, oplevelser og services. Hermed
anlægges en opfattelse af, at forbrug rækker ud over selve købet (det økonomiske fokus)
eller købet som et udtryk (det symbolske fokus) – i tillæg søger specialet indblik i de kulturelt
skabte hverdagspraksisser, som ilægges, handles på og reproduceres via forbrug (Maudlin et
al 2012:216).
Med denne tilgang anser jeg forbrug som værende et komplekst og meningsrigt
fænomen, der, som Paterson (2007) udtrykker det, afslører: ”(…) very complex dialogues and
transactions to do with identity, status, aspirations, cultural capital, and position within a
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social group” (Paterson 2006:7 i Maudlin et al 2012:216). Forbrug er således en kulturel
praksis, idet forbrug konstruerer og konstituerer nogle kulturelt forankrede meninger og
udtryk i et samfund.

Forbrug tilgås ydermere som en primærkilde til identitetsskabelse. Med dette menes, at
individet ikke blot anvender forbrug til at udtrykke sine kulturelle karakteristikker (køn, alder,
status mv.), eller til at kommunikere sin sociale status eller lignende: Forbrug anvendes i
bredere forstand til at skabe, konstituere og reproducere selve identiteten (Sassatelli
2007:109).

Specialets kulturopfattelse
Kulturbegrebet tillægges en lang række betydninger alt efter hvilket perspektiv og formål det
anskues ud fra. I dette speciale læner jeg mig op ad sociologiprofessor Allison Pughs
kulturtilgang, samt Grant McCrackens klassiske kulturperspektiv. Jeg kan desuden ikke
komme udenom at inddrage Douglas Holts kultursyn, som dog i vid udstrækning er en
videreførelse og fornyelse af samme kultursyn som McCracken anlægger.

I sin bog om forældreskab og forbrugerkultur definerer Allison Pugh kultur som basalt
værende: ”(…) a system of meanings (...) a social, durable, layered pattern of cognitive and
normative systems” (Pugh 2009:23). Kultur er således et systematiseret spindelvæv af
sociale normer og meninger.
Pugh understreger dog selv, at kultur i den nævnte, kortfattede definition fremstår som
langt mere finpudset og enkel, end den reelt opleves som. I det lille ord ’durable’ ligger en
vigtig opfattelse af kultur: Den er altid i bevægelse. Vi udveksler og blander konstant mening
på kryds og tværs af sociale relationer, lægger forskellige oplevelser og opfattelser ind i
vores individuelle og kollektive hverdagsprojekter, og reproducerer meninger, forståelse og
relationer via interaktioner: ”We might conceive of culture, then, as a patterned, collective
process by which people attach personal, emotional significance to their world (…) as a sort
of dynamic, two-way-bridge between the social and the psychological.” (ibid). Hermed
skabes der hele tiden ny mening, hvorfor kultur er en dynamisk proces. I denne proces
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fungerer især sociale interaktioner og oplevelser som motor, da disse kan bekræfte og skabe
ny mening for os (ibid).

Pughs teoretiske synspunkt – at kultur og dens elementer kan betragtes som et mønster
under løbende produktion - er ikke unik eller ny. Én af de vægtigste traditionelle bidragydere
indenfor kultur og forbrugerkultur er Grant McCracken. Han argumenterer også for, at et
kulturelt fænomen, såsom selvet, samfundet, sproget og lignende, aldrig er forudbestemt.
Disse fænomener skabes og opretholdes derimod udelukkende på grund af en kontinuerlig
social indsats (McCracken 1988:88)
Ifølge Grant McCracken er kultur “(...) the ”lens” through which all phenomena are seen.
It determines how these phenomena will be apprehended and assimilated” (McCracken
1988:73). Dermed er kultur ifølge McCracken afgørende for, hvordan vi forstår verden.
Ydermere er kultur ”(…) the “blueprint” of human activity. It determines the co-ordinates of
social action and productive activity, specifying the behaviours and objects that issue from
both” (ibid). Kultur er dermed også bestemmende for, hvordan vi former vores verden.
Kultur danner således vores forståelse for verden, ved at organisere den ud fra et sæt
kulturelle principper og kategorier, som skaber et system af distinktioner og et spind af
meninger (ibid:74).
Med afsæt i sit eget kultursyn anser McCracken dermed forbrug – og det samfund
forbrug udføres i - som værende ”(…) a culture with its own systematic properties. And we
are (...) creatures who depend on the meanings contained in the material world” (ibid:5).
Dermed menes, at forbrugernee selv opretholder og er afhængige af den mening,
forbrugerkulturen legemliggør. Ligeledes kan forbrugere forstås som individer i en kulturel
kontekst, der er involveret i et endeløst kulturelt projekt: Projektet er et mål i sig selv, og det
består i at vælge og vrage blandt en række alternativer, som dermed konstruerer individets
liv. Selve handlingen er afgørende her, idet projektet konstant ændres i takt med at individet
drives af nye præferencer, omstændigheder, livsfaser og ændringer, som det optager fra den
omgivende verden (ibid:163-64).
I McCrackens perspektiv er forbrugsverdenen således en kulturel konstruktion og ”(…)
cultural meanings, those in goods and those outside of them, make up the cultural context of
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consumption” (McCracken 1988:164). I McCrackens optik kan man altså med rette tale om,
at vi i vores samfund bevæger os i en decideret ’forbrugerkultur’.

Douglas Holt samler handsken op efter McCracken og definerer denne forbrugerkultur som
værende: ”(...) the ideological infrastructure that undergirds what and how people consume
and sets the ground rules for marketer’s branding activities” (Holt 2002:80). Holt lægger
således sit kultursyn i McCrackens slipstrøm, og erkender at forbrug er en integreret del af
den moderne verdens kulturelle struktur.
Holt tilbyder dog ikke en konkret definition af kultur som fænomen, men lægger i stedet
vægten på dét han kalder ’kulturelle udtryk’. Disse er bundet op på kultur, og organiserer
hvordan vi forstår verden og os selv: ”Cultural expressions (...) give guidance on all the key
social, political, and existential constructs: from the nation, social class, gender, race,
sexuality, and ethnicity, to constructs like beauty, health, religion, nature, compassion,
generousity, ethics, the body, work, competition, the market, and succes” (Holt 2010:173174). Med andre ord er kulturelle udtryk de byggesten, hvormed vi blandt andet konstruerer
forestillinger om et meningsfuldt liv, tilhørsforhold og identiteten (ibid).

I den kulturelle brandingtilgang er kultur tæt forbundet med mening og kommunikation. I en
kultur deler medlemmerne kollektivt specifikke meninger og værdier, og det er netop
igennem dette fælles udgangspunkt, at en kultur kan siges at eksistere (Heding et al
2009:209).

Brands som kulturelle udtryk
Traditionelt har mennesket fundet kulturelle udtryk i fænomener som religion, nationalitet,
kunst, uddannelse og lignende (Holt 2010:174). Men tiderne har ændret sig. I nutiden består
de vigtigste kilder til et samfunds kulturelle udtryk af massemedierne og reklamebranchen –
de selv samme arenaer hvor virksomheder udkæmper slag om at positionere sig selv og
deres brand (ibid). Ifølge Douglas Holt har de færreste virksomheder dog forstået, at deres
tilbud jf. disse nye holdepladser for kulturelle udtryk forstås, opleves og værdisættes af
forbrugerne som sådan. Derfor er det også de færreste virksomheder, der bevidst styrer
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deres branding i forhold til dette aspekt (ibid:183). Anvendt bevidst og med omhu kan
brands dog anvende kulturelle udtryk til at positionere sig yderst stærkt (ibid).

Kulturelle udtryk består ifølge Holt af tre kernekomponenter, hvis funktioner spiller gensidigt
sammen: Myter, ideologier og kulturelle koder.
1) En ideologi er ”a point of view on one of these important cultural constructs that has
become widely shared and taken for granted, naturalized by a segment of society
as ”truth”.” (ibid). Ideologier er altså koncepter, vi tager for givet, og som derfor
former vores hverdagsliv i en bestemt retning. Eksempelvis er forbrugermarkedet
grundlagt på en ideologi. Ideologier er dog ikke direkte italesat, men optages
derimod ubevidst. De træder ind i en kultur, når de formidles gennem myter og
kulturelle koder (ibid).
2) Myter er ”instructive stories that impart ideology” (ibid). Myter er således
fortællinger, der giver ideologien et mere håndgribeligt afsæt. Ifølge Holt opretholder
stærke brands ideologier via myter – de formidler et bestemt perspektiv på en
kulturel konstruktion, som er central for brandets produkt (ibid). En myte er dog ikke
blot en tilfældig historie: For at modtagerne forstår meningen, skal den bygges op via
det mest hensigtsmæssige og overbevisende kulturelle indhold i form af kulturelle
koder. Dette kulturelle indhold skal bygge på et historisk udtryk, så meningen er
fastslået historisk i kulturen og ikke levner plads til lemfældig fortolkning blandt
modtagerne (ibid).
3) Kulturelle koder ”provide a shorthand for consumers, allowing them easily to
understand and experience the intended meanings” (ibid:175). Ideologien
grundfæstes altså i myten via kulturelle koder. De kulturelle koder består af
historiske elementer, som giver mening indenfor den gruppe, ideologien skal
formidles til (ibid).

Kort opsummeret: Et brand kan skabe en (ifølge Holt) yderst ønskværdig kulturel innovation,
når det formår at udtrykke den rette ideologi via den rette myte med de rette kulturelle
koder til de rette modtagere (ibid:176).
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Kulturelle udtryk spiller derfor en meget vigtig rolle, når det handler om at opbygge
kulturelle brandingstrategier og derved opnå ikonisk status. Netop derfor udgør
granskningen af styrende kulturelle udtryk i småbørnsmødres verdensopfattelse også én af
tre grundpiller i min analyse (jf. afsnit 5.4).

Fra middelalder til postmoderne brandingparadigme
Vor tids forbrugerkultur kan ifølge Grant McCracken spores tilbage til Elizabeth I’s regime i
1500tallets England (McCracken 1988:15), hvor dronningen strategisk begyndte at udviske
familiebånds betydning for status og magt, og i stedet indførte forbrug som et symbolsk og
politisk middel til kontinuerligt at stadfæste sin magt som monark. I de næste par
århundreder udviklede forbrug sig fra at være en lille del af tilværelsen til at blive en
omfattende social aktivitet (ibid:17). Folk blev efterhånden overbevist om, at ”(…) the self is
built through consumption [and that] consumption expresses the self” (Cambell 1983:288 i
McCracken 1988:20). Forbrugsvarer blev således et udtryk for og en guide til individets
sociale identitet (ibid:19). I forlængelse heraf indfandt en regulær forbrugsverden sig i
sameksistens med den sociale verden (ibid:22).
I slutningen af 1800tallet blev de første, spæde brandingtiltag født: Producenterne
indarbejdede bevidst kulturel mening i deres forbrugsvarer for at styrke deres værdi og
prestige, og forbrugerne blev dermed yderligere ansporet til at anvende forbrugsvarer som
identitetsskabere (ibid:24). Den nye tendens udviklede sig i løbet af 1920erne til den æra,
Holt kalder ”det moderne brandingparadigme” i Nordamerika (Holt 2002:80).
Brandingparadigmet indebar, at producenterne belærte forbrugerne om, hvordan de skulle
leve, og hvorfor netop deres brand skulle være en central del af forbrugerens liv. Og
datidens forbrugerkultur ønskede og tillod, at producenterne optrådte som kulturelle
autoriteter (ibid).
Efter 2. verdenskrig udviklede forbrugerkulturen sig i en ny retning, da samfundet blev
præget af en økonomisk opblomstring og dermed en ny, stor middelklasse. Desuden gav
opfindelsen og spredningen af tv’et nye reklamemuligheder, ligesom sub-urbaniseringen
befriede folk fra storbyens etniske enklaver og installerede dem i forstadernes mere
heterogene sammensætning, hvor nationale brands optrådte som en social lim, der samlede
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naboer fra forskellige baggrunde i én fælles livsstil. Succesen bevirkede, at virksomheder
brandede sig aggressivt ud fra forestillingen om deres egen kulturelle autoritet (ibid:81-82).
Imidlertid begyndte forbrugere og kritikere at lægge mærke til den dominante branding.
Derfra spredte sig en kritisk forestilling om, at brandingteknikkerne forsøgte at lokke folk til
at søge materiel velstand langt ud over, hvad der ansås som nødvendigt for den
menneskelige lykke (ibid:82).

Den postmoderne forbrugerkultur blev paradoksalt nok født under 1960ernes
kulturrevolution, hvor den eksistentielle frihed og selvet blev dyrket og brands ikke længere
kunne få succes med at befale: Folk ønskede at opleve forbrug som en frivillig del af deres
personlige udvikling og identitetsskabelse (ibid). Men efterhånden som virksomhederne
lærte at navigere i den nye forbrugerkultur, blev brands imidlertid mere centrale i
forbrugernes liv end nogensinde. Dette fordi den postmoderne forbrugerkultur
grundlæggende forfulgte individuelle identitetsprojekter – og selv unikke identiteter kræver
ifølge Holt fortolkningsmæssig støtte fra andre for at få en ballast: Derfor måtte socialt
værdifuldt kulturelt materiale nødvendigvis passere gennem brandede forbrugsgenstande
(ibid:82-83).
Dog accepterede forbrugerne ikke, at deres forbrugsgenstandes værdi blev afgjort af
marketingfolk. I stedet formede forbrugerne grupper omkring brands, for at opnå en
fornemmelse af ejerskab over forbrugsgenstandenes værdi (ibid).
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Figur 2: Forbrugerkulturens udvikling og indholdet i de medfølgende brandingparadigmer (Holt 2002:81)

Den postmoderne forbrugerkulturs modbevægelse
Den postmoderne forbrugerkultur er især karakteriseret ved at tage afstand fra den
konventionelle brandingform – den opfattes nemlig som ’falsk’ og ’uautentisk’, fordi den
oser af kommercielle interesser, på trods af at den påstår det modsatte. I den postmoderne
forbrugers optik bør brands optræde uden en primær økonomisk agenda, og i stedet drives
af folk, som motiveres af brandets iboende værdi (Holt 2002:83). Derfor har postmoderne
forbrugere lagt afstand til markedet og er blevet mere opmærksomme på om et brands
forsøg på at fremstå autentisk og ukommerciel, reelt er styret af et ønske om profit (ibid:85).
Med den stigende opmærksomhed på og krav til ’ægte autencitet’ og den værdi, den
repræsenterer, er de postmoderne brandingteknikkers effektivitet dalet. For fremtidens
forbrugerkrav til virksomhederne konkluderer Holt: ”(…) consumers will view brands as
valuable resources for identity construction when brand meanings are percieved to be
authentic – original and disinterested” (ibid).
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Således spiller autencitet ifølge Holt en afgørende rolle i forhold til at skabe et
succesfuldt brand i fremtidens brandingparadigme.

Autencitetsforståelse: I teorien og specialet
Autencitetsbegrebet har fået relativt stor opmærksomhed i forbruger- og
marketinglitteraturen de senere år. Der synes dog at være begrænset teoretisk enighed om,
hvad begrebet betyder, samt dens relation til forbrugerne og brands. Derfor kan begrebet
ikke umiddelbart tillægges én definition, fordi det bruges på forskellige måder med forskellig
mening i forskellige kontekster (Leigh, Peters & Shelton 2006:482). Der er dog generel
enighed om, at autencitet er en nøglekomponent i nutiden og central for forbrugere i
næsten enhver subkultur og forbrugskontekst (ibid).

Autenticitsbegrebet har mange ansigter: Brown, Kozinets & Sherry (2003) fremhæver
retrobrands som værende legemliggørelsen af autencitet, fordi forbrugerundersøgelser har
vist, at disse vurderes som mest autentiske ud fra fysiske og brandmæssige karakteristikker (i
Leigh, Peters & Shelton 2006:482). Grayson & Martinec (2004) opfatter autencitet som
iboende i objekter, der er fremstillet traditionelt, har faktuel tilknytning til en historisk
kontekst, og/eller som er en præcis kopi af originalen (ibid). En anden form for autencitet er
den eksistentielle, som er bundet op på postmodernismen: For postmodernister er
autencitet ikke originalitets- eller genstandsdrevet, men derimod rettet mod ’det autentiske
selv’. Det dækker over normative, romantiserede livsstile og oplevelser, som lægger afstand
til et kommercialiseret, rationaliseret liv. Herigennem føler postmodernister, at de kan være
tro mod deres ’rigtige’ selv på en måde, de ikke kan i hverdagslivet (ibid:483).

I brandingsammenhænge argumenterer Douglas Holt for, at erhvervslivet pt. udkæmper en
ideologisk kamp mod de sociale antibranding-bevægelser om autencitetsbegrebets mening:
Virksomheder søger at skabe autencitet, ved at placere deres brand i kontekster så langt
væk som muligt fra kommercielle rum og tilbyde dem som kulturelle resurser. Omvendt
anser anti-brandingbevægelsen autencitet som værende virksomhedens gennemsigtighed
og åbenhed – også om egne kommercielle interesser (Holt 2002:87).
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Formentlig som følge af den ovenstående kamp mellem to modpoler, gør Douglas Holt
ikke noget decideret forsøg på at definere autencitetsbegrebet. Han involverer blot
ordene ”original” og ”disinterested” (Holt 2002:85), og beskriver derfra autencitetsbegrebet
i termer om, hvordan det opnås: ”As consumers peel away the brand veneer, they are
looking for companies that act like a local merchant, as a stalwart citizen of the community.
What consumers will want to touch, soon enough, is the way in which companies treat
people when they are not consumers” (ibid:88).
Med andre ord: Autencitet opstår og får næring, når et brand viser sig som et
troværdigt, værdigt og vigtigt medlem af et samfund (hvordan et brand mere konkret kan
opnå dette, uddybes senere, jf. afsnit 4.4)

Philips & Williams argumenterer for at autencitet ikke er et statisk, definerbart fænomen,
men derimod skabes løbende i en proces. Her udgør den: “(...) a set of qualities that people
in a particular time and place have come to agree represent an ideal or exemplar. As culture
changes – and with it, tastes, beliefs, values, and practices – so too do definitions of what
constitutes the authentic” (Philip & Williams 2009:3).
Dette synspunkt - at autencitet konstitueres som en fortløbende, social proces blandt
bestemte mennesker i en bestemt tid og kontekst - finder jeg interessant. Det kan blandt
andet forklare, hvorfor begrebet ikke er så ligetil at definere teoretisk. Ydermere lægger
opgavens videnskabsteoretiske position op til præcis det synspunkt, at autencitet er en
social konstruktion og derfor kan ligge under for forskellige meninger og opfattelser. Sidst
men ikke mindst læner Douglas Holt sig op ad en lignende tilgang til fænomenet, idet han
argumenterer for, at den autencitetsforståelse, der knytter sig til brands og branding, er i
opbrud: For fremtiden spår Holt, at brands hverken kan eller skal søge at skjule deres
kommercielle hensigter som hidtil for at fremstå som autentiske: For efterhånden som
forbrugerne begynder at opfatte brands som kommercielle størrelser, vil de blive mindre
tilbøjelige til at dømme brandets autencitet ud fra hvorvidt den distancerer sig fra
profitmotivet. Autencitet vil derimod i højere grad handle om, hvorvidt brandet bidrager
med originalt, kulturelt materiale til forbrugernes identitetsprojekter (ibid).
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Såfremt Douglas Holt har ret i sine antagelser, er autencitetsfænomenet i bevægelse
mod en fornyet mening.

I specialet er jeg bevidst om, at Holt tillægger begrebet stor betydning og anser det som en
afgørende succesfaktor i kulturel branding. Derfor er jeg i analyseprocessen og det videre
arbejde med Holts brandingmodel opmærksom på autencitetens betydning.

Forbrugsgenstandes kulturelle betydning
Ifølge Grant McCracken spiller forbrugsgenstande en vigtig rolle som kulturelt medium: ”We
are constantly drawing meanings out of our possessions and using them to construct our
domestic and public worlds” (McCracken 1988:3).
Ifølge McCracken foregår denne proces i to faser: Først trækkes der kulturel mening fra
den kulturelt konstituerede verden, som dernæst indarbejdes i forbrugsgenstanden, ofte via
marketing og branding. Den individuelle forbruger kan hernæst udvinde den kulturelle
mening fra forbrugsgenstanden. I denne proces fungerer reklame- og marketingfolk, samt
modeverdenen som instrumenter, der kan flytte mening (ibid:72).
McCracken anser således forbrugsgenstande som værende en legemliggørelse af
kulturen. De hjælper os i kraft af deres indhold til at forstå den kulturelt konstituerede
verden (ibid:75): ”Goods (…) enter into the culturally constituted world as both the object
and objectification of this world. In short, goods are both the creations and the creators of
the culturally constituted world” (ibid:77). Når kultur således konstitueres via
forbrugsgenstande bliver den ifølge McCracken mere begribelig. Dette fordi kulturen
hermed flyttes fra at bestå af løse meninger, idéer og holdninger til at få substans og ballast
(ibid:131). Således kan forbrugsgenstande : “(...) help us make our culture concrete and
public (through marketing and retailing). They help us select and assume new meanings
(through purchase). They help us display new meanings (through use). And they help us
change meaning (through innovation).” (McCracken 2005:4). Hermed er forbrugsgenstande
både et værktøj for vores individuelle identitetsprojekter, samt et vigtigt middel hvormed vi
kan indfange, eksperimentere med og organisere de meninger, vi konstruerer vores liv ud fra
(ibid:164).
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Forbrugsgenstande har også en anden funktion: De bygger broer til idealer og mening
(McCracken 1988:104). Forbrugsgenstande fortæller os i bund og grund ikke hvem vi er, men
nærmere hvem vi ønsker at være – og dette ideelle selv får vi adgang til igennem forbrug
(ibid:117).

Ifølge McCracken jager forbrugere konstant objekter og subjekter, de kan anvende i den
fortløbende konstruktion af deres egen identitet. Til formålet søger de ikke bevidst ’mening’
af en højere eksistentiel art, men derimod ”(...) small meanings, concepts of what it means
to be a man or a woman, concepts of what it is to be middle aged, concepts of what it is to
be a parent, concepts of what a child is and what a child is becomming, concepts of what it is
to be a member of af community and a country.” (McCracken 2005:165). Med dette mener
McCracken, at forbrugere ikke bevidst ilægger forbrugsgenstande stor og omfattende
mening, men nærmere søger at udtrykke mindre delkarakteristika af sin identitet via
materielle distinktioner. Forbrugssystemet bidrager her med kulturelle materialer, så
forbrugeren kan realisere sine mange og forandringsprægede ideer om, hvad det vil sige at
være mand, kvinde, mor, far, midaldrende, teenager med videre: ”(…) individuals in a
society ”create themselves” or define themselves culturally through the objectification of [a
culture’s] conceptual models in culturally prescribed phenomenal forms” (Kavanaugh 1978:67
i McCracken:88). Alle de kulturelle kategorier er således legemliggjort i bestemte
forbrugsgenstande, og det er via ejerskabet og anvendelsen af disse, at forbrugeren
klassificerer sig selv og kommunierer sine kulturelle faktorer til omverdenen (McCracken
1988:75). Forbrugsgenstande kan netop anvendes til at udtrykke en forskel mellem to
kulturelle kategorier i et samfund, fordi de er indkodet indforståede sociale principper, der
indikerer, hvordan de adskiller sig (McCracken 1988:76)

Imidlertid nøjes forbrugsgenstande ikke blot med at gengive kultur: De styrer den også
(McCracken 1988:132). Forbrugsgenstande optræder som styrende forandringsagenter på to
gensidigt supplerende måder:
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1) De mangfoldige forbrugsgenstande kan kombineres på kryds og tværs til at skabe nye
kulturelle koncepter og kategorier. Individer og grupper får hermed mulighed for at
eksperimentere kreativt med den eksisterende kultur og finde nye måder at forme
identiteten på.
2) Grupperinger kan via forbrugsgenstande indgå i interne og eksterne dialoger omkring
genstandenes iboende kultur. Dette giver mulighed for at forandringer kan debatteres,
fastslås og vokse (ibid:135).

Som nævnt er Douglas Holts kultursyn i høj grad inspireret af McCrackens. For en kort
bemærkning skal det dog understreges, at Douglas Holt ikke tillægger forbrugsgenstande
nær så stor betydning som McCracken gør. Bl.a. argumenterer Holt, at forbrugsgenstande
alligevel forbruges forskelligt alt efter hvilke kulturelle faktorer, forbrugeren er under særlig
indflydelse af. Douglas Holt forlader derfor faktisk stort set det traditionelle fokus på
forbrugsgenstande og retter i stedet blikket imod dét, han kalder ”mytemarkeder”. Ifølge
Holt er det nemlig via myter og ikke forbrugsgenstande i sig selv, at vi indgår som
medlemmer i en kultur. Ifølge Douglas Holt er myter ” (...) the primary medium through
which we participate in the nation’s culture”. Myter er således en indgang til et samfunds
kultur, og opleves igennem historier (Holt 2004:60). Når vi gentagne gange forbruger et
produkt, udlever vi de myter, der knytter sig til brandet. Kulturelle identitetsbrands
konkurrerer derfor på mytemarkeder, og ikke produktmarkeder. Brandet skal nemlig ikke
opbygges omkring et produkt, men omkring en myte (Holt 2002). Kulturel branding handler
altså ikke om at identificere det publikum, et givet produkt bedst retter sig imod, men
derimod at identificere det rette mytemarked for brandet og dets produkt (ibid).

I dette speciale vil jeg dog ikke afskrive forbrugsgenstandes grundlæggende betydning for et
brand. Dette fordi brandet og dets myte jo netop legemliggøres via genstanden, og
genstandens art derfor nødvendigvis må have de nødvendige karakteristikker for at kunne
bære myten. Specialet anlægger derfor en gylden middelvej mellem McCracken og Holt: Jeg
antager, at genstande og myter er gensidigt supplerende i en brandingproces: Genstanden
får sin værdi fra den myte, der knytter sig til brandet bag genstanden – og myten
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konkretiseres og overføres til forbrugeren, når denne forbruger genstanden, som myten
ligger implicit i.
I både Holts og McCrackens slipstrøm erkender jeg ligeledes, at både myter og
genstande er bærere af kulturel mening. Da mening imidlertid er socialt konstrueret med
afsæt i konstruktørernes kulturelle referenceramme, vil den dog blive fortolket forskelligt alt
efter hvilket segment, der forbruger den. Uanset om meningen optræder i en myte eller i en
konkret genstand.

4.3 Babykulturen og Børnebranchen
Børn som ’Det Forlængede Selv’?
I 1988 præsenterede Russel Belk sin teori om ’det forlængede selv’ (The Extended Self).
Teorien var et nyt perspektiv på selvet i forbrugssammenhæng, og indtog dét synspunkt, at
mennesker opfatter deres ejendele som et udtryk for deres identitet – og dermed som en
del af eller en forlængelse af dem selv (Belk 1988:139): ”(…) Our accumulation of possessions
provides a sense of past and tells us who we are, where we have come from, and perhaps
where we are going” (ibid:85). Således fungerer forbrugsgenstande som påmindelser og
bekræftelser af vores identitet, og identiteten bæres faktisk ofte mere af forbrugsgenstande,
end af individet selv (ibid).
Imidlertid begrænser ’det forlængede selv’ sig ikke kun til forbrugsgenstande og
personlige ejendele. Ifølge Belk kan forlængelsen af identiteten også involvere andre
mennesker, steder og gruppeejendele (ibid:140). Børn er i den forbindelse et særligt udtalt
eksempel på en forlængelse af selvet: Belk argumenterer nemlig for, at vi naturligt opfatter
vores børn som vores ejendom via vaner, der er nedarvet gennem generationer:
Forældrene ’giver dem væk’ til ægteskab, samfundets regler og love italesætter børnene
som forældrenes ejendom, forældre har lovmæssigt råderet over børnenes tilværelse til de
fylder 18 år, og børn behandles som en ejendom i eksempelvis skilsmissesager. En anden
faktor for forældrenes opfattelse af børnene som en forlængelse af selvet er ifølge Belk, at
børn og børnebørn er det tætteste, det almene menneske kommer på udødelighed – og en
sådan levende arv ofte er en meget ønsket og skattet forlængelse af selvet (Ibid:156)
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Børn er således en udtalt forlængelse af forældrenes identitet, og forældrene udtrykker
den identitet de ønsker for deres børn igennem forbrugsgenstande til barnet (Ibid:148).

Russel Belks teori om det forlængede selv er ikke sluppet for kritiske øjne. Bl.a. kritiserer
professor i antropologi, Joel Cohen, at konceptet ’the extended self’ i både teoretisk og
operationel henseende er for udefineret og mangler forklaringskraft. Dette fordi der ikke
gives nogen retningslinjer for at vurdere, hvornår en genstand fungerer som en decideret
forlængelse af identiteten, og hvornår en genstand blot er vigtig, men ikke betragtes som en
del af selvet (Cohen 1989:125-128). Cohen kritiserer ydermere konceptet for ikke at bidrage
med retningslinjer for, hvordan man afgør, hvorvidt en genstand er en forlængelse af selvet
(ibid). Slutteligt kritiserer han også konceptet for at ikke at bevise, hvorvidt og hvordan en
genstand bidrager med værdi, blot fordi den angiveligt udgør en forlængelse af selvet (ibid).
Cohen afviser dog ikke teorien som betydningsløs, men han anbefaler, at man som
forsker er påpasselig med at anvende teorien som forklaringsgivende. I stedet kan man
anvende konceptet som et ’meta-koncept’, der refererer til en mere generel måde at tilgå
identitetsskabelse på (ibid:128).

I specialet indgår Belks teori om det forlængede selv som en overordnet indramning af
forældrenes adfærd som forbrugere og deres adfærd som forældre og mennesker (Belk
1988:160). Dette spiller sammen med specialets formål, hvori det netop er vigtigt for mig at
forstå den bredere helhed i forældrenes livsprojekter og identitet frem for et snævert fokus
på forbrugeradfærd. Jeg anvender således Belks teori (muligvis med Cohens misbilligelse)
som en overordnet forklaring på motivationen for forældrenes ageren, opfattelser og
forbrugspraksis mv. overfor deres børn.
Jeg er dog opmærksom på kritikken af Belks teori, og er også yderst påpasselig med ikke
ukritisk at antage, at enhver tilfældig forbrugsgenstand eller ejendel er en forlængelse af
identiteten.
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Babykultur og forældreskabets kulturelle udvikling
De seneste par årtier har en ny tendens bredt sig i forbrugerøkonomien: En tendens hvori
børnebranchen åbenlyst markedsfører sig overfor småbørn og deres forældre (Maudlin et al
2012:212).
Professor i sociologi, Allison Pugh, argumenterer i den forbindelse for, at forbrug er
begyndt at dominere barndommen, og har etableret et nyt kulturelt miljø. Dette
miljøfællesskab er ikke et forbrugsfællesskab i traditionel betydning, men nærmere et
forestillet samfund, hvor ’forældreskab’ er indgangsbilletten til et kulturelt fællesskab med
bestemte (normative) forventninger, værdier og holdninger til det forbrug, som knytter sig
til børnene: Hvad forældre skal give deres børn, hvad børn behøver og hvad dét at have eller
ikke have betyder (Pugh 2009:5). Retorikken i denne babykultur er således, at ”gode”
forældre køber de produkter og services, der kan sikre deres børn tryghed og succes i
samfundet (Maudlin et al:213).
Tendensen har blandt andet fået journalisten Gregory Thomas til at udråbe
fænomenet ’babykultur’ (2009) (ibid). Denne tilgang til småbørn og deres forældre
eksisterede ifølge Thomas ikke engang for 20 år siden: Dengang anså erhvervslivet og
samfundet generelt direkte markedsføring overfor letpåvirkelige småbørnsforældre som
værende uetisk, og der herskede en forestilling om, at materielle goder til småbørn udover
de mest basale fornødenheder, var unødvendigt (ibid). I forlængelse af denne retorik
beskriver Thomas nutidens børn og forældre som uskyldige ofre i markedsføringens
skruppelløse hænder, hvor frygten for ikke at leve op til termer om ’den gode forælder’
ansporer forældrene til at købe diverse forbrugsgenstande- og services (ibid).

Thomas er blot én af flere, som de seneste år har framet forældre og børn som ofre (ibid).
Allison Pugh kaster dog flere perspektiver på motivationen bag forældres forbrug: Hun
fremhæver eksempelvis, at en typisk antagelse blandt eksperter og teoretikere er, at
forældre og børn forføres af tidens marketing, hvor forældrenes forbrug primært bunder i en
succesfuld forførelse, hvor forældre tror på forbrugsgenstandens påståede værdi for deres
børn. Andre mener, at forbrug er et symbolsk sprog og en social praksis hvorigennem folk
udveksler meninger og opbygger relationer via genstande. Nogle siger, at forældres forbrug
er et forsøg på at styrke de emotionelle bånd til børnene, som ellers er blevet skrøbelige på
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grund af længere arbejdstider, øget selvstændighed, høje skilsmisserater etc. Og andre igen
mener, at forældrenes forbrug er et konkurrencepræget forsøg på at forme deres børns
klassespecifikke smag og status, og give dem socioøkonomiske fordele (Pugh 2009:15).
Fælles for disse antagelser er, argumenterer Pugh, at forbrug er blevet en
grundlæggende del af den måde, hvorpå forældre plejer og udvikler relationen med deres
børn (ibid).

For at opnå en bredere forståelse for nutidens forældreforbrug, vil jeg kaste et blik tilbage på
den omvæltning forældreskabet har oplevet de seneste 20-30 år (Pugh 2009:18):
Først og fremmest har perioden været præget af en demografisk tendens til, at der
fødes færre børn. Ydermere er gennemsnitsalderen steget, så forældre er ofte er mere
etablerede end tidligere (ibid). Dette kombineret med relativ velstand og et stigende
individualitetsfokus i perioden resulterede i, at især middelklasse-forældre begyndte at
fokusere på at kultivere deres børn ved bl.a. at fremhæve og kanalisere deres individuelle
talenter (ibid): ”These practices relied upon new ideas of children, who went from being
economic contributors to the household to priceless individuals defined as not-yet-adults,
whose primary task was their own development” (ibid:20). Pointen her er, at
middelklassemødre via dyrkelsen af deres børn skabte en ’spædbørnskult’. Denne indebar
en retfærdiggørelse af moderskab som identitetskappe for mødrene, der ellers befandt sig i
en klemme mellem tidens feministidealer og ønsket om at blive mor (Taylor 2003:323). I
slipstrømmen heraf opstod ideologien om moderen som ”(…) focused, dedicated, childcentered, self-sacrificing, and, not coincidentally, expensive” (Pugh 2009:21). Tendensen
bredte sig siden hen til resten af samfundet (ibid).
En central pointe i tidens udvikling er, at moderskab overgik fra at foregå via sociale
relationer med mennesker til at blive udlevet via sociale relationer som baserede sig på
forbrugsprodukter, services og brands (Taylor et al 2004:323). En anden vigtig pointe i
forældrenes forbrug var, at den blev anvendt til at skabe og vedligeholde deres sociale
identitet og relationer, og til at skabe værdifulde identiteter for sig selv og deres børn
(ibid:7). Genstande som tøj og mad udviser nemlig ikke blot status, men vækker også en
vigtig følelse af tilknytning. Markedskulturen skabte således ikke kun vertikale bånd mellem
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voksne og børn, men også horisontale bånd mellem børn og børn og forældre og forældre
(Pugh 2009:16 og 18). Dette kan også bidrage til forklaringen på, hvorfor markedskulturen
har fået så stor indflydelse: Herigennem har børn og deres forældre lært, hvordan og hvorfor
man forbruger – og forbrug bliver en naturlig del af forældreskabet og barndommen
(Maudlin et al 2012:213).

De kulturelle praksisser, trends og udviklinger, der har præget moderrollen de seneste 20-30
år, og som jeg netop har opridset, fokuserer primært på den måde, hvorpå mødre har
udøvet indflydelse på, formet og agerer i en forbrugerkultur. Dermed erkender jeg
forældrenes egen investering i forbrugerkulturen, og vælger derfor ikke at indgå yderligere i
de defensive teorier og synspunkter, der fremstiller forældre og børn som ’ofre’ for
markedsføring.
Med udgangspunkt i den udvikling, moderskabet har gennemgået, er jeg derfor i
specialet bevidst om at småbørnsmødre lever i en kultur, som definerer, erkender og
fremhæver forbrug som en vigtig del af tilværelsen.

Antibrandingfænomenet i et forældreperspektiv
Ifølge Douglas Holt er ethvert brandingtiltag i vores forbrugersamfund i nyere tid blevet
mødt af modstand (Jf. afsnit 4.2). Denne modstand består af ’anti-kulturer’, som samler sig
ud fra idéen om, at virksomhedernes brandingtiltag har fostret en socialt destruktiv
forbrugerkultur (Holt 2002:88). Denne modstand er ifølge Holt ikke blot et sporadisk,
overfladisk teenageoprør, men derimod en velvoksen social bevægelse, som selv store
brands i erhvervslivet som Nike, Coca Cola og McDonalds må tage alvorligt (ibid:70).
Antibrandingbevægelsernes voldsomme respons er ifølge Holt fremprovokeret af de
postmoderne brandingpraksisser (jf. afsnit 4.2) (ibid:71), der efterhånden fremstår som
uautentiske for forbrugerne. Antibrandinbevægelserne fokuserer bl.a. på, hvad branding gør
ved kulturen, og har også sat tiltag som CSR og politik på erhvervslivets dagsorden (Heding et
al 2009:224).
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Som modtræk er forbrugerne derfor begyndt at nedbryde markedsføringens hidtidige høje
succesbølge ved at søge sociale rum, hvori de kan producere deres egen kultur langt væk fra
dén, der påduttes dem af markedet (ibid).
En udbredt antagelse er i den forbindelse, at forbrugerne er ved at frigøre sig fra
markedskræfternes kulturelle autoritet. Dette vil ultimativt betyde enden på markedsføring
og branding. Den vil uddø under de postmoderne forbrugeres øgede selvproducerende og
fragmenterede forbrugspraksisser (ibid:72). Holt dog kritiserer denne antagelse: Ifølge ham
vil udviklingen af denne nye forbrugerkultur ganske rigtig betyde undergangen af
postmoderne brands værdi, fordi de med udgangspunkt i de brandingteknikker, de anvender,
vil blive vurderet som falske og hykleriske fordi de udtrykker nogle idealer, der ligger langt
fra deres materialistiske handlinger – og fordi de snylter på andres kulturelle arbejde alt
imens de søger at overbevise forbrugerne om, at brandet står for noget i sig selv (ibid:87-88).
Morgendagens vindere vil jeg komme nærmere ind på i næste afsnit, men kort sagt vil de,
ifølge Holt, bestå af brands, der forstår at positionere sig som en værdifuld del af en kultur
(ibid).

I forhold til modstandsbevægelser i et forældreperspektiv har professor i sociologi, Allison
Pugh, konkluderet ud fra en række undersøgelser, at forbrugsfesten også møder modstand
indenfor forældre-segmentet. Det kommer dog ikke decideret til udtryk i organiseret
modstand, men derimod i holdninger og opfattelser til forbrug, som cirkulerer blandt mange
forbrugerformer, herunder forældre. En generel tendens er, at forældre føler stærke
kulturelle sanktioner mod overforbrug: Kritikken lyder blandt andet på, at materialismen
fører til forkælede, materialistiske børn, at nutidens markedsføring sender et grimt signal
med dens aggressive taktikker og griske værdier, og at vores børn ikke på længere sigt har
gavn af, at vi spilder verdens resurser (Pugh 2009:85).
Forældre synes dog at være fanget mellem to modstridende kulturelt forankrede
edikter: De balancerer nemlig på en knivsæg i forhold til, hvad der er for lidt og for meget. På
én og samme tid føler forældre nemlig et samfundspres for, at give deres børn det bedste de
kan, for at kultivere deres børns evner og talenter og opfylde deres behov for at sikre dem
en tryg og glad barndom – kontra en generel foragt for visse forbrugsmønstre. Tendensen er
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nemlig, at forældre ikke ser ned på forbrug i sig selv: De ser ned på ’forkert’ forbrug. Forbrug,
som ikke lever op til deres egen smag og standarter.
Sagen er dog den, at en forælder med høj indkomst eksempelvis kan opfatte en
forbrugsgenstand som billig, kommerciel eller usmagelig, mens en lavindkomstforælder
opfatter selv samme ting som værende udmærket. Holdningerne synes at være kulturelt
betingede, konkluderer Pugh (ibid:86). Der ligger således en ulmende kulturel spænding
internt i forældregruppers forskellige forbrugspraksisser.

Markedskarakteristik: Børnebranchens vilkår
Igennem de seneste tre årtier er mellem 55.000 og 65.000 børn blevet født i Danmark hvert
eneste år1. Deres forældre udgør en omfattende, købekraftig og købevillig forbrugergruppe,
og markedet for babyudstyr- og tøj har især i de senere år oplevet en generelt kraftig vækst i
både indtjening og omsætning2. I 2007 brugte danskerne således mere end dobbelt så
mange penge på deres nyfødte end i år 2000 (Pedersen et al 2007:140), og ifølge Retail
Institute Scandinavia omsatte den danske babyudstyrsbranche i 2011 for 2,1 milliarder
kroner i (Taylor 2013).
Småbørn og deres forældre interesserer derfor et væld af virksomheder med forskellige
brands, baggrunde og produkter: Lige fra Arla og Nestlé (modermælkserstatning) til Burberry,
H&M og Noa Noa (børnetøjskollektioner), BabySam og Ønskebørn (babyudstyr), Pigeon og
MAM (flasker og sutter), Odder og Emmaljunga (barnevogne), Libero og Pampers (bleer) og
mange, mange andre, hvis nytteværdi er meget lig hinanden.

På markedet for tilbehør til småbørn findes tre store landsdækkende kæder, som forhandler
børneudstyr- og tøj: Ønskebørn, Kære Børn og BabySam. Derudover findes på landsplan en
lang række mindre, uafhængige forretninger og forretningskæder, som forhandler
børneudstyr, samt butikker på Internettet. En stor andel af supermarkeder og varehuse har
også et sortiment indenfor markedet. Ydermere har flere relativt stærke brands også slået

1

Se litteraturhenv., fodnote 1
Eks. har børnebrands som Lego Wear, POMPdeLUX, Melton, Molo Kids og Brands4Kids oplevet millionvækst i
både omsætning og indtjening. Se litteraturhenv., fodnote 2.
2
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sig på en sekundær niche af børneudstyr- og tøj: Eksempelvis Lego, H&M og Ikea (Pedersen
et al 2007:140).
Generelt er markedet præget af et væld af virksomheder. I 2014 berettede
brancheorganisationen Dansk Mode & Tekstil, at især nye brands indenfor børnetøj skyder
op3. Det var også en generel tendens i årene 2005-2008, hvor antallet af specialbutikker med
børnetøj steg med 72 procent (DMogT:2010).
Markedet er generelt i økonomisk vækst. Dog har ikke alle brands oplevet fremgang:
Eksempelvis måtte det miljøprisvindende brand Katvig dreje nøglen om i 20134, og landets
største babykæde, BabySam stod i 2014 med et chokunderskud på 590 millioner kroner5

Som nævnt har børneudstyrsbranchen overordnet en købestærk guldkalv i stalden og
løbende tilførsel af nye, små ’kunder’. Alligevel står branchen overfor særlige udfordringer.
Først og fremmest er fødselstallet faldende: I 2013 kunne danskerne ifølge Danmarks
Statistik præstere det laveste fødselstal i 15 år6. Som følge heraf konkluderede
brancheforeningen Dansk Mode & Tekstil, at den skrumpende målgruppe og den finansielle
krise tilsammen udgjorde en bitter cocktail for børneudstyrsbranchen (DMogT:2013).
Antallet af børn og børnefamilier vil nemlig falde de næste år, imens konkurrencen blandt
virksomhederne, og kampen om kunderne bliver heftigere.

Endnu en faktor i forbrugernes forhold til markedet er, at forbrugernes tillid til branchen
som helhed er dårlig. Imens Forbrugerstyrelsens ForbrugerForholdsIndex viser, at der
gennemsnitligt er sket en jævn forbedring af forbrugernes vurdering af forholdene blandt
traditionelle markeder i Danmark (Pedersen et al 2007:17), så ser det helt anderledes ud i
børnebranchen: Markedet for børneudstyr- og tøj ligger nemlig konstant i den nederste

3

Bl.a. udvider børneskomærket EN FANT med en tøjkollektion. Bestsellers børnetøjsmærke Name It barsler
også med et nyt brand. Se litteraturhenv., fodnote 3.
4
Katvig vandt i 2013 Miljøministeriets miljøpris. Samme år blev virksomheden indstillet til Nordisk Råds Pris for
Natur og Miljø som første tøjmærke nogensinde. Få måneder senere begærede Katvig sin konkurs med et
underskud på 1,8 millioner kroner og en halvering af egenkapitalen. Se litteraturhenv., fodnote 4.
5
Se litteraturhenv., fodnote 5.
6
Se litteraturhenv., fodnote 6
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halvdel af FF-indekset fra 2004-20097, og i 20078 endte markedet på den tredjelaveste
tillidsværdi blandt 51 markeder.
Forbrugernes tillid til en troværdig og dækkende markedsføring ligger desuden under
gennemsnittet i forhold til de øvrige markeder (ibid:142).
Endvidere viste undersøgelsen fra 2007, at forbrugerne ikke oplevede, at den service de
modtog af forhandlerne i forbindelse med deres forbrug af børneudstyr svarede til det
serviceniveau, de ønskede og forventede (ibid:128). I en uddybende kvantitativ undersøgelse
foretaget af Forbrugerstyrelsen (2007) vægtede småbørnsforældre især tilgængelig og
grundig information om produkterne. Intet mindre end 99 procent svarede også, at de
vægtede kvalitet over pris, når det gjaldt udstyr- og tøj til deres børn (ibid:142).
I 2012 gennemførte innovationsnetværket Service Platform en undersøgelse om
forældres købsvaner i forhold til produkter til deres børn. Undersøgelsen viste, at to ud af
tre danske forældre gerne vil købe bæredygtige produkter til deres børn, men at
forhandlerne skubber kunderne fra sig ved at kommunikere uklart om, hvad de står for, samt
springer kundevejledningen over (DMogT:2012(b)).

De førnævnte data viser, at der eksisterer et generelt misforhold mellem de ønsker og behov,
forældrene har til branchen, samt deres villighed til at forbruge – kontra en overordnet ringe
forbrugertillid til forhandlerne i branchen.
De specifikke og dybereliggende årsager til dette misforhold fremgår dog ikke i de
eksisterende data på feltet – ej heller en løsning på problemet. Derfor anvender jeg selve
konstateringen af misforholdet som en anledning til at anlægge et nyt, løsningsorienteret
brandingperspektiv på børnebranchen og dens forbrugere: Nemlig Douglas Holts kulturelle
brandingtilgang.

7

Forbrugerstyrelsens seneste måling af børnebranchen er fra 2009.
Specialet refererer til undersøgelsen fra 2007, da denne er mest fyldestgørende i.fh.t. at fremlægge de
enkelte parametre og delresultater.
8
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4.4 Kulturel Branding
Definitionen af et brand
Ifølge Douglas Holt opstår et brand når: ”(...) various “authors” tell stories that involve the
brand” (Holt 2004:3). Jf. Holt består et brand altså primært af historier og sekundært af
fysiske udtryk og umiddelbare opfattelser og forventninger. Et brand skabes, når det fyldes
med meningsgivende historier, som primært fortælles af virksomheden, industrikulturen,
kritikere, markedsføringsfolk og forbrugere: ”As these stories collide in everyday social life,
conventions eventually form. (…) Most often (…) several different stories circulate widely in
society. A brand emerges when these collective understandings become firmly established”
(ibid). Stærke brands får altså deres styrke fra en kollektiv forståelse, som opstår, når
brandets historier bliver konventionelle: Når de konstant reproduceres, bekræftes og
behandles som sandheder i dagligdags interaktioner (ibid).
Holt adskiller sig hermed fra den typiske tilgang, der bl.a. anser brandet som værende et
psykologisk fænomen, hvis eksistens ligger i den enkeltes opfattelse (ibid).

Fra brand til identitetsbrand og kulturelt ikon
Ifølge Holt vil postmoderne brands have ringe værdi i fremtiden. Dette fordi de afhænger så
meget af andres kulturelle arbejde, samtidig med at de desperat forsøger at holde på, at
brandet står for noget originalt i sig selv. Udviklingen peger på, at forbrugerne i stigende
grad gennemskuer og tager afstand fra den slags markedsføring (Holt 2002:87). I en verden,
hvor forbrugere generelt bliver mere og mere skeptiske omkring virksomheders motiver og
forretningspraksisser ligger forcen derfor i at efterleve brandets egen ideologi, frem for at
fremture med en ideologi, som ikke matcher virksomhedens handlinger (Holt 2010: 62-63).

Ifølge Holt udgør nutidens og fremtidens største værdi for brands deres
såkaldte ’identitetsværdi’: “The aspect of a brand’s value that derives from the brand’s
contribution to self-expression” (Holt 2004:11). Det vil altså sige, at forbrugere tager brands
til sig, som repræsenterer de idealer og dermed det ideologiske selvbillede, forbrugerne
ønsker. Ved at indeholde historier, forbrugerne finder værdige, anvender forbrugerne
brandet som et middel til at udtrykke, hvem de ønsker at være (Holt 2004:3-4). Brandet
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bliver dermed dét, Holt kalder et ’identitetsbrand’: Et brand hvis værdi for forbrugerne
primært stammer fra dens identitetsværdi (ibid:11)

De mest succesfulde identitetsbrands opnår status som ’ikoniske brands’: Et ikonisk brand er
“an identity brand that approaches the identity value of a cultural icon.” (ibid:11), altså et
brand som er et udtryk for særlige værdier i en kultur, og hvis identitetsværdi nærmer sig
samme højde som et ’kulturelt ikons’ (se figur 3).
Kulturelle ikoner er altså brands, der på én og samme tid har opnået en højere enhed i
form af både at være et kulturelt ikon OG et identitetsbrand (ibid:4).

Figur3: Eksempler på identitets- og ikoniske brands, som har opnået status som kulturelle ikoner (Holt 2004:4)

Folk identificerer sig stærkt med kulturelle ikoner, som Holt generelt betegner som: ” (...)
exemplary symbols that people accept as a shorthand to represent important ideas. The crux
of iconicity is that the person or the thing is widely regarded as the most compelling symbol
of a set of ideas or values that a society deems important” (ibid:1). Kulturelle ikoner
repræsenterer således via sine særlige ideer eller værdier en betydning i folks hverdag.
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Ifølge Holt fungerer ikoner som ”samfundets fundamentale kompasnål” (ibid:1), det vil sige
meningsgivende holdepunkter, som kontinuerligt gentages i underholdning, journalistik,
politik og reklameverdenen (ibid).

Ikoner adskiller sig fra den enorme masse af kulturelt indhold ved at repræsentere en
historie – en slags identitetsmyte. Denne myte er en simpel historie, som tilbyder en løsning
på eller adresserer kulturelle spændinger (ibid:2 og11): ”Icons have extraordinary value
because they carry a heavy symbolic load (…). Icons perform the particular myth society
especially needs at a given historical moment” (ibid:2). Forbrugerne anvender altså denne
symbolrige myte til at adressere de identitetsønsker og bekymringer, de præges af i den
respektive kontekst. Identitetsmyter er altså ikke konkrete udtryk for modtagernes identitet,
men bidrager nærmere med imaginær inspiration. De hjælper med at lappe
bekymringshuller og bidrager med at skabe et mål i forbrugernes liv og at cementere deres
ønskede identitet (ibid:8).

Ikoniske brands fungerer således som kulturelle aktivister: De vækker ikke blot følelser,
personlighedstræk eller slår sig på funktionelle fordele, men tilskynder derimod folk til at
genoverveje ellers accepterede forestillinger om dem selv: ”What makes these brands so
powerful is that they become collectively valued in society as a widely shared symbol of a
particular ideology for at segment of the population.” (Holt 2010:189). Mytens værdi ligger
altså i dens forenelighed med samfundets identitetsønsker: Ideelt vil forbrugerne nemlig
anvende brandet i deres egen identitetsiscenesættelse i dagligdagen til at opleve og
udtrykke den ideologi, brandet står for. Og når forbrugerne således anvender myten i deres
identitet, smeder de et stærkt tilhørsforhold til brandet (Holt 2004:9).
Efterhånden som brandet udfolder sin myte og forbrugerne oplever og deler denne, vil
forbrugerne opfatte myten som iboende i brandets dele som navn, logo mv. Brandet bliver
hermed en legemliggørelse af myten (ibid:8). Styrken heri er, at den myte som forbrugerne
anvender til at cementere deres identitet, også vil kaste sin identitetsværdi på andre
aspekter af brandet: ” (…) the positive impact of high levels of identity value on conventional
brand metrics, sucs as percieve quality and association with key category benefits” (ibid:11).
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Det vil sige, at brandet bærer en ’kulturel glorie’, som får forbrugeren til at tiltro brandet
særlige funktionelle fordele såsom kvalitet, status eller lignende, som især er affødt af
mytens positive associationer (ibid:4).

Traditionel branding overfor kulturel branding
De færreste brands er identitetsbrands. Douglas Holt fremhæver i stedet tre
brandingtilgange, som primært dominerer markedsføringsverdenen. Når virksomheder
søger at opbygge et brand, trækker de gerne på én eller en kombination af disse tre tilgange
(Holt 2004:13):
1) Mind-share branding (den kognitive tilgang). Hovedprincippet er at udvikle
popularitet blandt forbrugerne og etablere brandet som et synonym med dets
produkt. Ydermere forstås brandet som et tidløst koncept, så når brandet har opnået
værdifulde associationer hos forbrugerne, skal der ikke ændres på noget. Kodeordet
er vedligeholdelse (ibid:27)
2) Emotionel branding (den emotionelle tilgang). Hovedprincippet er at opbygge
emotionelle relationer med kunderne. Tilgangen foreskriver blandt andet en stærk
ensrettet kommunikation internt og eksternt, således at forbrugerne vil få samme
emotionelle oplevelse af brandet uanset hvilken medarbejder, de kommer i kontakt
med (ibid:27)
3) Viral branding (den netbaserede tilgang. Også kaldet græsrods-branding, buzzbranding og ’cool-hunt branding’). Tilgangen er inspireret af 1990er-tidens stigende
brug af Internettet til massemarketing (ibid:28). Hovedformålet med tilgangen er at
få udenforstående, eksempelvis meningsdannende trendsættere, til at påvirke andre
til at værdisætte brandet (ibid:29).

Ifølge Holt bærer alle ikoniske brands de karakteristikker, som de konventionelle tilgange
beundrer: De vækker særlige, favorable associationer, de skaber omtale, og de har
kerneforbrugere med dybe emotionelle tilknytninger. Men som Holt påpeger: ” (...) these
observed characteristics are the consequence of succesful mythmaking, not the cause”
(ibid:35). Et ikonisk brand kan således ikke skabes med én af de tre nævnte konventionelle
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brandingtilgange. Bl.a. fordi de gængse brandingmodeller generelt ignorerer, hvordan
brands indgår i forbrugerens identitet: Et brands identitetsværdi nedgraderes derimod ofte
til en simpel, symbolsk badge, som forbrugeren kan påtage sig som et statussymbol.
Identitetsbrands skaber dog værdi på en anden og stærkere måde end andre typer brands,
og skal derfor styres på en anden måde (Holt 2004:4).

Den kulturelle brandingstrategis fire nøgler
Ifølge Holt kræver det en indgående viden om brandets og omverdenens kultur, for at kunne
styre en kulturel brandingstrategi. (Holt 2004:209). ’Kulturel viden’ omfatter større sociale
forandringer, som har indflydelse på det generelle samfund frem for mindre grupper og
enkeltpersoner. Derfor ser man som forsker på sociale kategorier som klasse, køn og
etnicitet i identitetskonstruktionen (ibid:210). Ydermere indebærer kulturel viden et holistisk
syn på mennesker, hvor forskeren søger at forstå, hvad der giver folks liv mening, frem for at
se dem som kunder (ibid). Sidst men ikke mindst indebærer kulturel viden, at massekultur
tilgås for dens identitetsværdi frem for dens trend- og underholdningsværdi (ibid:210).

Den nødvendige kulturelle viden til at kunne udvikle en kulturel brandingstrategi kan
opdeles i fire nøglestadier:

1) Klarlæg brandets kulturelle og politiske autoritet:
Identitetsbrands succes afhænger i høj grad af, om de forstår at anvende brandets historiske
værdi til at styre den mod den bedste fremtidige position. Denne ønskværdige position, og
dermed en høj grad af politisk og kulturel autoritet, opnås ved at fortælle historier, som
rammer plet i forhold til et segments identitetsønsker: ”When a brand authors myths that
people find valuable, it earns the authority to tell similar kinds of myths (cultural authority) to
address the identity desires of a similar constituency (political authority) in the future."
(ibid:211). Et identitetsbrand bliver således kendt for at fortælle bestemte historier, der er
nyttige i forhold til at adressere særlige sociale ønsker og spændinger – brandet skaber sig
med andre ord et omdømme, der gør den til et aktiv (ibid:66).
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Ifølge Holt består et brands aktiv af to komponenter: kulturel autoritet og politisk
autoritet. Den kulturelle autoritet er ”a brand asset based on the nation’s collective
expectations that the brand can and should author a particular kind of story” (ibid). Essensen
er, at brandet i kraft af én succesfuld myte opnår autoritet til fortsat at udbrede nye myter,
der rammer samme kulturelle perspektiv (ibid). Den politiske autoritet er brandets ret til at
italesætte politiske spændinger – igen i kraft af en succesfuld myte (ibid:125).
Identitetsbrands kan opnå succes, når brandet trækker på disse to typer autoritet, når
brandets myte løbende skal genopfindes (ibid:66).

2) Forstå forbrugernes identitetsprojekter:
I konventionelle brandingtilgange søger man at få indsigt i forbrugernes tanker og handlinger
for at finde ’sandheder’, brandet kan hægte sig på (ibid:211). Imidlertid er store myter
grundlagt i en empatisk forståelse for folks mest aktuelle ønsker og bekymringer – og disse
ønsker og bekymringer berører livet i en stor del af samfundet, fordi de er skabt af sociale
kræfter. Myter som giver genlyd udspringer fra en dybfølt forståelse for folks ambitioner på
jobbet, deres drømme for deres børn, frygt for teknologien, udfordringer med at opbygge
venskaber og så videre. Undersøgelser i den henseende må derfor ”(...) seek out the most
significant identity projects of existing and prospective customers, and identify the most
acute tensions that inflict these projects” (ibid:212).
Dermed handler det ikke om at identificere forbrugssandheder, men at undersøge de
identitetsprojekter hos mennesker, der bedst matcher brandets kulturelle og politiske
autoritet. Ikoniske brands adresserer nemlig eksistentielle emner langt ud over de gængse
fordele og adfærd, som relaterer sig til forbrugssammenhængen (ibid:212).

3) Fordyb dig i populistverdenen
Ifølge Holt er populistverdener: “(...) groups that express a distinctive ideology through their
activities. They are potent cultural sites because the public percieves that populist world
ideologies are authentic” (ibid:58) Hermed mener Holt, at populistverdener separerer sig fra
alt der hedder hverdagsliv, kommercielle holdepladser og elitens styring. Medlemmerne af
en populistverden deler ofte en særlig ethos – de handler, som de gør, fordi de ønsker det,
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ikke på grund af økonomi, status, magt eller lignende. Populistverdener opfattes som ‘folk
cultures’, fordi de fungerer frivilligt ud fra deres overbevisning, og ikke motiveres af
kommercielle eller politiske interesser (ibid).
Identitetsbrands opfinder sjældent deres myter selv. De låner fra og føjer elementer til
allerede eksisterende myter, der cirkulerer med afsæt i andre kulturelle produkter (Holt
2004:60). Råmaterialet til brandets myte finder det oftest i populistverdener, fordi
populisme trives på rendyrket overbevisning, og dermed opfattes som autentisk. Og det er
netop denne autencitet, der giver myten sin efterstræbte troværdighed. For at trække
populistverdenens autencitet, iboende idealer, hensigter og jargon ud, er det nødvendigt
med et indgående kendskab til den (ibid:213).
Populistverdener ligger ofte fjernt fra forbrugernes dagligdags tilværelse. Derfor er det
en særlig udfordring at skabe en myte, som er troværdig og tiltalende for både
populistverdenens medlemmer og udenforstående (ibid:152). Denne balancegang kan være
svær, dersom populistverdenens medlemmer og de udenforstående brandfølgere ikke
nødvendigvis kan lide hinanden. Ydermere kan populistverdenens medlemmer få aversioner
mod brandet hvis de føler, at det ’stjæler’ den samhørighed med populistverdenen,
medlemmerne ofte har kultiveret igennem årevis af dedikeret medlemskab (ibid:153).

4) Identificer potentiel kulturel modstand
Et ikonisk brand fungerer som kulturel aktivist i den henseende, at den søger at identificere
og respondere på opstående kulturel modstand og de mytemarkeder, der opstår omkring
disse modstandsgrupper (ibid:214). I forlængelse heraf må virksomheden løbende
undersøge, hvordan dens myte indvirker på kulturen, og hvordan forandringer i samfundet
påvirker brandmytens effektivitet (ibid:214).

Da jeg i dette speciale tager udgangspunkt i en hel branches muligheder for kulturel
branding, vil jeg ikke indsamle viden på alle fire stadier. Eksempelvis vil jeg ikke kunne afgøre
et brands kulturelle og politiske autoritet, men derimod blot tale mere generelt i forhold til
de muligheder, virksomhederne har på dette punkt. Af samme grund har jeg også kun ringe
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mulighed for at undersøge, hvordan et givet brands myte påvirker og påvirkes af en given
kultur.
Mit primære fokus vil derfor være at få indgående kendskab til stadie nummer 2, som
omhandler at skabe dybere forståelse for forbrugernes identitetsprojekter. Jeg vil også
kradse i overfladen på stadie nummer 3 i forhold til at pege på en mulig populistverden, som
kan bidrage med råmateriale til et brands mytedannelse ud fra én af de primære spændinger,
jeg observerer i min empiri.

At finde brandets rette mytemarked
Som nævnt er myten et identitetsbrands vigtigste aktiv, og derfor konkurrerer
identitetsbrands på mytemarkeder om at finde og genfortælle myter, der løser eller
adresserer kulturelle spændinger i samfundet (jf. afsnit 4.2). (ibid).
Det kan dog være svært at udpinde et mytemarked, for de står ikke stille. De
destabiliseres jævnligt af kulturelle forandringer, som nedbryder eksisterende myters værdi
og ansporer til skabelsen af nye myter. Ikoniske brands skal derfor ikke blot finde det mest
passende mytemarked – de er også udsatte under kulturelle skift, og må derfor skifte til et
nyt mytemarked, når muligheden byder sig (ibid:39). For at skabe identitetsværdi må myten
nemlig sætte ind i forhold til samfundsemner- og problemer i dens nutid (ibid:37). Et ikonisk
brand kan således kun forblive ikonisk, hvis det forlader sin gamle myte rettidigt og opfinder
en revideret version, der passer ind i det nye mytemarked (ibid:60).
Når disse kulturelle forandringer finder sted, falder brandet dog ikke tilbage til sit
udgangspunkt. Brandets myte mister værdi, men det kollektive minde om brandets myte og
hvad den betød for folks identitetsprojekter, eksisterer endnu. Dermed eksisterer loyaliteten
endnu, men den skal fodres på ny for at forny sin værdi (Holt 2004:152).

Et mytemarked udspringer fra tre komponenter: National ideologi, kulturelle spændinger og
populistverdener.
1) National ideologi: For at fungere må nationer nødvendigvis have moralsk konsensus:
Borgerne må identificere sig med nationen, acceptere dens institutioner og arbejde
for dens vedligeholdelse: ”This national ideology, a system of ideas that forges links
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between everyday life – the aspirations of individuals, families, and communities –
and those of the nation” (ibid:57). Nationer er altså bygget op omkring et sæt værdier,
der som moralske kodekser ansporer folk til at forfølge samfundets definition af
succes, status og respekt – både for sin egen, familiens og nationens skyld. Ifølge Holt
er nationale ideologier ofte et stærkt afsæt for myter, idet ideologier netop kommer
til udtryk i myter. Som eksempel peger Holt på de amerikanske myter om ’the
selfmade man’ (en ideologi om individuel, økonomisk succes), ’the melting pot’
(idealet om immigranters integration i samfundet) og ’frontline’ (nationens ideologi
om at overbevise resten af verden om det rigtige i dens idealer) (ibid).
2) Kulturelle spændinger: Borgere adopterer ikke blot en national ideologi, fordi de er
borgere – det kræver en indsats at opbygge denne identifikation. Ydermere er
nationale idealer en normativ model, som kan ligge langt fra forskellige borgeres
hverdagsliv. I forlængelse heraf kan der opstå spændinger, når folk har svært ved at
se, hvordan deres individuelle liv matcher de nationale idealer. Distancen mellem
ideal og realitet fungerer som en kulturel motor, der danner myter til at bygge broer
over kløften. Således er det kulturelle spændinger i den nationale ideologi, der
skaber mytemarkeder (ibid:58)
3) Populistverdener: Populistverdener leverer kildemateriale til myter. Forbrugerne af
de myter, identitetsbrands frembringer, er dog sjældent selv indbyggere i
populistverdenen. Myten giver dem nærmere en følelse af et tilhørsforhold til den,
og en forestilling om, at de kan bringe nogle af populistverdenens værdier ind i deres
egen tilværelse (ibid:59).
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Figur 5: Et mytemarkeds strukturelle opbygning (Holt 2004:58)

I dette speciale anvender jeg forståelsen for myters formål og mytemarkeders opbygning
som en nødvendig baggrundsviden for at gå ind i kulturel strategilægning. De tre
komponenter i et mytemarked – ideologier, spændinger og populistverdener – vil jeg derfor
komme nærmere ind på i både analysedelen og i resultatdelen.

Douglas Holts opskrift på en brandingstrategi
Ifølge Holt er nuværende ikoniske brands sædvanligvis opstået tilfældigt – altså uden en
decideret, bevidst strategisk styring mod deres særlige status. Holt har dog identificeret en
række principper, som alle nutidige ikoniske brands har udlevet. Ifølge Holt kan ikoniske
brands kun skabes, hvis de følger samme ’skjulte’, kulturelle strategier. Principperne
sammenfatter han i dét, han kalder ’den kulturelle brandingmodel’ (ibid:13 og 35).
Den kulturelle brandingmodel består af seks stadier, og foreskriver, hvordan en
virksomhed kan frembringe kulturel innovation som et strategisk værktøj til at opbygge
identitetsbrands (Holt 2010: 197). I specialet beskæftiger jeg mig primært med
brandingmodellens 1.-4. stadie. Modellens sidste to trin er mere specifikt
virksomhedsrettede, og vil derfor kræve en casevirksomhed for at få relevans.
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1) Kortlæg markedets kulturelle konventioner: Heri indgår en analyse af de ideologier,
myter og kulturelle koder, som anvendes af flest mennesker, for at bedre at kunne
skabe forbrugerværdi (ibid).

2) Identificer modbevægelser: Identificer de modbevægelser, der har potentiale til at
rykke konventionerne. Her skal brandet fokusere på de sociale forandringer, som får
forbrugerne til at ønske en ny ideologi eller føle ubehag ved den eksisterende. De
sociale modspil kan eksempelvis opstå ud fra et skift i teknologien, økonomien,
sociale strukturer, demografi, sociale bevægelser eller massemedier (ibid).

3) Skab viden om forbrugernes identitetsprojekter: Dette stadie handler om at opnå
forståelse for forbrugernes kollektive ønsker og bekymringer i relation med
førnævnte modspil. Hvilken ideologi reagerer forbrugerne imod? Hvilke ideologiske
muligheder ligger heri? (ibid:198).

4) Find relevant kildemateriale: I sin søgen på kildemateriale skal brandet ikke søge at
forudse fremtiden. Det skal derimod kigge bagud på eksisterende ideologier, myter
og kulturelle koder, som eksempelvis subkulturer og grupper allerede anvender, og
herfra trække materiale til at adressere den ideologiske mulighed (ibid).

5) Anvend kulturelle taktikker: Holt udpeger seks taktikker, som kan anvendes til at tilgå
en kulturel strategi (ibid). Da disse taktikker dog ikke umiddelbart indgår som en del
af specialet, har de ikke fået yderligere plads heri.

6) Læg en kulturel strategi: Kulturelle strategier er ifølge Holt detaljerede dokumenter,
som indeholder nuancerede beskrivelser af ideologien, myten og de bagvedliggende
kulturelle koder, brandet bygger på. Derfor kræver en kulturel strategi også, at
enhver komponent i brandet afspejler dette særlige kulturelle udtryk (ibid:199).
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5) ANALYSE
5.1. Introduktion til analysedelen
I dette afsnit introduceres den valgte analysestrategi- og fremgangsmåde. Desuden
analyseres de indsamlede data. Formålet med analysen er at identificere nogle af de
primære mønstre af underliggende kulturel mening i småbørnsmødrenes tilværelse –
herunder idealer, myter, spændinger og identitetsprojekter - for hermed at kunne pege på
strategiske muligheder for identitetsbrands i børnebranchen.

5.2 Den poststrukturalistiske analysestrategi
Analysestrategien er det perspektiv jeg vil anlægge på min databehandling (Esmark 2005:10).
I dette speciale tager jeg udgangspunkt i den poststrukturalistiske tilgang som beskrevet af
Douglas Holt (1997).

Eftersom Douglas Holt er specialets primære bidragyder, er det faldet naturligt også at lægge
hans tilgang over analysen. Dette valg har jeg dog ikke truffet ukritisk:
I gennemgangen har jeg fundet, at Douglas Holts poststrukturalistiske tilgang
indeholder både teoretisk og empirisk forankrede fordele. Eksempelvis fremturer den som
værende i stand til at koble kulturelle, historiske og sociale aspekter til individets livsverden,
hvilket netop er dét, jeg stræber efter at frembringe i min analyse (Holt 1997:334).
Ydermere arbejder jeg poststrukturalistisk ud fra en forestilling om, at individet altid er
formet, struktureret og konstitueret af et kulturelt og historisk spindelvæv af praksisser i
specifikke, situationsbestemte og interaktionsbestemte kontekster (Moisander et al
2009:336). Et menneske har altså ikke en medfødt stabil ’kerne’ som bestemmer dets moral
og adfærd – det er kulturelt konstrueret (ibid:337) Det betyder, at et menneske ikke er
ophavsmand til sin egen tale: den er derimod et produkt af tilgængelige kulturelle, historiske,
politiske, sociale og diskursive praksisser og normer (ibid:336). Eksempelvis skal
forbrugsgenstande og de praksisser, der knytter sig hertil forstås som flertydige symbolske
resurser, der giver individer på tværs af kontekster mulighed for at fortolke og anvende dem
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på forskellig vis (Holt 1997:334). I analyseprocessen betyder det, at sætte regelmæssigheder
under lup frem for individuelle refleksioner, holdninger og handlinger (ibid).

Douglas Holt peger på, at hans analysetilgang er tilpasset den postmoderne tilstand, som
typisk præger samfundene i vesten, og som konventionelle tilgange kan have svært ved at
favne (ibid). Det skal dog påpeges, at Holts poststrukturalistiske tilgang er udarbejdet i 1997.
Dermed har tilgangen til brands, forbrugere og forbrugerundersøgelser haft 17 år til
videreudvikling siden da. Desuden har perioden budt på et markant teknologisk skift,
dersom bl.a. Internettet, sociale medier og mobiltelefoner nu er hvermandseje. Dette har
ifølge flere teoretikere skabt en helt ny global kultur og bevidsthed og en mere
markant ’global interconnectedness’ end nogensinde (Hopper 2007:34-37). Hermed har
kulturelle strømninger som eksempelvis økonomiske, etniske, sociale og geografisk
forankrede kulturforskelle fået andre forudsætninger og muligheder (ibid).
Jeg søger bl.a. at undgå dette kritikpunkts implikationer ved at trække på Moisander et
als (2009) nyere tilgang til poststrukturalistisk kulturanalyse. Ydermere vil jeg påpege det
faktum, at Holt ikke har udarbejdet en slavisk opskrift på en poststrukturalistisk
analysestrategi eller model. Hans tilgang handler mere om, hvilke emner, aspekter og
tænkemåder i forhold til kultur, der er vigtigt at opnå viden om – ikke hvordan de konkret
skal analyseres (Holt 1997). Derfor overlades det til forskeren selv at udvikle en egentlig
analysefremgangsmåde.
I denne forbindelse har jeg valgt at støtte mig op ad en diskursanalytisk analysemetode,
samt at anvende aspekter fra Holts kulturelle brandingteori som struktur for analysen. Disse
vil jeg behandle i det følgende.

5.3 Analysemetode: Diskurser som kulturelle agenter
En poststrukturalistisk analyse vil ofte læne sig op ad en diskursanalytisk fremgangsmåde,
idet poststrukturalismen generelt arbejder ud fra erkendelsen af, at den sociale virkelighed
bygger på historisk symbolik lagret i diskurser (Esmark 2005:13).
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Generelt tilskrives diskursanalyse ofte både poststrukturalismen og
socialkonstruktivismen, hvorfor en sådan analytisk fremgangsmåde falder naturligt ind i mit
videnskabsteoretiske afsæt (Ibid:8).

Ifølge Daymon & Holloway fokuserer diskursanalytikere ”(…) on the production of social life
through language and social practice. This includes for example, how individual identities,
organizations, industries, communities and social contexts are created and maintained
through discourse.” (ibid:165). Dermed er diskurser ikke blot sprog: Diskurser konstituerer og
fastholder en særlig virkelighedsopfattelse via interaktioner mellem mennesker (ibid:165168). Derfor skal data, såsom interviews, blogs og observationer, ikke analyseres som
personlige og unikke fortællinger, men nærmere som et produkt af en diskursiv praksis,
hvori bestemte kulturelle meninger, narrativer og diskurser gøres tilgængelige (Moisander et
al 2009:342). Dette fordi forskellige diskurser skaber forskellige sociale virkeligheder
(ibid:338), og dermed også menneskets omstændigheder for at definere, hvad der er ’sandt’
og ’normalt’ (ibid:339).

I analysen betragter jeg derfor konstrueringen af en virkelighed via tekst (Daymon &
Holloway 2011:177). ’Tekst’ omfatter i denne forbindelse både verbalt og nonverbalt sprog
m.v. (ibid:165), og dataene tilgås som kulturel snak’ (jf. afsnit 3.3), hvorigennem kulturel
mening gøres tilgængelig (Holt 1997:336).
Denne kulturelle mening søger jeg at udrede ved bl.a. at se på de sociale og
institutionelle strukturer, kulturelle koder, magtforhold, verdenssyn og praksisser, der
konstruerer en bestemt virkelighed, og som eksempelvis kommer til udtryk i tekstens stil,
funktion, metaforer, kognitive processer, terminologier, bestemte udtryksmåder m.v.
(Daymon & Holloway 2011:173).

I analysen er jeg derfor mere interesseret i at finde mening i sprogstrukturer, samt udtryksog fortolkningsmæssige fællesnævnere og regelmæssigheder, end i enkeltstående nøgleord
og udtryk.
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5.4 Analysestruktur: En kulturel strategis 3 søjler
Som strukturmodel for analysen tager jeg udgangspunkt i de tre dimensioner, som alle udgør
hver sit aspekt i Holts model for at skabe en kulturel strategi: Kulturelle konventioner,
modbevægelser og forbrugernes identitetsprojekter.
Herunder vil jeg kort præsentere hver aspekts analytiske indhold, hvorefter jeg dykker
dybere ned i hvert enkelt punkt og analyserer dette ud fra den indsamlede data
sammenholdt med det teoretiske materiale.

1) Kulturelle konventioner
Her fremanalyseres de ideologier, myter og kulturelle koder, som kommer til udtryk
blandt småbørnsmødrene i de indsamlede data, og som tilsammen udgør et kulturelt
udtryk.
Som nævnt anvender ikoniske brands kulturelle udtryk til at skabe værdi – og denne
værdi stiger jo mere det kulturelle udtryk deles og forstås. Kulturelle konventioner
består ifølge Holt af kulturelle udtryk (jf. afsnit 4.4).

2) Modbevægelser
Dette stadie består af oplevelser, holdninger, opfattelser og følelser overfor sociale
forandringer, som får forbrugerne til at ønske en ny ideologi eller føle ubehag ved
den eksisterende.
Herigennem kan opstå en kollektiv (men ikke nødvendigvis bevidst eller organiseret)
modbevægelse, som har potentiale til at støtte op om en ændring af konventionerne
– og hvorved der åbnes op for et mytemarked.

3) Forbrugernes identitetsprojekter
Dette stadie handler ifølge Holt om at opnå forståelse for forbrugernes kollektive
ønsker og håb, og den måde hvorpå de anvender disse til at forme deres identitet (i
og med at forbrugerne former deres identitet ud fra, hvem de ønsker at være, og ikke
hvem de er).
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Identitetsprojektet er en væsentlig faktor i forhold til at kunne vurdere og fortælle
den rette myte.

Figur 6: De tre komponenter: Nøgleviden til et brands identitetsmyte. (Egen tilvirkning efter Holt 2010:197)

Analysen spænder således over de kulturelle overordnede ideologier og strømninger, der
danner rammen for småbørnsmødrenes tilværelse. Disse sammenholdes med de ængstelser
og spændinger, småbørnsmødrene oplever, samt deres identitetsprojekter- og ønsker. Dette
resulterer i retningslinjer for, hvilken slags myte og populistverden, der med størst mulig
succes vil kunne anspore småbørnsmødrene til at støtte et brands konventionsudfordrende
myte.

For ikke at forstyrre læserflowet i analysedelen fremviser jeg kun i begrænset omfang
deciderede tekststykker fra empirien. I stedet henviser jeg til belæg og eksempler i bilagene
via fodnoter. (henvisning i form af: ”Bilag nr; linjenr”)
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5.5 Kulturelle Konventioner: 1. analysedel
Introduktion til analysen af de kulturelle konventioner
I denne del fremanalyseres de ideologier, myter og kulturelle koder, som kommer til udtryk i
det indsamlede data, og som tilsammen udgør et kulturelt udtryk.
Ideologier er koncepter, vi tager for givet som sandheder, og som former hverdagslivet i
en bestemt retning. Myter er beretninger, der via metaforer og andre sprogudtryk konkret
udtrykker ideologiens budskab. I myterne ligger kulturelle koder, hvis mening er indforstået i
kulturen, således at mytens budskab optages ens blandt kulturens medlemmer.

Styrende ideologier og myter
Myten om ’Ønskebørn’
I empirien ses en forestilling og forventning om, at børn er et prioriteret tilvalg (Bilag2;3665).
Med det seneste halve århundredes præventive muligheder og indførelsen af fri abort i
1970erne (Sørensen 2011), repræsenterer de fødte børn for disse moderne forældre i høj
grad idealet - og myten - om det kontrollerede valg og tilstræbte ’ønskebarn’. Dette
fænomen omtales eksempelvis metaforisk i empirien i form af børn som værende et ønske,
der opfyldes i form af ’en gave’ fra ’storken’ (ibid)9.
Ydermere ses en tydelig og gennemgående vinkling på, at børnene har en stor og
nærmest altopslugende værdi for forældrene, hvilket igen understreger deres ønskebørnsstatus. Børnene beskrives eksempelvis som ”Alt, hvad der er fint og godt i livet”
(Bilag7;246), ”hun er i mit liv og altid, altid, altid i mit hjerte” (Bilag5;882) og ”meningen med
mit liv” (Bilag2;361).

I empirien fremgår at familien og børnene udgør en væsentlig og grundlæggende base i
mødrenes tilværelse både i ord og handling. Her lægges stærkt vægt på intimitet og nære
relationer mellem forældre og børn, og informanterne fører et liv, hvor det kommer til
udtryk i både ord og handling, at familiemedlemmernes tilknytning til hinanden spiller en

9

Storkefortællingen er i øvrigt en kulturel myte i sig selv (litteraturhenv., fodnote 9)
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stor rolle som tryghedsskaber i hverdagslivet10. En solid, rolig tilværelse med konkret tid til
emotionelt nærvær i hjemmet fremhæves således som ideel11.

Myten om ’Opdragelse’
Mødrene opfatter familien som et naturligt centrum, hvis opgave er at bidrage med en
grundlæggende socialisering af børnene12. Denne socialisering kommer eksempelvis til
udtryk i, at mødrene indprenter bestemte værdier i børnene. Disse værdier er ikke unikke og
individuelle, men har til formål at give børnene kompetencerne til at begå sig og spille
sammen med omverdenen (ibid). Med omverden menes de segmenter og samfundsgrupper,
forældrene stræber efter at opbygge eller fastholde en relation til13.
På den måde bliver børnene allerede fra de er helt små opfattet som familiens
repræsentanter, der skal ’opdrages’ til at udtrykke de værdier, forældrene finder ideelle.14.

Myten om ’Knofedt’ og ’Hygiejne’
I forlængelse af familien som centrum for barnets socialisering og emotionelle udvikling ses i
empirien bestemte forventninger til, hvilke standarter og krav, et hjem bør leve op til, for at
skabe ideelle rammer for familiens trivsel. Det handler både om det fysiske udtryk i form af
hygiejne og ryddelighed15, men også i form af at skabe faste rutiner omkring de praktiske
gøremål, for at skabe tryghed, ro og forudsigelighed i hverdagen16.

I forhold til hygiejne og ryddelighed udtrykkes forestillingen om disses
efterstræbelsesværdighed flere steder i empirien, eksempelvis under interviewet, hvor
Susanne siger, at hun ”skal” udføre praktiske gøremål og holde hjemmet rent (Bilag2;87).
Adspurgt til, hvorfor hun ”skal” opretholde denne standart, siger hun, at det handler
om, ”hvad andre tænker” og at hun ikke vil ”være flov over” at få uventet besøg (ibid).
Sammenholdt med de øvrige eksempler (se bl.a. fodnote 10 og 11), indikerer empirien, at
10

Eks: (Bilag5;53-55), (Bilag7;380-85), (Bilag2;51-55), Bilag2;485-90), (Bilag6;340-45), Bilag6;1923-25).
Eks: (Bilag2;131-34), ((Bilag2;280-90), (Blag5;1381-83), (Bilag2;228-40), (Bilag7;497)
12
Eks: (Bilag4;18-22 og 42-50)
13
Eks (Bilag3;16-25)
14
Eks: (Bilag2; 443-50), (Bilag6;1847-50)
15
Eks: (Bilag2: 212-15) og (Bilag3;9-10)
16
Eks: (Bilag2:199-22)
11
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den normative tilgang til hygiejne- og ryddelighed er et kulturelt og socialt forankret ideal –
en moralsk ansporing - som påvirker den enkelte. Hygiejne som et ideal er dermed ikke en
spontant opstået unik holdning hos et enkelt individ, men en tillært sandhed17. Hygiejne,
både i forhold til hjemmet og kroppen, kobles historisk sammen med sundhed, et godt
helbred og et oplyst, kultiveret samfund – altså en idealtilstand (ibid).

Myten ’Du bliver, hvad du spiser’
I empirien udviser mødrene generelt opmærksomhed på sundhed og valg af fødevarer i
både i sprog og handling (eks. Bilag2;652-675 og Bilag3;11-15). Dette fokus er kulturelt
forankret, og igennem historien har samfundet og subgrupper bekendt sig til diverse trends
og forestillinger om, hvad sundhed er og indebærer, og hvordan man demonstrerer social,
økonomisk og kulturel status via fødevarevalget. Der er således mange og skiftende
strømninger og forestillinger indenfor området18.
I empirien fremstiller mødrene i overvejende grad fænomenet sundhed som en pålagt
pligt, og ikke som et decideret frit valg19. Forestillingen er, at man bør gøre sig bekendt med
nuancerne om sundhed og kostvaner i samfundsdebatten, herigennem via medierne og
officielle anbefalinger. Undlades dette – eller formår man ikke dette i et omfang
omverdenen anser som tilstrækkelig - fremstår man som uoplyst, mindrebemidlet og
uddannet i mødrenes optik20.

I mødrenes tilgang til ’sundhed og kostvaner’ i hverdagen ligger dermed ikke blot et rent
somatisk rationale om at give kroppen den biologisk rette ernæring for at holde sig
levedygtig – der ligger også en stærk social og kulturel signalværdi i at genkende og vælge
de ’rette’ fødevarer21. For respondenterne handler denne signalværdi både om status, og
om at ’høre til’ i samfundet og gøre ’det rigtige’, således at man bidrager til at opretholde
samfundets vedtagne værdier (herunder livsstilsværdier som kostvaner og lignende) via
handlinger og holdninger (ibid).
17

Litteraturhenv., fodnote 17
Litteraturhenv., fodnote 18
19
Eks: (Bilag6;1242-50), (Bilag5:599-561).
20
Eks: (Bilag2;652-715)
21
Eks. (Bilag3;11-12, 26-27 og 76-77)
18
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Man bliver altså ikke kun, hvad man spiser i helbredsmæssig forstand, men også i
forhold til at fastslå sin sociale og kulturelle kapital.

Myten ’Klæder skaber folk’
Forbrugsgenstande - især tøj - udtrykkes i empirien som noget, der indgår som en naturlig
del af hverdagens overvejelser. For respondenterne er tøj ikke blot rent fysiologisk
nødvendigt, eller noget der cementerer bærerens placering i en kulturel kasse: køn, alder
osv.: Det fremstilles også som noget, der skaber tilhørsforhold til via genkendelighed (Eks.
Bilag 2;1020-1195). Som det fremgår af afsnit 4.2 anvendes tøjet også til at signalere, hvilken
gruppering man ønsker et tilhørsforhold til, dvs. hvem man gerne vil være.
På den måde bliver påklædningen en ritualiseret iscenesættelse af identiteten, og som
en forlængelse af selvet bliver barnet blandt andet en repræsentant for forælderens
tilhørsforhold, status og værdier (ibid). Forældrene indkøber tøj til børnene, for at placere
sig selv og deres børn i en tilknytning til en bestemt social eller kulturel kategori. Tøjet
fungerer her som en demonstration af ligesindede værdier og ’god smag’ (ibid). I
respondenternes handlinger, holdninger og forestillinger, lever myten og idealet om
at ’Klæder skaber Folk’ i udpræget grad. Det vil altså sige, at påklædningen er en stor del af,
hvordan individet iscenesætter og placerer dig selv i social forstand overfor sin omverden22 –
en omverden, der er bekendt med netop den symbolik og signalværdi, der ligger i bestemt
påklædning, fordi denne symbolik og signalværdi ikke afgøres af den enkelte, men derimod
på et mere kollektivt plan (ibid).

Myten om ’Den Sociale Arv’ og ’Det Uskyldige Barn’
Forestillingen om, at ’give og tage’ fylder meget hos såvel mundtlige som skriftlige kilder. At
give og tage kan i høj grad kobles sammen med forbrug, men i udtrykket ’give og tage’ hos
respondenterne, fokuseres imidlertid kun i begrænset omfang på forbrug og deciderede
forbrugsoplevelser. I stedet indebærer ’at give og tage’-sekvenserne en beskrivelse af en

22 Eks: (Bilag2;1090-1137) (Bilag2;1179-90)
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mere abstrakt udveksling af gensidig moral, værdier og følelser. Her kommer der således
nogle overordnede værdier, forestillinger og idealer til udtryk, som ikke er unikt for individet,
men som derimod er et udtryk for nogle samfundsværdier,-forestillinger,- og idealer.
Eksempelvis taler Fashionmom om at give sine børn selvværd og moralske holdninger
via opgaver og pligter (Bilag6;1145-50). Hun taler også om forestillingen om, at ’fratage
børnene noget’, ved ikke at sende dem ud til de faglærte pædagoger i daginstitution
(Bilag6;1891-1900). Blogsbjerg taler om at undertrykke uønskede sider af sig selv (følelser og
fobier), for ikke at præge barnet til at følge samme mønster, der anses for at være socialt
uacceptabelt, og om at beskytte barnet fra følelser, der anses som ’dårlige’ (Bilag7;283-87 og
390-405). Susanne inddrager bevidst Benjamin i madlavningen for at give ham
succesoplevelser og selvtillid, for ”(…) det er dét, jeg kan give videre til ham”, (Bilag2;380),
Line opdrager løbende på sin søn for at tilpasse ham sociale konventioner (Bilag4;44-50), og
Jeanet taler også om, at ’give’ børnene noget uspecificeret ’meget meget vigtigt’ i de
tidligste barndomsår via sin ageren som mor (Bilag2;421).

Der hersker altså en overordnet forestilling om, at forældrene kan fylde og tømme børnene
med værdier og holdninger via deres handlinger og ord – og at det derfor er af yderste
vigtighed bevidst at præge børnene med de værdier og holdninger, forældrene anser
som ’rigtige’. Denne tilgang læner sig blandt andet op ad en ideologisk forestilling om ’social
arv’ – en forestilling som opstod i 1960erne om, at børn overtager forældrenes viden,
holdninger og personlighedstræk, og dermed samme livsforudsætninger som forældrene.
Dette især i negativ forstand23. Mødrene søger derfor at gøre barnet til bærer af – eller
undlade at videreføre – egne værdier, karaktertræk og holdninger, ud fra idéen om ’den
sociale arv’ (ibid).
En anden ideologi som ligger bag forældrenes søgen efter at ’give og tage’ de rette
værdier, holdninger og handlinger til børnene, er, at barnets første år er en yderst skrøbelig
fase, hvor barnet er særligt modtageligt for traumer og grundlæggende emotionel
prægning24, og hvor det potentielt kan påvirkes i positiv eller negativ retning for resten af

23
24

Litteraturhenv., fodnote 23
Eks: (Bilag2;403-40).
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livet. Denne ideologi tager udgangspunkt i forskning fra midten af det 20. århundrede25, og
er siden da blevet integreret som en sandhed i det moderne samfund.

Myten om ’Den Gode Samfundsborger’
Respondenterne fremhæver nogle værdier, handlinger og livsstile som ’normalen’ ud fra et
samfundsfastlagt parameter, og de anser det som ønskværdigt at leve op til
denne ’normal’26.

Respondenterne fremstår bevidste om, at ’normalen’ fastsættes ud fra et slags kollektivt
parameter - og at de værdier, den indeholder, således ikke er unik for respondenten, men
udgør en slags social lim mellem individet og fællesskabet27. Hermed følger også en
erkendelse af, at man overlever socialt ved at tilpasse sig bedst muligt til disse normer (ibid).
Disse forventninger spænder bredt, og respondenterne omtaler selv et udpluk af
normerne, fordi det netop er forventninger, de oplever direkte i hverdagslivet28. Det gælder
eksempelvis normer og forventninger til de hjemlige rammer, at individet holder sig
orienteret om regler, anbefalinger, forventninger og handlinger fra samfundsinstitutioner,
dagsordenen i massemedierne29, livsstil, kostvaner, selvforsørgelse, forskellige bidrag til
samfundet qua et job30,31 mv. Især forestillingen om selvforsørgelse, uddannelse og job (og
myten om karrierekvinden) fylder meget hos mødrene (ibid).

Alt i alt er normalitetsbegrebet ikke en henvisning til ’det gennemsnitlige’ eller ’realiteten i
hverdagslivet’, men nærmere en moralsk og normativ idealtilstand.

Myten om ’Den moderne Mor’
Som mor møder kvinden forventningerne til sin rolle allerede kort efter undfangelsen af
barnet, hvor læger og jordemødre præsenterer moderen for de normer, hun forventes at
25

Litteraturhenv., fodnote 25
Eks: (Bilag2;875-85), (Bilag2;149-179)
27
(Ibid)
28
Eks: (Bilag6;179-83)
29
Eks (Bilag6:1277-83)
30
Eks: (Bilag2;767-85), (Bilag2;149-65), (Bilag2;480-545)
31
(ibid)
26
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leve op til - eksempelvis i form af livsstil og adfærd32. De forventninger, moderen møder,
tager udgangspunkt i en ideologi om at give det ufødte barn ’de bedste forudsætninger’,
således at barnet på naturlig vis indføres i samfundet, hvor det med alderen forventes at
bidrage til fællesskabet. Det ufødte barn underlægges normer omkring vægt, legemlig
sundhed mv., og når det fødes mødes det og forældrene af nye forventninger (ibid). Det
gælder eksempelvis normer for, hvornår spædbarnet selv skal kunne holde hovedet, kravle
og gå33, hvordan og hvad barnet skal spise34, dets kropslige, mentale og sproglige udvikling35,
ønskede og uønskede følelser og adfærdsmønstre36 mv.
Det forventes ydermere, at forældrene bærer ansvaret for at udvikle disse egenskaber
hos barnet ud fra samfundets skrevne og uskrevne regler, normer og anbefalinger.
Forældrenes grad af succes med forehavendet afgøres af autoriteter og
samfundsrepræsentanter, som følger barnets udvikling, såsom sundhedsplejersker, læger,
pædagoger, andre mødre mv.37

Alt imens moderen pålægges at give sit barn succes med de samfundsfastsatte kriterier,
forventes hun samtidig at forberede barnet på institutionslivet allerede fra dets 1-årsalder.
Diskursen fra samfundet er, at barnet har behov for at komme ud blandt andre børn og blive
socialiseret og aktiveret (ibid). Ydermere oplever mødrene en retorik som fremhæver
faglærte pædagoger, sundhedsplejersker mv. som værende mere ’kompetente’ i forhold til
at socialisere, danne og forstå børn, end mødrene selv. Institutionslivet fremhæves
ideologisk som hensigtsmæssigt og som ’barnets behov’.38

Mødrene synes således ganske bevidste om, at omverdenens øjne hviler på dem og
bedømmer dem som repræsentanter af moderrollen. Moderen som myte er da også
generelt veleksponeret i det omkringliggende samfund, men denne eksponering efterlader

32

(ibid)
Eks: (Bilag6:1360-1410)
34
Eks: (Bilag6;1466-70)
35
Eks: (Bilag7;331-45)
36
Eks (Bilag2; 450-63), (Bilag6;1341-1350), (Bilag5;985-1045).
37
Eks: (Bilag6;408-21), (Bilag2;240-41)
38
(ibid)
33
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tilsyneladende en usikkerhed hos mødrene39, bl.a. fordi de konstant i populærkulturen og
massemedierne konfronteres med myter, som knytter sig til moderrollen: Eksempelvis
fremfører massemedierne myter om moderne mødre som værende enten karrieremødre,
speltmødre, curlingmødre og lignende – myter, som overvejende er negativt ladet og med
en nedladende retorik40. Samme tendens ses i en opblomstring af selvhjælpsbøger til mødre,
som problematiserer hverdagsaspekter af moderrollen og mor/barn-relationen: Eksempelvis
fremkom der alene på første side i en søgning på onlineboghandlen saxo.com selvhjælpstitler såsom ”Det eksplosive barn”, ”Glade børn med højt selvværd”, Slut med kræsne
børn”, ”Sådan får du børn i balance”, ”En håndsrækning til Familien Danmark”, ”Styrk dit
barns karakter” og ”Boost din baby”41. Alle tilbyder ’redskaber’ til at fikse
moderens ’problem’.

Myten om ’Mars og Venus’ og ’Jordbær og Fløde’
Respondenterne udtrykker forestillingen om en distance eller en grundlæggende forskel
mellem dem og det mandlige køn. Det fremgår, at mødrene tillægger mænd til at have andre
værdier, end dem selv, og har en oplevelse af, at der eksisterer bestemte karakteristika og
værdier, som hvert køn indebærer i kraft af kønnet – eller som kønnet bør tilstræbe42. Disse
karakteristika synes at have rødder i nedarvede vaner43.

Forestillingen om den kønsbestemte forskel kommer også til udtryk i forhold til børnene.
Eksempelvis præges børnene allerede som helt små i en bestemt retning af de valg,
forældrene træffer på deres vegne – lige fra materielle ting som tøj og legetøj, til bestemte
værdier og forestillinger - som alene er baseret på deres køn44. Ydermere kommer det til
udtryk, at mødrene finder en del af deres egen identitet via deres børns køn (ibid), netop

39

Eks (Bilag6:1277-83), (Bilag2;767-85), (Bilag2;149-65), (Bilag2;480-545), (Bilag6:1360-1410), (Bilag7;331-45),
(Bilag2; 450-63), (Bilag5;985-1045).
39
Eks: (Bilag6;408-21), (Bilag2;240-41)
40
Se litteraturhenv., fodnote 40
41
Se litteraturhenv., fodnote 41
42
Eks: (Bilag3; 263-77), (Bilag2;345-47), (Bilag5;447), (Bilag6;1806-70), (Bilag6;791-93), (Bilag2;950-975).
43
Eks: (Bilag2;280-90), (Bilag2;1093-95).
44
Eks: (Bilag7;810-857), (Bilag6;1818-1870)
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fordi kønnene forventes at agere forskelligt, blandt andet i forhold til deres måde at indgå i
sociale relationer på.

Styrende kulturelle koder
I empirien fremgår det, at kulturelle koder cementerer ideologien i myten. Dette ved at
bestå af elementer, som ideologiens modtagere - qua elementeternes historiske og sociale
forankring - genkender og forstår.
I empirien har jeg især fundet disse kulturelle koder i to formater: sprogstrukturen og
samtalestrukturen.

Sprogstruktur: Metaforer og stil
Både mundtlige og skriftlige kilder anvender i udpræget grad metaforer til at udtrykke
bestemte meninger, holdninger og følelser45. Metaforerne trækker på historiske, sociale
og/eller kulturelle aspekter, som er velkendte blandt den gruppe, der formidles til – og hvis
mening fortolkes ens. Herved er metaforen et kraftfuldt værktøj til at gøre sit verdensbillede
forståeligt blandt folk med samme forudsætninger. Ydermere bidrager metaforerne til at
danne en relation mellem afsender og modtager i kraft af at ’vi forstår hinanden’.

En anden udpræget sproglig struktur er, at såvel mundtlige som skriftlige kilder anvender en
socialt orienteret retorisk stil. Med det mener jeg, at de fremstår ganske bevidste om, at
deres ord indgår i en social relation og interaktion, og at de anlægger deres sprogligtilgang i
herudfra:
Eksempelvis søger de skriftlige kilder, som ellers i mediemæssig forstand overvejende er
envejskommunikerende, at engagere modtageren ved at stille retoriske spørgsmål o.lign.46 I
interviewet ses også en tendens til, at deltagerne skiftevis søger at gøre sig forståelige ved at
sætte spørgsmålstegn ved deres ytring, i forventning om at modtageren tilkendegiver
enighed med det sagte. Omvendt ses også tendensen til, at deltagerne selv tilkendegiver
45

Eks: ”(…) så føler man sig stemplet (…)” (Bilag2), ”(…) kaste håndklædet i ringen(…)” (Bilag2), ”Gud forbyde
det” (Bilag2), ”(…) en gylden middelvej (…)” (Bilag2), ”(…) får taget hul på bylden (…)” (Bilag2), ”(…) bide i det
sure æble (…)” (Bilag2), ”(…) da lokummet virkelig brændte(…)” (Bilag2), ”Nu falmer skoven” (Bilag5), ”Find
Holger” (Bilag5).
46
Eks: (Bilag7;177-79), (Bilag6;128-31)
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enighed med andres udsagn47. En lignende tendens er at gentage det netop sagte, hvorved
der udtrykkes forståelse for den andens ytring48.
Den fælles forståelse og cementering af sociale og kulturelle tilhørsforhold ritualiseres
således på det nærmeste i sprogstrukturen, og udgør dermed overvejende den
tilstræbte ’kulturelle snak’, der fremhæves som ideel for kulturelle studier indenfor den
poststrukturalistiske tilgang (jf. afsnit 5.2).

En kulturel kode kan dermed siges ikke blot at bestå af rent sproglige elementer som
metaforer og sammenligninger, som har til hensigt at skabe forståelse for talerens
referenceramme. Også selve stilen, hvori deltagerne via sproget løbende søger og bekræfter
denne gensidige fællesforståelse, udgør en kulturel kode: For heri ligger en kulturelt
forankret tendens i forhold til, hvordan samtaleparterne forvalter den sociale relation via
deres sproglige udtryk. Selve måden man taler til hinanden på, er således også et kulturelt
produkt.

Samtalestruktur: Terminologi og udtryksmåder
De kulturelle koder kommer også til udtryk i selve samtalestrukturen. Dette bl.a. i form af
terminologien, dvs. anvendelsen af udtryk og termer, som anvendes i en specifik
sammenhæng og som er indforståede i den sociale gruppe. I empirien ses både termer, som
er indforståede i samfundet på et nationalt plan49, samt termer som er mere nichespecifikke for mødre såsom børnetøjsbrands, udtryk som anvendes om babyer og børn mv50.
Via disse udtryk henvender respondenterne sig til andre mødre med lignende kulturelle
referencerammer som dem selv, og forventer dermed at andre mødre umiddelbart forstår
og tillægger udtrykkene samme mening.
Et eksempel er at Guldlog i et blogindlæg skriver, at ”Hvis J. Lo. en dag fik nok af sine
bodyguards og husholdere og annoncerede efter en ny livvagt, ville jeg klart søge jobbet (…)
fordi jeg ville vide, at det ganske sikkert ville være run-up til verdens nemmeste job (…) Sagen
47

Eks”(…) den tror jeg bare ikke på. S: Mmmm (tilkendegiver enighed)” (Bilag2;587-92)
Eks: ”(…) hvilke billeder ser du i hovedet, når du tænker sådan? J: jamen… hvad ser jeg…?” (Bilag2;635-36)
49
Eks: (Bilag5;57-59).
” Eks: (Bilag5;1050-60), (Bilag7;45).
50
Eks: (Bilag5;728-39).
48
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er den, at når man bliver bevidst om sin egen stjernestatus, stiger den slags idoldyrkelse
gerne folk til hovedet” (Bilag5;988-1011). Alene i disse få linjer ligger adskillige indforståede
termer og udtryk (understreget), og det kræver en person med lignende referenceramme for
at forstå tekstens terminologi, udtryksmåde, og dermed dens budskab og formål.

Via terminologien - de indforståede kulturelle aspekter - skabes en fælles forståelse, som
konstant cementeres og udvikles. Dette fordi afsenderen trækker på de almenkendte
faktorer i den kultur, hun lever i – og herigennem skaber en relation med modtagere med
lignende referencerammer, samt en interaktion hvori de kulturelle rammer udvikles og
udvides.

Når kulturelle koder reproducerer en ideologi
I empirien ses en tendens til, at mødrene viderefører ideologierne, selv når de forårsager
ængstelser og spændinger. Mødrene har altså i vid udstrækning adopteret ideologierne som
sandheder, og forventer ligeledes, at individerne i deres omverdenen lever op til disse
ideologier for at være socialt accepterede – eller de har i hvert fald en forestilling om, hvad
de ’rigtige’ værdier, holdninger og handlinger indebærer51. På den måde reproducerer
mødrene ideologien. For selvom de i ord lægger vægt på ikke at ’se ned på andre’ eller på
anden måde være fordømmende, udtrykker de samtidig bestemte sociale forventninger til
andres gøren og laden52.

Opsamling på de kulturelle konventioner
I empirien ses flere ideologiske forestillinger, som afsløres via tendenser og
regelmæssigheder i såvel mundtlige som skriftlige kilders udtryk. Nogle af disse forestillinger
er brede og grundlagt i globale, nationale, etnicitets- og kønsmæssige faktorer og lignende,
mens andre er mere niche-specifikke for alder, livsstil, subgrupper, moderrolle mv.

51
52

Eks: (Bilag2;915-35), (Bilag2;787-810), (Bilag2;945-50), (Bilag2;1104-14)
(ibid)
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I analysen er der fremkommet flere ideologiske komponenter, som er væsentlige for
segmentet, der undersøges. Mødrene dyrker generelt en familiær livsstil og deres
forestillinger, holdninger og handlinger til familien og hjemmet fremstår som udpræget
ritualiseret: Der er ritualer omkring håndgribelige aspekter såsom påklædning, valg af
fødevarer, hygiejne, hjemlige rutiner mv., men også ritualer på et mere abstrakt plan,
hvorigennem børnene indprentes bestemte moraler og værdier, sociale og emotionelle
karaktertræk mv. Ritualernes formål er gennemgående socialt. Mødrene sender og
modtager eksempelvis sociale signaler fra deres børn via disse ritualer, hvorved det intime
bånd styrkes og børnene integreres som en del af moderens identitet.
En lignende transaktion finder også sted mellem mødrene og den øvrige omverden,
hvor mødrene har forudbestemte meninger, idéer og forestillinger om, hvad ’andre
mennesker’ gør, siger, mener og forventer. I den henseende ’overlever’ moderen socialt ved
at stræbe efter at tilpasse sig ’normen’ – de regler og konventioner, hun pålægges af
samfundet eller forestiller sig, at samfundet pålægger hende. Denne ’normal’ fremstår ikke
som et gennemsnitligt eller middelmådigt koncept, men nærmere som en svært opnåelig
idealtilstand.
De fundne ideologier kommer til udtryk via historiske myter om eksempelvis ønskebørn,
opdragelse, Den Sociale Arv, Den Gode Samfundsborger mv.

Myterne og de bagvedliggende ideologier kommer til udtryk via kulturelle koder. Disse koder
er grundlagt i selve sprogets og samtalens struktur, eksempelvis i form af metaforer,
stilmæssige tendenser, terminologier mv., som har til hensigt at skabe forståelse og mening i
sociale interaktioner mellem kulturelt ligesindede.

Alle tre komponenter – ideologier, myter og koder – danner således de kulturelle
konventioner, der ligger i mødrenes verdensbilleder og referencerammer.

74

5.6 Modbevægelser: 2. analysedel
Introduktion til modbevægelser
I dette afsnit fremanalyseres de spændinger og ængstelser overfor ideologierne/myterne,
som kommer til udtryk blandt respondenterne. Modbevægelser, ængstelser og spændinger
består af eksempelvis af oplevelser, holdninger, opfattelser og følelser, som tager
udgangspunkt i sociale vilkår og forandringer. Disse får respondenterne til at stille sig kritisk
overfor den nuværende ideologi, føle ubehag ved den, eller decideret ønske en forandring.

Spændinger og ængstelser i empirien
Modstand mod ’Kvalitetstid’ og ’Opdragelse’
I empirien ses en spænding i forhold til idealet omkring de familiemæssige og hjemlige
rammer kontra den virkelighed, respondenterne oplever.
På den ene side fremstilles ’tid’ i form af nærvær og fordybelse som værende ideel53.
Den idylliske ideologi er dog overvejende en utopi i forhold til den virkelighed, mødrene
oplever54. De udtrykker i flere sammenhænge, at de finder det umuligt at forene med de
mange forventninger om alt lige fra udearbejde og uddannelse, børn i institution, orden i
vasketøjskurven, overblik over skoleintra, rengøring, at stimulere sit barn, skabe fælles
oplevelser såsom familieture, boglæsning og tv-kiggeri til at holde sig opdateret omkring
sundhed og kost, pleje relationen til venner og familie, mv55.
Idealet ender således med at gå ud over harmonien i familielivet og samvittigheden,
fordi mødrene føler sig utilstrækkelige, når de ikke føler, de lever op til idealet. Ideologien
forårsager således en ængstelse blandt mødrene og en spænding mellem det forestillede
ideal og den oplevede virkelighed.

Et eksempel på et samfundsmæssigt modtræk mod denne spænding er myten om
kvalitetstid, som opstod i sen80’erne: At når man blot er intensivt ’på’, når man er sammen
med eksempelvis børnene, er det okay, at man ikke ser hinanden i længere tidsperioder (jf.
Den Danske Ordbog, DSL; se litteraturhenvisninger). Imidlertid begyndte opstandelsen imod
53

Eks: (Bilag6;1145-50)
Eks: (Bilag2;205-20), (Bilag2;115-20), (Bilag6;121-32)
55
Eks: (Bilag7;295-320), (Bilag3;8-15), (Bilag4;30-40)
54
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denne myte allerede i slutningen af 1990erne (Aktuelt 1997). Hos mødrene i empirien
fremgår det ligeledes, at denne myte har udspillet sin relevans, idet dens bagvedliggende
ideologi forårsager en spænding imellem mødrenes egne følelser, der fortæller at kvantitet
spiller en stor rolle i deres relation med børnene - kontra myten om, at lidt kvalitetstid er
tilstrækkeligt, til at opbygge og vedligeholde den relation, mødrene emotionelt ønsker at
have med deres børn.56

Modstand mod ’Du bliver hvad du spiser’
Jf. afsnit 5.5. opfattes bevidstheden om kostvaner som en pålagt pligt fra samfundet, og ikke
som noget, der er acceptabelt at fravælge eller undlade at orientere sig om57. Sundhed og
kostvaner i overensstemmelse med idealet kædes sammen med en socialt accepteret livsstil.

I empirien ses dog en spænding i forhold til dette aspekt. Eksempelvis beretter Fashionmom,
at ”Som de moderne og oplyste kvinder Cecilie og jeg nu en gang er, sniger samtalen sig
uundgåeligt (over en skinny latte og et styk knaldtørt mørk chokolade 82% (of course!)) ind i
mellem hen på sundhed, og hvordan vi hver især forholder os til mad, vægt og velvære. (…)”
(Bilag6;1242-44), og fortsætter: ”Det er fantastisk at slippe hverdagens tøjler og få fra pligter
og ansvar til frihed og nydelse (…)” (ibid:1271-73). Et andet eksempel er, at Susanne serverer
en mængde søde sager for ’hyggens skyld’ i anledningen af sønnens fødselsdag (Bilag3;1130), men fortæller, at hun i hverdagen er opmærksom på ’sunde’ kostvaner, selvom hun
finder det ’pissesvært’ (Bilag2;694-714).
Dette er blot et par eksempler på den sammenkobling, der laves mellem hygge,
afslapning, frihed, selvbestemmelse og den ildesete ’usundhed’ – eller i det mindste et
manglende fokus på sundhed. I kontrast hertil står hverdag, pligt og ’sundhed’, hvor børnene
eksempelvis skal ’snydes’ til at indtage ’det rigtige’ fordi de frit stillet ville vælge anderledes
end dét, moderen anser som ’det rigtige’58.

56

Eks: (Bilag2; 580-95)
Eks: (Bilag7;655-79).
58
Eks: (Bilag6:1086-99)
57
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Der ses således en spænding, hvori sundhed som ideologi ikke udelukkende opfattes som
ideel, ’rigtig’ og ’god’, men derimod italesættes som en faktor, der også har negativ
indflydelse, fordi den skaber usikkerhed og begrænser den personlige frihed 59.

Modstand mod ’Det Uskyldige Barn’
I empirien ses en spænding imellem dét, at ’give’ børnene de ’rette’ oplevelser, værdier og
følelser, kontra forestillingen om at ’mangle’ eller af en eller anden årsag ikke at være i stand
til at ’give’ barnet dét, man selv og/eller omverdenen forventer60.
Forestillingen bag dette er, at børnene i deres tidlige år kan ’drænes’ eller ’fyldes’ med
de værdier, følelser og holdninger, forældrene signalerer med deres ord og handlinger.61
Denne ideologi tager udgangspunkt i en forestilling om, at børn er skrøbelige og modtagelige,
og derfor så vidt muligt skal skærmes fra ’dårlige følelser’ som mistro, angst og ustabilitet, og
i stedet fyldes op med ’gode egenskaber’ som selvværd, selvtillid, omsorg mv. Dette fordi
denne prægning i de allertidligste barneår anses for at være uigenkaldelig – den vil altid ligge
i det barn, som udsættes for den62.
Spændingen og ængstelsen ligger i forlængelse heraf: Mødrene ønsker at ’give’ og ’tage’
i de ’rette’ doser, men ser sig i visse tilfælde ikke i stand til at udføre dette tilfredsstillende
og leve op til de standarter, de forventer – for det er ikke altid muligt at skærme børnene fra
det, forældrene anser som ’dårlige følelser’ eller ’dårlige oplevelser’ i den tilværelse, familien
har (ofte fordi den søger at leve op til andre samfundskrav). Eksempelvis udtrykker nogle af
respondenterne frygt for, at børnene har eller vil komme til at ’mangle noget’ – er blevet
præget i en negativ retning - fordi moderen eksempelvis ikke er emotionelt eller fysisk
tilstede i det omfang, hun (og ideologien) anser som passende.63

Myten om ’den sociale arv’ og ’det uskyldige barn’, som i sine tidlige år befandt sig i en
yderst kritisk periode, og hvor tilknytningen til moderen og dennes ageren blev anset som

59

Eks: (Bilag2;710-15)
Eks: (Bilag2;255-65)
61
Eks: (Bilag2;395-418), (Bilag6;1847-1850), (Bilag2;418-40), (Bilag6:405-35), (Bilag2;545-59)
62
(ibid)
63
(ibid)
60

77

altafgørende for barnets udvikling, stammer fra 1960erne.64 Dengang var familierne og
samfundet dog overordnet anderledes end i dag: I dag er moderen ofte udearbejdende,
børnene tilbringer mange timer i institution fra 1 års-alderen, børn udsættes generelt for en
bredere social kontakt, og samfundet griber i højere grad ind i såvel ’funktionelle’
som ’dysfunktionelle’ familier, for at sikre den basale omsorg for børnene (ibid). Børn og
forældre danner dermed sociale relationer og præges af samfundets repræsentanter
(sundhedsplejersker, pædagoger, undervisere mv) og institutionslivet65 på en anden måde,
end dengang myten om ’den sociale arv’ og ’det uskyldige barn’ opstod.

Disse faktorer danner grundlag for spændinger imellem ideologien og den virkelighed,
forældrene oplever, hvori de i langt højere grad udliciterer dannelses- og
opdragelsesprocessen til andre, men stadig føler, at de er afgørende for at præge barnet og
lægge et emotionelt fundament for hele dets tilværelse. Også selvom barnets prægning i dag
i højere grad er delt ud på flere omsorgspersoner, og det indgår i sociale relationer og
overvåges af samfundet på en anden måde end for to generationer siden, hvor myten
opstod (ibid).
Modstand mod ’Den Gode Samfundsborger’ og ’Normalen’
I empirien fremkommer en ideologi om ’normalen’: Nogle samfundsfastlagte kriterier for,
hvornår man lever op til idealet om ’den gode samfundsborger’, hvor man bidrager til
fællesskabet med sit job, betaler skat, går i skole og uddanner sig, overholder normer
omkring de hjemlige rammer og livsstil, følger regler, anbefalinger og forventninger fra
samfundet mv.
I den sammenhæng ligger også en forventning om, at mødrene allerede fra
undfangelsen stræber efter, på flere måder, at give det kommende barn forudsætningerne
for at kunne leve op til samfundsidealet om ’normalen’. Og mødrene lægger i høj grad
mærke til, hvordan samfundet agerer omkring dem, og hvad det kræver, når de bliver mødre.
Ydermere mødes de af udtalte fordomme i populærkulturen og massemedierne, hvilket
sparker yderligere til usikkerheden omkring moderskabet (jf. afsnit 5.5)
64
65

Se litteraturhenv., fodnote 64.
Eks: (Bilag6:405-39)
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Som nævnt afsnit 5.5 fremstår normalitetsbegrebet ikke umiddelbart som synonymt
med ’gennemsnittet’ eller en oplevet virkelighed – det er nærmere en normativ idealtilstand.
Dette kommer blandt andet til udtryk i forhold til respondenternes forestilling om, at man
har ’et godt liv’, hvis man lever op til idealet. Ideologien sidestilles således med ’det gode liv’,
hvor man er socialt accepteret via sin succes med at leve op til samfundskravene66. Der
ligger således en myte om, at det gode liv ligger implicit i at leve op til samfundets
nuværende ideologi om at bidrage til staten, samfundet og fællesskabet.

En stor del af disse samfundsforventninger anses for at være en ’sandhed’, der ikke stilles
spørgsmål ved. De ideologiske komponenter, der dog på trods af ’sandhedsværdien’ især
giver anledning til spændinger er dem, der bevirker at mødrene føler sig overvåget, forfulgt
af og presset af samfundets forventninger i en grad, hvor de ikke føler, at de kan leve op til
idealet – både i forhold til deres egen person67 og deres børn68. Det kommer ikke
umiddelbart til udtryk som en decideret modstand, nærmere en ængstelse. Særligt fordi
mødrene føler en splittelse: Børnenes behov står på den ene side af skalaen 69, imens
samfundets forventninger står på den anden70. Mødrenes oplevelse er, at disse to aspekter
er svært at forene i dagligdagen71.
Det tyder på, at samfundet kræver mere, end det forældrene oplever som nødvendigt
for at de selv og deres børn trives og har ’et godt liv’. Eksempelvis fremhæver et par af
respondenterne, at institutionslivet fra samfundets side idealiseres og iscenesættes
som ’nødvendigt’ og ’rigtigt’ for børnene – men at det ikke er mødrenes oplevelse, at
institutionslivet i udpræget grad gør noget godt for deres børn, som de ikke selv kunne
forestå, hvis de havde de rette rammer til at udføre det72.

66

Eks: (Bilag2;866-88).
Eks: (Bilag2;760-75), (Bilag2;147-60), (Bilag2;143-46), (Bilag3;25-33)
68
Eks: (Bilag2;740-60), (Bilag2;814-850), (Bilag6:1890-1930)
69
Eks: (Bilag6:1890-1920).
70
Eks: (Bilag6:1890-1939), (Bilag6;1860-1415).
71
Eks: (Bilag5;1179-85), (Bilag2;630-45), (Bilag2;287-90), (Bilag2;480-515).
72
(Ibid)
67
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Ydermere ses en mere generel ængstelse som handler om, at skille sig for meget ud73. Dette
skal ses i forhold til ’at skille sig ud’ fra den/de samfundsgrupper, respondenterne ønsker at
være en del af, og som de søger at tilpasse sig socialt ved at forsøge at leve op til det ideal,
gruppen repræsenterer (ibid).

Modstand mod ’Mars og Venus’
I afsnit 5.5. fremgår det, at respondenterne tillægger kønnet særlige karakteristika,
handlemønstre og værdier, og at der således er en grundlæggende forskel på såvel voksne
mænd og kvinder som drengebørn og pigebørn.
Dér, hvor spændingen lader til primært at opstå, er ikke mellem voksne mænd og
kvinders forventninger og forestillinger, men nærmere i forhold til børnene74. Heri kommer
det til udtryk, at køn er en faktor, som anses som væsentlig for identiteten. Spændingen og
ængstelsen opstår dér, hvor nutidens forvaltning af kønnet bliver tvetydig75: På den ene side
ligger der nogle kulturelt forankrede kønsmæssige ’sandheder’, som forældrene ubevidst og
bevidst giver videre til deres børn – og på den anden side ligger en nutidig modstand mod
traditionelle kønsroller, ligestillingsdebatter, kropsfiksering og seksualisering af mande- og
kvindekroppen osv.
Det lader til at skabe usikkerhed hos respondenterne i forhold til, hvordan de bedst kan
forvalte denne kløft76.

Opsamling på modbevægelser
I empirien kommer mange former for ængstelser til udtryk hos individet: lige fra at forsørge
sig selv, til at leve med psykisk sygdom, at dø ung, at klare sig dårligt på arbejdsmarkedet,
ikke at kunne beskytte sine børn, ikke at leve op til hygiejnestandarter, at ens børn udsættes
for pædofili, bliver overvægtige eller usunde, uopnåelige kropsidealer mv. Tematikkerne er
mange, men et overordnet fællestræk er, at disse ængstelser står i kontrast til en eller flere
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Eks: (Bilag2;730-37)
Eks: (Bilag7;820-855).
Eks: (Bilag6:1820-65).
Eks: (ibid), (Bilag7;810-55), (Bilag2;620-25 og 950-71).
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samfundsideologier. De fundne ængstelser i empirien kan derfor sammenfattes til én
overordnet spænding: samfundets normative forventninger til familierne kontra den
virkelighed og de behov, familierne oplever.
Eksempelvis forventer både samfundet og familierne, at familierne tager det
overordnede ansvar for børnenes grundlæggende socialisering og emotionelle udvikling ud
fra nogle samfundsfastsatte idealer om ’den sociale arv’, ’det uskyldige barn’ mv. Myterne
har rødder i en svunden tid, men sætter stadig standarten for et nutidsideal, som står i
kontrast til den oplevede virkelighed. For på én og samme tid lægger samfundet op til, at det
er i børnenes bedste interesse, at samfundet delvist overtager familiens rolle som opdrager:
Altså fratages forældrene i praksis det ansvar, de pålægges ideologisk.

Mødrene ved, at samfundet stiller krav til dem. De forventer det. Derfor søger de generelt,
at holde sig orienteret om disse samfundsidealer, hvad enten det gælder sund kost,
rengøring, børnenes udvikling, selviscenesættelse mv.. Men der er forskel på, at forstå de
forventninger, man er underlagt, og på at kunne udføre dem i praksis. Spændingen og
ængstelsen opstår således dér, hvor myten afviger fra den virkelighed, der opleves – eller
hvor myterne står i modsætning til hinanden. Eksempelvis har mødrene en oplevelse af, at
institutionslivet har taget overhånd, og at kvantitetstid giver større udbytte på den
emotionelle og sociale front, end kvalitetstid. Ideologien matcher således ikke de behov og
den virkelighed, forældrene og børnene oplever. Men fordi ideologien via myten fremstilles
som en ’sandhed’, stiller forældrene tilsyneladende i højere grad spørgsmål ved deres egen
formåen og succes som forældre, end ved idealet. Dette anspores yderligere af massemedier
og populærkultur som fremturer med myter og fordomme om mødre og problematiserer
moderrollen på individniveau.
Idealet kan derfor forårsage en disharmoni i familielivet og en ængstelse blandt
mødrene, som vendes indad mod privaten og ikke udadtil mod omverdenen.

Der fremgår således adskillige modbevægelser i mødrenes tilværelse, et brand vil kunne
anvende som udgangspunkt for sin myteskabelse.
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5.7 Identitetsprojekter og forandringsønsker: 3 analysedel
Introduktion til identitetsprojekter og forandringsønsker
Dette afsnit fremanalyserer elementer i mødrenes identitetsprojekter og måder at
iscenesætte sig selv på, der kommer til udtryk i empirien.

Den sociale og symbolske identitet
Moderrollen og identiteten
Moderskab udtrykkes som en vigtig del af respondenternes identitet, og deres børn og
moderrolle, herunder forventningerne til denne, fylder meget i empirien77. Mødrene har
klare forestillinger om den ideelle form for moderskab, som de søger at udtrykke via
identiteten – deres værdier, handlinger, emotioner, sociale ageren og lignende. Herunder
indgår eksempelvis ideologier og myter (jf. afsnit 5.5 og 5.6) om ønskebørn, familien som
opdrager, den gode samfundsborger og lignende, som respondenterne erkender som
værende ønskværdigt at leve op til.

Den sociale og symbolske værdi i moderskabet trækker kulturelle tråde helt ind i livmoderen,
hvor kvinden allerede når graviditeten konstateres, mødes af samfundsforventninger.
Samfundets konventioner placerer hende i en ny rolle allerede inden barnet er født: Rollen
som mor. Med denne rolle følger nogle bestemte ideologier, myter og fordomme (jf. afsnit
5.5 og 5.6), og moderen får således allerede under graviditeten serveret nogle
samfundsfastlagte værdier, holdninger og forventninger til sit følelsesliv og sin sociale
ageren, som hun kan adoptere som brikker til sin egen identitet som gravid og mor (jf. afsnit
5.5).
Eksempelvis udtrykker respondenterne, at nærvær og tid er en vigtig del af
moderskabet. Heri ligger en ideologi om et mor/barn-forhold, som er forankret i den
moderne, danske kultur – og det ansporer mødrene til at søge at knytte stærke emotionelle
bånd med barnet. Den individuelle oplevelse af at have en optimal tilknytning og tæt social
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Eks: (Bilag6:2035-40), (Bilag2;480-90).
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kontant med barnet bidrager med en samfundsfastlagt ’godkendelse’ af mødrenes identitet
som ’gode’ mødre (jf. afsnit 5.5).

Idealet som en identitetskrog
Respondenternes forestilling om, at man har ’et godt liv’, når man lever op til idealet om
normalen bevirker, at deres identitet i udpræget grad bygges op omkring forventninger,
nederlag og succes’er på dette parameter: Uddannelse, familiekonstellation, børnenes
dannelse, karriere mv. Forventningen er, at man høster selvfølelse og ønskværdige
identitetselementer, når man har succes på disse parametre (jf. afsnit 5.5).
Omvendt følger en oplevelse af nederlag, hvis respondenten selv eller dens omverden
oplever, at respondenten ikke kan forfølge ideologien.
Eksempelvis fylder ’tid’ meget i mødrenes forandringsønske og ængstelser. Dette fordi
tid for mødrene blandt andet symboliserer nærvær, emotionel fordybelse og tilstedeværelse
– dyder, som kulturelt fremhæves som værende ønskværdige at indlemme i sin
selvopfattelse og identitet78.

Børn som et forlænget selv
Jf. afsnit 5.5 fremstår børn som værende ’ønskebørn’: Tilstræbte og tilvalgte. Mødrene har
altså aktivt tilvalgt moderskabet som en del af deres identitet og selviscenesættelse. Dette
både i form af, at selve reproduktionen og at man fysisk og emotionelt er i stand til at tage
vare på et barn, giver social status og personlig tilfredsstillelse – og fordi børnene
repræsenterer en enorm værdi i samfundet, både emotionelt, kulturelt og socialt (jf. afsnit
4.3 og 5.5).

Respondenterne lægger derfor mange kræfter, ansvar og tid i børnenes emotionelle og
sociale dannelse. Det kommer blandt andet til udtryk i ’give’ og ’tage’-aspekterne, hvori
mødrene søger at videregive værdier, holdninger og handlinger, som knytter sig til deres
egen identitet (og som i sidste instans er indhentet fra en samfundsideologi). Ud fra tesen
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Eks: (Bilag3;5-10)
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om, at barnet kan tømmes og fyldes i sine første leveår, giver mødrene dermed deres børn
en del af deres egen identitet (jf. afsnit 5.5 og 5.6).
Denne proces synes ganske velovervejet og tager udgangspunkt i myten om ’den sociale
arv’: En forestilling om at børnene spejler sig i forældrenes identitet og påtager sig
forældrenes værdier, holdninger og handlinger. Derfor søger mødrene at iscenesætte deres
identitet overfor børnene, så den så vidt som muligt lever op til det ideal, forældrene ønsker
at børnene skal integrere i deres egen identitet (jf. afsnit 5.6). Mødrene søger blandt andet
at undertrykke eller skjule egne negative følelser og handlinger, som de anser som
uønskværdige – dette for at undgå, at barnet adopterer disse. I stedet er mødrene bevidste
om at indprente barnet følelser, værdier og handlemønstre, som samfundet anser
som ’rigtige’ og ’gode’. Dette gør moderen ved at iscenesætte sig selv79.

Moderens succes med at indprente sine værdier vurderes ud fra samfundets ideologier i,
hvordan barnet udvikler og begår sig i sin omverden. På den måde bliver barnet en levende
repræsentant for moderens identitet – vel at mærke den tilstræbt iscenesatte identitet.

Børnene som en repræsentant for moderens identitet udtrykkes dog ikke kun udadtil mod
omverdenen og barnet selv, men også indadtil i forhold til moderens egne livsvilkår.
Mødrene har nemlig en tendens til at trække på deres erfaringer og oplevelser fra
barndommen, når de beslutter, hvilke værdier, holdninger og handlinger, de ønsker at
videregive til barnet. I empirien ses således, at oplevelsen af at ens egne forældre enten
levede op til en ideologi eller ikke (eller nutidens ideal), bliver drivkraft for at stræbe efter
idealet nu. Mødrenes motivation ligger eksempelvis i forestillingen om at have ’manglet’
noget, eller at have ’haft noget godt’ de ønsker at videregive80.
Barnet udgør altså ikke kun en forlængelse af eller en repræsentant for moderens
nuværende identitet: Det bliver også en slags forlængelse af moderens fortidige identitet,
fordi moderen kobler barnets rolle sammen med sin egen forestilling om at ’have haft’
eller ’manglet’ i sin egen barndom (ibid).
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Eks: (Bilag2;465-79), (Bilag2;375-95), (Bilag3;5-10 og 16-35), (Bilag4;25-29)
Eks: (Bilag2;375-95), (Bilag2;425-40), (Bilag2;605-611), (Bilag2;645-90)
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På den måde breder ’det forlængede selv’ sig tilsyneladende over flere dimensioner, og
bidrager på forskellig vis med værdi til moderens identitet.

Den kulturelt forankrede identitet
Af de kulturelle kategorier, Holt fremhæver (jf. afsnit 5.2), såsom køn, religion, etnicitet,
alder, klasse, titel mv., fylder især køns-, nationalitets,- og titelidentiteten som
differentieringsmiddel eller ideologiudtryk i empirien, hvorfor disse tre aspekter her
fremhæves som eksempler på, hvordan identiteten forankres i kulturelle kategorier:

I forhold til kønnet finder mødrene tydelige identitetselementer i at være kvinde og mor –
fordi der heri ligger nogle kulturelt og historisk forankrede ’sandheder’ om og ’opskrifter på’,
hvordan man dermed skal forvalte og iscenesætte sin identitet. Af samme årsag udtrykker
respondenterne også kønsmæssige forestillinger om deres børns identitet, og finder også en
egenidentitet i deres børns køn81, netop fordi kønnene forventes at agere forskelligt. Køn
anses altså som værende væsentligt for identiteten.

I forhold til etniciteten (nationaliteten) trækker respondenterne på nogle ideologier, normer
og konventioner, som har nationale rødder. Eksempelvis er der et generelt stort fokus på
fællesskabet og der stilles ikke umiddelbart spørgsmål ved samfundets tilbud, institutioner,
repræsentanter, sikkerhedsnet mv. Mødrene er individer i ’velfærdsstaten’ og forstår den
ideologi, der ligger bag dens tilgang til samfundet og individet. De spiller med andre ord med
på det kulturelle grundlag, samfundet er bygget op på82.

Titel-identiteten er grundlagt i idealet om, at uddannelse og arbejde giver status og social
accept (blandt andet fordi det bidrager til førnævnte nationale ideologi om fællesskab og
velfærdsstat). Alene i præsentationen af sig selv, nævner alle respondenter deres
uddannelse, titel eller stilling83, ligesom disse tre aspekter også bliver løbende udtrykt i
empirien på forskellig vis: Ikke at besidde uddannelse, titel eller stilling anses som
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Eks: (Bilag7;810-55) (Bilag6;1810-70)
Eks: (Bilag5;1105-20), (Bilag2;25-27), (Bilag2;69-105), (Bilag2;152-55), (Bilag2;297-300), (Bilag5;340)
83
Eks: (Bilag5;4), (Bilag2;10), (Bilag2;188), (Bilag6;12), (Bilag7;8)
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uønskværdigt og identitetsløst84. Omvendt kan alene betegnelsen af individets uddannelse,
titel eller stilling umiddelbart placere denne i en status-bestemt social kategori85. Også fordi
titlen alene signalerer eller udtrykker nogle kulturelt fastlagte ønskværdige egenskaber.

Forbrug som identitetens kommunikationsværktøj
I empirien ses mange eksempler på forbrug og anvendelsen af forbrugsgenstande, lige fra
oplevelsesrelateret forbrug såsom rejser, dyreparker86, film/tv, fisketure87 og cykelture88
over til mere materielt forbrug af tøj, fødevarer, bøger, legetøj, indretningsartikler mv.
Mødrene synes meget bevidste om, at deres holdninger og handlinger indenfor
forbrugsspekteret sender bestemte sociale signaler til omverdenen. Disse signaler ligger
eksempelvis gemt i valget af fødevarer og tøj – to forbrugsfelter, som går igen i empirien på
tværs af individer, og som bevidst og ubevidst anvendes til at iscenesætte og udtrykke
identiteten.
Eksempelvis kæder mødrene kostvaner og sundhedsbevidsthed i overensstemmelse
med samfundsidealet sammen med en socialt accepteret livsstil. Mødrene bruger altså
fødevarer og sundhedsbevidsthed til at demonstrere social, økonomisk og kulturel kapital –
at man ikke blot har råd til at vælge ’det rigtige’, men også er socialt og kulturelt rustet til at
opfange og forstå meningen i de ’rette’ værdier, holdninger og uskrevne kodekser, som
omkranser dette valg (jf. afsnit 5.6)89.
Samme adfærd ses i forhold til tøjvalget, hvor tøj ilægges symbolsk og social værdi. For
tøjet er i sig selv ikke værdifuldt – værdien opstår først, når den erkendes i en social
sammenhæng90. Derfor handler det om at vælge med omhu, således at forbrugeren
demonstrerer sin bevidsthed om, hvilke signaler der ligger i hver enkelt brand, indkøbssted
eller tøjstykke91, og hvordan dette omsættes og opfattes i de sociale sammenhænge,
forbrugeren ønsker at være en del af.
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Eks: (Bilag2;161-80).
(ibid)
86
Eks: (Bilag6;1071)
87
Eks: (Bilag7: 593-600)
88
Eks: (Bilag5;55-65)
89
Eks: (Bilag3;10-14, 35-37)
90
Eks: (Bilag21061-70), (Bilag6:1872-77), (Bilag2;1175-90), (Bilag2;1085-90).
91
Eks: (Bilag2; 1020-30), (Bilag2;1056-80).
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Igen handler det om, at demonstrere social og kulturel kapital foruden den økonomiske,
for at få adgang til en bestemt social og kulturel kategori92.

Imidlertid kommer det også til udtryk, at selvom alle respondenterne forbruger tøj og
fødevarer, så forbruges disse ikke på samme måde – hvilket Douglas Holt også pointerer som
et argument for at anvende en kulturelt forankret brandingstrategi (jf. afsnit 4.2).
Respondenternes kriterier for og de overvejelser der ligger bag udvælgelsen og anvendelsen
er forskellig, og tager gennemgående afsæt i kulturelle forskelligheder såsom
uddannelsesniveau, indkomstniveau, køn og lignende93.
Imidlertid ses det også, at forbrugsgenstande ikke blot forbruges forskelligt på tværs af
kulturelle segmenter – de kulturelle segmenter udvælger også forskellige forbrugsgenstande
til samme formål (at cementere identitet og skabe sociale relationer)94.

Forbrug anvendes således i en statussammenhæng. Imidlertid har det også en vigtig funktion
som et medium til social tilknytning, relationsdannelse og accept af den identitet, man
iscenesætter. Eksempelvis anvendes fødevarer som et slags socialt bindemiddel95. Et andet
eksempel er relationen mellem mor og barn, som i forskellige sammenhænge styrkes af
forbrugsoplevelser og genstande: En respondent lægger eksempelvis vægt på, at hun læser
bøger og ser film med sin søn96. Denne adfærd bidrager med identitetselementer til både
mor og barn: Moderen iscenesætter sin identitet og rolle som mor overfor barnet, og hun
sender samtidig klare signaler om, at barnets rolle og identitet er at være ’barn’. Heri
fungerer de valgte forbrugsgenstande som et omhyggeligt udvalgt medium for dette signal,
idet disse er indhentet fra en populærkultur, som har børn som målgruppe. På den måde
bygger moderen ikke blot på sin egen identitet i form af moderkarakteristika, hun bidrager
også med elementer til barnets identitet97. Forbrugsgenstanden fortæller således både om
en fordeling af kulturelle karakteristika, samt agerer bindeled til en social og emotionel
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Eks: (Bilag2;1075-1137), (Bilag2;1148-72), (Bilag2;1185-95).
Eks: (Bilag5;95-100), (Bilag5;262-75), (Bilag2;657-710), (Bilag2;1075-1140), (Bilag5;75-100).
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(Ibid)
95
Eks: (Bilag5;216), (Bilag2;35-45), (Bilag7;383-85)
96
Eks: (Bilag2;30-35), (Bilag2;50-60)
97
Eks: (Bilag3;15-25,58-72 og 10-11)
93
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tilknytning. Genstanden er altså ikke vigtig i sig selv – det er nærmere dét, den kan
symbolisere i moderens og barnets identitet og dens mulighed for at cementere deres
relation, der er vigtigt.
Samme anvendelsesmønster af forbrugsgenstande finder sted adskillige andre steder i
empirien: En respondent hopper på trampolin med sit barn98, en blogger tager barnet med
ud på børnecyklen99 og lignende: Ligesom med førnævnte bøger og film, bliver børnetrampolinen- og cyklen også anvendt til at differentiere moderen og barnets respektive
identiteter og roller - og de fungerer samtidig som et medium for relationsdannelse100.

Mødrene synes at udvise en generel bevidsthed omkring hvad og hvorfor de forbruger. Der
skal med andre ord være en meningsgivende funktion i funktionel, social eller symbolsk
forstand med at forbruge – og barnet forventes at adoptere samme tilgang. Derfor reagerer
mødrene også med misbilligelse og skam, når de oplever, at deres barn ikke demonstrer
samme bevidsthed, eller hvis barnets forbrugsønske eksempelvis adskiller sig fra moderens
værdier101.

Identitetens facetter og tvetydighed
I respondenternes tilværelse ses mange vilkår og aspekter, som går igen og anvendes i
respondenternes måde at iscenesætte sig selv på: Medieverdenen (herunder sociale medier),
moderrollen, kvinderollen, oplevelser med og uden børn, uddannelse, job, fritidsinteresser,
eksistensspørgsmål, forbrug, familieliv, kritiske tanker om den eksisterende samfundsorden,
interaktionen med sociale relationer lige fra børn, pædagoger og lærere til venner, kærester
og lignende (jf. Bilag 2,3,4,5,6,7, samt afsnit 5.5).
Mødre har således et væld af identitetselementer og aspekter ud over deres moderskab.
De finder dermed heller ikke blot en identitet i moderskabet, men bygger også selvet op
omkring andre parametre såsom uddannelse, livsstil, karriere mv., primært fordi det ligger
som uudtalte forventninger i forskellige samfundsideologier. At de elementer, mødrene
anvender i deres identitet bunder i samfundsforventninger kommer blandt andet til udtryk i,
98

Eks: (Bilag2;255-56)
Eks: (Bilag5;1240-43)
100
Eks: (Bilag6;500-10), (Bilag7;497-500), (Bilag2;29-33)
101
Eks: (Bilag2;465-80), (Bilag3;16-25)
99
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at de jager idealet, selvom de ikke nødvendigvis føler, at det gør deres tilværelse mere
harmonisk (jf. afsnit 5.6). Når identiteten først er iscenesat og bundet op på et
samfundsideal (eller en ideologisk sandhed), synes det dog utænkeligt ikke at blive ved med
at forfølge denne sandhed. Også fordi ’sandheden’ udgør et holdepunkt, som kan fungere
som et anker for den identitet, der er så afgørende for individet (jf. afsnit 5.5 og 5.6).

Som tidligere nævnt fylder moderskabet meget i mødrenes identitetsudtryk. Hun placeres
da også i en moderrolle af samfundet, som serverer nogle bestemte ideologier og
forventninger til moderens følelsesliv og sociale ageren, som hun kan adoptere som brikker
til at udvide og iscenesætte sin identitet som mor (jf. afsnit 5.5).
Et eksempel på en kulturel ideologi som knytter sig til moderrollen, og som
respondenterne alle har adopteret som en sandhed, er vigtigheden af en tæt relation
mellem mor og barn og moderen som den væsentligste og mest afgørende omsorgsperson i
barnets liv102. Hendes ’svigt’ kan ifølge ideologien få fatale konsekvenser for barnets
udvikling og trivsel hele livet (jf. afsnit 5.6), hvorfor moderen oplever et samfundspålagt
ansvar. Følelsen af at have en tæt social og emotionel relation med barnet styrker
tilsyneladende mødrenes identitet og iscenesættelse som ’gode mødre’, der lever op til det
herskende ideal om en tæt mor/barn-binding103. Når de derimod føler, at de af en eller
anden årsag ikke lever op til idealet, udtrykkes det som et personligt nederlag104. - Et
personligt nederlag fordi respondenterne eksempelvis ikke forklarer sig med manglende
emotionel formåen, manglende lyst til at knytte bånd, eller et modstand mod idealet.
Imidlertid synes problemstillingen jf. afsnit 5.5 og 5.6 at udspringe af, at der eksisterer
adskillige andre og ofte modstridende samfundskonventioner og idealer, mødrene samtidig
søger at leve op til.
På den måde yder mødrene ikke modstand mod samfundets ideologiske sandhed om et
tæt mor/barn-forhold. De vender det derimod indad, og qua den moderne individualismeideologis foreskrifter (Den Store Danske 2010) pålægges (og påtager) den individuelle mor
sig skylden, hvis hun ikke lever op til idealet.
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Ideologien kan spores tilbage til Sigmund Freuds udviklingspyskologiske teorier, som blev udbredt i starten
af det 20. århundrede. Se litteraturhenv., fodnote 102.
103
Eks: (Bilag2;480-515), (Bilag4;30-40)
104
(ibid)
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En pointe i den sammenhæng er, at ’moderskabet’ som nævnt ikke er den eneste facet,
individet forventes at bygge sin identitet på105. Identiteten forventes også iscenesat via
andre livsaspekter såsom uddannelse, karriere, rejser, pleje af sociale relationer, værdier
mv106. Heri ses også en splittelse imellem at give afkald på personlige ønsker og
samfundsambitioner til fordel for børnenes behov kontra at udfylde børnenes faktiske og
ideologisk bestemte behov.

Tilsammen resulterer de nævnte faktorer i en splittelse i identiteten, fordi det synes umuligt
at leve op til alle samfundsidealer på én gang, idet disse bl.a. kan være i modstridende. Et
eksempel på denne splittelse er, at der på den ene side ligger et samfundsideal om at dyrke
individualitet og personlig frihed, og på den anden side en historisk og kulturelt forankret
ideologi om ’at bidrage til fællesskabet’ – altså at tænke og handle ud fra, hvad omverdenen
forventer 107.
Dette kan medføre en splittelse i forhold til den ’ideelle identitet’ individet søger at
udtrykke kontra den ’mangelfulde identitet’, individet oplever at besidde.

Et andet aspekt i denne splittelse er, at mødrene udviser stor viden og forventes at have
overblik over og agere indenfor mange forskelligartede aspekter lige fra til kostvaner og
livsstil til forbrug, hjemmets rammer, sociale relationer, uddannelse, job, politik,
samfundsvilkår- og institutioner, uskrevne og skrevne samfundskodekser og regler, børnenes
dannelse og trivsel osv. (jf. afsnit 5.5 og 5.6). Men viden om og overblik over de mange krav
og forventninger medfører ikke nødvendigvis værktøjer til at håndtere eller leve op til disse.

Den funktionelle identitet
Jf. de kulturelle koder (se afsnit 5.5), kommer identiteten også til udtryk i selve den måde,
individet interagerer og udtrykker sig på. Eksempelvis anvender respondenterne metaforer
til at udtrykke holdninger, følelser og meninger, hvorved de mere eller mindre ubevidst
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placerer sig selv i en social, historisk og kulturelt forankret kontekst. Denne kontekst kan
dermed bidrage med materiale til at iscenesætte og udtrykke identiteten i en social
interaktion – altså at fremvise sin identitet igennem den måde, man interagerer med andre
på og de kulturelle elementer, man vælger at trække på i en social sammenhæng.

Identiteten iscenesættes også i den måde, hvorpå individet spejler sig i dem, de ønsker at
indgå i en social relation med. Eksempelvis ved at tilkendegive enighed eller forståelse for
indforståede elementer, stille retoriske spørgsmål mv. i en social interaktion, demonstreres
der en fælles forståelse, som siger noget om parternes identitet og sociale tilhørsforhold.

Opsamling på identitetsprojekter og forandringsønsker
Moderrollen vægter stærkt som identitetsskaber hos respondenterne, og der udtrykkes
bestemte forestillinger om, hvad den ideelle form for moderskab indebærer af værdier,
handlinger, emotioner, sociale mønstre mv. Omverdenen stadfæster denne forestilling ved
at anlægge bestemte forventninger til moderen, som hun kan anvende som brikker i
denne ’nye’ del af sin identitet.
Foruden at anvende ideologier og myter til at opbygge sin egen identitet som mor,
søger respondenterne ligeledes at integrere samfundsideologiernes forventninger i barnets
identitet. Dette gør hun blandt andet ved at iscenesætte sin identitet overfor barnet og
afspejle de ’ideelle’ følelser, værdier og handlemønstre, hun ønsker, at barnet adopterer.

Identiteten trækker dog ikke blot på forestillinger om moderrollen, men også på adskillige
kulturelle og sociale kategorier. Ydermere anvendes forbrug i udpræget grad som formidler
af identiteten. I den henseende er det vigtigt for mødrene at vælge ’det rigtige’ – altså at
være kulturelt, økonomisk og socialt rustede til at forstå og omsætte meningen,
forbrugsgenstandene bærer. I denne proces udtrykker mødrene deres identitet, idet deres
kulturelle og sociale baggrunde bevirker, at de ikke udvælger og forbruger
forbrugsgenstande ud fra samme kriterier. Forbrugsgenstande anvendes også til at knytte
sociale bånd. Eksempelvis bliver forbrugsgenstande i mor/barn-relationen anvendt som
medium, som signalerer en identitets- og rollefordeling mellem mor og barn.
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6) RESULTATER: BRANDINGMODELLEN I TEORI OG
PRAKSIS
6.1 Introduktion til afsnittet
Dette afsnit er opdelt i to delafsnit, som hver især behandler ét af specialets delformål (jf.
afsnit 1.2).

Delafsnit 6.2: Analysen har lokaliseret nogle af de primære ideologier, spændinger og
identitetsaspekter, som præger småbørnsmødres tilværelse. Nu bevæger specialet sig et
skridt videre i forhold til at anvende denne viden til at pege på strategiske
brandingmuligheder for identitetsbrands i børnebranchen.
Først følger nogle generelle overvejelser om, hvorledes børnebranchen kan drage nytte
af den kulturelle brandingtilgang, bl.a. i forhold til at bidrage til mødrenes identitetsprojekter
og søge at undvige at placere sig i kulturelle spændinger.
Dernæst behandler jeg 4. stadie i Holts kulturelle brandingmodel. Her anvender jeg bl.a.
analyseresultaterne til at indkredse et eksempel på et mytemarked og en myte-type, et
identitetsbrand i børnebranchen kunne tage udgangspunkt i. Ydermere peger jeg på en
populistverden, som kan bidrage med råmateriale til denne mytemulighed.
Slutteligt overvejer jeg kortfattet, hvordan identitetsbrandet kan sprede sin myte, og
hvordan det bør varetage myten fremadrettet.

Delafsnit 6.3: Heri bidrages med et mere teoretisk perspektiv på de implikationer og
nærliggende muligheder for yderligere undersøgelser, som har vist sig i processen.

6.2 Bidrag til en kulturel brandstrategi
Børneudstyrsbranchen og forældrenes identitetsprojekter
I specialet søger jeg ikke, at udpege hvor børnebranchen fejler i sin branding. Imidlertid
finder jeg det relevant at anvende følgende som et eksempel på, hvorfor det (med kulturelle
brandingøjne) kan være gavnligt at se bag om den umiddelbare individuelle forbruger, og
erkende at denne er et helt menneske i et helt samfund omgivet og opbygget af
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kontekstbetingede ideologier, identitetsprojekter og spændinger. I empirien ligger nemlig en
indikation på, at børnebranchens ringe image kan være formet af kulturelle spændinger (i
hvert fald til dels):
Forklaring følger:
I de forbrugerundersøgelser jeg trækker på i forhold til at beskrive børnebranchens
vilkår, udmønter kritikken sig primært i funktionelle termer: service, produktinformation,
kvalitet mv. (se afsnit 4.3). I mine egne producerede data fremhæver mødrene ligeledes
funktionelle fordele, når de fortæller, hvordan de udvælger forbrugsgenstande til deres børn
såsom ’kvalitet’, ’pris’ og ’holdbarhed’ (se afsnit 5.7). Imidlertid viste der sig nogle afgørende
underliggende kulturelle, sociale og symbolske ideologier og forventninger, som er styrende
for mødrenes identitetsprojekter og deres holdninger og handlinger i den anledning – også i
forhold til deres opfattelse af og praksis indenfor forbrug.
Først og fremmest er det tydeligt, at mødrene lever en tilværelse, som rækker langt ud
over forbrugerundersøgelsernes og babykultur-teoriens temmelig ensidige fokus på forbrug.
Forbrug udtrykkes langt fra som det vigtigste i samspillet mellem mor og barn. Bevares,
forbrug kan naturligvis bidrage til at skabe mening i identitetsprojekterne og sociale
relationer qua dets indforståede symbolik og værdi; Men i empirien fremgår dog, at den
mere abstrakte – men meget vigtige - hverdagsudveksling af eksistentielle værdier,
holdninger, ideologier og identitetsopfattelser mellem mor, barn og øvrige omverden også
foregår via sociale interaktioner som sprog, handlemønstre og kulturelle koder (jf. afsnit 5.5,
5.6 og 5.7) - altså bruger mødrene bl.a. kulturelt forankrede samtale- og sprogstrukturer til
at skabe mening om ideologiske og moralske begreber, tænkemåder og ’sandheder’, som
vanskeligt kan eller traditionelt ikke formidles via forbrug.
Når mødrene udtrykker uopfyldte funktionelle forventninger, krav og ønsker til
børnebranchen, synes det at have rødder i andet og mere end blot et overfladisk mishag
med branchens funktionelle formåen: Det handler om en overordnet ideologisk spænding.
Eksempelvis har jeg i empirien fundet en udtalt spænding mellem det herskende
samfundsideal om moderrollen kontra den virkelighed, mødrene oplever – og den ringe
realiserbarhed idealerne har i den kontekst. Den herskende ’babykultur’-ideologi (hvori
samfundsidealet om moderrollen knytter sig til) (se afsnit 4.3), forårsager således en udtalt
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ængstelse hos mødrene. Og børnebranchen er netop en drivkraft i og en legemliggørelse af
denne spændings-prægede ’babykultur’, og argumenterer for sin egen forbrugerværdi med
babykulturen som referenceramme. Denne kulturelle spænding og børnebranchens plads
heri, kan komme til udtryk som en mere overfladisk utilfredshed med børnebranchen (se
afsnit 5.6)
I en brandingsammenhæng vil jeg derfor mene, at det kan blive fatalt for en virksomhed
i børnebranchen kun at fokusere på at skabe optimale betingelser for de funktionelle
værdier – også selvom det er i dette aspekt, forbrugerne umiddelbart udpeger som værende
utilfredsstillende.

I samme åndedrag vil jeg ligeledes påpege, at vi ifølge Douglas Holt befinder os i en
brydningstid, hvor det postmoderne paradigme er ved at have udspillet sin rolle og hvor de
postmoderne brands derfor generelt udfordres af modstandere i forbrugerkulturen (se afsnit
4.2). Et succesfuldt brand i fremtiden skal derfor ikke blot bidrage med funktionel værdi,
men også med udpræget social og symbolsk værdi, som forbrugeren kan anvende i sit
identitetsprojekt (Holt 2004:190).

Den kulturelle brandingmodel og det videre arbejde
Douglas Holts kulturelle brandingmodels første tre stadier handler om at skabe indsigt i
markedets kulturelle konventioner, samt identificere modbevægelser, som har potentiale til
at rykke disse konventioner. Ydermere skal brandet opnå viden om forbrugernes
identitetsprojekter, herunder deres forandringsønsker og ængstelser (Holt 2010:198). Disse
stadier har analysen omhandlet og indkredset.
Modellens næste stadie er, at finde relevant kildemateriale (jf. afsnit 4.4). Med dette
menes, at brandet med afsæt i markedets kulturelle koder, myter, ængstelser,
identitetsprojekter mv., afsøger eksisterende ideologiske kløfter, som giver anledning til
spændinger. Brandets egen mulighed for at danne myter ligger i, at adressere en sådan kløft
eller at bygge bro med et nyt ideologisk perspektiv.
Brandet skal i denne proces være særdeles omhyggelig med at identificere den mest
værdifulde type myte, det kan fortælle på det givne tidspunkt. Det inkluderer bl.a., at
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brandet danner sig et overblik over sin kulturelle og politiske autoritet for at kunne vurdere
hvilke relevante mytemarkeder, det har mest autoritet til at byde ind på (jf. afsnit 4.4) (Holt
2004:218).

Imidlertid skal brandet ikke selv opfinde sin myte: Det skal derimod finde kildematerialet til
myten i allerede eksisterende subkulturer eller sociale bevægelser – såkaldte
populistverdener - som allerede bekender sig til den nye ideologi (ibid). Populistverdenen
kan som nævnt i afsnit 4.4. give et identitetsbrand stor troværdighed, fordi de ’beviser’ at
brandets ideologi rent faktisk eksisterer og er et verdenssyn med værdi for medlemmerne
(Holt 2004:187).

Når brandet har indkredset den mest relevante ideologiske spænding og den populistverden,
som tilbyder relevant kildemateriale til at skabe en myte heromkring, skal brandet klarlægge,
hvordan myten skal komponeres og kommunikeres (Holt 2004:215 og 218). Herunder skal
brandet overveje, hvordan og med hvilket formål myten skal adressere de identificerede
identitetsspændinger og hvad mytens løsning består i (ibid). Denne proces er vigtig jf. Holt,
da identitetsbrandet for at opnå succes ikke blot skal ramme det mest fordelagtige opbrud i
samfundet, men også opføre den rette myte på den rette facon. Virksomheden skal altså
vide, hvilken slags historie den vil fortælle og hvordan (ibid).

Ifølge Holt skal brandets myte således ende som et produkt i en ’kulturel opsummering’
(ibid:63). Denne opsummering består af tre komponenter:
1) Mytefremstilling: Mytens skal manifestere brandets rolle i kulturen. Derfor skal
myten vurderes ud fra, hvor godt den adresserer kulturelle spændinger (Holt
2004:64).
2) Populist-autencitet: Brandmyter skabes af kildemateriale fra populistverdener, som
publikum anser som værende troværdige. Brandet skal derfor integrere sig som en
autentisk del af populistverdenen ved bl.a. at demonstrere sin troskab overfor
populistverdenens særlige ethos (ibid:65).
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3) Karismatisk æstetik: Ikoniske brands’ myter må udfolde en unik, vindende stil for at
tiltrække publikum. Ligesom en politisk leder eller kulturel aktivist, anvender ikoniske
brands en distinktiv og æstetisk stil til at overtale deres publikum til at se verden fra
deres synspunkt – et synspunkt og en karisma, som passer naturligt ind i brandets
populistverden (ibid).

Kort opsummeret: ”brand myths succeed when the brand performs the right story, which is
authentically grounded in the brand’s populist world, and is executed with a charismatic
aestetic” (ibid:65).

Figur 7: Douglas Holts kulturelle brandingmodel – en mulig fremgangsmåde (Egen tilvirkning efter Holt
2010:197)

Indkredsning af en myte-mulighed
I analysen er fremkommet flere forskellige ideologier, men de som fylder mest i empirien
peger overordnet i én af to retninger: Den ene art som idealiserer moderens ansvar i rollen
som moder i familien, og den anden art som idealiserer moderens ansvar i rollen som borger
i samfundet.
Mødrene udtrykker et forandringsønske om at kunne skyde en øget mængde tid,
nærvær og ro ind i familielivet og hjemmet. Implicit heri ligger et ideal om at familien skal
fungere som medlemmernes emotionelle anker, er primæransvarlig for at indprente
børnene ’rette’ værdier og adfærdsmønstre, undervise børnene i sociale færdigheder og
ruste dem til at møde de forventninger, samfundet har. Imidlertid synes dette ønske
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vanskeligt at realisere uden samtidig at udfordre andre samfundsideologier, som stiller
andre krav til både forældrenes og børnenes engagement i samfundet udenfor familiens
rammer. Udadtil ’overlever’ moderen nemlig socialt ved så vidt muligt at tilpasse
sig ’samfundsnormen’ – og samtidig udtrykker mødrene, at de bør forestå som ’et godt
eksempel’ for børnene og familien ved netop at leve op til samfundsnormen udadtil
og ’præstere’ på denne front. Ydermere eksisterer der en negativt ladet retorik omkring
moderrollen: Eksempelvis planter massemedierne bestemte myter og fordomme
om ’mødre’, og populærlitteraturen problematiserer bestemte hverdagsaspekter i
moderrollens vilkår og tilbyder hende hjælp til selvhjælp herfor.
Disse to typer af ideologier synes altså svære at forene - Og det forårsager en udtalt
ængstelse blandt mødrene, når den oplevede virkelighed står i kontrast til deres forestilling
om den normative og ideelle virkelighed.
Imidlertid viderefører mødrene samfundsideologierne, selvom de forårsager
spændinger og ængstelser i moderens egen tilværelse (eksempelvis udtrykker mødrene bl.a.
ønsker om at deres egne børn på sigt kommer til at leve op til samfundets
normalitetsbegreber, og de søger at indprente deres børn ’rigtigheden’ af disse normer). For
at udfordre denne selvopretholdende cirkel, kan et identitetsbrand udfordre et svagt led
(dvs. en kulturel splittelse) med en ny myte, og dermed føre an med en ny ideologisk retning.

Et eksisterende ideologisk modtræk mod splittelsen mellem moderskab og borgerskab er
myten om ’kvalitetstid’: At intensivt samvær med børnene råder bod på, at man ikke ser
dem i længere tidsperioder. Imidlertid er denne myte ved at miste sin kraft. Bl.a. udtrykker
mødrene, at der eksisterer en spænding mellem deres egen erfaring, som fortæller dem, at
kvantitet spiller en stor rolle i deres relation med børnene - kontra myten om at lidt men
intensiv kvalitetstid er tilstrækkeligt til at opbygge og vedligeholde den relation, mødrene
emotionelt og socialt ønsker at have med deres børn (jf. afsnit 5.7).
Heri ligger en ulmende modstand - og for det rette brand måske en mulighed for at
grundlægge en ny ideologi: En ideologi som gør op med det samfundspres som griber helt
ind i privatlivet med forventninger til adfærd og holdninger. En ideologi som bl.a. gør op med
udslidte eller forfejlede ’sandheder’ om kvalitetstid, karrierekvinder, speltmødre,
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curlingmødre og det institutionaliserede barn. En ideologi som legaliserer at prioritere
fordybelsen i den sociale og emotionelle relation mellem mor og barn. En ideologi som giver
familien sin traditionelle funktion som en social, emotionel og tryghedsskabende holdeplads
tilbage. En ideologi som kort og godt opfordrer moderen til at tage moderskabet tilbage og
tro på sine egne evner som mor: ’Den kompetente moder’, og som bl.a. udfordrer
populærkulturens negative retorik omkring mødre, og de eksisterende samfundsmæssige
ideologier med utopiske forventninger, som skaber ængstelse blandt småbørnsmødre.

Den nye myte: Den Kompetente Mor
Som nævnt er mødrenes identitetsprojekt - og dermed deres selvforståelse, værdisæt,
handlemønstre osv. – i høj grad bundet op på deres moderskab. For en mor synes det derfor
trygt at definere sig ud fra sin moderrolle: Fordi der heri ligger nogle kulturelt og historisk
forankrede ’sandheder’ om og ’opskrifter på’, hvordan man skal iscenesætte og forvalte sin
identitet. Et identitetsbrand i børnebranchen kan derfor med fordel adressere moderelementet i moderens identitet. Dette ved at søge at løsne nogle af de spændinger hun
oplever i sin tilværelse ved at søsætte en forløsende myte, hun kan hægte sig på.
Utrygheden starter nemlig først dér, hvor mødrene godt ved, hvad der forventes af dem,
men hvor de ikke er udstyret med redskaber til at leve op til dette. Denne nye myte kunne, jf.
sidste afsnit, fokusere på tilværelsens nærliggende vilkår for mødrene i form af familielivet,
og legalisere dette forandringsønske overfor det omkringliggende institutionaliserende og
massemedierede samfund - gerne i termer der støtter op omkring moderens evner og
formåen til selv at vurdere, hvad der er bedst for hende og hendes barn.

Da moderskab definer en vigtig del af mødrenes selvforståelse, ligesom de associerer sig
med andre mødre (jf. afsnit 5.7), vil det være oplagt for et brand i børnebranchen at hente
kildemateriale fra en populistverden, der netop relaterer sig til dette. Derfor vil jeg i det
følgende fremhæve et eksempel på en populistverden, der baserer sig på moderskab - og
som kan bidrage med råmateriale til en myte, der indeholder mødrenes forandringsønske
om en samfundsmæssig erkendelse af ’den kompetente mor’. Denne populistverden er ’Den
hjemmegående husmor anno 2014’.
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En spirende populistverden: Den hjemmegående mor
En populistverden der i høj grad lever efter en redefineret ideologi om ’den kompetente
moder’, er den hjemmegående mor: Den traditionelle hjemmegående husmor blev aflivet
som koncept af Danmarks Statistik tilbage i 1980erne108, fordi der efterhånden var så få af
slagsen. Men den hjemmegående mor er genopstået i en moderne form i Vestlige
samfund109. Denne sociale bevægelse er også i fremgang i Danmark110 blandt veluddannede
mødre, og er især inspireret af den amerikanske, idoliserede ’housewife’, som også har
været at finde som rollemodel i den amerikanske populærkultur i de senere år.111
Bevægelsen skal ses som en reaktion imod en hektisk moderne verden og uopnåelige
samfundskrav112.

Denne populistverden idealiserer den hjemmegående mor, og udfordrer eksisterende
samfundsideologier som forherliger økonomisk formåen, uddannelse/karriere, institutionsliv
mv. 113 Ydermere udfordrer den de gængse fordomme om mødre ved at insistere på, at
moderen - og ikke vuggestuepædagogen, sundhedsplejersken, selvhjælpsforfatteren,
børnepsykologen eller en lignende samfundsrepræsentant - ved, hvad der skaber de bedste
rammer for hende og hendes barn114.
Den hjemmegående mor har rod i en svunden tid, som i stigende grad idealiseres som
indbegrebet af oprigtighed, nærvær og ’back to nature’ med langtidsamning, samsovning og
lignende tendenser115. For den hjemmegående mor er feministbevægelsen og
kvindefrigørelsen, som udspillede sig før hun blev født, et for længst overstået og forældet
kapitel i vores historie. Hun føler sig ikke undertrykt, men retfærdiggør derimod sin
tilværelse med, at hun varetager børnenes og sit eget behov og dyrker ’nuet’. Hun finder det
ideelt at hellige sig moderskabet, er kritisk overfor samfundets idealisering af individualitet,
108
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konkurrence, institutionslivet og karrieredrømme116. Hjemmelivet finansieres ved at hun, i
tråd med Holts postmoderne forbruger, forsager kommercielle interesser og overforbrug, og
i stedet værdisætter et beskedent, velovervejet forbrug, som én indkomst kan oppebære117.

Den hjemmegående mor tilføjer dog sin identitet et moderne twist: Hun iscenesætter sin
livsstil som hjemmegående som en prioritet og et aktivt tilvalg af særlige værdier.118
Samtidig søger hun at positionere sig udenfor fordommene om hjemmegående mødre som
værende ambitionsløse, kedelige og afskåret fra det øvrige samfund119. Dette ved at
iscenesætte sig selv som en moderne kvinde, der plejer sociale relationer, giver sine børn de
bedste grundlæggende forudsætninger for at klare sig i samfundet, aktivt planlægger at
socialisere børnene med aktiviteter mv.120 Ydermere er hendes hensigt ikke at være
hjemmegående for livstid, men derimod blot imens børnene er små121. Den hjemmegående
mor forsager således ikke samfundets ideal om ’den gode samfundsborger’, fordi hendes
hensigt ikke er at være hjemmegående hele sit liv - og hun danner ligeledes sine børn til at
indgå i det omkringliggende samfund som ’gode borgere’ (ibid). Hendes oprør består
nærmere i at sætte en grænse overfor de samfundsideologier, som hun mener, der ikke
tager hensyn til den basale mor/barn-relation – samt en idealisering af de mere enkle ’gode
gamle dage’ (ibid).

Den hjemmegående mor samles ikke om et brand eller en populærkultur. Hun er sin egen
kultur122, og findes ikke i organiserede subgrupper, men samles i stigende grad i
communities på Internettet123, gøres til genstand for bøger og blogs124 og lignende.
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Dette er blot nogle af de overordnede karakteristikker, der præger den hjemmegående mor
– og denne populistverden er blot én af flere, hvor et brand vil kunne finde råmateriale til at
opbygge en myte, som adresserer spændinger i mødrenes ideologiske virkelighed.
Hovedsagen er, at brandet nøje overvejer, hvad populistverdenen kan bidrage med til den
myte, der skal adressere forandringsønsker og spændinger i forbrugerens identitetsprojekt.
Således skal en myte om ’den kompetente mor’, som tager afsæt i den
populistiske ’hjemmegående mors’ ethos, fortælles, så myten også kan tilføre værdi til den
almene mor og forbruger i børnebranchen: Hende som eksempelvis stadig har et liv med
udearbejde, et barn i institution, en økonomi som ikke kan bære en hjemmegående livsstil,
som har individuelle ønsker som ikke matcher livet som hjemmegående og lignende.

Den mere konkrete udformning af myten afhænger som nævnt bl.a. af det enkelte brands
kulturelle og politiske autoritet (jf. afsnit 4.4), dets særlige karismatiske æstetik (jf. afsnit 6.2),
dets specifikke historie (jf. afsnit 4.4.) mv.

At sprede myten i teori og praksis
For at skabe kulturel og politisk autoritet skal brandet tage afsæt i en stærk myte, eller
omsætte en stærk myte fra starten, som den kan trække på i sit fremtidige virke og
myteskabelse. Når den konkrete myte er udarbejdet, må ideologien spredes (jf. afsnit 4.4).
I analysen fremgik det, at en sådan spredning og udveksling af mening tilsyneladende
sker i en cirkulær proces (jf. afsnit 5.5). For at mytens identitetsværdi kan afgøres, så den kan
udgøre et symbolsk anker for forbrugerens identitet, motivation og værdier, må den
nødvendigvis udveksles i sociale interaktioner. Disse sociale interaktioner kan bidrage til at
cementere myten som et identitetselement med værdi, fordi omverdenen erkender, at den
netop bibringer værdi.
Med andre ord kan både brands og mennesker fungere som bærere af ideologier, i og
med at en ideologi anerkendes af omverdenen, videreføres den som ringe i vandet.

Imidlertid holder forbrugerne sig kun loyale mod brandet så længe det holder sin myte frisk
og relevant. Holt anbefaler derfor, at myten løbende udvikles, og at brandet konstant søger
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at indlemme myten i populærkulturen for at sprede den og holde den stærk (Holt 2004:218).
Mytens bedste mulighed for at blive optaget i populærkulturen er via spredning i
massemedierne, som ofte er hurtige til at fremture med nye kulturelle udtryk fra subkulturer
i bl.a. film, tv, musik, bøger, magasiner, politikker, aviser mv. (ibid:187).

Imidlertid kan et identitetsbrand ifølge Holt være forvisset om, at dens myte på et givet sted
og tidspunkt vil mødes af en modbevægelse – og at dens myte vil miste sin kraft i takt med
at de kulturelle vilkår skifter (jf. afsnit 4.4). Selv den mest vindende identitetsmyte vil med
tiden blive drænet for styrke og værdi af sociale ændringer. Socioøkonomiske og ideologiske
skift ændrer nemlig forbrugernes ønsker, og sender dem på jagt efter nye myter.
Sådanne forandringer byder på nye muligheder, men også farer for brandet. Det må
med tiden forlade sin myte og skabe en ny. Identitetsbrands som klarer denne vanskelige
manøvre vil ifølge Holt blive magtfulde kulturelle symboler – ikoniske brands. (ibid:219).

6.2 Teoretiske overvejelser og implikationer
I dette afsnit uddybes teoretiske overvejelser, resultater og implikationer, som er opstået
undervejs i processen med at følge Holts kulturelle brandingmodel i en
strategiudviklingstilgang, og som Holt ikke - eller kun sporadisk - berører i sit teoretiske
arbejde.
Disse overvejelser og implikationer kan opdeles i fire tematikker, som hver især udgør
væsentlige elementer i Holts kulturelle brandingteori: Ideologier, kultur, myter, forbrugere
og brand management.

Ideologier versus ideologer - eller ideologi versus oplevet virkelighed?
I analyseresultaterne fremgår det, at spændinger og ængstelser kan opstå i to formater: 1)
Imellem modstridende ideologier, og 2) imellem en ideologi og en oplevet virkelighed (jf.
afsnit 5.6).
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Figur 8: Arten af kulturelle spændinger i praksis (egen tilvirkning jf. analyseresultat)

1) Et eksempel på en spænding imellem eksisterende ideologier er, at mødrene på den ene
side søger at leve op til et ideal som nærværende mødre, som tager sig tid til at pleje de
hjemlige rammer, børnenes socialisering mv. Dette står i modstrid med idealet om udadtil at
have et job, bidrage til samfundet og være selvforsørgende mv. (Jf. afsnit 5.6)

2) Et eksempel på en spænding imellem en ideologi og den oplevede virkelighed er, at der
eksisterer en samfundsmæssig forestilling om, at børn er skrøbelige, og skal ’fyldes’ med
de ’rette’ værdier og skærmes for ’de forkerte’ af bevidste forældre. Imidlertid synes det at
være en svær balancegang for mødrene, for de oplever, at ’negative’ og ’forkerte’ følelser,
handlinger og oplevelser, såsom skilsmisser, vrede, travlhed, adskillelse mv., er et vilkår i
tilværelsen. Ideologien står dermed i kontrast til den virkelighed, mødrene oplever (jf. afsnit
5.6).

Begge former for kløfter udgør tilsyneladende en mulighed for, at en ny ideologi kan opstå.
Spørgsmålet er hvilken slags kløft, der kan skabe den stærkeste og mest holdbare myte: Er
det en myte, som skaber en middelvej mellem to modstridende ideologier og dermed
tilbyder et tredje alternativ? Eller er det en myte som udfordrer en ideologi ved at idealisere
en oplevet virkelighed? Eller kan begge dele anvendes med succes af forskellige brands?

Douglas Holt giver i sin kulturelle teori ikke noget svar på dette. Jeg vurderer imidlertid, at
problemstillingen er relevant for teorien, idet der her ligger en usikkerhed i forhold til at
træffe et hensigtsmæssigt valg for et brands myteskabelse. Feltet kan således med fordel
gøres til genstand for yderligere undersøgelser.
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Kultur: den danske kultur, mødre og børnebranchen
Ifølge Holt er problemet med den konventionelle mindshare-branding, at det er en ”onesize-fits-all solution” (Holt 2003): ”For lowinvolvement, functional brands such as Colgate or
Gillette, mind share works reasonably well. But for brands in ‘lifestyle’ or ‘identity’ categories
– such as food, clothing,beauty products, soft drinks, alcohol and autos – mind-share thinking
is irrelevant at best.” (Holt 2003), understreger Holt, og fremhæver her kulturel branding
som en løsning.

Imidlertid rejser der sig flere uafklarede spørgsmål omkring den kulturelle brandings
anvendelse:
Først og fremmest er det teoretiske fundament i Holts kulturelle brandingtilgang
baseret på analyser af ikoniske forbrugerbrands. Andre former for brands, eksempelvis B2Bbrands og industrielle brands, ignoreres. Ydermere baserer Holts analyse sig primært på
reklamer, og giver ingen retningslinjer for eller vurderinger i forhold til, hvordan brandet kan
og bør arbejde med sit kulturelle udtryk i eksempelvis brandlogo, produkter, butikker, events,
sociale medier mv.
En anden spekulation som er opstået i forbindelse med mit valg af branche og
forbrugergruppe er, om alle identitetsbrands indenfor alle brancher med den rette myte har
mulighed for at opnå ikonisk status? Børnebranchen er jo eksempelvis præget af en meget
flygtig forbrugergruppe: Der kommer konstant nye forbrugere til i en jævn strøm, og der er
konstant forbrugere som af tidsmæssige årsager forlader målgruppen igen (jf. afsnit 4.3). Er
det muligt at opbygge en stor værdi i et identitetsprojekt, som har en så relativt kort
leveperiode, fordi brandets relevans er på sit højeste i de få år, forbrugerens børn er små?
Kan ethvert brand blive ikonisk? Er der en sammenhæng mellem muligheden for at opnå
ikonisk status, turbulensen i brandets branche og dets forbrugersegments karakteristika?
En anden faktor er, at der i børnebranchen ses en opblomstring af nye brands (jf. afsnit
4.3). Men Holt giver ikke noget svar på, om et nyt produkt eller en ny virksomhed kan
arbejde optimalt med kulturel branding? Eksempelvis har et nyt brand næppe en særlig
kulturel eller politisk autoritet til at fortælle myter (jf. afsnit 4.4).
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Et andet spørgsmål som rejser sig er, om kulturel branding er relevant i alle kulturelle
kontekster?: Holts eksempler på ikoniske brands er alle amerikansk grundlagte brands. Hans
eksempler på ideologier og myter i en kultur er ligeledes amerikanske. Hvorvidt denne
amerikansk inspirerede kulturelle tilgang potentielt kan skabe implikationer for danske
identitetsbrands, er uafklaret. Dog synes det relevant at være opmærksom på, om Holts
kulturelle tilgang matcher den danske mentalitet i forhold til kulturelle skillegrænser,
hvordan ideologier/myter opfattes og lignende. Douglas Holt lægger i sin kulturelle strategi
nemlig vægt på en række kulturelle skillegrænser (jf. afsnit 4.4) som eksempelvis etnicitet,
nationalitet, klasse, religion, uddannelse/stilling, økonomisk formåen, alder, køn mv.
Skillegrænser, som måske opfattes anderledes i den amerikanske kulturkontekst, end blandt
danske småbørnsmødre.

En anden pointe er, at selvom stærke ikoniske brands på mange parametre er exceptionelt
succesfulde og beundrede verden over, så er de samtidig brands, som konstant udfordres af
sociale borgerbevægelser, NGO’ere, politiske hold mv. Dette skyldes ifølge Holt især, at
identitetsbrands’ myter gør oprør imod konventioner med tilhængere, at de søsætter
provokerende myter, samt at de konstant befinder sig imellem populistverdener, forbrugere
og en omverden med modstridende interesser (Holt 2004, samt afsnit 4.4).
Spørgsmålet i den forbindelse er, om det overhovedet er en fordel at være et ikonisk
brand? Om brandet har viljen til at stå imod de kritiske røster og modstanden? Om brandet
ønsker at løbe risikoen for at forfejle sin myte eller ikke at forlade den på det rette tidspunkt?
Om brandet overhovedet har nogen interesse i at udfordre sig selv og andre ved at afprøve
sin kulturelle og politiske autoritet? Kort sagt mangler der et måske et bedre overblik over
bagsiden af medaljen.

Myter: Kritik af Douglas Holts mytefokus
Douglas Holt kritiserer den konventionelle brandingtilgang for sit produktfokus, og
favoriserer i stedet mytefokuset. Her vil jeg dog en anelse kritisk stille spørgsmål ved
argumentet om ikke at fokusere på produkter i sin branding, fordi de alligevel forbruges
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forskelligt alt efter indehaverens kulturelle forudsætninger (jf. afsnit 4.2): For hvis
forbrugsgenstande forbruges forskelligt alt efter forbrugerens kulturelle tilhørsforhold, kan
de myter Holt er varm fortaler for, ikke også ligeledes fortolkes og forbruges forskelligt?
Uden dog at bidrage med et fuldgyldigt belæg herfor, antyder specialets empiri netop dette:
Et eksempel herpå kan være, at én gruppe mødre opfatter, at ’den rigtige tøjstil’ er at
indkøbe de dyreste mærkevarer og mener, at de signalerer unikhed ved at købe dét, de
færreste har råd til – imens ’den rigtige tøjstil’ for en anden gruppe mødre består i at
opstøve retrofund i genbrugsforretningernes mørkeste afkroge og at hjemmestrikke alle
sokker. I begge tilfælde ligger der en bagvedliggende ideologi om at ’klæder skaber folk’.
Imidlertid tolkes myten forskelligt alt, formentlig alt efter moderens kulturelle og sociale
forudsætninger. Således er det ikke kun forbrugsgenstande, der forbruges forskelligt på
tværs af sociale grupperinger.
Heri ligger en potentiel trussel imod et identitetsbrands myte, og et brand bør søge
indgående kendskab til de måder, hvorpå dets myte kan fortolkes og forstås. Dette aspekt
har Douglas Holt i sin teori dog ikke levnet synderlige overvejelser.

Forbrugere: Autencitetsforståelse i teori og praksis
Douglas Holt tillægger autencitetsbegrebet en stor og næsten altafgørende, betydning i en
kulturel brandingstrategi og fremstiller den som værende grundpillen for fremtidens
branding (jf. afsnit 4.2).
Imidlertid hersker der både teoretisk og empirisk uenighed om, hvad autencitet
overhovedet er og hvilken betydning den har (ibid). Derfor finder jeg, at brands som
udgangspunkt bør træde varsomt i forhold til at blive for fokuseret på at skabe autencitet i
deres branding. Både fordi der som sagt hersker uenighed om, hvad autencitet egentlig er,
men også fordi det ikke er afklaret, hvilke underliggende kulturelle strømninger, der
resulterer i de forskellige autencitetsopfattelser – og hvordan og til hvad disse kulturelle
strømninger vil udvikle sig og dermed ændre autencitetsbegrebet til noget, som står udenfor
brandets hensigter.
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Brand Management: Fra konventionel til kulturel branding
Ifølge Douglas Holt kan det være svært for eksisterende virksomheder at omstille sig til
kulturelle brandingprincipper, fordi de adskiller sig så markant fra konventionelle
brandingidéer (Holt 2004:35). Det vil således kræve et opbrud i de fleste virksomheders
praksis og tænkemåde for at kunne imødekomme den omkringliggende, kulturelle udvikling.
En overordnet udfordring heri er bl.a.: “(...) that corporate brand managers are typically
MBAs who know all about revenue projections, returns on investment, media costs-per-point
and such, but not a damn thing about the stories and life experiences that actually compel
people to buy.” (Carducci 2005). Brandingfokuset har altså hidtil ligget på forsimplede
økonomiske, teknologiske, psykologiske og konventionelle brand management-faktorer, og
generelt ignoreret kulturelle kontekster og historiske forandringer (Holt 2004:35). Imidlertid
ligger muligheden for kulturel innovation, jf. Holt, netop i disse svært målelige og
komplicerede sociale mønstre. De udgør en sammenkludret masse, som konventionelle
brand management-tilgange frygter og forsager (ibid).
De kulturelle brandingprincipper udgør således en radikalt anderledes tilgang til alle
aspekter af en brandingproces lige fra markedsstrategi til forbrugerundersøgelser,
kommunikationstaktik, brand management mv.
Denne implikation, samt mulige løsninger hertil, vil jeg berøre yderlige i det mundtlige
oplæg i mit specialeforsvar.
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7) KONKLUSION
Specialets formål var at undersøge, hvordan brands i børnebranchen kunne anvende
Douglas Holts kulturelle brandingmodel til at udvikle kulturelle brandingstrategier. Afsættet
for valget af denne tilgang var at søge en alternativ branding-indgang til en branche, der
lider under manglende forbrugertillid- og tilfredshed, på trods af at den henvender sig til en
købevillig forbrugermålgruppe.

Douglas Holt tilbyder med sin kulturelle tilgang et helt nyt syn på brands og brand
management, og har udviklet sin kulturelle brandingmodel ud fra analyser af eksisterende
stærke kulturelle brands og kulturelle ikoner. I sin teori lægger Holt op til en mere
omfattende forståelse for forbrugere som hele mennesker, som indgår i en kulturel kontekst,
end de konventionelle tilgange gør.
Imidlertid er Holts kulturelle brandingmodel nyligt udklækket. Den er derfor ganske ung
og uprøvet i brandingens verden, hvori de fleste eksisterende brands fortsat tyr til mere
konventionelle brandingtilgange. Ydermere, siger Holt, er klodens hidtidige kulturelle
brandikoner overvejende opstået tilfældigt, og tilbyder derfor ikke en færdig, efterprøvet
opskrift på en kulturel brandingstrategi. Derfor foreligger der ikke umiddelbart evidens for,
om og hvordan Holts teoretiske kulturelle brandingmodel kan fungere i praksis i forhold til at
lægge en kulturel strategilægning.
Denne usikkerhed adresserer dette speciale til dels, ved at skabe de indledende
forberedelser til en kulturel brandingstrategi. Dette udføres bl.a. ved at analysere de
dominerende ideologiske kompaspunkter, ængstelser og identitetsprojekter, som
småbørnsmødre (børnebranchens primære forbrugermålgruppe) lever med. Disse tre
komponenter former ifølge Holt et kulturelt udtryk hos forbrugerne – og dette er en
afgørende viden for at kunne bygge skelettet til en stærk identitetsmyte omkring et brand,
og dermed for at kunne navigere sit identitetsbrand med succes i en kulturel brandingproces.

I mit analyseresultat fremgik det, at et identitetsbrand i børnebranchen med fordel kan
adressere mødre som hele mennesker frem for blot som forbrugere. Der ligger nemlig dybe
emotionelle og sociale ønsker og ængstelser i mødrenes forhold til og omgang med deres
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børn, som rækker langt ud over det rent forbrugsorienterede. I det videre arbejde med Holts
brandingmodel anvender jeg én af disse kulturelt forankrede ængstelser som
arbejdseksempel: Nemlig spændingen mellem moder-identiteten og samfundsborgeridentiteten. Denne spænding har ikke rødder i forbrug, og synes vanskelig at lappe med en
forbrugsgenstand, en mindshare-relation med et brand eller lignende konventionelle
metoder: Det fremgår derimod, at den kan adresseres med en identitetsmyte. Her peger jeg
på en mulig tematik for myten – ’den komptente mor’ – samt en populistverden som kan
bidrage med råmateriale til fortællingen.

Udover at undersøge hvordan brands i børnebranchen kan anvende Holts brandingmodel til
kulturel strategilægning, peger specialet ydermere på teoretiske videnshuller og
implikationer i forhold til teorien:
Indenfor ideologi-aspektet savnes mere detaljerede specifikationer omkring hvilken
slags spændingskløft, der er mest hensigtsmæssig at fokusere på som identitetsbrand.
Indenfor forbruger-aspektet efterlyses mere definerede retningslinjer for tilgangen til
det brede og mangeartede autencitetsbegreb, som Holt tillægger så stor betydning.
Indenfor kultur-aspektet synes det relevant at overveje, hvordan branchespecifikke
karakteristika og kulturelle kontekster kan få indflydelse på et brands kulturelle branding.
Indenfor myte-aspektet kritiserer specialet Holts argument om, at det traditionelle
produktfokus er unuanceret, fordi produkter tilsyneladende anvendes forskelligt på tværs af
kulturelle segmenter og kontekster. Kritikken slår ned på en usikkerhed om, hvorvidt myter
ligeledes opfattes og anvendes forskelligt - og med hvilken konsekvens.
Indenfor brand management-aspektet er problemet, at den kulturelle tilgang rykker på
hele det fundament, brands konventionelt bygges på. Det udgør derfor en stor forhindring,
som brand managere skal overkomme, før de overhovedet kan igangsætte en kulturel
brandingproces.

I specialet ser jeg således interessante muligheder i forhold til at anvende Douglas Holts
brandingmodel til kulturel strategilægning – også på trods af de nævnte teoretiske
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implikationer. Specialet tilbyder således en indgang til, hvordan opbygningen af en sådan
kulturel brandingstrategi kan gribes an.
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