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Farvel til branding? 
Af FINN FRANDSEN 
Begejstring, besindelse og bemestring. Det er de tre faser, som vi ofte gennemløber, når vi støder på 
en ny idé. Først gribes vi af ideen og forsøger begejstret at anvende den overalt.  
 
Dernæst begynder vi langsomt at besinde os og forholde os mere kritisk. Var den nye idé nu også så ny og 
god, som vi først antog?  

Og til sidst ender vi med at bemestre ideen og tildele den en mere "naturlig" plads i vores arbejdsprocesser.  

Nogenlunde sådan er det også gået med fænomenet branding.  

For bare to-tre år siden talte vi alle begejstrede om branding og introducerede ideen overalt. Alle gik rundt og 
brandede (sig), fra branding af produkter til branding af virksomheder, fra branding af byer og kommuner til 
branding af enkeltpersoner. I dag er vi tydeligvis trådt ind i besindelsens fase og spørger os selv: Virkede det 
nu også som det skulle?  

Det bedste bevis på, at vi gennemgår en fase med besindelse, er de mange kritiske røster, der for tiden 
forsøger at overbevise os om, at vi skal sige farvel til branding. Nogle kritikere hævder, at branding af 
virksomheden får os til at glemme, hvad det hele drejer sig om i sidste instans, nemlig at sælge 
virksomhedens produkter.  

Ifølge dem er der derfor behov for en ny markedsforståelse. Andre kritikere hævder, at det slet ikke er muligt 
at skabe symbolsk merværdi ved hjælp af kommunikation, kort sagt at det ikke er muligt at skabe sig et 
image eller et omdømme på denne måde.  

Andre kritikere igen taler om, at tiden er inde til at erstatte corporate communication med New 
Communication.  

Hvordan skal lederen i den private virksomhed eller den offentlige organisation forholde sig til alt dette? Skal 
virksomhederne, kommunerne eller Danmark nu bare skrotte den brandingproces, som de har arbejdet så 
flittigt på de seneste fire til fem år?  

Lad os prøve at få styr på besindelsen ved at skelne mellem to former for branding: Den grundlæggende og 
den strategiske branding.  

Med grundlæggende branding henviser jeg til noget, som jeg hævder er universelt, dvs. til noget, som altid 
har været der, og noget, som vi ikke kan lade være med at gøre - hvad enten vi vil det eller ej. Nemlig den 
kendsgerning at vi mennesker altid vil danne os billeder af de ting, mennesker og organisationer, vi omgås.  

Disse billeder, der bygger på en kombination af fornuft og følelse, af viden og vurdering, har altid haft og vil 
altid have en stor indflydelse på, hvordan vi tænker og handler. Om vi som forbrugere foretrækker et bestemt 
produkt, om vi som medarbejdere søger job hos en bestemt virksomhed, eller om vi som borgere holder af at 
bo i en bestemt by eller i en bestemt kommune.  

Der er tale om en grundlæggende symbolsk eller kommunikativ dimension i vores relation til omverdenen.  

Med strategisk branding henviser jeg derimod til alle de teorier, begreber eller redskaber, som er blevet 
opstillet inden for de seneste 10-15 år, netop med henblik på at forstå og ikke mindst udnytte denne 
universelle kendsgerning.  

Det er naturligvis ikke sikkert, at disse teorier, begreber eller redskaber er de rette, og at de vil bringe os det 
ønskede resultat, men de udgør i det mindste et forsøg. Det, som efter min mening vil ske i de kommende 
år, efterhånden som vi bevæger os fra besindelse til bemestring i forhold til branding, er, at den strategiske 
branding vil ændre sig, i takt med at vi får større videnskabelig og praktisk indsigt i, hvad den 
grundlæggende branding er for et fænomen.  



Den første generation af strategiske tilgange antog - lidt naivt - at vi kan skabe os et bestemt image eller 
omdømme ved at kommunikere på en bestemt måde til vores interessenter med udgangspunkt i et eksplicit 
værdigrundlag og en identitet.  

Den næste generation af tilgange vil uden tvivl være langt mere ydmyg, efterhånden som vi indser, at 
branding er en langt mere kompleks proces, end vi først antog, at der er mange kilder til det image eller 
omdømme, som interessenterne danner sig, og at der er mange måder at løse det samme problem på.  

Konklusion: At sige farvel til branding giver ingen mening, hvis vi med branding sigter til den universelle 
kendsgerning, at vi mennesker altid vil danne os billeder af de ting, mennesker og organisationer, vi omgås.  

Men vi må forsøge at blive bedre til at afdække de strategiske muligheder - både hvad der kan lade sig gøre, 
og hvad der ikke kan lade sig gøre - når vi arbejder strategisk med dette fascinerende fænomen.  
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