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Et stærkt brand 
tilfører en merværdi. 
Derfor kan Coca-Cola 
tage meget mere for 
en sodavand, end 
Harboe kan.

Af Anders Spanggaard

Der er fordele ved at isce-
nesætte sig selv og dermed 
arbejde med sit personlige 
brand, sit corporate brand 
eller sit employerbrand. Når 
vi gør det, er vi med til at 
skabe det billede, omverde-
nen har af os.

Anne-Mette Barfod er 
selvstændig strategisk kom-
munikationsrådgiver og 
har arbejdet med branding i 
mange år. Hun forklarer, at 
for en virksomhed kan bran-
ding skabe en skarp profil, 
et stærkt og troværdigt ima-
ge. 

- Branding handler om op-
bygning af identitet. Mange 
forveksler branding med 
markedsføring, men mar-
kedsføring handler om pro-
movering af produkter eller 
ydelser. Et stærkt brand gør 
det nemmere at sælge dis-
se produkter eller ydelser, 
lyder forklaringen fra An-
ne-Mette Barfod.

Hun har tidligere i sit ar-
bejdsliv været associeret 
hos kommunikationsrådgi-
verne  Jøp, Ove & Myrthu, 
og her lød løftet til kunder-
ne: »Vi ønsker at sikre, at 
vores kunder opnår det om-
dømme, som de fortjener.« 
I den sætning ligger den 
sandhed, at vi skal gøre os 
fortjent til et stærkt brand i 
ord og handling. Branding, 
kommunikation og PR gør 
det ikke alene.

Fodfejl bliver straffet
Anne-Mette Barfod betoner, 
at når en virksomhed udar-
bejder et brand sender virk-
somheden et budskab til om-
verdenen om, hvilken »per-
sonlighed«, virksomheden 
har. Hvordan man ønsker 
at bliver opfattet. Men man 
skal passe på, advarer hun.

- Det er så fristende at gå 
ud og sige, at vi er »den fø-
rende«, »den bedste«, »den 
klogeste«. På den måde sæt-
ter vi superlativer på os selv. 
Det kræver en god portion 
mod at gøre det, og vi risi-
kerer at møde mennesker, 
som ikke er enige. Derfor 
finder jeg Carlsbergs slogan 
»Probably the best bear« 
helt genialt, for det rummer 
menneskelighed og tvivlens 
nådegave. Det rummer også 
mulighed for at prøvesmage 
og er samtidig så storsindet, 
at det levner plads til kon-

kurrenter og mennesker, 
som foretrækker et andet 
logo på deres øletikette.

Carlsberg har dog også 
dummet sig og fået hug for 
det. Anne-Mette Barfod 
synes, at Carlsberg gen-
nem mange år har opbyg-
get et hyggeligt »håndbajer 
brand«, som det store flertal 
i den danske befolkning godt 
kunne lide.

- Men da Carlsberg så tø-
vede med at trække sig ud af 
Rusland efter landets inva-
sion af nabolandet Ukraine, 
blev de jo nærmest betragtet 
som landsforræddere, siger 
Anne-Mette Barfod.

Tilliden til brandet 
svækkes
Danske Bank har også fået 
tæsk, fordi banken brande-
de sig på ordentlighed, men 
så rullede »hvidvasksagen«. 
Det bliver straffet, når en 
virksomhed brander sig på 
løfter og kerneværdier, som 
efterfølgende ikke bliver ef-
terlevet. 

Banken skriver følgende 
om sine kerneværdier: »Alle 
koncernens medarbejdere 
arbejder ud fra det samme 
værdisæt - koncernens fem 
kerneværdier:

Ordentlighed - i forret-
ningsadfærd og som en del 
af samfundet

Tilgængelighed - elektro-
nisk og fysisk, i forretning 
og i kommunikation

Værdiskabelse - for aktio-
nærer, kunder og medarbej-
dere

Kompetence - ved høje 
standarder for kvalitet og 
faglighed

Engagement - i kundernes 
finansielle forhold.«

Anne-Mette Barfod peger 
på, at der med præsenta-
tionen af disse kernevær-
dier, opstår en form for 
dissonans, idet der opstår 
et spænd mellem brandets 
profilering og virksom-
hedens faktiske adfærd - i 
hvert fald, når det gælder 
hvidvask. Det giver ridser i 
lakken og går ud over bran-
dets troværdighed. Hvis vi 
et øjeblik opfatter banken 
som en person, så er per-
sonligheden således, at han 
- eller hun - roser sig selv for 
sin »ordentlighed« samtidig 
med, at han - eller hun - fore-
tager sig alt muligt, som slet 
ikke er ordentligt.

Smør bare tykt på
Anne-Mette Barfod mener 

ikke, der er noget galt i at 
»smøre lidt tykt på«, når en 
virksomhed eller person 
arbejder med sit brand. Det 
med at opbygge et stærkt 
brand har den sidegevinst, 
som populært kaldes »fake it 
till you make it«. Når vi sæt-
ter os for at iscenesætte os 
selv, vil vi typisk gerne gøre 
os fortjent til det portræt af 
os selv, som vi tegner. 

- Det er her, branding for 
mig at se bliver virkelig inte-
ressant, for når vi arbejder 
med branding, kan vi be-
slutte os for, hvem vi gerne 
vil være, og dernæst arbejde 
os hen imod at bliver netop 
det. På den måde kan bran-
ding og selviscenesættelse 
være en effektiv strategi til 
at nå det mål, vi stræber ef-
ter, både på det personlige og 
det professionelle plan, for-
klarer Anne-Mette Barfod.

Men det går galt, hvis 
indholdet ikke svarer til 
indpakningen. Anne-Met-
te Barfod nævner tidligere 
museumsdirektør for Ar-
ken, Anna Castberg som et 
godt eksempel på, at det kan 
gå grueligt galt, hvis man 
lyver groft. Hun var en sand 
mester i selviscenesættel-
se med en mystisk og lærd 
aura omkring sig. Imidler-
tid viste det sig, at hun havde 
pyntet sig med lånte fjer og 
slet ikke havde de flotte ek-
saminer, som hun brandede 
sig på. Efter afsløringer-
ne fremstod hun som form 
uden indhold, hvilket må 
siges at være en temmelig 
risikabel brandingstrategi.

- Anne Castberg er et godt 
eksempel på »højt at flyve, 
dybt at falde«, konstaterer 
Anne-Mette Barfod.

Hun slår samtidig fast, 
at både personer og virk-
somheder skal leve op til de 
forventninger, de stiller vi 
andre i udsigt i deres brand. 
Gør de ikke det, vil de stå 
temmelig afklædte tilbage, 
når det kommer for en dag, 
at de har løjet.

Branding handler om opbygning  
af virksomhedens identitet

Anne-Mette Barfod er selv-
stændig strategisk kommuni-
kationsrådgiver og har arbejdet 
med branding i mange år. 
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Anna Castberg var en sand 
mester i selviscenesættelse 
med en mystisk og lærd aura 
omkring sig. Imidlertid viste 
det sig, at hun havde pyntet 
sig med lånte fjer og slet ikke 
havde de flotte eksaminer, som 
hun brandede sig på.  
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