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1. Indledning 

I løbet af sin eksistens har navnet Abercrombie & Fitch (A&F) dækket over tre forskellige 

amerikanske detailvirksomheder, og siden 1988 har den stået for salg af tøj til primært unge 

mennesker, og beskriver sin stil som værende et aspirerende livsstil brand, ”casual luxury”, hvis 

umiddelbare målgruppe er mellem 18-22 år. Siden 1997 har virksomheden været højt profileret 

i den generelle offentlighed og medierne pga. sine kontroversielle reklamer, filantropi og flere 

juridiske konflikter over deres reklamer, brands, modestil og ansættelsespraksis. A&F har en 

international rækkevidde, og går højt op i ”brand protection”, som blandt andet indebærer en 

”look policy”, hvor A&F forsøger at sørge for at deres tøj bliver båret af de ”rette” rollemodeller. 

Hermed bliver medarbejdere, kunder og kendte reklamesøjler for brandet.1 

 

1.1. Abercrombie & Fitch: Inklusion kontra eksklusion 

På virksomhedens hjemmeside har Abercrombie & Fitch et mission statement som lyder: ”It is 

our mission to continue our efforts to support human rights, stand for and achieve diversity & 

inclusion, invest in our associates, give back to our communities, commit to environmental 

sustainability efforts and make responsible business decisions.” (A&F Cares) Herudover kan 

man blandt andet finde et citat af CEO, Mike Jeffries, som udtrykker virksomhedens værdier på 

følgende måde: “Diversity and inclusion are key to our organization’s success. We are 

determined to have a diverse culture, throughout our organization, that benefits from the 

perspectives of each individual.” (A&F Diversity). Mangfoldighed og inklusion er i disse citater to 

af de væsentligste værdier hos A&F, og de gentages i bunden af alle siderne på hjemmesiden ved 

følgende statement: ”Abercrombie & Fitch is an equal opportunity/affirmative action employer”. 

Igen lægges der vægt på lige muligheder og positiv særbehandling, hvilket er stærke værdier i et 

hårdt konkurrencemiljø. Trods tiltag indenfor ’brand protection’, samt en hjemmeside som 

udtrykker værdier indenfor mangfoldighed og lighed, befinder A&F sig konstant i problematiske 

konflikter med enten kunder, medarbejdere eller medierne, hvilket får værdierne til at lyde som 

simple ”buzz words” frem for at være troværdige. 

A&Fs problemstilling kan beskrives ved hjælp af følgende citat: “En forudsætning for, at 

virksomheden kan forholde sig hensigtsmæssigt i sin kommunikative adfærd, er, at ledelsen er 

opmærksom på, hvordan virksomheden kan skabe sammenhæng i sin kommunikation.” 

(Corporate Communication, 113) Dette citat viser vigtigheden i ledelsens centrale rolle, og at der 

kræves en sammenhæng mellem virksomhedens kommunikative aktiviteter. Foroven så vi et 

                                                           
1 Information fra Wikipedia og virksomhedens hjemmeside om ’Brand Protection’ (jf. litteraturliste) 
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citat fra A&Fs CEO, Mike Jeffries, som anvendes på virksomhedens hjemmeside, men kritisable 

udtalelser er dukket op i medierne, som står i skarp kontrast til de ovenstående værdier. Jeffries 

taler her om begrundelsen til, at A&F ikke sælger kvindetøj i større størrelser end ’large’ (A&F 

Size Chart). Dette omtales som en marketingstrategi og en del af deres ’brand protection’: 

”In every school there are the cool and popular kids, and then there are the not-so-

cool kids. Candidly, we go after the cool kids. We go after the attractive all-American 

kid with a great attitude and a lot of friends. A lot of people don’t belong [in our 

clothes], and they can’t belong. Are we exclusionary? Absolutely. Those companies 

that are in trouble are trying to target everybody: young, old, fat, skinny. But then 

you become totally vanilla. You don’t alienate anybody, but you don’t excite anybody 

either.” (Salon 2006)  

I et forsøg på at differentiere brandet til en specifik målgruppe skaber Jeffries i stedet en 

segmentering af en anden målgruppe, som samtidigt skaber en alienation over for virksomheden 

blandt den brede befolkning og medierne. Det er yderst vigtigt, at virksomheder fungerer som 

en helhed og taler med én stemme i deres kommunikation til omverdenen, ikke mindst pga. 

interessenternes magt og indflydelse på dialogen om virksomhedens identitet. Jeffries’ 

udtalelser og dermed A&Fs differentiering skaber en fragmenteret stemme, hvilket giver 

anledning til store problemer for virksomheden. 

Udover interessentfaktoren, så er der flere faktorer som betyder meget for dannelsen af 

virksomhedens identitet, og blandt disse er den øgede skepsis fra kritiske medier, som stiller 

virksomheden til regnskab for deres handlinger i forhold til etik og moral (CC, 93).  I denne 

situation er der behov for en klar heltefigur, som kan facilitere en sammensmeltning mellem 

virksomhedens og målgruppens identitet (44). Mike Jeffries er ansigtet udadtil for A&F, og 

repræsenterer heltefiguren – og denne situation får ham til at gå fra en helteskikkelse til at være 

en skurk for virksomhedens branding og fremtid. En central konsekvens af denne udvikling er at 

der skabes voldsomme kløfter i forhold til A&Fs værdier, kultur og image. Værdierne har stor 

betydning, da de ”fortæller en historie om, hvem det er, interessenterne har med at gøre, og 

hvilke værdier man som interessent bliver medejer af.” (93) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering 

Hvordan påvirker A&Fs differentiering og ’brand protection’ deres vision, kultur og image? 

Hvilke tiltag og muligheder kan gavne virksomheden i kølvandet på Mike Jeffries’ udtalelser? 
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2.  Et afgrænset fokus 

A&F er en stor og omfattende virksomhed, og det kræver afgrænsninger for at bevare fokus på 

den centrale problematik, som beskrives i problemformuleringen. En af disse afgrænsninger er i 

forhold til virksomhedens interessenter, da problemformuleringen berører dialogen mellem 

virksomheden og dens interessenter. Men der er mange interessenter i denne henseende, og der 

må derfor både vælges til og fra. I denne henseende vil der blive fokuseret på primært A&Fs 

kunder og sekundært de kritiske medier, som begge har en stor andel i at forme og udgøre den 

dagsorden, som er relevant for virksomheden. Der vil ikke blive fokuseret på virksomhedens 

konkurrenter, dens medarbejdere eller eksterne partnere og investorer. Selve A&F skal også 

afgrænses; de har flere forskellige mærker til mænd, kvinder og børn – og i denne henseende vil 

der hovedsageligt blive fokuseret på kvindetøj til den unge målgruppe mellem 18-22 år, og 

konflikten vil tage udgangspunkt i det amerikanske samfund uden det internationale aspekt.  

Herudover har A&F haft mange kontroversielle og offentlige sager i medierne, som kunne 

være interessante at tage fat på i denne henseende – blandt andet flere retssager som omhandler 

diskrimination i ansættelsespraksis – men i denne problemstilling vil der udelukkende være tale 

om en behandling af CEO Mike Jeffries og hans udtalelser fra 2006 i forhold til debatten omkring 

størrelser og målgrupper, og den nylige debat, som disse har vækket. Der vil derfor ikke blive 

inddraget andre konflikter med mindre det spiller en naturlig rolle i den centrale problematik. 

 

3. Teoretiske værktøjer 

De primære teoretiske værktøjer, som kan hjælpe med at besvare de ovenstående spørgsmål i 

problemformuleringen, er VKI modellen og sammenhængen mellem vision, kultur og image. 

Herudover vil aktantmodellen spille en rolle i forhold til interessentanalysen, og Corporate 

Social Responsibility (CSR) er væsentlig i forhold til mulighederne for A&Fs risikostyring. 

 

3.1. VKI modellen  

Et af de vigtigste elementer for et fungerende corporate brand er, at der forefinder en 

sammenhæng mellem virksomhedens strategiske vision, organisationskulturen og image blandt 

interessenterne. Denne sammenhæng vises i VKI modellen (Brug dit Brand, 32), og viser at jo 

større sammenhæng der findes, jo stærkere er brandet (Bilag A). Der kan opstå kløfter som 

skaber problemer for både virksomheden og dets brand. Mike Jeffries’ udtalelser fungerer som 

ringe i vandet, og skaber kløfter på kryds og tværs imellem vision, kultur og image. 

I kølvandet på Jeffries’ udtalelser skaber kløften en ubalance mellem følgende spørgsmål, som 

har en afgørende betydning for virksomhedens strategiske visions rolle: 1) hvem er vi? 2) hvad 

er deres billede af os? Og 3) hvem vil vi gerne være, og hvad vil vi gerne være kendt for? (BDB, 
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93). Disse tre spørgsmål er ikke kun gældende for virksomhedens vision, men også i forhold til 

dens identitetsdynamik og de potentielle dysfunktionelle egenskaber, som kan volde 

virksomheden problemer – hypertilpasning og/eller narcissisme. Disse to dysfunktionelle 

identiteter giver et indblik i vigtigheden af at skulle lytte til og reagere på sine omgivelser for at 

imødekomme nye udfordringer. Hypertilpasning er ”den hovedløse høne”, hvor virksomheden 

overreagerer på interessenternes meninger, og narcissisme er ”den arrogante nar”, som er døv 

over for interessenterne (83). I denne problemstilling er det narcissismen som skaber en kløft. 

 

3.2. Aktantmodellen 

Algirdas Julien Greimas udviklede aktantmodellen, hvor en fortælling eller en handling er delt op 

i seks dele, eller seks aktanter, som alle spiller deres rolle i de tre akser. Denne model kan bruges 

som interessentanalyse i A&Fs problemstilling. I modellen ser vi tre akser (Bilag B), som viser 

relationen mellem aktanterne. Projektaksen viser relationen mellem subjekt og objekt, 

Kommunikationsaksen er relationen mellem giver, objekt og modtager, og Konfliktaksen giver et 

billede af relationen mellem subjekt, dens hjælper og modstander (CC, 34). De vigtigste akser er 

kommunikationsaksen, hvor modtageren er forbrugerne, og konfliktaksen, hvor modstanderen 

er kritiske medier – og måske Jeffries selv – men hvem kan fungere som hjælper? 

Kommunikationsaksen omtales i afsnit 6.2., og konfliktaksen spiller en væsentlig rolle i afsnit 7. 

 

3.3. Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility (CSR) er virksomhedens sociale og samfundsmæssige ansvar, og 

i denne henseende er det yderst væsentligt, at ”[a]nsvaret skal fortolkes i lyset af den situation, 

virksomheden befinder sig i, og de konkrete problemstillinger i det samfund, som virksomheden 

er en del af.” (CC, 102) I nutidens samfund har moderne virksomheder ikke råd til at ignorere 

kritikken eller den negative omtale som opstår i medierne eller hos forbrugerne – og dette 

berører i høj grad sammenhængen mellem virksomhedens økonomiske, juridiske og etiske 

adfærd (Bilag C). Det overordnede ansvar for sammenhængen blandt disse, og ikke mindst 

formidlingen af denne, ligger ofte hos ledelsen, hvorfor vi ser et problem i CEO Mike Jeffries’ 

udtalelser. Virksomheden og ledelsen skal stræbe efter at placere sig i feltet (viii), hvor der er en 

optimal balance mellem de tre tilstande. 

Teorierne omkring CSR anvendes oftest i forhold til virksomhedens uetiske handlinger, 

uanset om det har konsekvenser i forhold til miljø- eller samfundsmæssige sammenhænge. I 

denne problemstilling omdrejer brugen af CSR som en kommunikationsstrategi, som kan hjælpe 

A&F ud af konflikten med sine omgivelser. 
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4. Primær og sekundær empiri 

En primær kvalitativ data som skal indsamles i forhold til problemformulering er en vurdering 

af forbrugernes holdning til A&F efter udtalelserne – har disse rykket sig den ene eller den 

anden vej? Har udtalelserne haft en relevant betydning for deres lyst til at handle i A&Fs 

butikker? En sekundær data kunne være i form af tidligere tilfredshedsundersøgelser, hvis disse 

skulle eksistere, da de kan skabe et bedre sammenligningsgrundlag. Det er vigtigt at være 

opmærksom på hvorvidt undersøgelsen foretages hos den brede målgruppe af unge mellem 18-

22 eller om den stiles direkte mod A&Fs eksisterende kunder. Der foreligger en risiko ved at 

henvende sig direkte til kunderne, da dette vil kunne give et skævt billede og ikke inkludere 

både de eksisterende kunder, såvel som de potentielle. Undersøgelserne skal ramme bredere 

end blot de ”cool and popular kids”, som Jeffries omtaler, men det er ligeså vigtigt ikke kun at 

ramme den målgruppe, som han segmenterer, som ikke kan købe deres tøj. Herudover skal der 

også indhentes information og sekundær data i form af artikler vedrørende den aktuelle sag. 

Udover tilfredshedsundersøgelser vil det også være relevant at se på kvantitative data, såsom 

salgstal, og foretage en sammenligning. Har udtalelserne haft en konkret indflydelse på A&Fs 

økonomiske tilstand? 

 

5. Metode: Analyserende observation 

Det er væsentligt at nævne, at det ikke er muligt at foretage tilfredshedsundersøgelserne eller 

indhentelsen af salgstal, da der ikke er direkte kontakt til virksomheden. Men gennemgangen af 

problematikken kan give en indsigt i konflikten som A&F gennemgår, samt mulige løsninger, 

som virksomheden kan anvende i håb om at redde ansigt over for omgivelserne i form af kunder 

og kritiske medier. Derudover kan den ligge en grobund for de relevante tilfredsundersøgelser. 

Dataindsamlingen i selve projektet vil hovedsageligt bestå af observation og analytisk tilgang 

til sekundær data fra artikler, A&Fs egen hjemmeside og en vurdering af ”forbrugerens stemme”, 

som primært vil stamme fra artikler og virksomhedens Facebook profil. Der vil også indsamles 

holdninger fra eksisterende data i medierne, som forholder sig til problematikken. Formålet med 

denne dataindsamling er blandt andet at kunne give virksomheden en mulighed for at lytte og 

reagere bedre på målgruppens holdning, og derved forhåbentlig modvirke noget af den modvind 

som virksomheden står overfor – både i forhold til den økonomiske og sociale fremtid.  

 

6. Analyse I: Kløfter og interessenterne  

Det er altafgørende for et stærkt brand, at der findes en sammenhæng mellem vision, kultur og 

image, hvilket ses i VKI modellen. Sammenhængen diskuteres i de følgende to analyseafsnit, 
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hvor der primært kigges på kløften mellem vision og image; samt interessenternes magtfulde 

rolle i kløften, som opstår efter Jeffries udtalelser, hvor aktantmodellen vil være behjælpelig. 

 

6.1. Vision, Kultur og Image 

Som nævnt tidligere er der tre relevante spørgsmål, som virksomheden skal have fokus på, 

samtidigt med, at der skal være en sammenhæng og balance imellem disse (BDB, 93). 

Spørgsmålene danner rammen for de følgende analyser: ”Hvem er vi?” taler til 

organisationskulturen, ”Hvad er deres billede af os?” henviser til A&Fs image, og ”Hvem vil vi 

gerne være, og hvad vil vi gerne være kendt for?” omhandler visionen og fremtidens strategier. 

 

6.1.1. Hvem er vi? 

Som nævnt henvender dette spørgsmål til organisationskulturen, og tackler derfor også dét som 

virksomheden står for. A&F giver udtryk for at være drevet af værdier såsom inklusion og 

mangfoldighed, hvilket kan være ensbetydende med en økonomisk og etisk opblomstring, hvis 

anvendt fornuftigt, ifølge Glenn Llopis: ”Diversity and Inclusion (D&I) must transition from being 

managed as a traditional cost center to being lead as a profit center for enterprise to flourish.  

Those organizations that make this commitment will soon find themselves winning the war on 

talent and market share.  They will dominate their industry and positively impact their bottom 

line for several years to come.” (Forbes 2012)  

Vicepræsident for Global Diversity & Inclusion hos A&F beskriver hvad inklusion og 

mangfoldighed betyder for A&F, og hvad de gør for at implementere det: 1) kundens oplevelse i 

butikkerne, 2) medarbejderengagement, og 3) ”diversity champion behavior” (Forbes 2012). 

Her fokuseres primært på, at A&F ansætter medarbejdere og tiltrækker kunder af forskellige 

racer, men det kan også anvendes i forhold til problematikken omkring de forskellige unge 

menneskers størrelser. Dette kan også konkluderes ved at kigge på A&Fs hjemmeside, hvor 

deres forpligtelse beskrives til at inkludere ”…a culture of inclusion, so that we better 

understand our customers, capitalize on the talents of our workforce and have an inclusive 

mindset that values every dimension of diversity.” (A&F Diversity – egen fremhævelse). 

Men hvad sker der, når virksomhedens øverste leder ikke længere fungerer som en ”diversity 

champion”? Hvis vi ser tilbage på citatet fra Salon 2006 i afsnit 1.1, hvor Jeffries udtaler sig om 

deres ønskede målgruppe – og i særdeleshed sætningen: ”A lot of people don’t belong [in our 

clothes], and they can’t belong. Are we exclusionary? Absolutely.” Her oplever vi en klar 

differentiering, og et forsøg på at beskytte sit brand. Men det gøres på en måde som i 

virkeligheden modarbejder idealerne omkring at have en inklusiv tankegang som værdsætter 

enhver dimension af mangfoldighed. Det er et ledelsesansvar, at der er en sammenhæng mellem 
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identitet, mission, kultur og image (CC, 12), og netop derfor er det også Jeffries’ ansvar som 

ansigtet udadtil. Men disse udtalelser skaber et kontrastfyldt billede af virksomhedens identitet 

– og det rejser spørgsmålet om hvad man kan tillade sig at gøre for at differentiere sit brand. 

Hvor direkte kan man tillade sig at fremmedgøre nogen for at tiltrække andre? 

 

6.1.2. Diversity Champion = Heltefiguren 

En heltefigur kan være mange ting – det kan være en standhaftig tilstedeværelse af en lederfigur, 

medarbejderne eller organisationen som helhed. I tilfældet med A&F har Jeffries repræsenteret 

sit brand ved at være sit brand, og derigennem har han været virksomhedens ansigt udadtil 

samtidigt med at repræsentere heltefiguren.  Jeffries har været CEO for A&F siden 1992, og 

beskrives af en journalist som indehaver af en lidenskab for at realisere sin vision af et 

idealiseret billede af ungdommen: ”He wants desperately to look like his target customer (…), 

and in that pursuit he has aggressively transformed himself from a classically handsome man 

into a cartoonish physical specimen…” (Salon 2006). 

Heltefigurens rolle er at lede virksomheden i en dialog med interne og eksterne interessenter 

via værdierne, identiteten og kulturen, som helten repræsenterer (CC, 43). Et spørgsmål bliver 

relevant: mangler A&F en helteskikkelse – eller er der tale om en form for svigt? Jeffries’ fysiske 

tilstedeværelse er en manifestation af deres målgruppe, men udtalelsernes differentiering og 

fremmedgørelse følger ikke værdierne mangfoldighed og inklusion. Måden Jeffries udtrykker sig 

på fremmer nærmere en eksklusion og ensformighed. Når vi kigger på de klassiske 

helteskikkelser kan Jeffries ved første øjekast passe godt på Rebellen, hvis egenskaber er at være 

oprørsk og kompromisløs, hans mål er at gå mod strømmen og bryde reglerne, og hans 

modstander er systemet og de herskende normer (CC, 53). Men interessenternes reaktion på 

rebellens udtalelser gør at helten udvikler sig til at være en skurk – heri ligger interessenternes 

magt; brandets betydninger skabes og formidles af de mennesker, det berører (BDB, 47).  

”Via brugen af heltefiguren faciliteres der diskret en sammensmeltning mellem 

virksomhedens og individets personlighed og identitet.” (CC, 44), men denne sammensmeltning 

fragmenteres ved Jeffries’ udtalelser. Herudover siges det, at etik og moral er bevæggrunde for 

heltens handlinger (57), hvilket modarbejder Jeffries’ rolle som helteskikkelse i denne situation. 

 

6.2. Hvad er deres billede af os? 

I forhold til dette analyseafsnit er forbrugerundersøgelser et centralt aspekt, som dette projekt 

desværre ikke har haft mulighed for at realisere. Men det er stadigvæk meget relevant at 

diskutere hvorledes disse kan udføres i forhold til A&Fs kommunikationskløft. Et af de vigtigste 

elementer i dialogen mellem en virksomhed og dens interessenter er følgende statement: ”Hvis 
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du vil vide, hvem du er, må du skaffe dig en indgående viden om, hvordan interessenterne 

opfatter dig.” (BDB, 69). Med andre ord, interessenternes billede af virksomheden er uhyre 

vigtig i forhold til skabelsen af virksomhedens identitet, samt den altafgørende dialog, som skal 

vedligeholdes til interessenterne.  

Det er derfor altafgørende at A&F inviterer deres kunder til at deltage i en dialog, hvor der 

gives plads til både ris og ros – men denne dialog skal ikke kun være anledning til muligheden 

for feedback; den skal også anvendes i håb om at 1) danne en imagemåling for A&F, hvad er 

deres billede af virksomheden efter udtalelserne, 2) lære kunderne bedre at kende – det er ikke 

kun vigtig hvad der betyder noget for A&F, men de kan lære hvad der betyder noget for 

kunderne, og 3) grobund for ændringer, der betyder noget for kunderne. 

Denne dialog kan være igennem spørgeskemaer, men her opstår problemet i form af hvem 

der skal udfylde disse, og hvor man rammer både den relevante og den brede befolkning. Det er 

også muligt at oprette et forum, hvor kunder – eksisterende som potentielle – kan give udtryk 

for deres holdninger. Ideen med et sådant forum er ”at opbygge et tillidsforhold til forbrugerne 

og holde kritikerne tæt på kroppen.” (Mandag Morgen 2009, Bilag E, 31) Ifølge Lars Thøger 

Christensen, professor i strategisk kommunikation ved syddansk universitet, har den 

dialogbaserede kampagne en vigtig force idet, ”den giver virksomheden mulighed for at skabe et 

kontrolleret forum for kritik. De negative opfattelser vil nemlig altid være der, og derfor er det 

bedre at kunne forholde sig til dem på hjemmebane end i avisspalterne.” (Mandag Morgen 2009, 

30) Med andre ord, et dialogbaseret forum med plads til positiv og negativ feedback vil give A&F 

en bedre forståelse af sine interessenter, og en mulighed for risikostyring af kritiske stemmer. 

I Brug dit Brand beskrives den analytiske tilgang til forbrugernes adfærd som en interesse for 

de beslutningsprocesser og valg, som forbrugerne træffer, når de køber produkter – det er en 

bevidsthed om, at et brand bliver en integreret del af forbrugerens identitet, og der er fokus på 

den tillid og/eller fremmedgørelse, som brandet udviser (59). 

Med det ovenstående in mente har A&F ikke råd – hverken økonomisk eller symbolsk – til at 

ignorere eller negligere deres forbrugeres stemme, når de udviser en klar modstand overfor 

Jeffries’ holdninger. Udover de mange mennesker som udtrykker deres forargelse på A&Fs 

Facebook profil har en teen-aktivist ved navn Benjamin O’Keefe startet en underskriftindsamling 

på Change.org med det formål at vise A&F, hvordan Jeffries’ ord har indflydelse på de 

eksisterende problemer i det amerikanske samfund:  

”For the 30.54 percent of teens that struggle through weight problems they know 

my sentiment. But now I know that I am not worthless; in fact I am FULL of worth 

and it's time we show young people across the world that they are too! Instead of 

inspiring young people to make healthy choices and better themselves, Mike Jeffries 
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and his company have told them they will never be good enough. (…) Mr. Jeffries 

owes young people an apology, because contrary to what he may believe, whether 

you can fit into Abercrombie or not, you are beautiful. It's time Abercrombie & Fitch 

to embrace that beauty!” (O’Keefe, Change.org) 

Indtil videre har 72.000+ mennesker skrevet under, og selvom det er en dråbe i havet for en 

virksomhed som A&F – så vil deres reaktion herpå have en stor symbolsk værdi over for deres 

interessenter; og det er ingen hemmelighed at symbolsk værdi er lig med økonomisk værdi på 

lang sigt. En af de vigtigste opgaver for virksomheder er at lytte til og reagere på sine omgivelser, 

hvilket kan hjælpe virksomheden til at imødekomme nye udfordringer (BDB, 79) – og når dette 

ikke finder sted, vil der opstå en fragmentering imellem virksomhedens vision, kultur og image – 

blandt andet fordi interessenterne finder virksomheden uattraktiv og uetisk. 

I aktantmodellen har vi snust til kommunikationsaksen, som består af relationen mellem 

giveren, objektet og modtageren. I denne situation kan objektet ses som værende budskabet fra 

Jeffries, og han fungerer som giveren af dette budskab – modtageren er interessenterne, og det 

afgørende i denne kommunikationsakse er, at interessenterne modtager det samme budskab 

som Jeffries ønsker at sende.  Problemet er, at Jeffries ønsker at understrege en eksklusivitet og 

en ”vi”-følelse blandt hans kernemålgruppe, men han opnår i stedet at skabe en fremmedgørelse, 

hvor ”vi”-følelsen udebliver. Gennem fortolkningen af dette budskab bestemmer interessenterne 

betydningen af A&Fs brand, og fortolkning af Jeffries’ ord er, at man ikke kan være populær, 

have venner eller være smuk, hvis man bærer en størrelse større en ’large’. Denne fortolkning 

bliver et problem, hvis man ser på følgende citat fra Sidney J. Levy: ”Folk køber ikke blot ting på 

grund af det, de kan, men også på grund af det, de betyder.” (BDB, 51). Hvis du ifører dig tøj fra 

A&F – ifører du dig også holdningerne, som Jeffries udtrykker; eller fortolkningen af disse.  

 

6.2.1. Den døve dysfunktionalitet 

Som omtalt tidligere findes der mindst to former for dysfunktionelle identiteter, når det kommer 

til en virksomheds forhold til sine interessenter – hypertilpasning og narcissisme (BDB, 83); 

begge påvirker i høj grad det corporate brand, samt sammenhængen i VKI modellen. Jeffries’ 

udviser klare tegn på de narcissistiske egenskaber i form af selvoptagethed, intern dialog, døv 

over for interessenterne og danner et billede af ”den arrogante nar”.  

I artiklen fra Salon omtales en sag, hvor en gruppe high school piger protesterede på 

talkshows imod virksomhedens stødende t-shirts med tryk såsom ”Who Needs a Brain When 

You Have These?” En af disse piger udtaler følgende omkring sagen: “Abercrombie has a history 

of insensitivity, (…) and there is no company with as big an impact on the standards of beauty. 

There are kids starving themselves so they can be the ‘Abercrombie girl,’ and there are guys who 
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think they aren’t worthy if they don’t look exactly like the guys on the wall.” (Salon 2006) Men 

da Jeffries skal kommentere på denne relevante problematik i samfundet udviser han ikke 

megen sympati: ”Listen, do we go too far sometimes? Absolutely. But we push the envelope, and 

we try to be funny, and we try to stay authentic and relevant to our target customer. I really don’t 

care what anyone other than our target customer thinks.” (Salon 2006 – egen fremhævelse). Men 

ifølge Brug dit Brand giver en organisatorisk selvagtelse uden narcissisme virksomheden 

mulighed for at lytte lige så opmærksomt til dens fans som dens kritikere (276) – og netop 

derfor bør Jeffries tage denne slags kritiske stemmer til sig og forholde sig til dem; problemerne 

bliver dog blot fejet af banen som distraktioner i stedet for at blive behandlet som værdifulde 

læringsværktøjer, der kan gavne virksomheden.  

Hvis vi holder denne narcissisme op imod den sociologiske teori, som omtales i Brug dit 

Brand, så ser vi, at følelsen af forskellighed eller fremmedgørelse driver mennesker til at opsøge 

andre mennesker af deres egen slags til at undgå dem, som ikke deler deres værdier (43). 

Brandets symbolske værdi hjælper dermed folk til at identificere mennesker med de samme 

værdier og interesser som dem selv. Men Jeffries har et snævert fokus på sin målgruppe, og 

glemmer alt om kerneværdierne ”mangfoldighed og inklusion”, når han udtaler sig omkring 

målgruppen: ”That’s why we hire good-looking people in our stores. Because good-looking 

people attract other good-looking people, and we want to market to cool, good-looking people. 

We don’t want to market to anyone other than that.” (Salon 2006) Det kan godt være at 

markedsføringen er rettet mod de smukke mennesker, men virksomhedens brand fortolkes og 

skabes af en befolkning, som er mere mangfoldig end Jeffries’ målgruppe. 

 

7. Analyse II: Vejen frem for A&F? 

Det sidste analyseafsnit vil omhandle Abercrombie & Fitchs muligheder for at komme videre og 

hvilke metoder, der kan anvendes. Corporate Social Responsibility (CSR) spiller en stor rolle 

som en del af virksomhedens risikostyring og kommunikationsplatform.  

 

7.1. Hvem vil vi gerne være, og hvad vil vi gerne være kendt for? 

CSR-modellen (billede 3) er yderst hjælpsom, når det kommer til anvendelsen af CSR-aktiviteter, 

og virksomhedens måde at placere sig selv inden for de økonomiske, juridiske og etiske sfærer 

generelt. Det hjælper virksomheden til at danne sig et overblik over hvad der er vigtigst for dem 

– og dette inkluderer i særdeleshed også, hvad der er vigtigst for deres interessenter, hvis 

virksomheden vil have mulighed for at udvikle et bæredygtigt brand. 

Det er relevant at diskutere aktantmodellens konfliktakse, hvor vi oplever relationen mellem 

subjektet, og dets hjælpere og modstandere. I denne konflikt er subjektet A&F, og modstanderne 
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er blandt andre medierne, samt befolkningens kritiske stemme. Men hvem er hjælperen? Der er 

naturligvis en gruppe loyale fans af A&F brandet, som ikke lader sig påvirke af Jeffries’ 

udtalelser, og disse vil fortsat fungere som hjælpere – hvor gevinsten primært er af den 

økonomiske værdi. Den symbolske værdi, som påvirkes af udtalelserne, kræver dog en langt 

mere omfattende indsats. Her vil CSR blive diskuteret som en mulig hjælper for A&Fs brand. 

Der er ingen tvivl om, at der er behov for viden om krisekommunikation hos A&F, og Kresten 

Schultz Jørgensen har 10 bud, som kan hjælpe en virksomhed i krise – og her er punkt 7 yderst 

relevant for A&F: ”Tænk positivt, trods alt. Målet er ikke ”back to normal” og almindelig ”image-

genoprettelse”, som PR-branchen ellers foreskriver. Målet er organisatorisk læring.” 

(Krisekommunikationens 10 bud). Men så længe A&F og Jeffries ikke udviser en vilje til at lære af 

omgivelsernes kritiske stemme, så vil deres brand fortsat møde modstand. I Corporate 

Communication nævnes der en strategi for omgivelsernes modfortællinger, hvor de anvendes 

som basis for nye fortællinger, der tilbageviser modfortællingerne (41). Med andre ord, A&Fs 

reaktion skal inkludere en forståelse af forbrugernes anklage, og danne grobund for en platform 

hvorfra A&F kan bevæge sig fremad – i dialog med interessenterne. Dette er dog ikke tilfældet, 

da Jeffries’ respons på kritikken blev lagt på virksomhedens Facebook profil (Bilag D). Der er to 

centrale problemer med denne respons, som forringer Jeffries’ og A&Fs troværdighed:  

1) Jeffries’ udtalelser faldt i 2006, men undskyldningen kommer først i 2013, da hans 

udtalelser pludselig får vægt i medierne, hvilket forringer hans troværdighed som afsender. 

Undskyldningen rammes hermed af den risiko, som Jens Kofoed, formand for Brancheforeningen 

for Public Relations Virksomheder og direktør hos PR-virksomheden Hill & Knowlton, nævner 

som ”et værktøj, der bliver let gennemskueligt, og som tydeligvis kun bliver brugt, når man som 

forretningsmand bliver ramt på pengepungen.” (Berlingske 2009).  

2) A&F har ikke foretaget sig andet end at poste denne undskyldning på deres Facebook 

profil, og ”[h]vis vi som kunder, forbrugere eller ansatte skal hoppe på den, skal undskyldningen 

følges op af forandringer. Det tager derfor tid at sige undskyld.” (Berlingske 2009) Den ligger 

heller ikke op til den dialogbaserede interaktion med interessenterne, som før er nævnt som 

værende essentiel. Kommunikationsrådgiver Joachim Sperling mener, at undskyldningen i sig 

selv er en holdbar strategi, men at det kræver at ”virksomhederne husker på, at den har en eller 

anden form for konsekvens. Den skal ses som en invitation til dialog og være begyndelsen til en 

ny adfærd i virksomhed.” (Berlingske 2009). Med andre ord – undskyldningen kan ikke stå alene. 

Et af A&Fs primære problematikker er, at Jeffries’ status som heltefigur er udviklet sig i en 

utroværdig retning, og han kan derfor ikke rette op på krisen ved at blot undskylde sit valg af 

ord. Hvis vi kigger på især denne sætning: ”I sincerely regret that my choice of words was 

interpreted in a manner that has caused offense.”, så ser vi hurtigt, at han ikke undskylder hvad 
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han sagde, men hvordan han sagde det, og ikke mindst hvordan andre har misforstået ham. Han 

fralægger sig ansvaret; omgivelsernes kritik er gået på hvad der blev sagt, og derfor opstår 

utroværdigheden. Der opstår et behov for en ny helt, som kan rette op på virksomhedens brand. 

 

7.1.1. CSR-aktiviteter: Fortidens byggeklodser 

Som der beskrives i indledningen har navnet Abercrombie & Fitch dækket over tre forskellige 

virksomheder igennem tiderne. Tilbage i 1892 blev den originale Abercrombie & Fitch etableret 

som en elite ”outfitter of sporting and excursion goods…” (A&F Wikipedia); med andre ord lå 

værdierne indenfor sundhed, sport og fritid. I et forsøg på at finde sammenhængen mellem 

vision og image kan det være effektivt at skabe en forbindelse mellem fortiden og nutiden: 

”Foregrib fremtiden ved at hylde fortiden.” (BDB, 277). 

I forbindelse med CSR-aktiviteterne kan denne brandtilgang være brugbar for A&F i 

kølvandet på Jeffries’ udtalelser. Som en del af virksomhedens risikostyring kan Jeffries og A&F 

retfærdiggøre deres beslutning om at producere tøj op til størrelsen ’large’ ved at fremme et 

sundhedsideal via handlinger i samarbejde med sundhedsorganisationer såsom Obesity Society 

og Get America Fit Foundation2, som bekæmper overvægt i det amerikanske samfund. Dette 

samarbejde vil skabe en inklusion af denne gruppe mennesker i stedet for at fremmedgøre dem. 

For at oparbejde en troværdighed bliver A&F nødt til at gøre sit brand inklusiv og mangfoldig – 

ikke blot i tomme ord på hjemmesiden eller i statements, men i symbolske handlinger. 

Herigennem kan A&F genvinde interessenternes tillid via etiske handlinger, hvilket igen vil give 

virksomheden både økonomisk fremgang og færre juridiske problemer – og har derfor mulighed 

for at placere sig optimalt i CSR-modellen i (viii) feltet i stedet for at befinde sig udelukkende i (i) 

feltet, som er adfærd præget af ren økonomisk fokus. 

 

7.1.2. CSR som helten 

Når det kommer til virksomhedens sociale ansvarlighed, så spiller interessenternes indflydelse 

en større og større rolle (BDB, 203). Dette påviser vigtigheden i, at A&F lytter til præcist hvad 

omgivelserne fortæller dem og reagerer på det. De rette CSR-aktiviteter kan både styrke 

forretningen og den generelle ansvarsfølelse, men der er en risiko for hykleri (som ses i 

reaktionen på Jeffries undskyldning), og det er derfor vitalt, at virksomheden giver budskabet 

vægt uden at tage æren for det direkte. Hvis A&F skal kunne anvende CSR-aktiviteter som en 

heltefigur, så er det troværdigheden som skal være i højsædet.  

                                                           
2 Links til disse organisationer på litteraturlisten 
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Ifølge Edward Freeman agerer virksomheden ”via de sociale kontrakter, som garanterer dem, 

der har en interesse i deres aktiviteter eller resultater, visse rettigheder” (BDB, 188-189). Disse 

sociale kontrakter giver både anledning til virksomhedens sociale ansvarlighed og følelsen af 

samhørighed og/eller fremmedgørelse i blandt dens forbrugere. Med andre ord, hvis man er 

lydhør over for de krav, som interessenterne stiller, så vil virksomheden klare sig bedre end de 

virksomheder, som giver nogle af deres interessentgrupper forrang frem for andre (189). 

Jeffries antager, at A&Fs interessenter udelukkende består af den målgruppe, som de ønsker 

iført i deres produkter – men virkelighedens verden ser anderledes ud – en virksomhed i dag 

kan ikke se bort fra den brede befolkning, som alle er med til at fortolke virksomhedens signaler 

og dermed skabelsen af brandet. En heltefigur bevæger sig i sammenhænge, som er større end 

ham selv (CC, 58) – og Jeffries’ udtalelser udviser ikke en tilstrækkelig respekt for og bevidsthed 

om virksomhedens omgivelser. 

Stephen Brown, chef for Fuse Marketing Group, mener, at selve marketingstrategien fra A&Fs 

side er en udbredt og godkendt strategi – at målrette sig mod en meget specifik målgruppe – 

men problemet opstår i måden Jeffries udtrykker sig: ”This concept of everyone has to be 

inclusive and include everybody, there’s no rule that has to be your business strategy. But you 

have to be doing it in a very fair and respectful way. He didn’t have to say it, the brand already 

implies it.” (The Star 2013) Med andre ord, A&Fs brand har igennem deres reklamer og PR-

strategier hele tiden henvendt sig til deres ønskede målgruppe indirekte.3 Men problemet, 

konflikten og kløfterne i VKI opstår idet Jeffries vælger at udtale sig på en respektløs og uetisk 

facon på vegne af brandet. Beslutningerne om at producere tøj op til størrelsen ’large’ får 

pludselig en helt ny og kritisabel betydning via fortolkningen af udtalelserne. 

Der kan tales om forskellige motiver for en virksomhed at arbejde med CSR – og L.S. Paine 

opdeler virksomhedens argumenter i fem kategorier, hvoraf især to kan have stor betydning for 

A&F: Issues management og risikostyring – et ønske om at undgå risici, herunder ikke mindst 

dårlig omtale, og markedspositionering – positionering på markedet i forhold til konkurrenterne 

(CC, 103). Anvendelsen af CSR skal kunne fungere som en måde at kontrollere omfanget af 

kløfterne i VKI sammenhængene, og ikke mindst for at kunne genfinde sit ståsted i forhold til 

konkurrenter, såsom H&M, der har en pluslinje i deres kollektion. Et stærkt brand ses generelt 

som en form for beskyttelse mod konkurrenterne (CC, 88), men Jeffries’ udtalelser har den 

modsatte effekt og gør A&F sårbare for konkurrenternes modangreb. 

 

 

                                                           
3 Foto fra Abercrombie & Fitch anvendt på forsiden af denne rapport illustrerer blandt andet dette. 
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8. Konklusion  

Der er ingen tvivl om, at en virksomheds interessenter har god grund til bekymring, når manden 

som leder virksomheden ikke følger de samme retningslinjer, som virksomheden er bygget op 

omkring. Dette skaber ikke blot bekymring, men der forekommer også dybdegående kløfter 

mellem virksomhedens vision, kultur og image. Med andre ord, når Abercrombie & Fitchs 

heltefigur transformerer sig til en skurk, skades deres corporate brand, hvilket har ligeså meget 

symbolsk som økonomisk værdi. Hvem skal forbrugeren tro på? Ordene på hjemmesiden, eller 

den formodede heltefigurens ytringer, som spredes af medierne?  

A&F siges at være bygget op omkring værdier som mangfoldighed og inklusion, men deres 

CEOs udtalelser signalerer en fremmedgørelse blandt forbrugerne. Dette skaber en række 

kløfter for virksomheden blandt dens vision, kultur og image, hvilket skader A&Fs corporate 

brand. Et corporate brand skabes af interessenternes fortolkninger af de signaler som 

virksomheden udsender – og derfor har interessenterne en signifikant indflydelse på A&Fs 

brand. Men dette betyder ikke at A&F kan læne sig tilbage – denne situation placerer et 

betydeligt ansvar ved virksomheden om at skabe en dialog med interessenterne, som kan 

besvare de tre væsentlige spørgsmål som er: hvem er vi, hvad der interessenternes billede af os, 

og hvem vil vi gerne være/hvad vil vi gerne være kendt for? Disse tre spørgsmål stilles for at 

danne et billede, samt rammerne for, en analyse af kløfterne. 

Der er ingen tvivl om, at Mike Jeffries’ udtalelser er et forsøg på at beskytte og differentiere 

A&Fs brand på et marked, hvor virksomheder er nødsaget til konstant at jagte en ’coolness’ og 

unikhed. Men Jeffries’ hensigt med udtalelsen betyder ikke meget, da fokus skal ligge på 

interessenternes fortolkning. Virksomheden går højt op i at uddanne sit personale til at være 

’diversity champions’, men i denne transaktion udvikler han sig til at være det modsatte i 

forbrugernes øjne. Hermed svigtes virksomheden af sin heltefigur, som tillægger sig en 

dysfunktionel og narcissistisk identitet.  

A&Fs reaktion på de kritiske stemmer blandt forbrugerne og medierne har ikke inviteret til 

den nødvendige dialogbaserede kommunikation, og de er derfor døve overfor forbrugernes 

behov for at blive hørt, hvilket også er et klart tegn på en narcissistisk tilstand. Virksomheden 

har dog mulighed for at indtage en ny og positiv position overfor interessenterne ved at deltage i 

CSR-aktiviteter, som f.eks. bygger på fortidens byggeklodser og værdier i A&F. Hvis udført på 

ordentlig vis, og ikke mindst i dialog med de relevante interessenter, kan virksomhedens CSR-

aktiviteter udfylde rollen som helteskikkelsen for A&Fs fremtidige bestræbelser og indsatser.  
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http://eu.abercrombie.com/webapp/wcs/stores/servlet/CustomerService?catalogId=11556&storeId=19159&langId=-1&textKey=HELP_BRANDPROTECTION&pageName=brand-protection
http://www.anfcareers.com/Page/Diversity
https://www.facebook.com/abercrombie?fref=ts
http://eu.abercrombie.com/webapp/wcs/stores/servlet/CustomerService?catalogId=11556&storeId=19159&langId=-1&textKey=HELP_SIZECHART&pageName=size-charts
http://eu.abercrombie.com/webapp/wcs/stores/servlet/CustomerService?catalogId=11556&storeId=19159&langId=-1&textKey=HELP_SIZECHART&pageName=size-charts
http://en.wikipedia.org/wiki/Abercrombie_%26_Fitch
http://www.change.org/petitions/abercrombie-fitch-ceo-mike-jeffries-stop-telling-teens-they-aren-t-beautiful-make-clothes-for-teens-of-all-sizes
http://www.change.org/petitions/abercrombie-fitch-ceo-mike-jeffries-stop-telling-teens-they-aren-t-beautiful-make-clothes-for-teens-of-all-sizes
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The Star, Business, 16. Maj 2013  

http://www.thestar.com/business/2013/05/16/abercrombie_fitch_ceo_responds_to_size_contr

oversy.html 

 

Diversity Must Become a Profit Center for Enterprise to Flourish (Forbes 2012) 

Glenn Llopis 

Forbes, 23. April 2012  

http://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/04/23/diversity-must-become-a-profit-center-

for-enterprise-to-flourish/  

 

Get America Fit Foundation 

http://www.getamericafit.org/statistics-obesity-in-america.html  

 

Kommunikationens 10 bud 

Kresten Schultz Jørgensen 

Journalisten.dk, 3. december 2008  

http://journalisten.dk/krisekommunikationens-10-bud  

 

Krisekommunikationens nye buzzword: Undskyld (Mandag Morgen 2009) 

Carolina Kamil 

Mandag Morgen, MM26, 10. august 2009  

Bilag E 

 

Obesity Society 

http://www.obesity.org/  

 

The man behind Abercrombie & Fitch (Salon 2006) 

Benoit Denizet-Lewis  

Salon.com, 24. januar 2006  

http://www.salon.com/2006/01/24/jeffries/  

 

Undskyld! – når firmaet kvajer sig (Berlingske 2009) 

Nathalie Ostrynski 

Berlingske Tidende Business, 15. november 2009 

http://www.business.dk/media/undskyld-naar-firmaer-kvajer-sig-17  

____________________ 

 

Forside: Abercrombie & Fitch reklame 

http://www.polyvore.com/abercrombie_fitch-young_sexy/thing?id=10851129  

 

 

 

 

 

 

http://www.thestar.com/business/2013/05/16/abercrombie_fitch_ceo_responds_to_size_controversy.html
http://www.thestar.com/business/2013/05/16/abercrombie_fitch_ceo_responds_to_size_controversy.html
http://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/04/23/diversity-must-become-a-profit-center-for-enterprise-to-flourish/
http://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/04/23/diversity-must-become-a-profit-center-for-enterprise-to-flourish/
http://www.getamericafit.org/statistics-obesity-in-america.html
http://journalisten.dk/krisekommunikationens-10-bud
http://www.obesity.org/
http://www.salon.com/2006/01/24/jeffries/
http://www.business.dk/media/undskyld-naar-firmaer-kvajer-sig-17
http://www.polyvore.com/abercrombie_fitch-young_sexy/thing?id=10851129


Majbritt Højdahl Sørensen 
Strategisk Kommunikation 2013 

Abercrombie & Fitch: Når helten bliver din skurk 

Side 19 af 25 
 

 

Bilag A: VKI modellen 

 

 

 

VKI modellen, inklusiv interessenternes indflydelse (Brug dit Brand, 94) 
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Bilag B: Aktantmodellen 

 

 

Greimas’ Aktantmodel (Corporate Communication, 33) 
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Bilag C: CSR-modellen 

 

 

 

 

Schwarts & Carrolls tredimensionelle model for CSR (Corporate Communication, 101) 
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Bilag D: Facebook statement fra Mike 
Jeffries 

 

Screenshot fra Facebook: Statement fra Mike Jeffries i kølvandet på kritikken  

(Abercrombie & Fitch Facebook, 16.05.2013) 
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Bilag E: Mandag Morgen, artikel 
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Mandag Morgen – PDF fra pensum: 

Krisekommunikationens nye buzzword: Undskyld (Mandag Morgen, MM26, 10. august 2009)  


