
 1 

15-10-2013 

 

   

Linette Fibiger Schamaitat |MSc in Strategic Market Creation 

COPENHAGEN 

BUSINESS 

SCHOOL 

THE SECOND-HAND EXPERIENCE  OF 

LUXURY BRANDS 
 

- A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF CONSUMERS EXPERIENCE 

OF SECOND-HAND BOUGHT LUXURY BRANDS 



THE SH EXPERIENCE OF LUXURY BRANDS 

A phenomenological study of consumers’ experience of second-hand bought luxury brands 

 

 

MASTER THESIS 

Master of Science in Strategic Market Creation (SMC) 

Copenhagen Business School 

October 2013 

 

AUTHOR 

Linette Fibiger Schamaitat 

 

 

ACADEMIC ADVISOR 

Karin Tollin 

Lector  

Department of Marketing 

Copenhagen Business School 

 

This thesis accounts for 181.490 STU and is equivalent to 79,8 standard pages of 2.275 characters. 

  

 

 

 



 1 

Executive summery 

The brand experience has for many years been recognized as an important part of marketing 

practice, theory and study. This together with the growth of the second-hand (SH) market, the 

emergence of expensive SH boutiques and internet auctions specialized in SH luxury were the 

driving force of this thesis. It was found that the luxury brand experience in a SH market context 

has been left untouched by academic literature and the purpose of this thesis is therefore to shed 

light on this topic by investigating how luxury brands are experienced by SH consumers. Specific 

emphasis is put on the type of consumer-brand relationships and values experienced and their 

connection to each other. From an interpretivist’s worldview the SH consumer experiences are 

investigated through a preliminary explorative phenomenological study, conducting six semi-

structured in-depth interviews about the consumers’ experiences purchasing and consuming SH 

bought luxury brands. The analysis revealed that the relationships and values experienced can be 

divided according to Fournier’s typologies of consumer-brand relationship forms, and by Smith and 

Colgate’s customer value creation framework. Eight different relationship forms were experienced 

by the participants of this study. These relationship forms differ widely and provide consumers with 

different benefits. Furthermore, strong relationships are predominantly engaged with brands closely 

related to participants’ personality (i.e. high affiliation brands), suggesting that consumer-brand 

identity fit affects the relationship strength. Weaker relationships uncovered tended to be mostly 

engaged with brands the participants considered it less important to them. It was also found that 

many different values covering all of Smith and Colgate’s four categories, and thirteen out of 

sixteen sub-dimensions, were experienced by the SH consumers of this study. Already existing 

value aspects have been detected, and new ones have been added to Smith and Colgate’s customer 

value creation framework. Brands considered closely related to consumers’ personality educe a 

great amount and variety of value, whereas the less intense and involved relationships tend to 

generate fewer values. The findings suggests that knowledge about SH market consumer-luxury-

brand experiences can be an attributing factor to the growth and strengthening of a company brands 

heritage and value. It can also add new insight and knowledge to contemporary luxury brand theory 

and research. 
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Chapter 1: Setting the scene  

 

 

 

1.1 Introduction 

”See here, how you can make money on your erroneous purchase or fill your closet with luxury 

vintage.” (Costume.dk, 2012) 

The article “The big guide to SH luxury” by the Danish fashion magazine Costume (ibid.) is just 

one out of hundreds of articles and blogs promoting SH luxury brand consumption. The Danish 

Already in 2006 the Internet newspaper for politics and culture, Information.dk, wrote an article on 

SH consumption having become an industry. 

“In the midst of the consumption frenzy Danes still enjoy SH consumption. Where secondary goods 

were once equal to yellow UFF-containers and old ladies who work for free it has today become an 

industry, where expensive SH boutiques and internet auctions specializes in SH luxury.” 

(Information.dk, 2006) 

The article by Information.dk highlights an ongoing trend in Danish consumption patterns, where 

the consumption of luxury brand on the SH market is a part of a growing industry. This 

phenomenon is not restricted to Denmark. The emergence of large scales internet auction houses 

such as eBay and smaller more specialized internet marketplaces such as INSTANT|LUXE.CO.UK 

verify this phenomenon.  

The emergence of this phenomenon, a fascination for SH bought luxury brands, was the driving 

force of this thesis.  

For many years the brand experience has been recognized as a part of marketing theory, study and 

activity. Since the mid 80s researchers’ and practitioners’ have explored the domain, scope and 

This chapter encloses an introduction of the study, which highlights the preliminary reasoning 

for undertaking this study. In this chapter the research question will be presented and the luxury 

brand concept and the SH market concept will be defined and their relevancy to this study will be 

argued. Lastly the choice of theories used as frame of reference will be argued, followed by a 

short presentation of the theories. 
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potential of brands (Heding et al., 2009), and the subject has as such been explored from many 

angles. The early studies of brand management focused on the company as ‘the sender’ of brand 

communication, however, in the early 90s Kevin L. Keller suggested a whole new approach to 

brand management, were brands are perceived as construal construct in the mind of the consumer 

(ibid.). This meant that brand value creation emerged from practitioners molding brand associations 

held in the mind of the consumer (ibid.). This school of thought implies linear communication as 

the marketer is perceived to be able to ‘program’ the consumer into intended action (ibid.). Recent 

approaches to brand management, move away from the before mentioned approach where brand 

equity is something created entirely in the domain of the marketer (Heding et al., 2009). Susan 

Fournier (1994) founded the consumer-brand relationship theory, which opened up a new line of 

thinking on how consumers experience brands. She introduced the concept of brand animism, 

where consumers endow human properties to brands i.e. brands become animated, and 

consequently consumer-brand relationships theory took its place in brand management theory. In 

relationship theory brand value is something co-created between the marketer and the consumer i.e. 

a dyadic brand creation relationship (ibid.). Within community theory brand value is something 

created between multiple consumers and brand marketers i.e. a triadic brand creation relationship 

(ibid.). These recent approaches are in line with the author’s personal stance, which will be 

elaborated on in chapter 2. These were some of the more fundamental breakthroughs in brand 

theory, however, other researchers have dug deeper and explored the phenomenon in different 

contexts such as cross-culture differences, customer value creation, and luxury.  

A cross-culture study on brand experiences was conducted by Jennifer Aaker (2001), identifying 

how different cultures experience brand personality in different ways. This leads the author to 

assume that consumers in different markets contexts also experiences brands in different ways. 

Accordingly, a study of the luxury brand experience on the SH market may bring new aspects to 

marketing and brand theory. 

The aspect of customer value stemming from the brand experiences was touched upon by earlier 

theorists such as Jean-Noël Kapferer and David Aaker. Later Tynan, McKechnie and Chhoun 

(2009) conducted a study connecting Smith and Colgate’s (2007) customer value creation 

framework to luxury brands. The study by Tynan et al. on the co-creation of value for luxury brand, 

thus, linked the theory of consumer value creation with luxury brand theory. However, their study 

was not focused on the SH market. 
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As such, to the author knowledge, the experience of luxury brands within the SH market context has 

been left untouched by researchers and practitioners. This lack of literature on the subject was 

another driving force of this thesis. Being aware of this untouched field in the literature leads to 

questions of whether an understanding of the luxury brand experience in a SH market context adds 

to our knowledge of consumers’ experiences of luxury brands, and if such added knowledge will 

have informational value from a brand research and management perspective, which will be 

explored further.  

1.2 Research question 

The motivation for the choice of research question stems from an extensive literature review, 

revealing that the SH market brand phenomenon have received little to no attention. It is also 

inspired by a curiosity towards understanding the SH market influence on brand experiences and an 

expectation that the research will reveal both interesting and relevant knowledge for brand research 

and practice. The unity of the above components guides the main research question:  

 

The how describes the exploratory element of this study i.e. the author’s openness to anything that 

may emerge. Luxury brands are the main topic explored and is defined in the next section. The SH 

market is the context within which the phenomenon will be studied and will therefore also be 

defined and held accountable for its relevance. The word experienced opens up for multiple 

interpretations of the phenomenon, which fall in line with the author’s choice of posing two sub-

questions. Lastly the consumer is the point of view taken, as it is believed that the luxury brand 

experience is created in the mind of the consumer and influenced by the world and people that 

surround them. 

The research question is posed as an attempt to investigate the way in which luxury brands manifest 

themselves on the SH market, having the consumer as the point of reference i.e. investigating SH 

consumers’ luxury brand-meaning through exploration of brand experiences. The intension of the 

research is thus to reveal important information about the SH consumer experience of luxury brands 

and what implications this has to practice and research theory. Expecting that businesses will realize 

how the SH market can add additional turns to the lifecycle of their brand, and gain further insights 

into how a new approach to consumer research and activity (i.e. including the SH market) will 

become an effective means for the growth and strengthening of their brand. Theorists and 

RQ1: How are luxury brands experienced by SH market consumers? 
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researches will hopefully also gain further insight about how SH market knowledge can add to 

brand building and consumer-brand relation theory and research.  

In order to answer the main research question three sub-questions are devised; 

 

The first sub-question is asked in order to understand what form of relationships, if any, exists 

between consumers and their SH bought luxury brands. This will provide knowledge about what 

meaning luxury brands have to SH consumers. 

 

The second sub-question is posed in order to better comprehend which underlying values 

characterize luxury brands bought in the SH market, providing new insight to the SH luxury brand 

experience.  

To identify how relationship forms may influence consumer value creation the findings of the two 

sub-questions will be connected. Thus providing a more aggregate picture of the SH consumers’ 

experience of luxury brand. 

1.3 Concepts 

In this section the concepts luxury brand and SH market will be defined and their significance in 

connection to this study will be argued.  

1.3.1 The definition and relevance of luxury brands 

In order to achieve an understanding of the SH customers’ luxury brand experience one has to 

comprehend the concept of luxury brand (Ho Jung et al., 2012). But before commencing with the 

definition of luxury brand it is essential to identify what brand and luxury is separately.  

The definition of brand is not clear cut, and in order to understand what brand is one definition 

could be “a name, term, sign, symbol or design, or a combination of them, which is intended to 

identify the goods and services of one seller or a group of sellers, and to differentiate them from 

those of competitors.” (Heding et al., 2009, p.9). However, this definition does not cover all the 

different aspects and facets of the concept, and no other definition found has been satisfactory for 

the purpose of this study. As this thesis is a preliminary exploratory study on how brands are 

SQ2: From a SH consumer perspective; how can luxury brand value be characterized? 

SQ1: What types of consumer-brand relationships exist on the SH market? 
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experienced, a more complex view of brand is needed. As such, Kevin L. Keller’s (2009) Brand 

Resonance Pyramid, which addresses how to build a strong brand, is chosen to supplement the 

definition by Heding in order to illustrate all the components characterizing a strong brand (see 

appendix A). According to Keller the creation of significant brand equity i.e. attaining a strong and 

successful brand name requires reaching the pinnacle of the Brand Resonance Pyramid, which 

occurs only if the right building blocks are put into place. These are: 

 Brand salience is how easily and often customers think of the brand under various purchase 

or consumption situations. 

 Brand performance is how well the product or service meets customers’ functional needs. 

 Brand imagery describes the extrinsic properties of the product or service, including the 

ways in which the brand attempts to meet customers’ psychological or social needs. 

 Brand judgments focus on customers’ own personal opinions and evaluations. 

 Brand feelings are customers’ emotional responses and reactions with respect to the brand. 

 Brand resonance refers to the nature of the relationship customers have with the brand and 

the extent to which they feel they are ‘in sync’ with the brand. 

These building blocks illustrate how many different factors influence the success of a brand. A 

brand is thus more than a symbol or a name; it is among others also product performance, imagery, 

and a construct towards which customers have emotional responses and relationships. Now that we 

better understand what a brand is focus will be shifted toward the concept of luxury.  

Like so many other concepts there is no agreed concise definition of luxury or luxury brand in 

academia (Ho Jung et al., 2012). According to Klaus Heine (2011) there are two basic perspectives 

used for defining luxury – the necessity-luxury continuum, and the relativity of luxury. Within the 

necessity-luxury continuum perspective the general consensus is that luxury is more than a 

necessity. Some authors have chosen to characterize luxury as a non-necessity and superfluity 

(ibid.). However, this understanding of luxury as more than necessary, non-necessary, and 

superfluity is not enough to create a valid definition. Most people today spend a large amount of 

their income on goods and services, which satisfy more than what is necessary. Some of these 

goods and services are not considered luxuries anymore. That is why Heine emphasizes that the 

distinction between necessity and luxury is based on the availability or exclusivity of recourses. He 

describes how researchers Bearden and Etzel already took this notion into account when they 

defined luxuries as not needed for ordinary, day-to-day living (ibid.).  
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Tynan et al. (2009) suggest that the point where the ordinary ends and luxury starts on the 

continuum is a matter judged by the individual consumer. This notion leads to the second 

perspective ‘relativity of luxury’. 

The decision of what is desirable, 

more than necessary, and ordinary 

depends on the point of perspective 

(Heine, 2011). As such, Heine has 

split luxury into a regional, temporal, 

economic, cultural and situational 

relativity, as illustrated in figure 1.  

A further explanation of these types 

of relativity, determining the general 

perspective from which luxury 

should be defined, will not be 

undertaken
1
, as what is important to 

understand in this thesis is that 

luxury is in the eye of the beholder. Consequently, what people define as luxury is dependent on 

where they come from, their economic situation, their culture etc. 

Following the prescriptions of the two perspectives, Heine suggests that the definition of luxury is 

as follows: 

“Luxury is anything that is desirable and which exceeds necessity and ordinariness. As a general 

rule, this is defined from a global perspective, for the present and for normal conditions. While the 

exclusivity of resources is evaluated by the entire society, the desirability of resources and the 

appearance of luxury are determined by the upper class.”(Heine, 2011, p.34) 

Now that we understand the two concepts separately we can look at them together. Heine definition 

for luxury brand is applied for this study:  

                                                           
1
 A short explanation can be found in appendix B. 

Figure 1: Types of Relativity, Source: Heine, 2011, p.33 
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“Luxury brands are regarded as images in the minds of consumers that comprise associations 

about a high level of price, quality, aesthetics, rarity, extraordinariness and a high degree of non-

functional associations.” (ibid., p.46) 

Moving on, a reflection on the relevancy of the luxury aspect in connection to the study of brand 

experiences on the SH market is considered appropriate, as well as a reflection on the relevancy of 

defining it. In relation to the first inquiry, the luxury aspect is relevant because SH luxury is of 

growing interest to consumers. Furthermore, the SH luxury brand phenomenon gave the thesis more 

focus. In relation to the second inquiry this concept definition provides a better comprehension of 

how the brand experience created in the minds of SH consumers are connected to many different 

aspects of the brand. For example when the participants of this study talks of experiences related to 

product functionality these are associations connected to luxury brand performance (i.e. the brand 

performance building block in Keller’s Resonance Pyramid). In addition, it gives a better 

understanding of how the two perspectives ‘necessity’ and ‘relativity’ play central roles in the 

perception of what is considered a luxury brand. As such, people will have varying perceptions of 

what is considered a luxury brand, which will be reflected in their choice of brands to talk about.   

1.3.2 The definition and relevance of the SH market 

In order to achieve an understanding of the SH customers’ experience of luxury brands it is 

essential to comprehend the SH phenomenon. To do so a definition of SH retail channels and an 

exploration of the construct and nature of the SH market are needed. Furthermore, a collection of 

literature will be illuminated in order to better understand the subject at hand, and to attain 

knowledge about what prior studies had been undertaken. 

Definition 

It was found that the SH phenomenon in some cases have been left completely undefined, and that 

the definitions discovered for the purpose of this study are inadequate. As such, the chosen 

definition is a work in progress, which contains a part of William and Paddock’s (2003) definition, 

Hsunchi and Shuling (2009) account of consumer-to-consumer (C2C) websites as a channel for the 

sale of SH goods, and the author’s own addition.  

Williams and Paddock (2003) suggested that SH retail channels are: “informal modes of goods 

acquisition, such as acquiring goods from kin, friends and neighbors as well as personal adverts 

(e.g. in shop windows or local newspapers), and SH modes of acquisition, such as car boot sales, 

SH shops and market stalls.” (ibid., p.312) 
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C2C websites i.e. C2C transaction facilitator websites such as DBA.dk2  and INSTANT|LUXE.CO.UK 

and consumer constructed websites, such as ILoveLulu.dk should be included in the SH modes of 

acquisition mentioned the above definition. Furthermore, the author suggests that a specialization 

continuum should be included in the definition as some C2C websites have a wide-ranging product 

variation where others are more specialized, i.e. on some sites consumers can buy and sell almost 

any product they can imagine, whereas, on others they can only buy and sell industry specific 

products such as apparel, accessories or electronics. 

The construct and nature of the SH market 

During the last 20 years SH shopping has experienced rapid growth. The reason for this growth of 

the SH market has manifested itself in the proliferation of garage sales, flea-markets, second-order 

outlets, and the rise of the internet auction (Guiot & Roux, 2010). Some consumption behavior 

experts argue that the financial crisis ignited the growth (Information.dk, 2011), but this is not the 

sole reason. Simon Karsø, communication manager at DBA argue that SH shopping has become a 

societal trend (Information.dk, 2011), which is supported by Information’s statement that SH sale 

have become an industry in itself (Information.dk, 2006).  

In September 2011 Den Blå Avis estimated that the C2C monetary transaction of used products in 

that year would reach ninety-five billion Danish kroner (DKK), which is an increase of eighty-

seven percent in just two years (information.dk, 2011). A Danish study conducted by the Danish 

Council
3
 in 2011 showed that sixty percent of the respondents had bought SH products within the 

last three years and forty-six percent of these had bought SH goods more than once (Forbrugerrådet, 

2011). It is expected that the level of transactions within the SH market will remain the same in 

2012 (ibid.). Moreover, many websites both comprehensive i.e. websites dealing with all kind of 

goods, (e.g. Lauritz.com and DBA.dk), specialized (e.g. recorder.dk - a Danish HIFI forum), and 

private (e.g. Iblamelulu.dk - a privately owned website) have emerged, and are visited every day by 

Danes all over the country. This phenomenon is not limited to Denmark but is an international 

occurrence (Guiot & Roux, 2010). To give an example a survey done by Mintel in 2000 showed 

that forty percent of the United Kingdom’s consumers had shopped through SH channels during the 

last year (ibid.).  

                                                           
2
 ‘Den Blå Avis’ is a Danish newspaper and website where private people can buy and sell personal belongings for a 

fee.  
3
 The Danish Consumer Council is an independent membership organization which works for the promotion of 

sustainable and socially responsible consumption and efficient markets (Taenk.dk, 2013). 
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These above-given figures and statements indicate that the SH market is here to stay, and the 

fascination with luxury brands has a central part in this growing market.  As such, the author found 

interest in investigating the luxury brand experience in this new market context.  

SH market literature review 

In the introduction it was revealed that brand research and theory shows no signs of focus on the SH 

market. As such, this section will focus on some of the SH market research conducted. This is not 

only to insure that studies have left the SH market untouched by brand theory, but also to better 

understand the SH consumer, who’s perspective on the phenomenon is explored. 

Williams and Paddock (2011) conducted a study to better understand the meaning of informal and 

SH retail channels. They found that seventy-one percent of all purchases through SH channels were 

motivated by choice and twenty-nine percent by economic constraints (ibid.). What is interesting 

about William and Paddock’s study is the fact that the larger percentage of the people using SH 

channels of consumption does so by choice. This tells something about the characteristics of SH 

luxury brand consumers; they are most likely not forced into SH luxury consumption, but do so by 

choice and are therefore positively attuned when it comes to this type of luxury consumption. This 

may influence their experience of luxury brand bought on the SH market. 

Another study by Anderson and Zahaf (2007) on profiling online market C2C and B2C
4
 buyers 

revealed that B2C buyers are more loyal to the place of purchase than the C2C buyers (ibid.). C2C 

shoppers search for the right product and price, and when they find it they will make the purchase 

no matter the location (ibid.). They also found that C2C buyers do not see value in the brand of a 

business in the same way as B2C buyers (ibid.). The findings are very interesting; first of all 

because they reveal that SH consumers are different from B2C buyers, which mean that a study of 

these consumers could lead to a different perspective on the luxury brand experience, and second of 

all because it is something that affects the relevancy of this study. It may be argued that SH 

consumers do not value brands in the same way as B2C buyers, but does this mean that these 

consumer’s experiences of luxury brands are vague (i.e. consumer-brand relationships are weak and 

values connected to the brand are few) or are their relationships with brands and value creation just 

different? It may also be argues that SH consumers are disloyal to the place of purchase, but does 

that necessarily mean disloyalty toward the brand? If loyalty is represented in brand commitment 

i.e. the extent to which a consumer promote and spread awareness about a brand (Tuškej et al., 

                                                           
4
 Business-to-consumer 
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2013), maybe some SH consumers may be considered loyal. The answer to these questions can be 

found in this thesis 

Hsunchi and Shuling (2009) looked at the SH market from a seller perspective. They found that 

people are more likely to buy products from traditional retail channels if they are aware of resale 

opportunities; “Informing consumers about their future chances to resell a good prompts their 

awareness and expectations for online resale, which in turn enhances their intention to purchase 

the good” (ibid., p.1077). Furthermore, they discovered that “the higher the perceived future resale 

price, the more willing consumers are to buy an item” (ibid.). This motivation may be supported by 

this study, indicating that resale value is a motivational factor influencing both first hand and SH 

consumers. If so, companies have the possibility to use this information as an opportunity to make 

additional sales (ibid.) and prolong the lifecycle of already sold products, hence increasing brand 

spread. 

The literature review on the SH market research showed no evidence of the experience of brands 

having been touched upon. However, it did give insight into the characteristics and motivation of 

the SH consumer, which may support or help explain the finding of this thesis. It may also be found 

that some of the characteristic of the SH consumer illuminated in this review are insufficient. 

1.4 Frame of reference 

The two sub-questions of this thesis concerns SH consumers’ value creation for and relationship 

with luxury brands. Consequently, Smith and Colgate’s (2007) customer value creation framework 

and Fournier’s (1998) typology of consumer-brand relationship forms and dimensions will be used 

as a frame of reference for the explanation of the SH consumer experience of luxury brands. It 

should be emphasized that, as the study is explorative in nature the two frameworks are not used to 

guide the research. Hence, the author attempted to be open-minded and not bound or restricted by 

these or any other research theories.   

1.4.1 Fournier’s typology of consumer-brand relationship forms 

The first sub question: What types of consumer brand relationships exist on the SH market? is 

closely linked to the experience of luxury brands and is seen as an essential element in 

understanding SH consumers brand meaning. Considering the type of study conducted, an 

explorative study of six SH consumers’ experience of luxury brands, Fournier’s relationship forms 

and dimensions are relevant as a frame of reference. It helps explain the type of relationships 

existing between SH consumers and their luxury brands, revealing whether or not some of 
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Fournier’s relationship types exits on the SH market, and if there are some deviations between these 

relationship forms and the relationships experienced by the SH consumer. 

The consumer-brand relationship 

Interpersonal relationships are associations between two or more people, some of which are short 

lived and others which are long lasting. These interpersonal relationships are a fundamental 

building block in our daily lives, structuring meaning and adding life content (Heding et al., 2009). 

We are very much dependent on our relationships with other people, both on an emotional and 

functional level. In the same way we encounter and associate ourselves with countless brands every 

day, which we build different forms of relationships with (Fournier, 1994). Fournier (1998) argues 

that people in many ways relate to brands similarly to how they relate to people. She suggests the 

concept of brand animism, where consumers endow human properties to brands i.e. brands become 

animated (Fournier, 1994). Consider, for example, the intense identity relationship some customers 

have with brands such as Apple or Louis Vuitton, or the practice of nicknames in reference to 

favorite brands, e.g. “I love driving my Beemer (BMW)”. Another example is the use of relational 

terminologies such as “I have trust in my BMW”.  

Relationship dimensions and typology 

Fournier (1998, p.361) further developed seven prominent dimensions which highlight a complexity 

of consumer-brand relationships: 

1. Voluntary (chosen) vs. imposed relationship  

2. Positive vs. negative relationship  

3. Intense vs. superficial (casual) relationship  

4. Enduring (long-term) vs. short-term relationship  

5. Public vs. private relationship  

6. Formal (role- or task-related) vs. informal (personal) relationship  

7. Symmetric vs. asymmetric relationship 

From a combined deliberation of the seven dimensions’ listed above, Fournier (1998) constructed 

fifteen types of meaningful relationships. All relationship forms including definitions can be found 

in Appendix C. According to Fournier (ibid.) some relationship forms can be identified and 

summarized under the overall category friendship. Here relationship forms such as 

compartmentalized or limited friendships, childhood buddies, best friends, and casual friends can be 

found. Others relationship forms can be summarized under the overall category marriage. Within 
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the marriage category relationships forms, such as marriage of convenience, committed partnership, 

and arranged marriage are listed. Furthermore, some relationship forms fall under the short term 

oriented relationship category. Here is where consumer-brand relationships such as courtships and 

flings belong. Lastly Fournier refer to a category of “dark side” relations. These “dark side” 

relationships are related to consumer-brand dependency, hostility, enslavement and secret affairs. 

These “dark side” relationships bring to our attention general issues, such as addiction and 

compulsive consumption on a brand level (ibid.).  

Fournier (1998) argues that the descriptions of these relationship types are important in more than 

one way. Firstly, different relationships yield diverse benefits; hence they contribute in different 

way to a person’s life and development. Feelings of security, for example, is often provided through 

parent-child affiliations, coping mechanism through dependencies, ego support through best friends, 

and stimulation of self through compartmentalized relations. Secondly “…relationship types vary in 

their maintenance requirements” (ibid., p.361). Committed partnerships, for instance, need constant 

effort and continued affirmation against possible marketplace alternatives. Arranged marriages, on 

the other hand, can be maintained through bonds of obligation, thus needing less effort though 

being more fragile when the bonds are broken (ibid.). The factors will be remembered when 

answering the first sub-question. 

1.4.2 Smith and Colgate’s customer value creation framework 

The second sub-question: “From a SH consumer perspective, how can luxury brand value be 

characterized?” is also seen as an essential element in understanding the SH consumers’ brand 

meaning. As such, Smith and Colgate’s customer value creation framework is relevant as a frame of 

reference as it assists in the categorization and explanation of the values revealed in this study. 

Furthermore, it is relevant because it provides an overview of already scientifically acknowledge 

value aspects and possible new ones i.e. values experienced by the participants may be similar to 

values already mentioned in Smith and Colgate’s framework, or may be values that needs to be 

added. 

Customer value 

It is important to notice that customer value has several meanings (Smith & Colgate, 2007; 

Woodall, 2003), the two most prominent being 1) value for customers i.e. customer perceived value 

or customer received value 2) and value for the firm i.e. the value of the customer (Smith & 

Colgate, 2007), the former being the focus of this study. Customer value has a central role in 
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marketing philosophy and is considered a key concept in understanding and predicting customer 

behavior (Smith & Colgate, 2007; Ho Jung et al., 2012). 

Smith and Colgate (2007, p.8) highlights Holbrook’s definition of customer value as an 

“interactive, relativistic preference and experience” and thus emphasizes key characteristics of 

customer value. Customer value is 1) perceived uniquely by individual customers, 2) conditional or 

contextual i.e. depending on the individual, situation, or product, 3) relative in comparison to 

known or imagined alternatives; and 4) dynamic i.e. changing within individuals over time (ibid.). 

These characteristics illuminate why it is so difficult to develop a definitive definition of value and 

why an explorative study is relevant when attempting to understand SH consumers’ experience of 

value for luxury brands. Smith and Colgate also introduce an alternative definition of customer 

value, which is “what customers get (benefits, quality, worth, utility) from the purchase and use of 

a product versus what they pay (price, costs, sacrifices), resulting in attitude toward, or an 

emotional bond with the product” (ibid.). This definition views value as a ratio or summative based 

evaluation of benefit to sacrifices, and thus illuminates the dimensional aspect of consumer value. 

This is found relevant to the study because it provide a better understanding of how value is not 

only characterized by benefits but also the reduction of cost and sacrifice. 

The customer value creation framework 

Smith and Colgate’s (2007) intent with the customer value creation framework was to develop a 

comprehensive framework applicable to consumer and business contexts. The comprehensiveness 

of the framework is very suitable for this preliminary exploratory study, as it supports the notion of 

being open-minded about the existence of a wide range of value aspects. The customer value 

creation framework identifies four major value categories which comprise of several sub-

dimensions (see appendix D): 

Functional/Instrumental value is concerned with the functionality of brand product or business, and 

includes the sub-dimensions: 1) Correct, accurate or appropriate features, functions, attributes or 

characteristics, such as quality, aesthetics, customization or creativity. 2) Appropriate performance, 

such as reliability and performance quality. 3) Appropriate outcome or consequence, such as 

effectiveness, operational benefits and environmental benefits (ibid.). 

Experiential/Hedonic value is concerned with the degree to which a product or brand creates 

appropriate experiences, feelings, and emotions for the consumer. This category includes the sub-

dimensions: 1) Sensory value, such as aesthetics, ambience, aromas, feel and tone. 2) Emotional 
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value, such as pleasure/enjoyment, fun, excitement and humor. 3) Social-relational value such as 

relation or network benefits, bonding, and developing trust or commitment. 4) Epistemic value, 

such as curiosity, novelty and knowledge (ibid.).   

Symbolic/Expressive value is concerned with the extent to which customers attach or associate 

psychological meaning to a product or brand. This category includes the sub-dimensions: 1) Self-

concept and self-worth i.e. brands that make us feel good about ourselves either in possession (e.g. 

buying a new designer outfit) or in giving (e.g. giving designer earrings to your daughter). 2) 

Personal meaning is values connected to associations with people, brand, products or events that 

only have meaning to a particular consumer, e.g. a consumers association with a specific luxury 

brand because his or her mother owned it. 3) Self-expression value is where the brand functions as a 

means for expression and reflection of consumers’ personality, taste, and value. 4) Social meaning 

value is connected to how others see us; this could be a brand product such as BMW being 

purchased because it expresses prestige, status, and image. 5) Conditional meaning value is 

symbolism or meaning related to socio-cultural ethnic events and traditions. Again a brand like 

BMW may be valued under situational circumstances, such as when visiting business partners. 

(ibid.)  

Cost/Sacrifice value is the last major value category and is concerned with consumers trying to 

minimize the costs or sacrifices that may be involved in the purchase and consumption of a product. 

Sub-dimensions includes: 1) Economic costs i.e. costs related to product, price, and operation costs; 

2) Psychological costs, which are costs related to  stress, conflict, search costs and cognitive 

difficulty; 3) Personal investment, which relates to the time, effort, and energy customers devote to 

the purchase and consumption process; and finally 4) Risk, which is concerned with the reduction 

of consumers perceived personal, operational, strategic, and financial risk in buying, owning, and 

using a product or brand (ibid.).  

In addition to the categories identified five sources of value - information, products, interaction, 

environment, and ownership - were also identified (ibid.). These sources of value affect the building 

blocks of the Brand Resonance Pyramid mentioned previously, indicating that value connected to 

any of these sources results in attitude toward the brand affecting its success.  
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Chapter 2: A preliminary exploratory study 

 

2.1 Ontology and Epistemology 

The need for an exploration and understanding of how luxury brands on the SH market are 

experienced lead to this preliminary (pilot) exploratory study on the subject. When conducting 

scientific studies such as this it is essential to consider one’s position in social science, by 

contemplating on the way in which one view the world, wherefrom the research will take its 

departure. The author’s world view affects everything including the formulation of the research 

question, the theories and method used.  

Considering one’s ontological stance influences the epistemology and methodology of the study. 

The research has been developed from an interpretivists viewpoint, where the ontological belief is 

that multiple realities and truths exist, which are changeable as the social world within which they 

operate, not having a separate existence from the individual, is socially constructed (Daymon & 

Holloway, 2010b). In other words the reality of the luxury brand experience is socially constructed 

i.e. built up over timer through communication, interaction with those who surround us, and our 

shared history, and is ‘what is shared and taken for granted’. This means that despite putting effort 

into objectivity it is acknowledged that not only does the author’s preconceptions and understanding 

of the brand phenomenon shape the questions, it also shapes the course of the interview and the 

following interpretation of the collected data. No matter the amount of effort total objectivity in this 

type of research is thus believed impossible. Furthermore, brands are not created ‘out there’ but in 

the minds of the consumer, hence, luxury brand experiences are as many as consumers and their 

meaning are not standardized from person to person (Daymon & Holloway, 2010a). Consequently, 

the social reality of the SH market luxury brand experience is explored from the point of view of 

those in it i.e. the SH consumers. 

As the study attempts to uncover the way in which SH consumers understand their own luxury 

brand experience, in order to expose the nature of luxury brands on the SH market the interpretive 

This chapter encloses the methodology of the study. First, the foundation of the study will be 

presented, consisting of the social science orientation and research approach, to provide the 

reader with a better understanding of the basic sociological mindset of the study. Second, an 

introduction to the method is presented, including the sampling method, the interview guide and 

techniques, and the analysis method. Last the validity and limitations of the study will be 

reflected on 
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viewpoint is chosen as the epistemological stance. Hence, this study prioritizes the understanding of 

human experiences over scientific explanation (Daymon & Holloway, 2010b), and assumes reality 

to be something socially constructed and shared. As such the author’s posture must be to actively 

engage in understanding the SH consumers experience of luxury brands in order to be able to 

interpret it. 

The ontological and epistemological standpoint drives the choice of methodology (Daymon & 

Holloway, 2010a). It is found that the philosophy and methodological approach phenomenology is 

cohesive with the interpretivist world view, and is thus the research approach chosen for this study. 

To better appreciate the methodology and method used the philosophy of phenomenology will 

briefly be presented.  

2.2 The Philosophy of Phenomenology. 

Phenomenology is the ‘science of the phenomenon’ i.e. a science of that what appears (Lewis & 

Staehler, 2010). A crucial forerunner of phenomenology was Nietzsche, who believed that the realm 

of what appears is a realm about which there is no certain scientific knowledge (epitémé), but only 

‘opinion’ (doxa). Hence, he wanted to bestow new value upon the way things ‘seem’ which had 

been devaluated by the past presumption that things exist independently of any perspective (ibid.). 

Kant also had a radical effect on the philosophy stating that “in our experiences we have no access 

to the ‘thing-in-itself’ (the ‘noumenon’), but only to the phenomenon – the various ways in which an 

entity appears to us (is ‘given’ to us)” (ibid. p3). As such, in phenomenology we study the essence 

of a phenomenon as it is experienced by individuals. Even more essential to contemporary 

phenomenology, Kant argued, that there are certain features which must of necessity characterize 

all possible experiences of the ‘noumenon’. Hence, the phenomenological study is no longer 

confined to random statements about the appearance of a phenomenon, but is a genuine science 

with an exact concept of the phenomenon and of the nature of the experience (ibid.). As such the 

author concludes that the findings of this study may be seen as symptoms of the ‘noumenon’, which 

characterizes all SH consumers’ experience of the luxury brand. As such the findings may be seen 

as symptoms of the truth. 

The philosophy of phenomenology, as we know it today, was first given a systematic form by 

Edmund Husserl and further developed by Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre and Maurice 

Merleau-Ponty (Lewis & Staehler, 2010). Husserl introduced the concept Lebenswelt, ‘life-world’, 

which is each person’s subjective experience of their everyday life i.e. a person’s ‘life-world’ is 
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their social reality (Daymon & Holloway, 2010a). Following this notion, even though we live in the 

same world and share common social structures, the ‘life-world’ is unique for every individual. 

However, this notion encounters some issues related to the fact that humans are never alone in the 

world - it is always being-in-the world, where the world is a shared world, thus, being-in-the world 

is always being-with-others-in-the world (Gorner, 2007) - and humans are able to construct a shared 

‘life-world’(Daymon & Holloway, 2010a). Alfred Schutz attempted to address these issues by 

suggesting two types of knowledge. The first is the knowledge learned though personal experiences, 

and the second is general knowledge (shared knowledge) conveyed through cultural norms, stories, 

myth and common sense (ibid.). As such, a person defines itself though negotiated relationships 

with others, and actively constructs multiple life-worlds, which overlap one another (ibid.). This 

means that although putting effort into capturing the SH consumer’s unique life-world brand 

experiences the author’s understanding of this consumer-brand experience is not only influenced by 

the participants experiences, but also the authors own unique experiences and the shared life-world 

created during the interview. Hence, the author acknowledges that every statement examined during 

the interview is a shared experience created between the investigator and the participants. This is in 

accordance with the author’s world view.   

2.3. The methodological approach and method 

A phenomenological study is qualitative in nature and has been embraced by social scientists 

especially within the fields of sociology and psychology. However, this research approach has also 

received attention within marketing and communication studies (Fournier, 1994). Phenomenology 

applies no one specific method, but there are several features which are common to the study of 

phenomenology: 1) articulation of the underlying philosophical basis, 2) focusing on the main 

phenomenon, 3) bracketing assumptions, 4) working with small samples, and 5) applying thematic 

phenomenological data analysis (Daymon & Holloway, 2010a). The underlying philosophical basis 

of the study has already been articulated in this chapter, and the main phenomenon in focus has 

been clarified in the design of the research question. The remaining features will be reviewed 

below.  

According to Daymon and Holloway (2010a, p.149) long interviews, also referred to as in-depth 

interviews, are a typical method used to drive phenomenological data, and is also considered as an 

appropriate tool for collecting data for this study. The long interview was chosen as it is particularly 

beneficial when having a desire to understand the participants’ life-world, “(It) gives us the 

opportunity to step into the mind of another person, and to see and experience the world as they do 
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themselves (McCracken, 1988, p.9), which is the main goal of this study. As this in-depth interview 

approach is applied, two extra features have been found as necessary additions to the 

phenomenological method of this study, namely 6) the literature review and 7) the interview 

construction.  These will, as the earlier mentioned features, also be reviewed below.  

 

Figure 2: The Method Structure 

As disclosed in chapter 1 a thorough review of relevant literature was conducted, enclosing earlier 

brand-, consumer- and SH market studies. Searching for material (e.g. books, journals, and articles) 

meant looking through libraries (Herlev and Copenhagen Business School) and different databases, 

such as Libsearch.cbs.dk, Ebscohost.com, Business Source Complete, and Emeraldinsight.com 

Google and Google Scholar were also used. Browsing for literatures, as well as intense searching 

for specific topics was a part of the literature search. Words such as, ‘second hand’, ‘market’, 

‘brand(ing)’, ‘consumer’, ‘value’, ‘relationship’ were mainly used as search terms. The literature 

provide the author with an idea of what has been studied within the area and what knowledge is 

missing, and is therefore utilized as a helping tool for defining the scope of study, and aid in the 

construction of the interview questions i.e. the literature review “begins to establish the domain the 

interview will explore” (McCracken, 1988, p31). Furthermore, it gave an overview of the theories 

and prior research that might be useful in the assessment of the data in an overall theoretical 

context.  

The literature review is not always recommended in qualitative research, since it can create 

preconceptions that pollute the research process and analysis, making bracketing difficult. 

Conversely, McCracken (1988) argue that the benefits of preconceptions derived from the literature 

review supersede the costs, as it sharpens the capacity for surprise, meaning that the literature 

• 1. The literature review 

• 2. Articulation the underlying philosophical basis 

• 3. Focusing on the main phenomenon 

• 4. Bracketing assumptions – self-examination 

• 5. Working with small samples 

• 6. Interview construction, guide and techniques 

• 7. Applying thematic data analysis and MEC laddering approach 
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provides the author with a set of expectations which the data can defy. “A thorough review of 

literature is […] a way to manufacture distance. It is a way to let the data of one’s research project 

take issue with the theory of one’s field” (McCracken, 1988, p31). As such, the method is still 

found in line with the interpretive view and the author’s own opinion on how qualitative research 

should and can be conducted.  

Bracketing will not be used in its usual sense, where you reflect on your own assumptions so that 

you are able to put them aside (i.e. ‘bracket them’), thereby fully eliminating preconception on the 

subject so to better understand the phenomenon as experienced by the interviewee (Daymon & 

Holloway, 2010a). Instead bracketing is used as a tool for awareness and to ‘distance’ one-self from 

personal assumptions more so than completely remove them from the process. This is in line with 

McCracken’s (1988) self-examination process. Here, McCracken argue that a clearer understanding 

of one's vision of the world allows a critical distance from it, which means “only by knowing the 

cultural categories and configurations that the investigator uses to understand the world is he or 

she in a position to root these out of the terra firma of familiar expectation” (ibid., p33).  

2.3.1 Interview guide and techniques 

This section deals with the interview construction, including everything from sampling method, 

purpose, construct, and techniques used prior to and during the interview.  

Sampling 

When engaging in a phenomenological study the long interview is often applied and sample sizes 

are commonly very small, seldom reaching over eight or ten samples (Daymon & Holloway, 2010a; 

McCracken, 1988). Participants for this study were chosen on the basis of their experience with 

buying luxury brands on the SH market i.e. criterion-based selection (Roulston, 2010), which is in 

line with phenomenological thinking (Daymon & Holloway, 2010a). As the purpose of the study is 

to attain a first person description of experiencing luxury bands on the SH market, it was found 

suitable to select people with an in-depth knowledge of this particular phenomenon, hopefully 

ensuring acquisition of relevant knowledge on the subject.  

A heterogeneous sample was chosen to ensure a maximum variation in experiences of the 

phenomenon (ibid.). First, to create demographic contrast between the participants - considering 

that age, gender, income etc. influences the experience of the phenomenon. Second, to avoid 

industry homogeneity, as constricting oneself to one particular industry (e.g. fashion or electronics) 

may give a narrower picture of the brand experience on the SH market. This is in line with the 
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holistic focus which characterizes the methods informed by an interpretive worldview (ibid.). There 

is nothing wrong with a narrow focus, but it is not what is of interest to this thesis - understanding a 

broader view of the phenomenon. 

According to McCracken (1988) the investigator should establish a relationship with the participant, 

but not so much that the intimacy obscures or complicate the interview. Hence, the participants 

selected were not immediate friends or family of the author. Second-degree sampling was applied, 

which entails the selection of people connected to friends, family or acquaintances. The author’s 

direct contacts were explained the purpose of the study and asked to refer people they thought might 

be suitable participants. They were instructed to shortly express the subject of interest and the 

necessary requirements for participation (see appendix E). When referred to willing participants an 

introduction email was sent explaining the formalities of the interview at hand (see appendix F).  

Some issues might arise from second-degree sampling methods. A pitfall could be that friends of 

friends or family might be extra aware of not exposing themselves in a ‘negative’ light or providing 

too personal information. They may fear a confidentiality breach or the possibility of meeting the 

investigator again in another context, which could become uncomfortable. However, anonymity 

was promised to all involved, hence all names have been changed. This together with the fact that 

the topic of discussion is informal in nature and certainly not taboo leads to the rejection of this 

pitfall as a major obstruction to the research. Another issue that may arise from the sampling 

method is respondents striving for social appeal i.e. “... the respondent who is given the terms and 

objectives of research is not likely to give fully spontaneous and unstudied responses” (McCracken, 

1988, p26-27).  They simply become over-helpful and say what they believe the investigator wants 

to hear rather than just telling about the experience. This issue was dealt with in the formulation of 

the interview where only necessities were revealed. Also participants were informed that there is no 

right or wrong answers and that they should say whatever comes to mind. Furthermore, if a 

participant asked for a verification of their response (e.g. “is that what you meant?”) the counter 

response would be that the question was merely asked to hear their opinion.  

The interview process 

Focusing on the purchase and consumption experience of luxury brands on the SH market may give 

a less holistic picture than if sales experiences were included, but this was chosen in order to keep 

the sample, interview process, and resulting data less complex. 
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As mentioned every participant received an introduction email, which included a short explanation 

of the subject and a small assignment (see appendix F). The assignment was to take some pictures 

of different luxury brands bought on the SH market and bring these to the interview. To insure that 

the participants understood what was meant by luxury brands a definition and some examples where 

given. The point of the assignment was to get the participants to think of their luxury brands at an 

early stage so that they would be better prepared to talk about their experiences with these. 

Furthermore, it created a focus point during the interview, i.e. participant where able to explain 

specific brand experiences more in-depth and not just talk superficially about different brand 

experiences. The visual representation not only helped the researcher better understand the subject 

talked about, but also helped the participants remember specific subject experiences and compare 

them to others. 

Six interviews were conducted and each interview took approximately 1½- 2 hours. The empirical 

data collection was ended after the sixth interview as a point of redundancy was detected. The 

interview took place in the privacy of the author’s home, but each participant was given the 

opportunity to choose a place in accordance with their comfort. It was ensured that the interview 

took place in a comfortable, quiet, and private environment to establish a sense of coziness and 

security. Speech and demeanor was controlled to ensure a balance between informality and 

formality. A balanced relationship between researcher and participant was thus upheld as much as 

possible in accordance with McCracken’s prescription (1988). 

The interviews were all conducted in Danish as this was the preferred language of all participants. 

Danish was thus spoken to ensure that participants understood the questions correctly, and to ensure 

that they had the opportunity to express themselves in the most correctly and nuanced way possible. 

All transcriptions in appendix I have been kept in the original language to ensure no meaning is lost 

in translation, which would compromise the data analysis and thus the findings. 

In the data collection process some questions turned out to be a little unusual or too out of scope to 

contribute to the field of study and were changed or left out in some interviews in order to make the 

interview as productive as possible. Utterances were questioned to get a deeper comprehension of 

what the participant meant, e.g. every time a participant made a statement they were asked to 

explain why they made the statement and why the statement is important to them (“why do you say 

that?”, “tell me more about that.”, “why is that important to you?”). Hence, no assumptions were 

made about what a statement really meant and why that was important to the participant. This is 
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likewise a step in manufacturing distance between the perceptions of the interviewer and the 

interviewee (McCracken, 1988). This approach also helps participants step out of the taken-for-

granted state and leads them to think about why they actually say the things they do and what it 

means to them. Hopefully uncovering less conscious thoughts and behaviors connected to the 

experience. Additionally, this more in-depth questioning method fit well with the chosen analysis 

approaches (i.e. the thematic analysis and the mean-end chain laddering approach) explained in 

section 2.3.2. 

Interview guide 

The interview guide includes an introduction to the interview, a description of questioning 

techniques, the questions, and their purpose in relation to the research question. 

The interview is semi-structured due to the interview guide, which provides focus on the topic areas 

to be covered. This is not the usual approach for an explorative phenomenological study (Saunder et 

al., 2007) as it has an obtrusive element to it. McCracken (1988) emphasizes that a balance must be 

made between the obtrusive and unobtrusive. However, the guide helps the author who is less 

experienced in this type of study keep focus, and ensures that participants touch upon the subjects 

of interest. Additionally, an unstructured element has been added; questions are not necessarily 

followed in sequence and if a question lead to an interesting topic area needing exploration it will 

be explored no matter if it falls in line with the guide. This is to avoid exclusion of unexpected 

knowledge and experiences. To further ensure an unobtrusive interview the author tried to avoid 

‘active listening’ i.e. avoid putting words in the mouth of the participant (e.g. “oh, so what you 

mean is…”).  

The first interview constructed and tested was found ill-fitting for this type of study. It was simply 

too rigid and too much prompting was needed to get respondents talking. Consequently, a more 

open questioning method was developed using the guidelines of McCracken (1988) and Daymon & 

Holloway (2010a).  

The interview, accordingly, includes a short introduction, grand-tour and mini-tour questions, 

planned and floating prompts, and lastly a few demographic and biographic questions. For a full 

overview of the interview guide see appendix G. The floating prompts used throughout the 

interview included facial expressions, repetition of key terms, asking for further explanation, and 

asking how specific utterances affected the respondent. These floating prompts were used as a tool 
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to extend the participant’s response and thought process without having to use more intrusive 

methods such as planed prompts (PP’s) (McCracken, 1988; Roulston, 2010). 

As mentioned in the introduction participants were told that they should say anything and 

everything that comes to mind, to allow them to express their full experience and allow the 

investigator to stay in the background. “Throughout the interview, it is important that you tell 

everything that comes to mind. I am interested in all your thoughts and experiences, so there is no 

right or wrong answers” (appendix G). Furthermore, anonymity was mentioned to ensure trust, 

comfort and maximum cooperation. After the introduction the first grand-tour question (GTQ) was 

posed: 

“I asked you to take some pictures of some luxury brand you have bought on the SH market. Tell 

me about your experience with the assignment.”  

This GTQ is, as with all other GTQ’s throughout the interview guide, formulated in a general and 

nondirective way and is a primary question (Daymon & Holloway, 2010a; McCracken, 1988). The 

first GTQ helps get an understanding of how conscious the participant is about the subject of the 

study. Also it opens the interview with an easy question, which familiarizes the participant with 

answering questions without further guidance. In addition, it aims at creating a relaxed and trusting 

environment, emphasizing that there is no right or wrong answer. 

The next GTQ, “Explain to me what you understand by the word brand” was posed in order to 

focus the participants in on the subject at hand (i.e. the luxury brand experience) and to understand 

the participants’ individual definition of ‘brand’ i.e. their fundamental understanding of the concept 

and how it influences themselves and other consumers. This GTQ was also posed to get them 

accustomed with having to elaborate on their experiences and understanding of a subject. Two PP’s 

were prepared: “What do you think brands are used for? Why do you think they are important for a 

company?” PP’s like these are questions allowing the participant to discuss topics that are not 

evident to them. However, this is a more obtrusive questioning method and has only been used 

when necessary i.e. when respondents did not come up with anything themselves.  

Before commencing the participants were asked to make a choice between their pictures of luxury 

brands. Hence, it includes an ‘auto-driving’ procedure i.e. the respondents were asked to prepare 

and choose his, or her, own stimulus. The point is to center and objectify aspects of the respondents 

experience (McCracken, 1988). The first stimuli was chosen based on what brand is most closely 
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related to the participants’ personality. This was done in order to investigate the values and 

relationships connected to close brand affiliation experiences. The second was selected based on the 

participants’ desire to talk about it. This allows the participants to choose the stimuli that entail a 

specific meaning or feeling e.g. the funniest story, the one contributing with most value, etc. 

However, this second example was not used in the analysis as it was decided to focus on the brand 

example most closely related to the participants’ personality and the brand example least important 

to the participants. The latter, being the third brand example category, is chosen to manufacture 

distance for the participants, as it helps them in the de-familiarization process. Telling about less 

important luxury brands contrasts the, to the customer, very important brands and makes room for 

explicating the otherwise taken-for-granted or not thought of values and relations (McCracken, 

1988). 

For each of the chosen brand examples a number of GTQ’s, mini- tour questions (MTQ’s) and PP’s 

were constructed. The first GTQ was: “Think of an experience you have had with this particular 

luxury brand and try to describe the experience in detail.” The question was posed to initiate the 

brand conversation with the participants choosing whatever experience they wished to talk about, 

hopefully revealing different brand values and relationship type. If the participants did not by 

themselves explain the story behind the brand (i.e. their inspiration and motivation for acquisition) 

or the perceived characteristics and personality traits of the brand the below MTQ’s were asked. If 

all else failed the PP’s were brought into play: 

MTQ: Tell me the story behind the acquisition of the brand. 

PP’s: How come you chose this brand? Tell me what inspired you to buy the brand. Tell me about 

your motivation for buying the brand. 

MTQ: Describe your experience of what the brand expresses?   

PP’s: If we pretend the brand is a person in your life what person would it be? What characteristics 

would the person possess? What personality traits would the person have? 

The first MTQ was asked in order for the participants to explain the motivation and inspiration for 

buying the specific luxury brand. It further clarifies the participants’ sense making process i.e. why 

they bought it. The second MTQ was posed to get participants to make a stereotypification of the 

brand, thus, illuminating whether or not participants personified the brand in any way, or formed a 
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personal relationship with it. This may give insight into consumer-brand identity fit and related 

values and relationship. It was found that the second MTQ was difficult for the participants to 

understand and was therefore often changed to: “What characteristics does the brand possess?”  

The second GTQ “Tell me your experiences of how the brand has enriched you” was posed in order 

to understand the values and feelings connected to the brand as this might reveal information about 

both brand relation and value. As with the first GTQ, a couple of MTQ’s and PP’s were posed if 

necessary.   

MTQ:  Tell me about your use-experiences.  

PP’s: How does it create value for you? What does it mean for you to own the brand? Try to 

describe the feelings you experience when using it? Can you tell me about an extraordinary 

experience with this brand? Tell about how the experience of brand x is different from brand y to 

cover the same needs (Tell me how this brand is different from others)?  

The PP’s include a ‘distancing prompt’ to understand the value creating experiences that are 

extraordinary and therefore not values usually considered by participants, i.e. values taken for 

granted and usually un-thought-of. Also included is a ‘contrast prompt’: “Tell about how the 

experience of brand x is different from brand y to cover the same needs”, which was posed in order 

to highlight differences in the two experiences. This was done to illuminate values connected 

exclusively to the brand and not the product or brand type, thus, contrasting the values generated by 

the brand product from other similar products or brands. This provides an understanding of which 

values are important to the participants and how these are connected to the specific brands.  

MTQ: Tell about some reactions you have gotten from your brand purchase?  

PP’s: What did they say about the brand? What did they say about the fact that you bought it SH? 

How does it make you feel that they react in such a way? 

The above MTQ and associated PP’s were posed to illuminate the participants experience with 

others opinion concerning the brand, the fact that it was bought SH, and their thoughts on what 

those reactions mean to them. This may expose some values of social meaning (Smith & Colgate, 

2007), e.g. values connected to C2C brand experiences, such as socializing, status and 

acknowledgement. I other words, the questions illuminate the participants’ feelings emerging from 

others’ reaction to their brand and emotions emerging from brand related social interaction.  
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The third and last GTQ before choosing a new brand focus was asked to get an understanding of 

how the participants perceive themselves and others owning the particular brand. Also if they think 

differently about those who buy it SH compared to first hand. This may expose some unconscious 

perceptions of self and values connected to this perception. It may also expose respondents’ 

experience of varying relationships and perceptions of brand values in relation to the market context 

i.e. a respondent may feel that she and others who buy SH have a different relationship with and 

infuse different values to a brand than those who buy it from new. The PP’s include ‘category 

prompts’ in order to get the participants to make a stereotypification of the brand users and provide 

information about the characteristics of people who buy luxury brands SH – their motivations, 

values and personality. 

GTQ: Describe your experience of people, who own and use this brand. 

PP’s: What do you think about those who buy it new? What do you think they appreciate about the 

brand? What do you think about those who buy it used like you? What do you think they appreciate 

about the brand? If we imagine that you were a part of a club, who have purchasing this brand on 

the SH market in common. Could you find a word or name that describes you as a group (How 

would you characterize people who buy this brand used)?  

After going through the questions for each of the examples some general GTQ were asked. The first 

general GTQ was asked to understand possible contrasts in purchase and use experiences related to 

market differences.  

GTQ: Try in detail to describe your experiences with SH luxury brands compared to if they had 

been new. 

PP’s: Tell me about the difference of having bought the brand on the SH market rather than new. 

What is the difference in brand value? How is the use-experience different from when the brand is 

bought new (How is the experience of having the brand in your home different)? 

The second general GTQ, “Try to describe all your actions on the SH market in relation to 

information attainment and knowledge sharing concerning luxury brands”, was firstly asked to 

understand the use of brands in the search and decision-making process, highlighting possible brand 

values. Secondly, to discover values connected to perceived brand knowledge, awareness and 

loyalty, and thirdly, to illuminate values connected to participants’ interaction with other brand 
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consumers, shedding light on the value of brand communities disconnected from the actual brand 

organization.  

PP’s: Tell me how you discover the brands? Tell a little about how you use brands on the SH 

market? How would you feel about buying a brand you have never heard of before? Tell me about 

your experiences with spreading brand-knowledge (Tell me about your experiences with expressing 

your opinion, talking about, or discussing the brand with others)? 

The third and last GTQ of the interview, “Tell me a little about yourself, who are you and what is 

important to know about you?” is a biographical and demographical question. In contradiction to 

McCracken’s (1988) advice it was posed at the end of the interview instead of the beginning in 

order to avert participants from getting comfortable with using short answers. 

2.3.2. Analysis method 

In the data collection both purchase and consumption situation were explored, however, these were 

not considered separately in the data analysis, as values connected to the participant’s lived 

experiences seemed to intertwine both situations. Furthermore, the interviews were not conducted in 

a manner where the purchase or consumption situation controlled the questioning and conversation 

flow, as the purpose of study was to explore the experience of luxury bands in a more open and 

unrestricted manner. 

The data analysis was based on data linked to the brands most closely related to the participants’ 

personalities and the brands they felt were least important to them. In other words high affiliation 

and low affiliation brands were the focus of the study. This approach was chosen because a lower 

intensity of affiliation may illustrate some taken-for-granted/un-thought-of relationship types and 

values that are less explicit than those connected to more intensive brand affiliations. Also, the 

degree of affiliation toward the luxury brand will be used as a tool to possibly distinguish 

similarities and/or dissimilarities in relationship forms and help create a broader picture of value 

types. 

The approaches applied for the data analysis were Colaizzi’s thematic data analysis recommended 

by Daymon and Holloway (2010) and the Means-End-Chain (MEC) Laddering approach, 

suggested by Evans et al. (2006). These approaches were applied for two specific analysis purposes; 

one being to understand consumers’ relationships with luxury brands bought on the SH market i.e. a 

SH consumer-brand relationship analysis.  The other getting an understanding of the value of luxury 
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brands experienced by SH consumers i.e. a SH consumer-brand value analysis. These approaches 

are assumed relevant analysis methods for answering the research questions. Relevant because with 

the use of thematic data analysis it is possible to condense the collected data by focus on paragraphs 

indicating the meanings of the phenomenological experience (Daymon & Holloway, 2010). It 

makes it possible to focus on how the participant interpret their interaction with the brand and how 

they interpret the brand itself, thereby revealing the essence of the phenomenon (ibid.), i.e. the 

nature and form of the consumer-brand relationship and the brand values experienced. The MEC 

Laddering approach is relevant because it helps to further condense the data by illuminate the path 

from means to an end, thus revealing which phrases and words are means and which are the desired 

ends i.e. revealing possible attributes, benefits, instrumental values and the terminal value 

connected to these (Evans et al., 2006). Thereby, enabling an understanding of the difference 

between what is considered attributes and what is considered values, their relation to each other, as 

well as illuminating core values experienced by participants’ i.e. terminal values. In short, using the 

MEC Laddering approach will help to better illuminate which values are appreciated by participants 

and how these values are connected to the SH bought luxury brand. Furthermore, the MEC 

Laddering model provides an overview of non-attributes and non-benefits connected to rejected 

brands that may lead to a better understanding of values connected to the chosen brand (ibid.). 

A step by step explanation of the data condensation and coding through the application of the two 

approaches will now be conducted in order to illuminate how the approaches have been applied. 

The first step of the data analysis was to get familiarized with the interview narratives i.e. 

getting familiarized with participants’ words and become aware of the feelings and meaning 

inherent in the narrative in order to obtain a ‘sense of whole’ (Daymon & Holloway, 2010). The 

second step was to focus on the phrases and sentences directly related to the phenomenon under 

study (e.g. sentences relating to participants interaction with, and understanding of luxury brands 

bought SH), and thereby isolate and list these significant statements (ibid.). The third step was to try 

to uncover the meaning and make sense of the listed statements. This was done in order to bring out 

meanings that may initially be hidden (ibid.). For example the statement “I bought it because the 

ones I had before wasn’t quite it” means “I am trying to avoid specific brands by buying a new 

one”. The fourth step was to repeat the first three steps for each interview. From this step it was 

possible to create a picture of the consumer-brand relationship forms present on the SH market, 

using Fournier’s (1998) consumer-brand relationship typologies and dimensions as a frame of 

reference, thereby merging the findings of this study with existing relationship theory. The fifth step 
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was to cluster these relationships according to type in order to classify them and reveal possible 

patterns. 

To investigate values of luxury brands experienced a sixth step was commenced, where the listed 

statements and their meaning from step four were placed in the different levels of the MEC 

Laddering model. Level one being object attributes (physical, concrete or abstract in nature), level 

two being consumer outcomes/benefits (including functional and psychosocial consequences), and 

level three and four being instrumental and terminal values - instrumental values being the 

preferential behavior to reach the terminal goal (Evans et al., 2006). The developed MEC Laddering 

models can be seen in appendix H. The seventh and final step was to cluster all terminal values 

revealed, through color-coding, in order to expose possible classification opportunities using Smith 

and Colgate’s (2007) customer value creation framework as frame of reference. The last step was to 

was to merge the relationship analysis data with the value analysis data to expose possible patterns 

2.4 Validity and limitations of the study 

This section looks at the authenticity and trustworthiness of this phenomenological study of SH 

consumers’ experience of luxury brands, reflecting on the methodology, the interpretation and the 

conclusion drawn from this. 

When dealing with a qualitative inquiry the author is the main research instrument and the research 

can therefore, never be totally consistent and replicable (Daymon Holloway, 2010a). As mentioned 

it is acknowledged that the author’s own characteristics and background influences what is seen and 

the road to arrive at a conclusion. As such, the quality of the study will not be measured using the 

assessment perspectives reliability and validity. Instead the alternative perspective authenticity and 

trustworthiness will be applied. This perspective is guided by the interpretive paradigm (ibid.) and 

therefore fit well with this study. 

2.4.1 Authenticity of a qualitative research 

Answering the questions below is a way of reflecting on the authenticity of the study. 

Are the strategies used appropriate for the ‘true’ reporting of participants ideas? (Daymon 

Holloway, 2010a).   

Conducting a phenomenological study, using a semi-structured in-depth interview method, and 

applying thematic data analysis as well as the MEC laddering approach is considered the correct 
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strategy for an preliminary explorative study as this, revealing a ‘true’ reporting of the participants’ 

experience. 

Is the study fair? (ibid.) 

The author attempts to act with fairness by personalizing the interview process - keeping the flow 

natural and flexible. The author does not restrict the data collection process by keeping the 

interview standardized, absolute, and impersonal, as mentioned in the interview guide (section 

2.3.1).  

Did the study help participants and similar groups to understand their world? (ibid.) 

The author did not directly ask the participant whether the interview gave them a better 

understanding of their own luxury brand experience, however, the author did get the impression 

from the interview and the small-talk after its conclusion that the participants had covered areas of 

their luxury brand experience that they usually do not think about. Furthermore, many of the 

participants are very eager to continue the talk about their brand experiences. This may be an 

indication of this study revealing some truths about the participants, which they have not thought of 

and would like to talk about in order to more clearly understand their own perceived luxury brand 

meaning. However, whether or not this would help similar groups to understand their world is still 

to be discovered.  

Answering the questions it can be said that the study is authentic. The only obstruction to this 

authenticity is the lack of knowledge about whether or not the study would help similar groups to 

understand their world.  

2.4.2 Trustworthiness of a qualitative research 

In order to reflect on the trustworthiness of this study the questions below will be answered. 

Is the study credible? 

Using member checking i.e. using probing question, such as “tell me more about that” or 

questioning the meaning of the participant’s different statements “When you say …?” insures that 

the author is provided with a thorough explanation of the statement of interest. This will insure that 

the findings are recognized as ‘truth’ by the participants themselves i.e. they agree with the author’s 

interpretation of their statements. Direct member checking (i.e. repeating the participants’ 
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explanation as the author understands it) was not used as it is assumed a too intrusive and leading 

approach. 

The relationships and values revealed in this thesis are only compared with other academic studies 

coming to similar conclusion, thus providing ‘informed hunches’ (i.e. symptoms’ of the truth) not 

‘true’ reporting of reality. In order to validate the findings it is highly suggested that triangulation 

methods are applied e.g. a larger survey or specialist interviews are conducted to insure that the 

findings are credible. This was not possible in this study due to the wide range of variables under 

scrutiny (i.e. the extent of the study) together with the page and time restrictions of the thesis. 

However, the study do reveal informed hunches of the participants experience of luxury brand 

bought on the SH market and their importance to practice and research. 

Is the study transferable? 

The topic chosen can be related to brand building practice and research as well as consumer-brand 

relation research and theory, thus, providing the basis for the transferability of the findings. 

However, dealing with a very small sample and a broad perspective on the luxury brand experience 

direct transferability is not possible. Industry or brand-specific studies are necessary before any 

precise brand or industry relationships and values can be discovered. Nevertheless the overall 

findings of whether or not relationship and values exists on the SH market and whether or not these 

are multiple and varies in typology is assumed transferable.   

Is the study dependable? 

All findings can be trailed back to the original utterances. The introduction and methodology of 

thesis attempts to describe all the decision making processes made throughout the study. Hence, it 

has been attempted to make an audit trail that helps the reader evaluate the adequacy of the study.  

Is the study confirmable? 

When stating the research question and their purpose the early intension of the research is revealed, 

and it is believed that the findings and conclusions achieve the aim of the study, which is to explore 

the SH consumer’s experience of luxury brands expecting that this will add additional value to 

practice and academic research. 
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Chapter 3: Analysis 

 

 

 

3.1 The typology of SH Consumer-brand relationship forms 

Uncovering consumer-luxury-brand relationships on the SH market is the thesis’ first attempt to 

answer the main research question: How are luxury brands experienced by SH market consumers? 

As mentioned in the section above Fournier’s (1998) research theory on relationship typology and 

dimensions is applied as a frame of reference in order to understand which types of consumer-

luxury brand relationships are present on the SH market, and thereby giving insight into how luxury 

brand are experiences by SH consumers. Table 2 lists the participants, the brand industry and shows 

the relationship forms revealed in this study in relation to the participants’ expressed degree of 

affiliation toward the SH bought luxury brand. Furthermore, it provides an overview of which 

relationship forms are experienced by more than one participant.    

Table 1: Consumer-brand relationship forms and the degree of affiliation felt toward the SH bought luxury brand. 

Participants Participants’ choice of high 

affiliation luxury brand 

Relationship 

type 

Participants’ choice of 

low affiliation luxury brand 

Relationship  

type 

Anders Onkyo (HIFI) Committed 

Partnership 

Earthquake (HIFI) Compartmentalized 

friendship 

Dan Dali (HIFI) Committed 

Partnership 

Creek (HIFI) Courtship 

Fiona Sonia Rykiel (Apparel) Committed 

Partnership 

Notify (Apparel) Best friend 

Britt Odd Molly (Apparel) Marriage of 

convenience 

Georg Jensen (Accessory) Kinship 

Eric BMW (Auto) Best friend Charles Eames (Interior design) Rebound/avoidance-

driven relationship 

Claes Pioneer (HIFI) Casual friend 

/Buddy 

Marantz (HIFI) Rebound/avoidance-

driven relationship 

 

The two sub sections 3.1.1 and 3.1.2 contains a description of the findings of this study. In order to 

better understand the relationship forms illustrated, these are shortly defined and descriptive quotes 

This chapter presents the findings from the analysis. First the consumer-luxury brand 

relationship is examined by looking at the respondents’ statements on the subject and weighing 

them against Fournier’s typology of consumer-brand relationship forms. Second, respondents’ 

experience of luxury brand value will be investigated, by looking at terminal values and their 

connection to brand attributes. Furthermore, these terminal values will be categorized using 

Smith and Colgate’s customer value creation framework. This chapter does not include any 

conclusions on the findings as this will be the focus of the following chapter 
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are used to solidify their existence. These quotes are free translations of statements from the Danish 

transcripts in appendix I. The participants’ personality, nature, and demographic characteristics will 

in some cases be considered in relation to the relationship form uncovered. 

3.1.1 Consumer relationships with high affiliation luxury brands  

When asked which luxury brand most closely related to the participant’s personality Anders chose 

his Onkyo
5
 receiver

6
. Anders, who is a thirty-five year old husband, father, and professional smith, 

describes Onkyo as being the heart of his sound system - the motor that runs his home cinema. He 

explains how it runs without problems and gives him the ability to control the outcome.  

“…it is the heart of my system. It is like the motor of a car. If the motor isn’t working properly the 

car runs like s…. […]  I have never had any problems with them (his Onkyo receivers). I had one of 

them for four years and there was never a problem […] With the Onkyo you can adjust (the sound) 

distance to every speaker down to the millimeter. […] It means I can get it to sound just like I 

want.” (Anders)    

This suggests that Anders’ relationship with Onkyo has been governed by the fact that Onkyo 

satisfies the rules of engagement, running without problems and enabling him to get the sound he 

wants, which is characteristics for a marriage of convenience: “a long term committed relationship 

precipitated by environmental influences versus deliberate choice and governed by satisfying rules” 

(Fournier, 1998, p.362). However, it also reveals his affection towards the brand, e.g. it is the 

‘heart’ of his sound system. Anders continues to describe his relationship with Onkyo as an on-and-

shortly-off again relationship stretching over many years, revealing the longevity of the relationship 

and voluntary choice of going back to the same brand again and again. 

”I started out buying an Onkyo way back, […] and then I wanted to upgrade and so I bought 

another brand. […] I just missed the massive Onkyo, so the Maranzt was sold after three weeks and 

then a bought Onkyo again […] then I went away from Onkyo again and bought a Pioneer. I had 

that for a month and then I bought Onkyo again.” (Anders)    

This statement also reveals a lack of exclusivity in the past, which goes against to the rule of 

exclusiveness considered part of a committed partnership typology: “a long-term, voluntary 

imposed, socially supported union high in love, intimacy, trust and a commitment to stay together 

                                                           
5
 Onkyo Corporation is a Japanese high fidelity (HIFI) multinational company (eu.onkyo.com, 2013). 

6
 A receiver is the electronic component that controls and drives your home theater experience. (Briere & Hurley, 2013) 
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despite adverse circumstances. Adherence to exclusivity rules expected.” (Fournier, 1998, p.362). 

However, he keeps going back after short trial periods with other brand showing commitment 

despite adversity. Anders also explains how he promotes and almost feels love towards the brand, 

and how he expects to buy Onkyo in the future. 

“…then you are suddenly one of the guys who advise others to buy Onkyo on the same forums’ 

where you asked for advice 10 years ago.” 

“…and then, there stands the Onkyo and controls 10 loudspeakers and three sub-woofers… it is 

just… it is a cool feeling every time. I sound a little psycho, ha ha, it is almost love.” 

“…soon 4K is coming […] then it (his Onkyo receiver) will be replaced by an even bigger Onkyo, 

not another brand.” (Anders)    

This high affection and commitment towards the SH luxury brand suggest Anders is now in a more 

committed partnership. His description of his experience with the brand thus suggests a committed 

partnership stemming from a marriage of convenience.  

At the age of 35 Dan, husband and father of a one and a half year old is also in a committed 

partnership with the brand Dali
7
. His long-term relation with the brand started more than seventeen 

years ago. Two years ago he was invited to the Dali factory and he describes it as a fantastic 

experience. When asked why he stuck with Dali for so many years he explained how he liked the 

products he had before. He mentions that he would liked to try other brands, but the amount of 

money he would have to invest and the uncertainty of whether or not he would like them, leads to 

his rejection of actually buying another brand. Dan expects to have his Dali loudspeakers for many 

years to come and laughingly declares that he has been branded. Dan trusts in the brand, has had 

intimate experiences with it (e.g. the factory excursion), and his brand relationship has upheld rules 

of exclusivity. As such Dan adheres to the rules of relationship exclusivity, longevity, and affection 

characterized by a committed partnership.  

“I have had it for many years, it is almost 17 years since I bought my first (Dali) and they have 

been upgraded continuously since. I am on my third set now.” 

“I believe I will have those loudspeakers for many years […] I don’t expect to replace them for 

many years, at least.” 

                                                           
7
 DALI, Danish Audiophile Loudspeaker Industries, is a globally recognized loudspeaker manufacturer (Dali-us.com, 2013) 
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“I was happy with the ones I already had [...] I have probably been branded (laughs) […] I would 

like to try other brands, but then I have to invest a lot of money, and there is no certainty that I will 

like them.” 

 “I was invited to the Dali factory about two years ago. It was a lot of fun… […] it is an experience 

you seldom get […] the fact that I was allowed to hear them made me happy.” (Dan) 

Fiona life revolves around clothing and fashion, and the forty-five year old apparels sales 

assistance, mother and wife loves the brand Sonia Rykiel. Symbolizing quality, wearability, and an 

inconspicuous statement Sonia Rykiel
8
 fashion designs is a brand, which Fiona perceives as ‘good’ 

for her and therefore makes her feel good about herself. In exchange for these benefits the brand is 

rewarded with a long standing relationship, embedded with strong feelings of affection, despite 

adversity (e.g. the prices of the products).  

“She lies close to my heart because I am totally crazy about her knitwear […] and that is why I buy 

it.” 

“I found something that does something good for me.” 

“When I see that (Sonia Rykiel) scarf then I know, it like ‘not again’, its’ still wow, gorgeous.” 

“You can wear her morning and evening, you don’t have to wait for the right moment […] and 

every time you put her on you get this mmm…, you get in a good mood straight away.” 

I have followed her collections, how she has developed, and what she is up to.” (Fiona) 

These relationship characteristics resembles a committed partnership, however, unlike most 

committed partnerships Fiona does not reject other brand, as they also, though for other reasons 

have a place in her heart. 

When Britt, a thirty-seven year old social care worker and mother of two, was asked to choose the 

luxury brand that most closely related to her personality she chose the fashion brand Odd Molly
9
. 

She mentions that she has a lot of Odd Molly designs and that she loves the brand because it is 

different, special, and she get a lot of compliments when wearing it. Additionally, she stresses that 

the brand is too expensive at retail price, but can easily be found and bought cheaply SH. 

                                                           
8 A globally recognized fashion designer (Soniarykiel.com, 2013)  

9 A Swedish fashion designer brand  (Oddmolly.com, 2013)  
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“I have a lot of this type of clothes.” 

“I love that brand […] because it is special and different.” 

“The fact that people notice it (Odd Molly) absolutely has value […] It is nice when people mention 

that you look smart […] and that the clothe you are wearing are nice.”  

“I think it is way too expensive in stores – to buy at full price, and you can get a lot of it SH.” 

(Britt) 

In some ways Britt’s relationship with the brand Odd Molly resembles a marriage of convenience. 

She has purchased lots of clothes from the brand suggesting that the relationship has existed for 

some time. The relationship is committed as long as it governed by the brand satisfying rules such 

as being different and providing her with compliments and attention. The relationship is 

environmentally influenced in the sense that she can get a lot of it cheaply SH. If this was not the 

case she would probably not buy it, as she believes it is too expensive at retail price. 

Claes, a twenty-one year old student, who love to experience new people places and cultures, chose 

Pioneer
10

 as the brand to which he felt the highest affiliation. He views Pioneer as a casual friend or 

buddy: “Friendship low in affect and intimacy, characterized by infrequent or sporadic 

engagement, and few expectations for reciprocity or reward” (Fournier, 1998, p.362). He does not 

show high affect or intimacy for the brand as there are many facets about the brand he dislikes e.g. 

the brand product he owns has flaws, but has one quality that he values highly, namely a quality 

picture. His prior experience with the brand was not especially positive either. Hence, he has mixed 

feelings about the brand. Claes’ engagement with the brand has been infrequent as he likes to try 

new products and brands. Furthermore, his only expectations of Pioneer is that it gives him the best 

picture possible i.e. he does not care that it buzzes as long as the picture is good.  

“I bought it (Pioneer TV) solely because of the picture, and that was actually that, because it buzzes 

and it is deep and it doesn’t do much, but it shows a nice picture.” 

“I simply couldn’t get it (Pioneer receiver) to sound like I wanted it to, even though it had potential, 

and that resulted in me selling it three weeks after I bought it.”  

                                                           
10

 Pioneer is a Japanese producer of high end entertainment electronics (Pioneer.eu, 2013) 
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“I like to switch up things and try something new, and yeah, I don’t know, then I got the idea that I 

wanted to try a Pioneer TV.” (Claes) 

Claes’ relationship with what he presents as the brand most closely related to him may be affected 

by his young age, his interests, and the fact that he is a student. His age, limited income and interest 

in experiencing new things may affect his degree of affection or bond with luxury brands, as well as 

the longevity of associations with them. He is still in the ‘trial’ period when it comes to luxury 

brand consumption, and has therefore more of an infatuation with the brand product rather than a 

particular bond or history with the brand (Fournier, 1998).  

The twenty-seven year old career oriented Eric embraces BMW
11

, the car brand he drives every 

day. Driving the car to work has acquired a special meaning in Eric’s life. It symbolizes the step 

away from being down on the career ladder. It represents his definition of self, as a successful 

young employee. It is a tangible marker of reaching his adolescence goals and dreams. BMW is a 

symbol of Eric’s youth, success, and his overall personality. Hence, Eric’s relationship with BMW 

is that of a best friend: “a voluntary union based on reciprocity principle, the endurance of which is 

ensured through continued provision of positive rewards. Characterized by revelation of true self, 

honesty, and intimacy. Congruity in partner images and personal interests common.” (Fournier, 

1998, p.362). 

“It is about what you grew up with. When you have had thoughts and dreams […] then it is a 

question about it being nice to have accomplished some of these things, and you had to own a 

BMW.” 

“You have that feeling of having succeeded in something when you drive a BMW […] when you 

park it at home then you just feel proud to be a young guy driving around in a BMW and not a car 

from the 80s. I think that means something, also at work. ” 

“I like something that is sporty, something that is fun to drive, whereas Mercedes is not fun, it is not 

made for sport. The seats do not hug you, so that if you drive fast through corners you don’t fall out 

of the seat. […] It is great fun when you sometimes […] get to floor the accelerator. Then you 

become a boy little again […]…it is probably my personal opinion, but it (Mercedes) is for old 

people.” (Eric) 

                                                           
11

 BMW Group is a global automotive manufacturing company (BMWgroup.com, 2013) 
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This section explored high affiliation consumer brand relationships, but in order to understand the 

multitude of relationship forms existing on the SH market an exploration of consumer-brand 

relationship forms connected to lower affiliation brands will be conducted in the section below.   

3.1.2 Consumer relationships with low affiliation luxury brands  

When asked what luxury brand the participants least wanted to talk about Fiona chose Notify a 

luxury jeans brand she buys SH online (Notify.fr, 2013). However, Fiona embraces Notify, as jeans 

has acquired a special meaning in her life as it symbolizes a very conscious step away from the 

image her father and mother wanted for her. Her parents viewed pants as work attire and something 

unfeminine rather than sexy and slimming. It therefore represents a new definition of self detached 

from childhood expectations. Notify is thus a symbol of Fiona’s independence, personal 

style/image, and identity i.e. being a tall and sexy woman. It should be mentioned that Notify was 

one of three luxury jeans brands mentioned by Fiona, hence exclusivity is not expected in the 

relationship. Considering Fiona’s statements this relationship is viewed as a best friendship.    

“They just fit like a dream. You simply get such a nice body. You know, jeans are very much image, 

everybody just need the right pair of jeans, you can try a hundred pairs without buying any because 

they don’t fit as they should, and I just found that Notify fits perfect. They are slimming to your 

behind and they are long, that means a lot to me. […] You just feel a little sexier and a little bit 

hotter.”  

“I am a jeans-girl, so for me pants means a lot, they need to fit right […] when I was little my 

father always told me he was against me wearing jeans, and also my mother, in her world it was 

work attire […] so she couldn’t understand how you could feel hot […] so it took some time to 

explain […] I can’t get enough of jeans” (Fiona) 

Fiona’s high involvement relationship compared to the other participants brand relationships with 

lower affiliation brand (explored below) may be affected by her intense interest and love for luxury 

fashion. When asked to choose the brand she least wanted to talk about Fiona states very firmly: 

“there is no one I like less.”  

Anders’ description of his experience with the brand Earthquake
12

 suggests a consumer-brand 

relationship resembling a compartmentalized friendship: “Highly specialized, situational confined, 
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 Earthquake Sound designs, manufactures, and markets high performance audio systems for use in home, automotive, 

and pro-sound audio systems (Erathquakesound.com, 2013) 
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enduring friendship characterized by lower intimacy then other friendship forms, but higher socio-

emotional rewards and interdependencies” (Fournier, 1998, p.362). Anders describes how his 

Earthquake butt-kicker
13

 is a fun gimmick, which gives him and his family a lot of entertainment 

value, but is not vital to his home cinema set-up, and is only useful when watching action movies.  

“It is entertainment value, as mentioned it is a gimmick. It is not a vital part of my set-up at home.”  

 “It just gives an extra dimension […] I could easily enjoy a movie without (it).” 

“You shouldn’t use it when you are watching ‘single life’ or a romantic film […] but when there is 

action in the movie […] then it is fun to own, it really is.”  

“If you don’t know it’s there and it goes bang (gesturing that the chair moves), it was exactly what 

my father did (experience), he said ‘what the h… is happening? It is this butt-kicker’, and then we 

both just started to laugh.” (Anders) 

This suggests that Anders relationship with Earthquake is highly specialized. The brand product is 

only used when watching action movies and the brand experience is highly socio-emotional 

rewarding (e.g. sharing fun experiences with his father and daughter is emotional rewarding to 

Anders). Furthermore, Anders does not provide any indications of the relationship being especially 

intimate, as other friendship forms tend to be. 

Dan’s relationship with Creek
14

 is characterized by a short term infatuation and courtship: “an 

interim relationship state on the road to committed partnership contract” (Fournier, 1998, p.362). 

He talks of how he wanted a specific product for a long time and then Creek was for sale. He 

bought the brand having no prior experience with it, but having in mind that he could always sell it 

again. Dan describes how he had read positive reviews about the product and felt exited to see if it 

was as good as he hoped, and was happy to find that it was.  

“For a long time […] I contemplated on buying a stereo amplifier […], but I couldn’t find anything 

for sale, but suddenly that one was for sale at half price […] then I thought if I don’t like it I can 

always sell it.” 

“I had read about others who have had a positive experience with the product.” 
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“It gives that anticipatory excitement when you get it home and it lives up to your expectations.”  

“It gives me even better sound quality […] and that makes me happy.” (Dan) 

Dan’s relationship with Creek is only in the beginning stages i.e. his relationship with the brand is 

quite new and happened somewhat by chance. However, he does enjoy owning the brand product 

and has therefore refrained from selling it again, seemingly being on the road to a committed 

partnership. Looking at Dan’s before-mentioned long term relationship with Dali it is possible that 

there may be a trend connected to his attachment to brands – when he finds a brand he likes he 

sticks with it. 

Britt’s relationship with the brand Georg Jensen
15

 is quite interesting in the sense that her personal 

affiliation to the brand is considered low, but her kinship connection is quite high, i.e. the brand 

does not fit Britt’s personality, but was purchased because of its affiliation to her family. She 

describes how she bought Georg Jensen because of its association with her grandmother and that 

she has continued to buy more Georg Jensen products because her daughter really likes it. As such, 

Britt’s relationship with the Georg Jensen brand is considered kinship: “A non-voluntary union with 

lineage ties” (Fournier, 1998, p.362). 

“It was actually because my grandmother had it back when she was alive, and then I thought, I 

would like to have those (Georg Jensen earrings) […]because I saw some pictures of her and then I 

bought them”; “we miss my grandmother loads of cause, and then it is fun to have something she 

also had.”  

“They didn’t really fit me […] but Ida is happy to have them. […] She uses them almost every day 

[…] and that is fine with me […] I have actually been specifically searching for […] baby blue and 

baby pink daisy earrings […] and I have decided that she will get them from her grandfather at her 

confirmation.” (Britt) 

Claes’ relationship with Marantz
16

 resembles an avoidance-driven relationship: “A union 

precipitated by desire to move away from a prior partner, as opposed to attraction to the chosen 

partner per se” (Fournier, 1998, p.362). He describes how he wanted to try a new receiver as he 

was not really happy about the other brands he had tried. He was not specifically looking for that 

particular brand, but it was the one he had heard of, and he was able to make some money 
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exchanging it for his old receiver. He continues to state that he does not really connect anything to 

the brand supporting his low affection and intimacy toward the brand.  

“I was actually because I didn’t really think that Pioneer did what I wanted, and the Onkyo didn’t 

really do what I wanted either, so I thought I should try some other brand and see how that would 

work, and then I tried Marantz because I had heard positive things about it. I could have chosen 

Yamaha or something similar, but […] I just don’t know anyone who has owned it.” 

“It was not like I was looking specifically for that one (Marantz), I was just looking to see what was 

there […] It was mostly just because I wanted to try it because I knew that I could make a little 

money of it too.” 

“I don’t really connect anything to the brand.” 

“There has never been this wow effect that I have had with other brands.” (Claes) 

Eric’s relationship with his Charles Eames designer chairs (Eamesdesigns.com, 2013) is, similarly 

to Claes, more avoidance-driven than actual attraction. His brand preference reflects convenience 

and avoidance of other brands and therefore resembles an avoidance-driven relationship (Fournier, 

1998). Eric’s awareness of, and interest in, other interior design brands is very limited. As such, his 

lack of interest in searching for other brands and the convenience of choosing a brand he has prior 

experience with affects his purchase decision. 

“I have had a lot of chairs at 50 kroner a piece, which kept breaking underneath me. Then I 

remembered that my ex-girlfriend had those chairs and I thought they were nice and didn’t break 

when I sat in them […] so I bought them SH through Den Blå Avis.” 

“If my ex-girlfriend had another chair, which I sat comfortable in, then I probably would have 

bought them.” 

“I have seen them in a couple of lifestyle magazines and I don’t know anything about interior 

design, so I thought that has to be positive […] I don’t know anything about the brand or the 

designer, so I don’t have an opinion about it.” (Eric) 

The existences of multiple relationship forms have now been discovered, but before making any 

conclusions an exploration of SH consumer value creation for luxury brands will be conducted in 

the next section. 
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3.2 Consumer-brand value creation 

Revealing the types of values created between consumers and their luxury brands on the SH market 

refer to the second sub questions. This question is an alternative, but just as valuable way to answer 

the main research question: How are luxury brands experienced by SH market consumers? As there 

are multiple ways to look at the luxury brand experiences on the SH market the author prefer to 

look at the subject from different angles as it provides a more holistic picture of the phenomenon, 

thus adhering to the interpretive worldview. The SH consumer experience of luxury brand is not 

just relationship-oriented it is also value-oriented. Hence, it is a complex phenomenon needing 

exploration. As such, a more holistic assessment is important as it takes into account more than one 

aspect of the participants’ experience. In order to illustrate the value types revealed in the study 

descriptive quotes with highlighted key words are used.  

3.2.1 The Functional/Instrumental value category 

The first category presented is the Functional/Instrumental value category. Terminal (i.e. core) 

values falling under this category were mentioned by all participants except for one. These values 

revealed in this study can be delegated into three sub-dimensions, namely accurate attribute, 

appropriate outcome and appropriate performance values (Smith & Colgate, 2007). Hence, the 

findings suggest that consumer experience of 

luxury brand bought on the SH market invoke 

functional brand values associated with accurate 

attributes, appropriate outcome and performance. 

The brand attributes connected to the terminal 

values revealed in this study also tended to 

concern functionality. Before commencing it 

should be noted that there is a fine line between 

the recognition of a product or brand property as 

either attribute or value, with the process of 

evaluation being responsible for the conversion 

of one to the other (Woodall, 2003).  

Figure 3 illustrates the categorization of the value aspects described by the participants into the 

three value sub-dimensions: accurate attribute, appropriate outcome and appropriate performance. 

Each value aspect in each sub-dimension will now be dealt with accordingly. 

Functional/Instrumental values 

*Durability 

*Quality 
*Crafts-
manship 

*Timeless 

*Control 
outcome 

*Authenticity 

 

Figure 3: Three sub-dimensions of terminal 

Functional/Instrumental values 
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Appropriate performance 

The value of durability was brought up by Eric, who had acquired his Charles Eames chairs because 

they had strong legs, and for that reason did not break.  

“I know they are durable and are made so they don’t break. They have very strong legs. […] I have 

really gotten hurt from falling of chairs many times. We have a section in the cantina (at work) 

which is named after me - it is where all my broken chairs are.” (Eric) 

Durability affects reliability, which was found as an important value in Lapierre’s (2000) study on 

customer’s perceived value in industrial contexts. Smith and Colgate (2007) categorize reliability as 

an appropriate performance value, and durability is therefore regarded as a value connected to 

appropriate performance as well. Durability was the only appropriate performance value mentioned, 

but it leads to the sub-dimension accurate attributes. 

Accurate attributes   

The value durability is affected by product quality (Lapierre, 2000) e.g. the fact that Charles Eames 

chairs have strong legs is accredited to the quality of the material the legs are made of. This leads to 

next core value mentioned, namely quality, which was declared a terminal value by multiple 

participants.  

Dan emphasizes how his Dali loudspeakers’ quality-sound adds value to him – the key word being 

quality. He focuses on the importance of brand attributes such as ‘prober’ and ‘good’ sound and 

how he feels something is missing if they are not there. Additionally, Dan brings up how it makes 

him happy to know that sound is as intended by the producer, which relates to the attribute of 

authentic sound. He also states that he seldom goes to the cinema anymore as the quality at home is 

better. Hence, he rejects the experience of going to the cinema because of the quality of his own 

Dali speakers.  

“I think it adds value to sit down and listen to some music or watch a movie with proper sound 

instead of it coming from the TV – that I do not find fantastic […] you are just missing something if 

you do not have good sound.“ 

“It is a pleasure to sit down and know that what you are listening to is all right. That it is as the 

producer of the movie and music had intended it to sound.” 
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”If you have some real quality loudspeakers, then it sounds more like it would sound at a live band 

(concert) […] which means I listen to a whole lot more music than I usually would.” 

“I almost never go to the cinema anymore, as the picture and sound is so bad compared to what I 

have at home.” (Dan)  

Smith and Colgate (2007) consider quality and product quality value aspects under the sub-

dimension accurate attributes. As such, quality associated with luxury brand products bought SH is 

considered a terminal value connected to the sub-dimension accurate attributes. 

Both Eric and Claes emphasize how they value craftsmanship. They both mention that attributes, 

such as thoughtfulness, perfection, and thoroughness are something they appreciate. The author 

argues that these attributes refer to Eric and Claes’ perception of BMW and Pioneer as being well 

crafted, thus, being craftsmanship: “to practice a craft with great skill” (The free dictionary, 2009).   

“You get the feeling that it is built thoroughly […] you get the feeling that thought has been put 

into it […] I just appreciate it. I thinks it is cool that you can feel that thought has been but into the 

brand you buy.” (Eric) 

“You feel like some engineers have carefully thought through the product before they put it on the 

market. They have thought: ‘it needs to be as good as possible’. They have simply thought: ‘what 

would people like? ‘It needs to be perfect’. […] you feel greater happiness when owning a product 

that fells thought through.” (Claes) 

Likewise, Fiona stresses how the she values the quality/craftsmanship of the cut on her jacket i.e. 

the tailoring of the brand product. 

“In my world it  is actually quality, it is quality and cut of course, the cut on the designs are better 

than if you buy H&M
17

 […] It is not often I can find a jacket that fits as if it was tailor-made […] 

When you have tried luxury goods it becomes difficult to buy anything else.” Why? “…for me it is 

quality.” (Fiona) 

Craftsmanship is not included in Smith and Colgate’s framework, but was suggested as an 

additional source of value to the framework by Tynan et al. (2010) in their study on the co-creation 

of value for luxury brands: “Expanding the typology to encompass luxury grounded theoretical 
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fashion clothing for men, women, teenagers and children at affordable prices. (About.hm.com, 2013)  
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sources of value requires the addition of a number of new sources of value including craftsmanship 

as a utilitarian value” (ibid., p.1158) Hence, values like craftsmanship and tailoring - tailoring 

being an element of craftsmanship - is by the author considered directly linked to product quality 

and will therefore be considered an appropriate attribute. 

Fiona mentions that the timeless quality of the designer brand Sonia Rykiel gives her value because 

of attributes such as her clothes fitting all age, her style not being ‘too’ trendy, and the possibility of 

wearing her at different types of events.  

 “She is not trendy in that sense of the word […]… there is no age on her. You can be eighteen and 

look absolutely stunning in Sonia Rykiel, and you can be a hundred and still look good […]You can 

wear her at work, to school or to parties […] It is things like that I like about her – there is no age 

on Sonia Rykiel.” (Fiona) 

The value connected to the timelessness of Sonia Rykiel designs is very much in line with 

Woodall’s (2003) two value aspects ‘features’ and ‘product characteristics’, which is considered 

accurate attribute values by Smith and Colgate (2007). As such, timelessness is therefore considered 

an accurate attribute value. 

Appropriate outcomes 

Moving on to the next sub-dimension, appropriate outcome, Anders talked about how he values the 

fact that he can control the sound of his surround-system with the help of his Onkyo receiver. He 

emphasizes how flexibility and product features are brand attributes which other brands such as 

Pioneer do not possess. Not being able to get the sound he wants, due to missing features and 

flexibility, is thus his reasoning for rejecting other brands, and always returning to Onkyo.  

“Then I went away from Onkyo again and purchased some Pioneer. I had that for a month and then 

I bought Onkyo again because I missed it, ha ha […]. It (the Pioneer receiver) decides how it 

should be, so it’s either one way or the other. […] With the Onkyo you can adjust (the sound) to the 

distance of every speaker down to the millimeter. […] You can fine tune it just like you want to […] 

It means I can get it to sound just like I want.” (Anders)     

The brand Onkyo, therefore exemplify value connected to appropriate outcome or consequence 

(ibid.) i.e. the operational benefit of consumer control, through attributes such as flexibility and 

functional features. Here, the author finds it important to mention the fine line between the 

recognition of a brand feature as either an attribute or a terminal value (Woodall, 2003). In the sub-
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dimension, accurate attributes, the brand feature timelessness is considered the terminal value, 

whereas, the brand features mentioned in the quote above (e.g. fine-tuning features) are considered 

attributes contributing to the terminal value customer control (i.e. appropriate outcome). Hence, the 

process of evaluation is responsible for the conversion of one to the other (ibid.). 

The last terminal value mentioned by Dan and Claes in this sub-dimension and category was 

authenticity. Authenticity is also linked to the issue of recognizing a brand feature as either a brand 

attribute or a terminal value (ibid.). In this case the statements on the subject suggest that the two 

respondents not only consider authenticity as a brand attribute in relation to the core value, quality, 

but also considers authenticity a core value in it-self. Dan emphasizes how he values listening to 

music that sounds as intended by the producer and Claes talks of he listens to much more music 

now that he can almost recreate the sound of a live band.  

“It is a pleasure to sit down and know that what you are listening to is all right. That it is as the 

producer of the movie and music had intended it to sound.” (Dan) 

”If you have some real quality loudspeakers, then it sounds more like it would sound at a live 

concert […] which means I listen to a whole lot more music than I usually would.” (Claes) 

The terminal value authenticity is not included in Smith and Colgate’s value framework, however, 

Pine and Gilmore (2007) argue that people increasingly see the world in terms of real and fake, and 

want to buy something real from someone genuine. Thus, suggesting that authenticity is a valued 

asset for consumers (ibid.). As such, the author regard authenticity as a new source of value added 

to the framework representing appropriate outcome value. 

3.2.2 The Experiential/Hedonic value category 

The second category presented is the Experiential/Hedonic value category. The terminal values 

revealed in this category can be divided into four sub-dimensions: the epistemic, sensory, 

emotional, and social/relational value dimension. Hence, the finding suggests that consumer 

experience of luxury brand bought on SH market invoke experiential brand values associated with 

emotional, sensory, epistemic, and social/relational aspects. The brand attributes connected to the 

terminal values highlighted in this section tend mostly to concern functionality, but experience, 

cost, and social-related attributes were also present.  
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Figure 4 illustrates a categorization of the value aspects described by the participants into the 

already mentioned four value sub-dimensions. As in the previous section each value aspect for each 

sub-dimension will now be dealt 

with accordingly. 

Sensory value 

Aesthetic appreciation was a one 

sensory value revealed in the study 

and will therefore be placed as such 

in Smith and Colgate’s (2007) value 

framework. Fiona emphasizes the 

value of beauty when she talks about 

the luxury brand Sonia Rykiel.  

“She is beautiful (referring to her 

designs) and she makes these knitted 

dresses, which I like. […] If you 

purchase haute couture, then she 

makes fantastic things. […] I am crazy about the style she makes.” (Fiona) 

Similarly Eric highlights how attributes such as the design of his BMW makes him smile every time 

he sees it or sits in it.  

“It still makes me happy every day I sit in it (BMW). […] I think it is cool. When you walk up to it 

(the BMW) you smile when you look at it” (Eric) 

Holistic appreciation was another core value mentioned. Dan talks of how watching a movie should 

provide a holistic experience, and continues to claim that his Dali loudspeakers provide that holistic 

experience, by attributing authentic sound. 

“It becomes a holistic experience. Instead of only having a picture you suddenly have the sound the 

filmmaker actually put down on the soundtrack. It is an experience to watch a movie. […] That is 

how it should be. You are just missing something if you don’t have good sound and only picture. If 

one or the other isn’t right, then it seems like something is missing. You don’t go to the movies just 

to see the picture.” (Dan) 

Figure 4: Four sub-dimensions of terminal Experiential /Hedonic values 
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Holistic appreciation is not included in Smith and Colgate’s value framework. However, the author 

argues that, as with aesthetic appreciation, holistic appreciation is something you experience with 

your senses, and relates to the ambience of the experience (Smith & Colgate, 2007) i.e. the mood, 

special quality, or atmosphere of the experience (The free dictionary, 2009). Consequently holistic 

appreciation is considered the last value relating to sensory value. 

Epistemic value 

An epistemic value revealed was novelty i.e. being striking, original, unusual (Merrian-Webster, 

2013), which is an existing value aspect in Smith and Colgate’s framework. Novelty emerge from 

brand attributes such as designs being exiting, daring and crazy. These design-attributes lead to the 

preferential behavior curiosity to reach the final goal of experiencing novelty. Fiona describes how 

she has followed the Sonia Rykiel brand for years and finds that she is still surprised by its novelty 

and that is something she appreciates.  

“I have followed her collections, how she has developed, and what she is up to as such. […]she is 

not afraid, she can create some crazy stuff with her knitting […] What I get out of it is that after all 

these years […] (is that) she always surprises me with something exiting”.(Fiona) 

The value of attaining knowledge turned out to be a core value, which means that knowledge 

attainment is in itself a terminal goal. Both Anders and Claes describe how attaining knowledge is a 

value to them. Claes explains how he uses online forums to ask experts about the brand in order to 

attain new knowledge. He states that knowledge attainment makes him feel better about himself 

because of the aha-experience he gets from attaining new knowledge and knowing that more 

knowledge could be attained.   

“I think, it is cool that you expand you knowledge on the subject all the time. I think, no matter what 

you find interesting, the more you know the better you feel about yourself. […] I get this aha 

experience, and then you realize that there is so much more I don’t know […] and I think that is 

cool.” (Claes) 

Anders tells about his experience socializing with a brand experts and how the knowledge he gained 

from that experience gave new insight.  

“It’s just the whole thing about a guy coming to your house and then you have a good time. To just 

be really nerdy with a guy who knows something about it (the brand), then you are able to get a 

new perception on things, and I must say, that, I did”.  (Anders) 
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From the above statements it is revealed that the brand community, i.e. the people the respondents 

interact with in connection with the brand, is the attribute that leads to the terminal value knowledge 

attainment, which is an existing epistemic value in Smith and Colgate’s (2007) framework.  

Emotional value 

An emotional value found in this study was entertainment. It was only mentioned by Anders, but in 

two separate contexts. First he talks of how the he and his daughter enjoy being entertained, and 

how they become totally absorbed in the movie, which enables them to sit still for hours. Anders 

explains how his Onkyo makes all of this is possible, and emphasizes’ attributes and benefits such 

as Onkyo being the heart of their home entertainment, which delivers every time. These attributes 

and benefit lead to the instrumental value absorption
18

 i.e. the state or process of being absorbed by 

the experience (APA, 2013), which is the preferential behavior to reach the terminal goal of 

entertainment.  

“It (Onkyo) has participated in parties and it has been there to host the x-factor final […] so it is 

just the heart of our entertainment at home. My little daughter, at the age of four, can sit still for 

two hours and watch a movie, because it is just so cool in there (the home cinema). […]… you just 

become absorbed in some way. […]… and then there stands the Onkyo and controls 10 

loudspeakers and three sub-woofers… it is just… it is a cool feeling every time. […] …it delivers 

every time, so I think it a nice little gadget to own.” (Anders) 

Secondly, Anders mentions that his Earthquake butt-kicker was bought for the sake of 

entertainment, again suggesting entertainment as the terminal value. 

“It is the entertainment value. As mentioned, it is a gimmick. It is not a vital part of my set-up. […] 

it just makes it a little bit more fun.”(Anders) 

Entertainment is not mentioned in Smith and Colgate’s value framework, but is considered closely 

related to their value aspect enjoyment, pleasure and fun (Smith & Colgate, 2007). Furthermore, 

Pine and Gilmore (1999) highlight entertainment as a realm necessary for creating an engaging and 

value adding experience for the consumer. Hence, entertainment is considered an emotional value. 

The terminal values knowledge attainment and entertainment can be compared to the realms of 

education and entertainment proposed by Pine and Gilmore (1999) in ‘The experience economy’. 
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The realm of education is characterized by the active participant and his absorption of knowledge, 

whereas as the entertainment realm is characterized by passive participation and absorption of the 

experience. Pine and Gilmore focus on the company perspective and on how a company can create 

an engaging and value adding experience by encompassing aspects from all the four realms (the 

entertainment, education, ethics and escapist realms). Hence, this study supports Pine and Gilmore’s 

notion of knowledge and entertainment as value adding aspects.  

Smith and Colgate (2007) argue that: “Most organizations in the travel and entertainment 

industries focus on creating emotional value (such as pleasure/enjoyment, play/fun, excitement, 

adventure, and humor)” (ibid., p.10). These emotional values were mentioned numerous times by 

participants as core values. However, the attributing factors were various. Claes stress how the 

warm and laid back sound, produced by his Marantz amplifier, makes it easier to absorb the music 

rather than listening closely to every detail. Hence, absorption becomes the preferential behavior 

leading to the terminal value, enjoyment.  

“It’s a more warm, pleasant and laidback sound compared to a more cold, analytical, and detailed 

sound. […] It is the fact that you just sit, listen and enjoy it (the sound) rather than the more 

analytical (sound) where you sit and notice the details of the sound rather than actually just 

listening to the music.” (Claes) 

Fiona explains how she gets this feeling of pleasure when wearing Sonia Rykiel designs, and how 

experiencing her designs ‘gives her a kick’ i.e. induce excitement. These emotional values stem 

from the way Sonia Rykiel apply knitting in an exciting and different way. 

“When you put her on you get this umm… (feeling) – you immediately get in a good mood.” 

“She is funny… […] she works with detail. Yes, they (her designs) give you a kick. Her knitting is 

fantastically exciting when you think about: ‘what is knitwear? It’s just something that warms you 

up […] It is not a dress that shows your body, a short skirt or something where you go wow’.” 

(Fiona) 

Anders mentions how his Earthquake butt-kicker contributes to the fun of watching a movie. 

Attributing factors like being silly, funny and adding an extra dimension adds to the fun. 

“I just started to laugh when the movie got going, it was hilarious. It’s something that makes 

people laugh. It is a little silly I will admit that, but it is fun – it is cool.”, “It just gives an extra 
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dimension […] to get that physical presence of the movie […] you  feel the movie in another way 

and that makes it funny.” (Anders) 

The value of having fun is also accentuated by Eric, who prefer BMW over Mercedes because of 

attributes such as being sporty, fast and making him feel like a boy again. The fact that Mercedes, in 

his opinion, do not possess these attributes leads to his rejection of the brand.  

“I like something that is sporty, something that is fun to drive, whereas Mercedes is not fun, it is 

not made for sport. The seats do not hug you, so that if you drive fast through corners you don’t fall 

out of the seat.” 

“It is great fun when you sometimes […] get to floor the accelerator. Then you become a boy little 

again.” (Eric) 

Joy/Happiness was one of the most frequently expressed emotional values, and is closely related to 

enjoyment (Smith & Colgate, 2007), but is considered an added value in Smith & Colgate 

framework, as it is not necessarily linked to being entertained. The sources wherefrom the feeling of 

happiness originate are diverse i.e. the brand attributes connected to the terminal value, happiness 

varies. Eric confides how the comfort of his BMW and the feeling of success it provides make him 

happy. In other words both functional and psychological attributes connected to the BMW brand 

leads to the core value happiness.  

“When you drive around in it you become happy - I think that one of the most important things. It is 

difficult to explain why – it is again the thing about it being comfortable, and you get the feeling 

that you must have succeeded in something when you drive a BMW.” (Eric)   

In Claes’ case happiness originate from quality attributes. He talks of how it makes him happy that 

his Marantz receiver just works due to the build quality. He compares it to buying a good steak and 

how you do not even think about it, thus referring to the instrumental value absorption.   

“…it’s again that feeling of ‘now it’s up and running. Now it is a home run.’ […] It gives greater 

ownership happiness in the same way as Pioneer, and it had a cool build quality. When it feel 

thought through then you just become happier. […] It’s just like when you get a good steak. If it is 

good you don’t think about it, whereas if you get a bad steak then you start complaining.” (Claes) 
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The last terminal value mentioned in the emotional value sub-dimension was relaxation. It is not a 

value mentioned in Smith and Colgate’s framework, but derives from literature on recreational 

experiences in the tourism industry. Here, vacationing for the purpose of relaxation - being free 

from prior commitments to physiologic or social needs - has been pursued by people since the 

Roman Empire and is today a massive industry (Page & Connell, 2006). Hence, relaxation can be 

considered a value to consumers and can therefore be argued recreational tool valued by consumers. 

Eric stresses how the fact that his BMW does not make noises gives him a lower pulse and makes 

him more relaxed.  

“When you own a car, which is comfortable to sit in […], doesn’t make noises when you drive it 

and which stereo doesn’t screech when you turn it on, then you are just more relaxed when you 

arrive, and it is actually proven that you have a lower pulse when you drive BMW and Mercedes.” 

(Eric) 

Functional attributes such as quality and craftsmanship, leads to relaxation. Consequently the BMW 

becomes the recreational tool providing the core value relaxation. 

Social/Relational value 

The last sub-dimension discovered was that social-relational value dimension. Smith and Colgate 

(2007) focus on how some organizations, such as toy or game companies, professional service 

organizations, and many business-to-business organizations, focus on social–relational value (such 

as relational or network benefits, bonding/connectedness, personal interaction, developing trust or 

commitment, and responsiveness). However, the social-relational value revealed in this study is 

only connected to C2C relations i.e. not social value connected to events facilitated by the brand 

organization. Hence the social experiences are created by the participants themselves. Dan describes 

how sharing a positive brand experience with a friend creates a bonding experience. 

“I had a friend over, who have visited many times when I listen to music and films. […] It made us 

happy to be able to sit and listen to some good music without having to think about listening-fatigue 

even though it was very loud for a couple of hours […] It meant that it was something we both 

thought was interesting, it may have brought us closer together […] It creates a bond and a 

friendship.” (Dan)  

Eric similarly describes how sharing the experience of driving his BMW with friends adds to the 

fun.  
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“There are those I know who likes cars, they think is great fun to go out driving and putting pedal 

to the metal […] it the same (feeling) we share,, they also think it great fun when it goes fast […] 

The cool thing about a car that has a couple of seats is that there is room for two when you are out 

driving. […] It is always nice that you are not the only one in the world who thinks that it is cool - it 

is nice when ones friends also get something out of such a ride. You can share the experience and 

not just be alone with it.”  (Eric) 

3.2.3 The Symbolic/Expressive value category 

Smith and Colgate’s (2007) category for Symbolic/Expressive value was also an important value 

category experienced by the SH luxury brand consumers in this study. The terminal values 

experienced by the participants are connected to the sub-dimensions: social meaning, self-

identity/worth, self-expression and personal meaning (ibid.). Hence, the finding suggests that 

consumer experience of luxury brand, 

bought on SH market, invoke symbolic 

and expressive values covering four of 

Smith and Colgate’s sub-dimensions 

leaving out only the sub-dimension 

conditional meaning. As in the previous 

sections figure 5 illustrates the value 

aspects connected to each of the four 

sub-dimensions, which will now be 

explored. 

Social meaning 

The terminal values experienced by the 

participants connected to social meaning 

are; status, praise/compliments, 

recognition/acknowledgement. These values are strongly connected to Holbrook’s value aspect 

status and esteem mentioned in Smith and Colgate’s (2007) framework. 

SH luxury brands can endow the consumer with status. The consumption of a luxury brand can thus 

be actively manipulated as a means to the end of making a favorable impression on others 

(Holbrook, 2005). This desire to impress status on others was expressed by both Eric and Claes. 

Figure 5: Four sub-dimensions of terminal Symbolic/Expressive values 
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Eric describes how owning a BMW let his colleagues know that he has a successful career and is 

not the ‘new kid on the block’ anymore.  

“There is no doubt that there is a difference in the impression it gives when you drive one car or 

another. It is cool when you come to work and people know you are not the new guy any longer, but 

you actually make some money – you have accomplished something. That is what a car express – 

you can’t afford a BMW if you don’t make money.” (Eric) 

Claes describes how his loudspeakers are no longer the best within his circle of friends, which 

means he no longer enjoys them as much. He and his friends use to gather at his place and just 

listen to music, but now they go to his friend’s place. 

“Since one of my friends […] got a (sound) system which is better than mine I haven’t had the same 

joy of music at home.  Before I was the one who had the best system in our group, but not anymore, 

and that means that when we listen to music at his place then we just sit and listen for hours […] 

and we used to do that at my place.” (Claes) 

Thus SH luxury brands are the means to the end of making an impression on others. Being the one 

who has the best sound system and having a successful career are the impressions made in the two 

cases highlighted above. The premium price of BMW and the quality of the sound system are the 

brand attributes connected the terminal value status.  

As mentioned the study revealed that SH luxury brands also lead to the consumer value esteem. 

Esteem refers to the reactive side of status (Holbrook, 2005). It is a type of value where brands are 

appreciated for their ability to serve as a means to the end of impressing others, even though not 

intentionally using the brands as an aid to this form of conspicuous consumption (ibid.). Holbrook 

suggests that “esteem-based value typically involves materialism, satisfaction from owning 

prestigious possessions, or pride in one’s more socially desirable consumption experience” (ibid.). 

The participants of this study revealed the terminal values recognition/acknowledgement and 

praise/compliments, which are closely linked to esteem. One example is Dan’s Dali loudspeakers, 

which serve as a means to the end of impressing others. He describes how people have 

complimented his loudspeakers, thus acknowledging his choice of purchase and in extension 

himself. 
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“They said they played well… […] It confirms that other think you bought good quality. It is nice to 

know that you are not totally stupid.” (Dan) 

Another example where a SH luxury brand leads to esteem is through differentiation. Britt talks of 

how using the brand Odd Molly to dress differently leads to her getting applauds by people around 

her. When asked what it meant to her that the Odd Molly designs where good-looking and fit her 

type she replied: 

“Like I said before, people think it is nice and you look smart […] …I have actually multiple times 

experienced that they (old people she works with) clap their hands, because they think I am 

fantastically dressed and ask if I am going to a party. Not that I think it is anything special, but I 

might just put on a tulle-skirt and some cool boots to work […] - they think that it is totally 

fantastic seeing a ballerina walk in the door.” (Britt)  

Self-identity/worth and Self-expression 

It has been chosen to group the two sub-dimensions self-identity and self-expression in this 

subsection, as quite a few value aspects overlap the two dimensions. SH luxury brands become the 

mean to the end of making us feel good about ourselves, supporting our self identity (Smith & 

Colgate, 2007). Britt feels good about herself because the designer brand Odd Molly make her feel 

different and unique, which is a significant part of her self-identity.  

“It is who I am and that is something the clothe express. I am a little bit different.” (Britt) 

However, the statement above also refers to the sub-dimension self-expression, where the luxury 

brand allows the consumer to express or mirror their personality, tastes and values (ibid.). Looking 

at the statement from this point of view the Odd Molly brand allows Britt to express her personality. 

The reason why this statement is connected to both sub-dimensions is the fact that one’s personality 

is a part of one’s self-identity, and as fashion designs are visible they can both lead to inner directed 

(self-concept) and outer directed (self-expression) value. Moving on, Britt also mentions generosity 

as a terminal value connected to both her self-identity and self-expression. Hence, the luxury brand 

becomes the mean to the end of making her feel good about herself through generosity toward 

others, as well as the mean to the end of expressing her personality. She describes how she gave her 

daughter Georg Jensen jewelry because she did not want them for herself, and how she has searched 

and bought Georg Jensen jewelry so that her father could give his granddaughter a special gift for 

her confirmation. 
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“They didn’t really fit me […] but Ida is happy to have them. […]She uses them almost every day 

[…] and that is fine with me […] I have actually been specifically searching for […] baby blue 

and baby pink daisy earrings […] and I have decided that she will get them from her grandfather 

at the confirmation.” 

“In general I am a helpful person. I often take the time to help others and be there for others.” 

(Britt)  

Generosity is closely linked to Holbrook’s ethical value aspect. He argues that ethical values arise 

from consumption experience actively pursued for the sake of the effect that it has on others 

(Holbrook, 2005). He declares: “We say that “virtue is its own reward”-meaning that a right or 

good action is self-justified rather than validated by some ulterior motive such as the receipt of 

gratitude or praise or political success” (ibid.). This fits with Britt being generous to others 

because it makes her feel good to see them happy.  

Justice was another terminal value revealed in the study connected to the sub-dimensions self- 

identity and self-expression. Justice is also closely associated with Holbrook’s ethical value aspect. 

Anders talks about helping others by sharing his brand knowledge and thereby helping them avoid 

bad purchase choices. The knowledge he has about luxury brands becomes his means to the end of 

being ethically correct and obtaining justice. Justice as a core value thus supports his self-identity 

and is a form of self-expression without the expectancy of ulterior motives, such as receiving 

gratitude and acknowledgement. 

“It does not give me anything personally, but it is a shame when some uninformed little boy asks 

about something, and he wants to use his hard earned allowance one a set of speakers […], and 

then he is guided by some totally stupid little kid who doesn’t know what he is talking about. First 

of all I think it is foolish and then I think it is egotistical. […] Then I go in and tell the man he is 

wrong […] I like to see other people happy especially if I helped, ha ha.” (Anders) 

Only focusing on the sub-dimension of self-identity and worth value, Claes describes how he feels 

good about himself when he feels knowledgeable. His Pioneer TV makes him knowledgeable 

because it is no longer a commercial product i.e. it is no longer in retail stores, ergo it feeds to his 

self-concept of being a connoisseur. When asked which type of people bought SH Pioneer he 

replied: 
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“It’s probably connoisseurs and enthusiasts. People who are into movies and whether they are 

showed as intended. It’s actually a big group of me (laughs). […] It is people who have knowledge 

about the industry. […] …today it (the TV) is only (attainable) on the SH market, so that makes a 

difference. It is only connoisseurs’ who own it.” (Claes) 

Similarly Eric describes how the type of person who owns a SH BMW, is often a connoisseur, thus 

describing his perception of a group of people nurturing his self-worth and identity.   

“I think the ones who buy BMW SH and especially those who buy the older models are people who 

have race in their blood, who like fast cars… […] enthusiasts who are really passionate about 

cars, who knows that when it says ‘this’ on the hatchback then it is able to do this and has that etc. 

[…] That is why it is a connoisseur car. ” (Eric) 

Confidence was the last terminal value revealed in relation to the self-worth. Fiona brought up how 

the luxury jeans brand Notify makes her feel god about herself i.e. increases her confidence and 

self-worth. She emphasizes how attributes like fit and quality makes her feel sexy and hot, hence, 

the SH luxury brand has the ability to increase her self-worth. 

“…super nice fit and super nice quality on those jeans. You just feel a little bit sexier and a little 

bit hotter than when you buy a pair of long Moss pants. They enrich me by making me feel hotter.” 

(Fiona) 

Personal meaning 

Looking at the last sub-dimension, personal meaning, in Smith and Colgate’s Symbolic/Expressive 

value category it was found that nostalgia and reaching dreams/goals were considered core values 

connected to the purchase and consumption of SH luxury brands. Personal meaning is individual, 

and has to do with the participants individual luxury brand associations with people or events. In 

other words, value of personal meaning refers to brand associations related to people or events that 

only have meaning to the particular consumer (Smith & Colgate, 2007). Britt explains how her 

decision to purchase was based on nostalgic motivation. She describes how she was reminiscing, 

looking through old picture, and found a picture of her late grandmother wearing Georg Jensen 

designer earrings. Nostalgia became the motivational factor and thus the core value for buying the 

Georg Jensen jewelry.  

“It was actually because my grandmother had them back when she was alive, and then I thought, I 

would like to have those (Georg Jensen earrings) […]because I saw some pictures of her and then I 
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bought them”, “we miss my grandmother loads of cause, and then it is fun to have something she 

also had.” (Britt) 

Eric mentions both the nostalgic value and the value of reaching one dreams/goals. He talks of how 

owning a BMW reminds him of when he was little playing pretend, and how he has dreamt of 

owning a BMW and now he has accomplished that dream.  

 “… and then again the thing about when you were little - sitting on your little four-wheel 

motorbike - going wroom wroom, and then you become an adult and suddenly you own something 

that can actually go wroom wroom. It is things like this that arouse emotions and thoughts, which is 

totally cool. […] When you have had thoughts and dreams […] then it is a question about it being 

nice to have accomplished some of these things, (one dream being) you had to own a BMW.” 

(Eric) 

Hence, SH luxury brand consumption experience may bring forth nostalgic value. Additionally, 

with this type of conspicuous consumption reaching the goal of owning a BMW becomes the goal 

or end it-self.  

3.2.4 The Cost/Sacrifice value category 

Smith and Colgate’s category for Cost/Sacrifice value was also experienced by the SH luxury brand 

consumers of this study. The terminal values highlighted in this section encompass the two sub-

dimensions; economic costs and risk, thus 

leaving out psychological costs (e.g. stress 

and conflict) and personal investment (e.g. 

time, effort and energy) mentioned in 

Smith and Colgate’s (2007) value 

framework. It should be mentioned that 

the core values revealed in this section do 

not include economic value disconnected 

from the luxury brand i.e. economic value 

of the SH market, but only economic value 

connected to buying SH luxury goods.  

  
Cost / Sacrifice 

Risk: 
*Personal 

*Operational 
*Financial 

*Price / Save 
money 

*Resale value 

Figure 6: Two sub-dimensions of terminal Cost/Sacrifice values 
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Economic cost 

The sub-dimension economic costs is according to Smith and Colgate (2007), focused on 

minimizing price, operating costs, switching and opportunity costs. Terminal values experienced by 

consumers connected to this sub-dimension are price and resale value.  

The first mentioned value, price could be considered in line with Wolfgang Ulaga’s value aspect 

price/direct costs in Smith and Colgate’s framework (ibid.). Ulaga’s (2003) study provided evidence 

that direct product cost has an important role in the evaluation of relation costs, i.e. when evaluating 

the consumer-brand relationship price can be an important value aspect (ibid.). However, the core 

value price also encompass economic costs related to the after purchase situation and can therefore 

also be associated with Tony Woodall’s (2003) conceptualization of consumer value. He argues that 

not only direct costs but also costs of use, reparation, maintenance etc. can be seen as consumer 

sacrifices and the reduction of these sacrifices leads to sale (ibid.). Hence, an economic cost 

reduction of everything from direct price to use and maintenance is considered consumer value.   

Price was mentioned as a core value, but always in connection to function and quality. Dealing with 

luxury brands participant are aware of the higher prices, but at the same time they search for brands 

that offer the most quality and function for the best price possible. Consequently some of the 

participants spend many hours comparing luxury brands before purchasing. Eric choice of BMW 

was a blend of finding a car he liked, and finding one at the right price with the right quality and 

function. 

“I’d like […] to be sure I am making the correct choice when I am out looking for something. […] 

It is not a completely logical choice, but as close to logical as it can get. What is the mileage, how 

much does it cost, tax on weight, reparation etc. […] I was crazy enough to look at how much it 

costs in tax on weight contra how much car you get – how much more do I need to use to get a car 

that is better and cooler?” (Eric) 

Similarly Anders described how his Onkyo is better quality and has more features compared to 

other brands at the same price level. 

“Onkyo, it is just ’bang for the buck’. You really get a lot for your money. You get a large power 

supply, and you get cool calibrating opportunities… […] If you want something equivalent at other 

manufacturers you will have to pay double the amount.” (Anders) 
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Resale value was, as mentioned, also a core value expressed. Britt explains how Odd Molly keeps a 

high price on the SH market due to its exclusiveness and special design whereas lower cost brands 

such as H&M do not have a good resale price. 

 “Luxury brands have high value. If you for example buy a blouse in H&M […] you can’t get 

anything for it SH […] …the price often holds on specific brands, especially brands like Odd Molly. 

[…]… and when I get tired of it I put it up for sale myself, so that I often have almost zero costs 

on a (Odd Molly) blouse like that  […] so it is actually cheaper than going to […] H&M.” (Britt) 

In the same way Eric comments on the fact that he can always get rid of his Charles Eames designer 

chairs at a fair resale price, because of attributes like being a ‘classic’. 

“If you buy some crappy furniture […] then you can be sure that you will never get rid of it for 

more than a penny, because it worth nothing. Where a ‘classic’ keeps the same value - it is, like 

when you buy a painting, an investment you have standing.” (Eric)  

SH bought luxury brands high resale price thus becomes a terminal value. This finding is supported 

by both Woodall’s and Hsunchi & Shuling’s research studies. Woodall (2003) states that sales value 

for customers is a value form that impacts at, what he refers to as, the ‘disposal phase’, suggesting 

that good ‘Value for the Customer’ may be represented by relatively high price (i.e. return on re-

sale). Hsunchi and Shuling’s (2009) study, mentioned in chapter 1, likewise exposed that 

consumers’ awareness of future online resale potential can influence their purchasing decisions and 

that the ‘external resale reference price’, which is mediated by the estimated resale return, can 

increase purchase intention. 

Risk 

According to Smith and Colgate (2007) the sub-dimension risk focuses on companies reducing risk 

such as personal, operational, financial and strategic risk perceived by customers in buying, owning 

and using a brand product. Looking at the participants’ statements relating to reduced risk they 

reveal that SH bought luxury brands become the means to the end of reducing personal, financial 

and operational risk. Claes describes how Marantz is more honest about their products capabilities, 

which leads to a perceived reduction of operational and financial risk i.e. he trusts that Marantz 

products are able to do what they proclaim (operational risk reduction), which leads him to not 

making a bad product investment (financial risk reduction).  
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“They may be a little bit more honest with their (product) specifications than Onkyo […] It makes 

you get a … again I think it is a little like XTZ, they are not trying to cheat consumers into buying 

the product.” (Claes) 

Eric mentions how he does not know many interior design brands other than Charles Eames and did 

not want to risk buying another brand because of his history of breaking chairs. Here brand 

attributes contributing to his purchase decision are brand experience and product quality. By 

choosing the Charles Eames brand Eric reduced operational, personal, and financial risk i.e. he 

reduced risk of the chair breaking, getting hurt, and having to buy new ones.  

“I don’t know that many other chair brands. […] I think it would be stupid to make a purchase 

mistake by acquiring another brand I don’t know, and then they break a week later.”(Eric) 

However, the terminal value risk reduction was not only attributed company efforts, such as honesty 

and product quality, but was also attributed brand community word-of-mouth (WOM) and as 

already mentioned brand experience. When asked what motivates the brand purchase Dan and 

Claes, among others, describes how positive WOM has influenced their purchase decision-making 

process by reducing their perceived risk. 

“… and then I tried the Marantz, because that was the one I had heard positive thing about. I could 

have chosen Yamaha or something similar, but […] I just don’t know anyone who has owned it, and 

I have only heard good things about Marantz, so I tried that.” (Claes) 

 “Again I had read (about) others who have had a positive experience with the product (Creek) 

[…] It is nice to know something about the product you buy, so you do not just buy something in the 

dark […] If it has gotten 20 bad reviews, then it’s probably not very good quality. Whereas if you, 

straight away, are able to find 10-20 positive reviews or opinions about it then you have to assume 

it good quality.” (Dan) 

The values experienced by the interviewed SH consumers have now been highlighted, and these 

values together with the relationships previously revealed will now be concluded. 
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 Chapter 4: Conclusion 

 

4.1 Types of consumer-luxury brand relationships existing on the SH market 

This section will answer the research question “What types of consumer-brand relationships exist 

on the SH market?” by presenting the various types of relationships discovered, their nature i.e. 

dimensions, and their similarity or deviations from Fournier’s prescribed relationship definitions. 

Furthermore, the relationships discovered will shortly be held against the participants’ degree of 

affiliation towards the luxury brand in question, and some consumer benefits that strengthen the 

relationship are highlighted.  

From the consumer-brand relationship analysis it can first and foremost be concluded that 

relationships are created between consumers and their SH bought luxury brands. It was also 

revealed that some participants animated brands. For example Fiona continues to speak of the Sonia 

Rykiel brand as if it was a person: “You can wear her morning and evening” and Anders proclaims 

that his Onkyo receiver is a human heart: “It is the heart of my system”. Hence, both brands are 

endowed with human properties.  

Various types of consumer-luxury brand relationships exist on the SH market: Committed 

partnership, marriage of convenience, courtship, best friends, compartmentalized friendship, casual 

friends, kinship, and avoidance relationship. Some fall under Fournier’s friendship category: Fiona 

and Eric’s best friendship with Notify and BMW, Anders’ compartmentalized friendship with 

Earthquake, and Claes’ casual friendship with Pioneer. Others fall under the marriage category; 

Britt’s marriage of convenience to Odd Molly, and Fiona, Dan, and Anders’ committed partnerships 

with Sonia Rykiel, Dali, and Onkyo. Additionally, Dan’s courtship with Creek belongs to 

Fournier’s short-term oriented relationship category and Britt’s kinship with Georg Jensen belongs 

in the family category. Lastly Claes’ and Eric’s avoidance-driven relationships with Marantz and 

Charles Eames arose due to previous ‘dark side’ relationships i.e. negative laden relationships, but 

are not mentioned in any specific relationship category.   

This fourth chapter is the culmination of the study. Here the conclusion that answers the research 

question and sub questions are presented. Following, the findings are linked to practice and 

theory in general. Here implications for practice and theory of the study are discussed and further 

research suggested.  
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Applying Fournier’s relationship dimensions the found relationship types in the SH market shows 

big variation and complexity. Claes and Eric’s avoidance-driven relationships and Britt’s kinship 

are imposed or non-voluntary, less positive than other relationship forms discovered, and superficial 

or casual in nature. Furthermore, their endurance is very much dependent on the individual 

situation. It is not given that Britt will continue to buy Georg Jensen even though there are family 

ties. Sometime family members become estranged because their bonds are not strong enough. Eric 

may keep the Charles Eames chairs for many years as he is not interested in looking for new ones, 

whereas Claes already sold his Marantz since the interview was conducted. In the other end of the 

scale we have committed partnerships, best friendships and marriage of convenience. These 

relationship types are voluntarily imposed, predominantly positive in nature, enduring (i.e. 

committed) and intense, and are revealed through deep friendship affection (e.g. Eric and BMW; 

Fiona and Notify), passion, love, and commitment (e.g. Anders and Onkyo; Dan and Dali; Fiona 

and Sonia Rykiel; Britt and Odd Molly) (Fournier, 1998). Between the two extremities are casual 

friendship, courtship, and compartmentalized friendship. These relationship types are placed in both 

ends of the seven dimensions. For example Claes’ casual friendship with Pioneer is voluntary but 

superficial, less positive than some relationships (e.g. best friendships), but more than others (e.g. 

avoidance-driven relations). The endurance and commitment of this relationship is dependent on 

many unknown variables, such as if another TV brand attains the status of best picture or if Claes 

continues to favor Pioneer. Summing up, it can be concluded that relationship discovered in the SH 

market are various in form and dimension.  

It can be further concluded that the strong relationships (i.e. voluntarily imposed, positive, intense, 

enduring and committed relationships) revealed in the study are predominantly engaged with brands 

that were chosen as brands closely related to participants’ personality (i.e. high affiliation brands). 

This suggests that consumer-brand identity fit affect the strength of relationship (Keller, 2009). 

Committed partnerships, marriage of convenience and best friendships except one were 

relationships experienced with brands chosen as high affiliation brands. Claes was the only 

participant with a less passionate consumer-brand relationship i.e. casual friendship with a high 

affiliation brand. It is assumed to be connected to his young age and restricted income available to 

spend on luxury brands. His young age is reflected in his lack of commitment towards brands, as he 

is still trying out different brands. Weaker relationships (e.g. superficial, short lived, less positive 

and imposed relationships) discovered tended mostly to be engaged with brands that participants 
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considered less important to them. For example all avoidance-driven relations were engaged with 

brands that were perceived as less important to the participant (See table 1 in section 3.1). 

All relationships discovered in this study fit Fournier’s prescribed relationship types. Only one 

deviation was detected; two of the committed partnerships broke the rule of exclusivity. However, 

this lack of exclusivity proves that these relationships are committed despite adversity i.e. flings 

with other brands do not necessarily break these relationship bonds.  

The different relationships revealed by the participants yield diverse benefits. Some have 

psychosocial identity functions, such as providing reassurance of self-identity/worth, and self-

expression e.g. Odd Molly provide Britt with a way of self-expression and ego support, and BMW 

supports Eric’s self-identity through image congruity (Fournier, 1998). Some have a reward 

function, such as stimulation of self and security (ibid.) e.g. Anders’ compartmentalized relationship 

with Earthquake stimulates feelings of excitement and fun by providing an entertaining experience, 

and Dali provides Dan with a sense of security as he knows what to expect from the brand, hence he 

rewards the brand with his continued exclusivity and loyalty. As already mentioned in the literature 

review the author questions the effect of Anderson and Zahaf (2007) findings (i.e. C2C buyers are 

less loyal to the place of purchase and do not experience brand value in the same way as B2C 

buyers). The facts that both strong relationships bonds and many brand values were revealed in this 

study, suggests that Anderson and Zahaf findings are not equal to SH consumers not valuing brands 

or not engaging in strong committed relationships with these brands. 

4.2 The SH consumer value creation for luxury brand. 

From the value creation analysis it is possible to answer the research question “From a SH 

consumer perspective, how can luxury brand value be characterized?”. It has been revealed that 

many different types of core values exist, spanning across all Smith and Colgate’s major value 

types; the Functional/Instrumental, the Experiential/Hedonic, the Symbolic/Expressive, and the 

Cost/Sacrifice category. Thus it was possible to use Smith and Colgate’s (2007) customer value 

creation framework to classify the core values into their major categories and thirteen out of sixteen 

sub-dimensions. All core values, their respective category and sub-dimensions are illustrated in 

table 2, where the new additions are indicated in gray. 
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Table 2: SH consumer value creations framework for luxury brands 

Consumer value creation framework for luxury brands on the SH market 

1. 

Functional/Instrumental 

values  

2. 

Experiential/Hedonic 

values  

3. Symbolic/Expressive 

value  

4. Cost/Sacrifice values  

Accurate attributes  Emotional value  Social meaning  Economic costs  

Quality  Entertainment  Status  Price/ Save money  

Craftsmanship   - Enjoyment  Status  Resale value  

Timeless   - Pleasure  Esteem    

   - Fun  Praise/Compliments  Risk  

Appropriate outcomes  - Elation/excitement  Recognition/ Reduced Personal risk  

Control outcome  Joy / Happiness  Acknowledgement   Reduced Financial risk  

Authenticity  Relaxation    Reduced Operational 

risk  

    Self identity/worth    

Appropriate 

performance  

Sensory value  Knowledgeable    

Durability  Aesthetics  Confidence    

  Holistic appreciation  Generosity/Ethics    

    Justice/Ethics    

  Epistemic value  Uniqueness/Differentiation    

  Knowledge      

  Surprise/Novelty  Self expression    

    Justice/Ethics    

  Social/relational 

value  

Generosity/ethics    

  Socialization  Uniqueness/differentiation    

        

    Personal meaning    

    Reach dreams/goals    

    Nostalgia    
 

Developed using Smith and Colgate’s (2007) customer value creation framework 

Considering the study of the six participants sharing about their buying motives, use experiences 

and relationships with SH-luxury brands it is concluded that hedonic values have a position in 

consumers’ minds. The hedonic values standing out were entertainment, pleasure, fun, and 

happiness which all are emotional values. Aesthetic- and holistic appreciation were also recognized 

by participants as well as novelty and knowledge. Furthermore, relaxation and socialization were 

recognized as brand related values. The holistic appreciation and relaxation are two new additions 

to Smith and Colgate’s customer value creation framework as illustrated in table 2.  

It can also be concluded that symbolic values have a position in consumers’ minds. The types of 

symbolic value which stood out were values connected to status and esteem. Participants described 
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the importance of conveying status, being complimented, and acknowledged, and how SH bought 

luxury brands aid in the attainment of these values. Additionally, value aspects such as generosity, 

justice, confidence, and differentiation were recognized by participants as a way of self-expression 

and a way of creating or solidifying self-identity and worth. Luxury brands bought SH also aided 

participants in feeling knowledgeable, hence contributing to their self-worth and identity. Values 

aspects connected to personal meaning such as reaching one’s goals and dreams as well as being 

nostalgic were also identified by participants. Feeling knowledgeable, differentiation yourself, 

reaching your goals, and being nostalgic are new additions to Smith and Colgate’s symbolic value 

aspects. 

Functional values also have a position in consumers’ minds when it comes to the SH luxury brand 

experience. Here quality, craftsmanship and timelessness were values aspects recognized by 

participant as appropriate attributes. The ability to control outcomes (i.e. operational benefit) and 

the authenticity of product output were valued as appropriate outcomes, and durability was 

considered an appropriate performance value. Craftsmanship and authenticity are two new additions 

to Smith and Colgate’s Functional/Instrumental category.  

Finally, cost and sacrifice values were also experienced by the participants. The reduction of 

personal, financial and operational risks is recognized by participants as values connected directly 

to the luxury brand or the brand community. Cost and sacrifice value associated with reduction of 

price is limited as participants in most cases attributed this value to the SH market, not the brand. 

However, some participants did value lower prices on luxury brand products with the same features 

as other more expensive brands. Resale value is a new addition to Smith and Colgate’s 

Cost/Sacrifice category and is somewhat taken for granted by the participants, i.e. participants tend 

to resell their luxury brand products when they want to buy something different or better to reduce 

their monetary loss. In this category psychological costs and personal investment were not 

mentioned by the participants. This may be an outcome of the fact that participants do not view the 

two value dimensions as a cost or sacrifice that needs to be reduced. Most participants do not mind, 

but rather enjoy spending time on the internet searching for and learning about the brands and 

products they are interested in. Hence, they do not mind spending a lot of time, effort and energy 

searching and learning about brands and brand products, as they do so by choice. 

“I have spent a lot of time on the internet, and at the same time going out listening to loudspeakers, 

often the process (of buying a product) has been half a year where you listen, test drive or search 
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for specifications on the internet […] It is a big part of me[…]… I think it is quite interesting and 

always fun to attain knowledge about things, so that is why I think it can be quite exiting”. (Eric) 

Thus it can be conclude that there are significant SH-luxury brand values detected in the market 

through this study. It has provided insight into the typology of values experience by the participants, 

and thereby illuminating already scientifically acknowledged value aspects as well as revealed new 

ones.   

4.3 Connecting consumer-brand relationships forms and value categories  

As a last part of the analysis, the findings from the consumer-brand relationships were connected to 

the findings of the consumer value creation analysis, and in doing so it was possible to construct a 

matrix illustrating the interrelation between the luxury brand relationship forms and terminal values 

experienced by SH consumers. Table 3 provide an overview of which value categories and aspects 

are represented in which relationship forms, and which relationships forms educe most value i.e. 

which relationship types are connected to the a large amount of different values. 

Table 3: The connection between values and relationship forms experienced by SH consumers 

Terminal Values 
Committed 
partnership 

Marriage of 
convenience 

Best 
friend 

Casual 
Friend 

Courtship Kinship 
Compartmentalized 
friendship 

Rebound/ 
avoidance-
driven 
relationship 

Quality/ Craftsmanship  X   x x x   x x 

Timeless X               

Control X               

Authenticity X     x         

Durability               x 

Entertainment/ pleasure/ fun/ elation X   x x     x x 

Happiness/ Joy X   x x x     x 

Relaxed X   x         x 

Aesthetics X   x           

Holistic appreciation X               

Knowledge/ Education       x     x   

Novelty X               

Socialization     x   x       

Status     x x         

Praise/ compliments  X x             

Acknowledgement/ recognition X x x x         

Feel knowledgeable   X x x         

Confidence (Fiona)     x           

Justice/ ethics X               

Generosity/ ethics           x     

Uniqueness/ Differentiation   x         x   

Reach goals and dreams     x           

Nostalgia           x     

Save Money X   x           

Resale value   x     x     X 

Risk reduction X     X x     X 

Percentage of total values mentioned 58% 19% 46% 35% 19% 8% 15% 27% 
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A larger amount of values are experienced by consumers in committed partnerships and friendships 

with their brands. Consumers in committed partnerships experience fifty-eight percent of all value 

aspects mentioned, best friendships forty-six and casual friendship thirty-five percent. These 

consumer-brand relationships are all connected to brands perceived as high affiliation brands by the 

participants. This suggests that brands considered closely related to people’s personality are brands 

which educe a wide range of value aspects to the consumer.    

Participants in committed partnerships with brands revealed values from all four of Smith and 

Colgate’s value categories. The fact that hedonic values are appreciated in committed partnerships 

correlates with the fact that this type of relationship experiences high intimacy and love (Fournier, 

1998), which are feelings triggered by pleasure. The fact that functionality is also valued may be an 

expression of dealing with an exploration of luxury brands. To be precise functional values do not 

necessarily fit with this type of relationship, but the type of brands studied (luxury brands), as these 

per definition are associated with a high degree of quality (Hein, 2011) and quality being functional 

value (Smith & Colgate, 2007). Symbolic values are not automatically associated with committed 

partnerships either, but are again in correspondence with the luxury aspect. 

Participants experiencing a best friendship with their luxury brands revealed a lot of values from the 

hedonic and symbolic category and very few values from the Functional and Cost/Sacrifice 

category. This correlates with the fact that this type of relationship is characterized by the revelation 

of true self, image and intimacy (Fournier, 1998) - intimacy having to do with pleasure, and true 

self and image having to do with self-identity, self-expression, status and esteem (Smith & Colgate, 

2007). 

The casual friendship revealed a similar weighing of the value categories. Fewer values were 

mentioned (thirty-five percent), however, all were mentioned by one person. As with best 

friendships the hedonic and symbolic categories played the central role. This does not especially 

correlate with the definition of casual friendship, which is low in affection and intimacy. This may 

have to do with that fact that many of the values mentioned in this particular consumer-brand 

relationship were related to very product specific attributes, i.e. values were connected to a specific 

brand product and not the brand products in general. As such the high amount of values experienced 

in this casual friendship is not due to the strength of the brand relationship, but the strength of the 

specific product.  
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A lower amount of values were experienced by consumers which brand relationships were 

avoidance-driven, marriage of convenience, courtship, compartmentalized friendships and kinship. 

Avoidance-driven relationships covered twenty-seven percent of the total amount of values 

mentioned, marriage of convenience and courtship nineteen percent, compartmentalized friendships 

fifteen, and kinship eight percent. These consumer-brand relationships were all, except for marriage 

of convenience brands associated with lower affiliation. This suggests that brands considered less 

important to consumers are brands which educe a smaller range of value aspects, which is the exact 

opposite of the before mentioned high affiliation brands.   

Values experienced in avoidance-driven relationships and courtship were almost evenly delegated 

between the Functional, Hedonic and Cost/Sacrifice value category. It makes sense that avoidance- 

driven relationships are not packed with value. For example, Claes only mentioned a few values 

connected to the brand Marantz, and a few months after the interview the author was informed that 

he had in fact gotten rid of the brand. The courtship phase is the beginning stage of a relationship 

and it makes sense that not many values (or flaws) have been revealed yet. The compartmentalized 

friendship was likewise evenly delegated, but across the functional, hedonic, and symbolic value 

category. It also makes sense that a participant in a very specialized friendship like this only 

connects a few very specific values to the brand. 

Kinship is the sole consumer-brand relationship to which only one value category is connected, 

namely the symbolic value category. It makes sense that the value nostalgia is related to kinship 

relations, but why no further values is connected may have more to do with the consumer-brand 

personality miss-fit than the involuntary aspect of kinship. In other words it is not the pressure of 

involuntary bonds causing fewer values connected to the brand, as no immediate pressure is put on 

the participant to engage in the relationship.  

Marriage of convenience only educes values from the Symbolic and Cost/Sacrifice value category. 

Here the symbolic category was absolutely dominating. This seems sensible as this type of 

relationship is governed by satisfying rules - in this specific case, rules of continuously providing 

the consumer with external acknowledgement, praise, and uniqueness. So despite the strength and 

commitment of this type of relationship fewer different values were experienced compared to other 

strong relationships, as the rules that are expected to be satisfied are few and specific. Hence, the 

amount of values experienced does not have to do with the relationship being weak, but the fact that 

the fewer rules need to be satisfied.      
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Considering the type of analysis applied for this study, it is concluded that brands considered 

closely related to consumers’ personality (i.e. high affiliation brands) are brands which educe a 

greater range and amount of value aspects to the consumer. Consumers which brand relationships 

are associated with lower affiliation, experience a lower amount of values connected to the brand. 

Lastly it can be concluded that the type of consumer-brand relationship tend to correspond the type 

of values experienced.  

4.4 Implications 

The implications of this thesis are dealt with in this section. This study does not seek to make a 

generalization of the entire population of SH consumers and their luxury brand experience, but 

focuses on the exploration of the interviewed participants’ experiences on the subject. However, 

looking at how the findings can be used in relation to theory, research and practice they are assumed 

to be ‘symptoms of a truth’ which through further study may be generalized. 

4.4.1. Implications for practices      

From a company perspective the thesis can be seen in relation to the new service-dominant logic, 

where focus is on intangible resources, the co-creation of value, and relationships (Vargo & Lusch, 

2004) 

“Likewise, the consumer behavior course(s) might evolve to increased emphasis on relational 

phenomenon such as brand identification, value perception, and the role of social and relational 

norms in coproduction and repeat patronage.” (ibid., p.14) 

Focusing on intangible resources the thesis has adopted the SH market consumer experience of 

luxury brand and contributed with an incentive for companies to look further into their luxury 

brands life and effect on the SH market. The thesis’ findings can from a business perspective be 

used in several ways. 

Effect of SH market relationship 

From the analysis it was found that many different consumer-brand relationships exists on the SH 

market investigated. Lower affiliation relationships did not generate as many values as high 

affiliation relationships and two participants did express some negative feelings toward their brands 

(e.g. Claes perceive Pioneer as a company going downhill due to as a general decrease in product 

quality). However, most participants were positively attuned towards the brands (e.g. Eric likes his 

Charles Eames chairs even though he only purchased them to avoid other brands). Consequently 

less intense relationships may not have the greatest effect on the preservation of a company’s brand 



 74 

heritage and value, but this is not synonymous with these relationships having a negative impact on 

brands either. The values that these participants do expose can be un-thought-of values, as these 

consumers have a different perspective than the usual segment undergoing study (e.g. Charles 

Eames resale value mentioned by Eric).  

Strong SH consumer-brand relationships, endowed with high involvement, commitment and 

attachment can have a significant positive effect on luxury brands. Considering Keller’s (2009) 

Resonance Pyramid, where the development of a strong brand is dependent on customer loyalty, 

attachment, and engagement (see appendix A), strong SH relationships are a part of what makes a 

successful luxury brand. Consequently these relationships aid in the nurturing of brand heritage and 

value and thereby prolong the brand life-cycle. In other words, luxury brands are passed on from 

first-hand markets to SH markets and are continually endowed with value, emotional bonds and 

commitment, which nurture the brands heritage and value, and consequently leads to an extension 

of the luxury brands lifecycle.  

Considering the statements above, the first proposition of this thesis is for brand owners and 

managers to explore the benefits of these SH relationships further, as these consumers may be of 

more value than one would initially think. 

Implications of new value creation 

According to Smith and Colgate (2007) the creation of customer value has been suggested as the 

purpose of organizations, the main key to success by differential positioning, and a precursor to 

customer satisfaction and loyalty. As such, the existence of SH-luxury consumer-brand relationship 

endowed with a variety of values supports the existence of both satisfied and loyal
19

 customers on 

this market. Dan’s is an example of a satisfied and loyal SH consumer, as his partnership with Dali 

both produces engagement, commitment and exclusivity. Loyal customers, such as Dan can be part 

of the success of a brand by adding new insight into the ‘true’ value of a brand i.e. revealing 

new/unthought-of values, which can lead to the attainment of valuable knowledge about what a 

brand ‘really’ means to people, both on the first hand market as well as the SH market. 

For example, BMW’s brand communication strategy has been focused on not only creating cars, but 

also emotions: “We are guarantors of enthusiasm, fascination and goose-bumps. We give you the 

keys to discover ever-growing and evolving joy” (Brandstoke.com, 2010). Dr. Uwe Ellinghaus, 

                                                           
19

 Here loyalty should be understood in the sense of brand commitment, and not loyalty of direct financial support i.e. 

buying the brand from new. 



 75 

Director of Brand Management at BMW emphasizes that “Brand loyalty can only be established if 

a brand is able to connect with its customers on an emotional level. From a brand management 

perspective, we see ourselves not only as a car manufacturer, but also as a creator of emotion. 

‘Joy’ is the core of the BMW brand.” (Interbrand.com, 2013).  He also mentions the importance of 

incorporating dynamic, innovative, and aesthetic brand value into all business activities 

(ibid.). These statements together with BMW’s high-profile image campaigns, such as the James 

Bond promotion indicate that the BMW brand is action, beauty, innovation, passion, excitement and 

joy. The findings of this thesis suggests that BMW is considered a best friend valued for the fun, 

joy, aesthetic pleasure, quality/craftsmanship, social experiences, status and esteem it provides. 

Values, such as fun and joy, are very similar to the emotions the BMW brand wish to be identified 

with. Aesthetic pleasure is also a part of the BMW brand identity, which the company successfully 

communicates. However, the values of quality/craftsmanship, status, esteem and social experiences 

are not values communicated by BMW, and could therefore be considered as new opportunities for 

the business communication strategy. It should be said that it is not necessarily wise to implement 

all of these new value aspects in BMW’s strategy, and as with any other business venture having an 

eye out for both opportunities and threats is recommended.   

This study should therefore be seen as an incentive for practitioners to explore the values 

experienced by SH consumers as it may lead to new marketing opportunities as well as a more 

accurate value proposition for targeting the ‘true’ consumer segments (i.e. both first and second 

hand consumers). 

Motivation for SH market research 

Tuškej et al. (2013) study puts emphasis on the great importance of brand identification, as it 

strongly influences consumer commitment. They found that consumers are willing to become great 

supporters of a brand, if they identify with it. Tuškej et al. (ibid.) argued that by focusing on factors 

that influence consumer-brand identification, brand managers can achieve important and desired 

consequences, most notably consumers’ commitment and their willingness to generate positive 

WOM. Having this in mind, the existence of SH consumers who identifies and build strong 

relationships with luxury brands, suggests that brand owners and managers could achieve some 

desired consequences/benefits from this group of consumers as well. Statements given by the 

participants support this notion: 
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“Well I have a friend who also chose to purchase XTZ on my recommendation […] and then... 

subsequently one of his friends has also bought XTZ.” (Claes) 

“It is a little bit funny how I have taken over the role of those ‘old dogs’ who back in the day told 

you that ‘Onkyo is really excellent’ and now I am the one guiding the newbie’s to buy the 

same.” (Anders) 

Consequently, benefits such as brand spread (i.e. increased awareness), brand promotion and new 

customer attainment can be provided by SH consumer-brand relationships. Hence, the discovery of 

various consumer-brand relationships on the SH market should be seen as an incentive for 

practitioners’ to explore these consumers and their benefits further. 

In summary of the managerial implications, taking a new approach to brand management by 

including the SH consumer may lead to new opportunities and strategic knowledge about the ‘true’ 

customer base, which will allow businesses and their brands to develop i.e. strengthen their brand 

heritage and value by targeting consumers more correctly through a more accurate value 

proposition. Companies can gain more knowledge about the B2C and C2C segments trough the 

information attained in the SH market, and may attain more precise indicators on the trends in their 

market. 

After looking at the implications for practice it is important to deal with the thesis’ implications for 

research and theory, which will be the focus of the next section. 

4.4.2 Implications for theory and research 

The exploration of the luxury brand experience in a SH market context has as mentioned in chapter 

1 been left untouched. This study has therefore contributed with an exploration of how luxury 

brands are experienced by SH market consumers; which relationships are constructed and what 

values are created between the consumer and their brands bought on the SH market. The findings 

suggest that not only are luxury brand relationships and values created on this unexplored market, 

but their existence is the foundation for a prolonging of the brand life-cycle. Ergo new knowledge 

about the luxury brand experience has been attained through this preliminary study, which have 

consequences for future research and theory. 

This contribution should therefore be seen as an incentive for future research to include the SH 

market consumer as this will give a more correct picture of the luxury brand experience. 

Contemporary research and theory on subjects, such as luxury brand building and consumer-brand 
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relation and value creation should include the SH consumers, as they can contribute to our 

knowledge about the meaning of luxury brands, as well as change our notion about the luxury brand 

lifecycle and brand consumption. 

Now that the preliminary study of the phenomenon has been conducted it opens the possibility for 

other researchers to investigate the concept further, but even though this study has contributed to the 

understanding of the SH consumer experience of luxury brands, further research on the subject is 

essential. First additional exploration of the relationship forms and values types on SH market is 

needed. Second, the interrelation between relationship forms and value types on SH market should 

also undergo further study, as it is acknowledge that the size of the sample hinders generalization of 

this study findings. As such, the author proposes that this study can be a starting point for a larger 

scale study on the subject.  
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Appendix B  

The relativity of luxury: 

Klaus Heine (2011) split luxury into a regional, temporal, economic, cultural and situational 

relativity. Below a table has been constructed containing a short explanation of these types of 

relativity, determining the general perspective from which luxury should be defined. 

Type of relativity General perspectives for defining luxury 

Regional relativity Due to the globalization of business, especially of the luxury 

industry, luxury should be defined from a global perspective, 

which leads to the omission of regional specialties from the 

definition of luxury for the sake of a broad international 

coverage. 

Temporal relativity The definition of luxury should refer to the present. 

Economic relativity Luxury should not be defined from the perspective of the very 

poor or the very rich, but of the entire society of developed 

regions. Despite the differences in the notion of luxury between 

the poor and the rich, found that to a large extent, a gross-

societal consensus exists concerning the classification of goods 

as either luxury or non-luxury. 

Cultural relativity The desirability of resources and the appearance of luxury are 

determined by the upper class, which also includes the relatively 

homogeneous segment of the global elite 

Situational relativity The definition of luxury should generally not consider any 

temporary or individual circumstances, but should be restricted 

to normal conditions. 
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Appendix C 

Source: Fournier, 1998, p362   
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Appendix D 

Source: Smith & Colgate (2007) p. 20 
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Appendix E 

Contact mail: 

Hej alle sammen 

Undskyld jeg spamer jer, men jeg har brug for Jeres hjælp. 

 

Som nogle af jer ved så er jeg i gang med at skrive mit speciale og i øjeblikket leder jeg efter nogen 

at interviewe. Det skal helst ikke være nogen jeg kender alt for godt eller, så jeg vil spørge jer om i 

måske kender nogen der kunne have lyst til at blive interviewet i en times tid og tage nogle billeder 

inden interviewet (Billederne skal sende til mig inden interviewet skal afholdes, og er tiltænkt som 

et middel til lettere at kunne forklarer og tale om emnet under interviewet). Yderligere forklaring 

følger efter aftale om interview.  

 

Min afhandling handler om hvordan luksus brands opleves på genbrugsmarkedet, og jeg skal derfor 

undersøge folks oplevelse med forskellige brands/mærker købt på genbrugsmarkedets.  

 

Det vil sige, jeg har brug for at interviewe folk der har erfaring med at købe luksusprodukter på 

genbrugsmarkedet.  Brandprodukterne kan være købt af venner eller familie, i en genbrugsbutik, 

eller på nettet. Det må ikke være købt direkte fra en forhandler, men skal være købt af en anden 

kunde. 

 

Eksemplerne på brand produkter er mange: Designertøj, sko og accessories; Designer møbler, 

interiør od kunst; Luksus elektronik og HIFI.   

 

Håber i kan hjælpe mig med at finde nogle deltagere 

 

På forhånd tak 

Linette Schamaitat 

CBS – Strategic Market Creation 

Mobil 28565236 

e-mail: linette_schamaitat@hotmail.com  

mailto:linette_schamaitat@hotmail.com
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Appendix F  

Introduction to the interview: 

Kære … 

Først og fremmest tak fordi du har lyst til at deltage i denne undersøgelse og dermed hjælpe mig 

med min kandidat afhandling. 

Min afhandling handler om oplevelsen af luksus brands på genbrugsmarkedet. Det vil sige jeg har 

brug for at undersøge din oplevelse med forskellige brands på genbrugsmarkedets.  

 

Jeg har valgt at fokuserer på luksusbrands og vil derfor bede dig om at tage billeder af forskellige 

luksusbrands du har købt på genbrugsmarkedet (ex. købt af en bekendt eller familie, købt i en 

genbrugsbutik eller på nettet). Hvis du ikke har mulighed for at tage et billede af brandproduktet 

bedes du lave en kort beskrivelse af det. Hvis du har svært ved at finde nogle eksempler kan du 

overveje kategorier såsom: Designertøj, sko og accessories; Luksus elektronik og HIFI; Designer 

møbler og interiør; Kunst. De luksusbrands du vælger, må meget gerne være fra forskellige 

kategorier hvis muligt. 

 

Inden du begynder vil jeg give dig en definition af luksusvarer så du har dette i mente når du finder 

dine brandprodukter: 

Luksus beskriver et produkt, service eller brand som overgår hvad opfattes som 

nødvendigt og almindeligt. Luksus produkter associeres til tider med karakteristika 

såsom relative høje priser, kvalitet, skønhed, sjældenhed /eksklusivitet, 

selvtilfredsstillelse /selvforkælelse, og symbolik (at udtrykke sig selv). 

Eksempler på luksus varer: B&O højtalerer, Piet Hein bord, Valentino sko  

 

Inden vi mødes d. xx kl. 00:00 bedes du maile billederne eller beskrivelsen til mig 

(linette_schamaitat@hotmail.com) og så snakker vi om dem, når vi mødes [sted]. Selve interviewet 

vil tage omkring 1 time. 

 

Hvis du har nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig. 

Venlig hilsen 

Linette 

 

mailto:linette_schamaitat@hotmail.com
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Appendix G 

The Interview guide: 

The Interview 

Som du ved, er jeg i gang med at skrive mit speciale, hvor jeg undersøger oplevelser af luksus brand 

på genbrugsmarkedet. Dvs. jeg er interesseret i at få din beskrivelse af dine oplevelser med luksus 

brands på genbrugsmarkedet.  

 

Jeg håber det er okay hvis jeg optager interviewet? Hvis du ønsker vil du forblive anonym er dette 

intet problem. Interviewet tager ca. 1½ time. 

 

Inden vi starter skal du vide at, igennem hele interviewet er det vigtigt at du fortæller og siger alt, 

der falder dig ind – der er ingen hverken rigtige eller forkerte svar, jeg er interesseret i alle dine 

tanker og oplevelser. 

 

1. Jeg har jo bedt dig om at tage nogle billeder af forskellige luksus brand/mærke produkter du 

har købt på genbrugsmarkedet - fortæl mig lidt om din oplevelse af opgaven?  

 

2. Prøv at fortælle mig hvad du forstår ved ordet brand? (I dine øjne, hvad er et brand?) 

(symbols, design, logos, qulity/craftsmanship, something within??) 

i. Hvad mener du brands bliver brugt til? 

ii. Hvorfor er et brand vigtigt for et firma? 

 

3. Lad os starte med at du finder det brand 1) du synes siger mest om dig. 2) du har mest lyst 

til at fortælle om 3) du synes mindst om. Tænk på en oplevelse du har haft med dette brand 

og prøv at beskriv oplevelsen ned til mindste detalje.  

 

a. Fortæl mig historien bag dette brandkøb (brandproduktet)? 

i. Hvordan kan det være du valgte det brand? 

ii. Fortæl mig om hvad der inspirerede dig til at købe det brand? 

iii. Fortæl mig lidt om din motivation for at købe netop det brand?  

 

b. Beskriv for mig din oplevelse af hvad brandet udtrykker?  
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i. Hvis vi nu antager at brandet var en person i dit liv, hvilken person ville det 

så være?  

1. Hvilke karakteristika ville personen besidde? 

2. Hvilken personlighed ville personen have? 

 

4. Fortæl mig dine oplevelser af hvordan brand har beriget dig? 

 

a. Fortæl mig om dine oplevelser ved brugen af brandproduktet 

i. Hvordan skaber det værdi for dig? 

ii. Hvad betyder det for dig at eje det brand?  

iii. Prøv at beskrive de følelser du oplever, når bruger brand produktet? 

iv. Fortæl om hvordan oplevelsen af at bruge brand x produktet er anderledes fra 

når du bruger et brand y produkt (til at dække dit behov)? (Fortæl mig 

hvordan dette brand er anderledes fra andre?)  

v. Kan du fortælle mig om en ekstraordinær oplevelse med dette brand? 

1. hvad var mest slående/iøjnefaldende ved oplevelsen? 

2. hvad, præcis, var overraskende? 

3. Hvad, præcis, var anderledes fra normalt? 

4. Hvorfor synes du ikke der er nogen ekstraordinær oplevelse med dette 

brand? 

5. Hvorfor valgte du så det brand?  

 

b. Fortæl om nogle reaktioner du har fået på dit brandkøb?  

i. Hvad sagde de om brandet? 

ii. Hvad sagde de i forhold til det at du har købt det genbrugt?  

iii. Hvad gør det ved dig at de reagerer således? (Hvad føler du når de reagerer 

sådan?)  

5. Beskriv for mig din oplevelse folk som ejer/bruger dette brand? 

i. Hvad tænker du om dem der har købt det nyt? 

1. Hvad tror du de sætter pris på ved brandet? (hvilke værdier har de i 

højsæde?)  

ii. Hvad tænker du om dem der har købt det brugt? 
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1. Hvad tror du de sætter pris på ved brandet? 

2. Hvis vi nu forestiller os, at du var med i en klub, der havde det 

tilfælles at have købt det brand genbrugt?, kan du så finde et ord eller 

navn, der ville beskrive jer (hvordan ville du karakterisere folk der 

køber dette brand brugt)?  

a. Hvordan kan det være du valgte det ord? 

b. Prøv at beskriv hvad det ord betyder for dig? 

c. Hvad ville være det modsatte af at være (ordet/navnet)? 

 

LOOP 

Efter gennemgang af 3 billeder: 

Så skifter vi lidt emne. Jeg vil nu gerne snakke lidt mere generelt: 

 

6. Prøv i detalje at beskriv oplevelsen af det genbrugte luksus brand til forskel fra hvis det var 

nyt? 

i. Fortæl mig om forskellen ved at have købt brandet på genbrugsmarkedet 

frem for nykøbt (købt igennem traditionelle B2C detailhandel)? Hvilken 

forskel er der i brand værdien?  

1. Hvilken værdi er der i at købe brandet på genbrugs markedet 

2. Hvilken værdi er der i at købe det nyt? 

ii. Hvordan er oplevelsen af at bruge brandproduktet brugt anderledes fra nyt? 

(hvordan er oplevelsen af at have brandet i dit hjem anderledes) 

 

7. Prøv at beskriv alle dine handlinger på genbrugsmarkedet i forbindelse med vindens-

indsamling og videns-deling i forhold til luksus brands? 

i. Fortæl mig hvordan du finder frem til dem? 

1. Fortæl lidt om hvordan bruger du brands på genbrugsmarkedet? (ex. 

tool for recognition, differentiation, and research-time reduction) 

ii. Hvordan ville du have det med at købe et brand du aldrig havde hørt om?  

iii. Fortæl mig om din videreformidling af brands? (Udtrykker du ofte din 

mening, snakker om eller diskuterer brandet med andre?) 

1. Fortæl mig om hvad du får ud af at indgå i disse diskussioner? 
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2. Hvad får du ud af at fortælle andre om din oplevelse med brandet? 

3. Hvad får du ud af at anbefale brandet til andre? 

 

Demographic & biographic questions:  

8. Fortæl mig lidt om dig selv? (Hvem er du? Hvad er vigtigt at vide om dig?) 

a. Name:  

b. Alder:  

c. Personlig indkomst før skat (Ikke Husstandens indkomst). 

d. Job titel/beskæftigelse: (Fortæl mig lidt om hvad du arbejder med?) 

e. Uddannelse/fortid: (Fortæl mig lidt om hvordan du er endt i det fag du nu arbejder 

med? Hvad er din fortid? Hvad er din uddannelse?)  

f. Har du købt mange luksusvarer på genbrugs markedet? Udover de eksempler du har 

taget med - Hvilke og under hvilke omstændigheder (sted)? 

 

Floating prompts to use: 

You mentioned…. Tell me what that was like for you 

You mentioned…. Describe that in more detail- tell me more about that? 

Could you explain…. Further/again 

Tell me more? 

Yes…?  

That interesting why did you do that?  

Raise one’s eyebrow at the end of a sentence = respondent expands upon it 

Repeat key term in an interrogative tone 

Laugh to show acknowledgement 

During interview: write down facial expressions; write down key words you want to make floating-

prompt on. 

Appendix H 

MEC Laddering models for high affiliation and lower affiliation luxury brands bought on the SH 

market. 
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MEC 1: Anders  

High affiliation brand 
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Low affiliation brand 
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MEC 2: Britt 

High affiliation brand 

 

Low affiliation brand 
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MEC 3: Claes 

High affiliation brand 

 

Low affiliation brand 
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MEC 4: Dan 

High affiliation brand 
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Low affiliation brand  
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MEC 5: Eric 

High affiliation brand 
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Low affiliation brand 

 

  



 101 

MEC 6: Fiona 

High affiliation brand 
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Low affiliation brand 

 

 

Appendix I 

1st. Interview - Anders 

Fortæl mig lidt om din oplevelse af opgaven. 

Det tog tre minutter. Jeg gik ind på Google og skrev modelnumre ind og printede dem ud. Det var 

meget meget simpelt. 

Kan du fortælle mig lidt om hvad du forstå ved ordet brand. 

Ja men altså – de-dede-de-deee – brand det er…  det er jo mærket på en ting. Det kan give udtryk 

for kvalitet og det kan også give udtryk for det stik modsatte, sååå det er det samme som at sige 

H&M Magasin. Magasin det sådan lidt ’wauw’ hvor H&M er lidt ’okay’. 

Fortæl mig lidt mere om det. 

Jamen det er bare.. man får ikke dyre ting i H&M, men det gør man i Magasin. Så man forbinder 

brand med noget godt og dyrt eller skidt og billigt, men det kan faktisk også godt være godt og 

billigt eller dyrt og noget lort – lige som Bose. 
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Hvad mener du brand bliver brugt til? 

Ja, men med et brand så skal man jo ligesom starte fra noget af, altså produktudviklerne er jo faktisk 

ansvarlige for om brander bliver godkendt eller det ikke gør. Så massere af reklame, masser af 

positive anmeldelser det er det der gør et brand vær at gå efter. I hvert fald i forhold til folk der ikke 

ved bedre. Fordi det er ikke altid det er li med gode ting selvom folk siger ’eeej det er fantastisk – 

prøv at høre, se eller mærk’ der er mange forskellige opfattelser ik’. 

Når du sige folk ikke ved bedre hvad mener du så med det? 

 Især så noget som, altså mit område som hedder HIFI… Der er mange folk som synes f.eks. et mini 

anlæg fra Bose med to små højtalere og en subwoofer ’det lyder jo helt fantastisk’ de hørte det 

nemlig ude i El-Giganten, og det kan jeg jo så sige at det synes jeg ikke det gør. Så der er 

præferencerne så forskellige og kravene til lyd systemet for eksempel. Så det kommer helt an på 

hvad om man har hørt det der var bedre, men der er der mange der ikke har. Folk siger f.eks. med 

Bose igen ’det kan jo kun være godt hvis det koster 35.000’, men der er jo så igen delte meninger 

og det er jo fordi de er blevet et stort brand efterhånden. De laver super lyd til familien Danmark og 

det fylder ingenting. Altså hvis der havde stået et hvert andet ukendt mærke så havde det samme 

system kostet 5000 kontra de 30.000 som Bose koster, og det er jeg helt overbevist om. 

Du skal nu vælge det billede du synes sige mest om dig selv. 

Jeg er jo fristet til at tage butt-shakeren (grin) 

Ja!! 

Nej altså, jeg vil sige denne her… min forstærker fordi den er jo hjertet i mit system. Det er den der 

bestemmer hvordan tingene skal lyde, og den synes jeg personligt lyder rigtig godt i forhold til 

meget andet jeg har prøvet, og, det er mig det der (peger på billedet af Onkyo recieveren) 

Når du siger hjertet i hele dit system, kan du så forklare det? 

Ja, altså, det er lige som motoren i en bil. Hvis motoren ikke er i orden så kører bilen af helvede til, 

så det er motoren i mit hjemme biografanlæg . Det er den der får det hele til at spille. 

Kan du fortælle mig lidt om historien bag det brandt? 

Onkyo, det er bare bang-for-the-bucks. Du får rigtig meget for pengene, du får stor strømforsyning, 

du får fede kalibreringsmuligheder, du får masser af muskler, masse af muligheder og så holder det. 

Hvis du skal have noget tilsvarende hos andre fabrikanter, så skal du smide det dobbelte.  De putter 

rigtig meget ned i maskiner der stadig kan købes for menneskepenge. 

Når nu du siger ’det holder’ hvad mener du så med det? 

Jeg har haft flere forskellige mærker og der har altid været småproblemer med alle sammen. Enten 

software fejl eller udgange der er krattet, alle sådanne nogle irriterende småting, også setup-menuer 

der var snørklede o.s.v. o.s.v. Onkyo det er bare lige ud af landevejen, og de tre Onkyo maskiner, 
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jeg har aldrig haft nogen problemer med dem. En af dem havde jeg i 4 år og der var aldrig nogen 

problemer. Det er bare generelt opfattelsen at Onkyo at de er bygget som kampvogne. De større 

modeller. De lave selvfølgelig også nogle små modeller igen til familien Danmark, men de store 

modeller de holder virkelig. De er nogle af de kraftigste på markedet inden for den prisklasse. 

Når du siger de er bygget som kampvogne, hvad er det så det betyder for dig? 

Det betyder at man ikke er nervøs for at spille for højt, og ’ uhh bliver det (grejet)nu lidt for varmt’ 

for den kan tåle det. Og man kan også mærke det den veje næsten 30 kilo, så der er kram i og de har 

tænkt på opbygningen og de har tænkt på at det skal kunne holde og den kan tåle at blive 60-70 

grader varm, så der var mange af de det Føtex forstærkere der ville smelte sammen hvis de blev så 

varme (grin). 

Kan du fortælle mig om inspirationen bag købet af det brand? 

Ja altså, nu er jeg inde på en masse forum hjemmesider, også HIFI brugt markeder og sådan noget 

hvor der også er en forum del, og der spørger man jo tit ind til hvordan når man ikke ved så meget 

om tingene og allerede her for 6-7 år siden da det var jeg begyndte at interessere mig for HIFI der 

blev Onkyo konstant nævnt som noget der holdte og noget der var kraftigt og noget der virkede. Det 

har bare hængt ved, fordi så har man selv prøvet det og så har man selv fundet ud af at der altså er 

noget om det, og så er man selv lige pludselige en af dem som sidder og råder folk til at købe 

Onkyo på samme forum som man selv spurgte om råd her for 10 år siden. Der er meget sjovt at man 

selv har overtaget en af de roller fra de gamle hunde der sad og forklarede én tilbage i tiden at 

’Onkyo det er fandeme godt’ og nu sidder man selv og guider de der newbee drenge til at købe det 

samme. 

Der er to ting her, du siger det her med at du har ’holdt’ ved brandet, fortæl mig lidt mere om det. 

Jeg startede jo med at købe en Onkyo maskine, helt tilbage, og med nogle så smarte højtalere o.s.v. 

og så (8.36) ville jeg jo opgradere og så købte jeg et andet mærke, noget der hedder Marantz, 

samtidig med at jeg opgraderede højtalere o.s.v. og den holdt… eller den fungerede stadigvæk.. 

men den, den passede bare ikke ind. Jeg synes der manglede noget. 

Prøv at forklare det lidt mere. 

Jeg savnede igen det der med opsætningen og jeg savnede nogle kræfter og så videre. Jeg savnede 

bare hele den der massive Onkyo, så Marantz’en røg videre efter 3 uger og så købte jeg en Onkyo 

igen, men vi snakker stadigvæk… vi er stadigvæk ned i det der niveau hvor vi snakke ’entry 

klassen’ /’mellem klassen’. Så gik jeg så fra Onkyo igen og købte noget Pioneer. Den havde jeg så 

en måned så købte jeg Onkyo igen fordi jeg savnede Onkyo (hehe). Jeg savnede den der simple 

opsætning og processoren og kræfterne, alt det der gør at Onkyo det er fedt. Man vil jo gerne… man 

er jo hele tiden nysgerrig efter at prøve noget nyt og så siger folk ”så skal du prøve den og den er 

super fed” og ”jeg testede den op mod Onkyo og der tabte Onkyo med 20 længder” og sådan noget, 

og det har været løgn hver gang – i mine øre vel at mærke, men det er man jo også forskellig på de 

områder… og så opgraderede jeg endnu en gang og så købte jeg Marantz ingen – bare lige for at 
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prøve – for at ser om der var sket noget nyt – og nu var jeg oppe i det prislege der hed 12-15.000. 

Den havde jeg i et par måneder… så købte jeg Onkyo i gen, og den har jeg så nu – den store dejlige 

Onkyo - den står der hjemme. 

Skal den så snart skiftes ud? 

Øøøh, ja, nu kommer der jo snart noget 4K og alt mulig sjovt, og noget Dolby Atmos lydformat og 

sådan noget – så, jo, så bliver den skiftet ud med en større Onkyo, ikke noget andet mærke, større 

Onkyo. 

Vil du fortælle mig noget om at du nu sidder som en af dem der anbefaler O.. 

Som Guld medlem (grin) 

Ja, fortæl mig lidt mere om det. 

Ja, men altså det… man kan ikke gå ind på enten hifi4all, Recorder eller HIfigaleri uden der 

minimum en tråd om ”hvad skal jeg vælge”. Og der er for hele klassen: 1-3000, 3-5000, 5-10.000 

og 10.000 og opefter. Det er ofte de 4 prisklasser folk de snakker om. Og så gå man jo ind og prøver 

at hjælpe de der små stakkels drenge der gerne vil have deres første hjemmebiograf, øøøh, hvad de 

skal vælg og hvad for nogle højtalere de har, og… lige meget hvordan du vender og drejer den så 

bliver Onkyo simpelthen nævnt konstant. Og igen, hvis det er de kun har 2000 og de vil have en ny 

forstærker, så kommer den frem igen, for Onkyo de giver meget for pengene når du er nede i den 

prisklasse.  Og så snakker vi 5-10.000.. Igen kommer den ” Onkyo giver meget mere for pengene i 

forhold til alle de andre producenter, og der er faktisk generelt, Onkyo er et skridt foran hele veje 

op. 

Hvad vil du sige du for ud af at bruge din tid på at hjælpe andre? 

Ja men altså, de vender jo tilbage efter de har købt deres maskine og… fortæller hvor glade de er for 

den, og det er jo fedt. Jeg har også været ude for flere gange at jeg har tilbudt min hjælp for folk der 

boede i nærområdet – at jeg gerne vil hjælpe med at opsætte det, indstille deres anlæg og det er 

super hyggeligt. De er jo helt vilde de drenge der når det er det… ”ååh, det er som at være der selv” 

og det er jo bare en nydelse i sig selv at være med til at bygge det der op for dem. 

Fortæl mig lidt om den der nydelse. 

Ja, men det er jo bare… jeg kan godt lide… altså jeg er en glad person og jeg kan god lide at se 

andre folk glade og når det er at man kan bruge en time hjemme hos en person der ikke aner en skid 

om noget som helst, og man kan trylle lidt for ham og han bare er helt oppe at køre bagefter, så er 

det jo helt perfekt. 

Så skal jeg høre om du kan beskrive din oplevelse af hvad brandet udtrykker? 
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Altså, jeg ved det er et generelt udtryk – det er den generelle opfattelse at Onkyo, det er at ”” bang- 

for-the-buck”.  Masser af indstillings muligheder og de nyeste autokalibrerings systemer, masser af 

kræfter, god klang sååå… 

Når du siger nyeste?? 

Ja, men der er jo forskellige kalibreringssystemer – Yamaha har YPAO og der er mange forskellige 

og så er det noget der hedder Odyssey – og det er det, øøøh, som Onkyo køre med, og Integra køre 

med og Denon kører med og Marantz kører med, men hver gang der kommer en ny Odyssey, de 

opdatere også konstant – så hedder det X, så hedder det XT og nu hedder det XT32, og det er altid 

Onkyo der er forrest. Det er altid dem der får det nyeste software først, og så følger de andre 

ligesom trop et halvt års tid efter eller hvor lang tid der nu går. Det er altid Onkyo’s maskiner der 

får det første nye software. 

Hvad betyder det for dig? 

Det er jo fedt at have det nyeste nyeste (sagt som værende indlysende), sååå det er jo bare lækkert at 

være på forkant med sådan noget. 

Hvis vi nu antager at din Onkyo er en person, hvem ville den person så være? 

Ha ha, ja nej, så meget betyder den heller ikke, når jeg tænker på personer i mit liv så tænker jeg 

min kone mit barn og mine forældre og min søster og sådan noget, ej så ville det være en god nabo. 

Er der nogle specifikke karakteristika ved den? 

Den er grim. Det er en af de ting Onkyo har imod sig, det er designet. De tænker på det der er 

indeni hvor mange af de andre producenter gerne vil lave en smuk enhed og så fylde den med lort. 

Hvad betyder det for dig? 

Det betyder at jeg tænker mere på lyden jeg skal jo ikke side og se på maskinen, jeg skal sidde og se 

på en stor skærm og høre hvad den kan præstere. Altså, jeg skal ikke sidde og glo ned på displayet.  

Jeg vil også sige de har… deres lys i displayet det er kedeligt grønt, det er sådan lidt digital ur fra 

80’erne agtigt ik’. Marantz og mange andre de har jo fint blåt LED lyd og Pionere har blåt LED lys 

og…. (Ptjhhh – indifferent mundlyd) ja, det skal de vel, lige så snart maskinen kører, så bliver lyset 

slukket i den og så skal der bare være mørkt. 

 Fortæl mig din oplevelse af hvordan brandet har beriget dig. 

Det har givet mig rigtig mange fede timer, øøøh, med musik og film, det har det altså. 

Fortæl mig lidt om de oplevelser 

Den har jo både været med til fest og den har været med til at holde x-faktor finaler og den har 

været med overalt (hehehe). Så nej, det er bare hjertet af når det er vi skal underholdes derhjemme - 

ligesom resten af Danmark og nok hele verden så forgå det jo tit foran fjernsynet, enten med en god 
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film eller håndboldt finale eller et eller andet og der er det min Onkyo (Tapper på billedet) der stå 

for at der er god lyd og god billede. Hvis den ikke er tændt så er der ikke en skid - så er det hverken 

fjernsyn, musik eller noget som helst, så det er den der bestemmer hvad der skal ske. 

Hvad synes du om at eje sådan en Onkyo? 

Det er fantastisk. 

Fortæl!! 

Det er bare dejligt. Det er altså… det er jo min hobby og den levere hver gang såå… jo jeg synes 

det er en fed lille gadget at eje. 

Kan du fortælle mig lidt hvordan Onkyo’en er anderledes fra de andre brands du har haft? 

Jeg kan sådan sammenligne lynhurtigt med Pionere, der har deres eget kalibreringssystem, der 

hedder MCAA eller sådan noget, et eller andet åndssvagt, og det er krop umulig at gå ind og 

finjustere selv. Den kalibrere for dig – for det første lyder det ad helvedes til, for det andet så kan du 

faktisk ikke gå ind og selv sætte dit præg på lyden. Sådan noget som at justere afstand til højtalerne 

og cross-over frekvensen, det er den der bestemmer hvornår højtalerne skal stoppe og ’subben’ den 

skal overtage, det kan du kun indstille ens for alle højtalere, og det nytter ikke noget hvis du har 

små baghøjtalere og store fronter. Der skal cross-over’en være anderledes foran end bag og det kan 

ikke lade sig gøre. Den bestemme hvordan det skal være, så det er enten eller. Enten bruger du 

kalibreringen eller også bruger du ikke nogen. Med Onkyo’en der kan du faktisk gå ind bagefter og 

justere hver afstand til hver højtaler ned til millimeteren. Du kan indstille lydstyrken på hver 

højtaler, crosse på hver enkelt højtalere - du kan gå ind og finpudse lige som du har lyst til. 

Hvad betyder det for dig? 

Det betyder at jeg kan få lyden ligesom jeg vil ha’. Den sørger for at tage højde for forsinkelse, den 

tage højde for akustikken i rummet med dens kalibrering og så kan du eller selv bestemme derefter 

hvordan du vil havde det finpudset, og i øvrigt justere diskant og bass og alt hvad der nu er, hvis du 

vil skrue lidt op for subwooferen og alle sådan nogle ting.  

Kan du fortælle mig om en ekstraordinær oplevelse du har haft med din Onkyo. 

He he he, en extraordinær oplevelse? 

Ja noget udover det normale. 

Puh ha, det er det jo hver gang jeg ser film. Jeg har jo en biograf, altså det er jo fantastisk, og det er 

jo nå mig og min datter sætter os ind i biografen og sætter den nyeste tegnefilm på… det er jo en 

fed oplevelse, og min lille datter på fire år kan side stille i to timer og bare se filmen fordi det hele 

er så fedt derinde – det ville hun ikke kunne gøre nede i stuen foran fjernsynet. Så det er bare… 

man bliver bare opslugt på en helt anden måde. Der er helt mørkt og så er det en kæmpe skærm og 
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så står den der Onkyo bare og styrer 10 højtalere og 3 subwoofere.. det er jo… det er en fed 

fornemmelse hver gang. Jeg lyder sådan lidt psykisk syg (muhahaha). Det er jo næsten kærlighed.  

Når du siger kærlighed… prøv at fortæl lidt om hvad du mener med det. 

Ja, men altså, jeg kan jo side nede på arbejdet kl. 11 og tænke ”ej, ved du hvad, nu tager jeg fri og 

så går jeg hjem og så kører jeg forbi Blockbuster og lejer en fed film og så sætter jeg mig op i 

biografen” og der er helt stille – det er ikke nogen andre hjemme overhovedet og så sidder jeg 

bare… og så får man bare et smil på læben og så ahhhh og så flyver tiden bare af sted og jeg elsker 

det, det gør jeg virkelig. Det der med at lukke helt af og så bare… og min kone siger ”hvordan kan 

du slappe af i den larm” det hele det ryster og bamler og butt-shackeren og jeg ved ikke hvad, men 

jeg er helt sådan ahhh.. afslappet når det er jeg sidder og ser en film og lyden bare spiller og det…. 

Fortæl mig lidt om at det er rart of du er afslappet. 

Det er bare, man glemmer alt andet. Det gør man ikke når man sætter sig ned foran fjernsynet og ser 

en eller anden kedelig film på kanal 5 med spinkle stereo højtalere og sådan noget. Der kan man 

stadigvæk høre hvad der foregår – og telefonen ringer og… Det er bare det her (gestikulerer ud mod 

luksus brand billederne), nå man tænder op for det her så er det kun det. Telefonen bliver sat på 

lydløs og der bliver helt mørkt og så tænker man bare ikke på andet. Jeg lukker fuldstændig af.  

Hvilken effekt har det? 

Jeg bliver bare dejlig afslappet og utrolig underholdt. 

Fortæl mig lidt om nogle reaktioner du har fået på dit brand køb. 

Jamen, øhhh, folk har kun givet mig ret. Ja, i at det er noget fedt grej, så der er ikke nogen der har 

modsat sig købet overhovedet og der er ikke nogen der har sagt det var et dårligt køb overhovedet. 

Der vil altid være ’fanboys’ til andre mærker, men selv de har sagt ”arh, hvis man skal op på en 

forstærker for over 20.000, så er det nok den rigtige at gøre det med”. 

Har de nævnt noget i forhold til det at du har købt det genbrugt? 

Ej, det gør alle. Alle ved sine fulde fem de køber brugt Hifi fordi det…ja… nej…ej altså… jeg 

forstå ikke at sådan noget som Hifi klubben kan overleve fordi selvfølgelig køber man brugt. 

Hvad synes du om at de giver dig ret i at det fungerer godt - Hvordan regere du på det? 

Jeg ved det jo, så det er ikke noget der gør mig sådan glad fordi jeg ved jo det er et godt køb og stort 

set alle tænker det samme som mig. Onkyo og Integra der er jo det samme mærke, det er bare det 

som folk de går efter. 

Beskriv for mig din oplevelse af folk som ejer Onkyo. 

Det kan jo være lige fra knaldperler til super modeller, jeg ved det ikke (hehehe). Det kan jo være 

hvem som helst jo. Det er vel alt fra familiefædre som mig til… jamen det kan jo købes i El-
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giganten, dog ikke de store modeller – deres mindre modeller kan købes i El-giganten, så det jo alle 

der er på udkig efter noget lyd og noget billede – de vil jo gå forbi Onkyo og købe det måske. 

Hvad tænker du om dem der kunne finde på at købe sådan en fra ny(peger på billedet)? 

Hvis de ikke ved bedre færre nok, men dem der er inde på forums og siger ”jeg vil ha’ en ny 

forstærker, jeg nægter at købe brugt” det synes jeg personligt er huld i hovedet. 

Hvorfor? 

Fordi man giver ikke fuld pris for Hifi fordi lige så snart du tager det ud af forretningen så taber det 

50 % ligesom med biler. Det bliver meget meget hurtigt mindre værd, og det er ikke fordi der er 

speciel slitage på eller noget som helst. Det er bare lige så snart du har åbnet den papkasse der, så 

ser folk der er kun grej, så efter to år kan du godt afskrive 50 % på en ny maskine. 

Hvad tror du det er de værtsætter når de køber den ny? 

Det er jo fordi de er bange for at tingene er blevet mishandlet og de vil gerne have garantien osv. 

osv. Og det er jo også forståelig nok, men altså hvis man har bare lidt forstand, så kigger man jo 

lige tingene efter inden man køber dem. Man kan jo lynhurtigt se, når man tager hjem og henter 

tingene om de har stået i et røgfyldt hjem - om den er blevet passet - om der er støvet over det hele 

osv. ik’, og så kan man jo bare vælge og sige nej. 

Hvad værtsætter du så ved den er købt brugt? 

Jeg værtsætter alle de penge jeg sparre, og jeg kan ikke se noget… jeg sparrede 50 % på den der da 

jeg købte den brugt og der var stadigvæk 8 mdr. garanti på. Jeg vil gerne bare spare de penge og så 

kan man bruge de sidste 10.000 på noget andet lækkert. 

Hvis vi nu forestiller os at du er medlem i en klub der har det tilfælles at i har købt Onkyo 

forstærkere på brugt markedet. Hvordan ville du så karakterisere Jer som gruppe? 

Folk der godt kan lide go’ lyd. Jeg kan ikke give folk personlige karakterer, for det er alt fra 16 

årige drenge der skal bruge deres konfirmations penge og så til voksne mænd som mig der bare 

gerne vil havde det bedste af det bedste. Fællesnævneren for Onkyo er at det er et godt produkt med 

god lyd. 

Er der andre ting? 

Jeg er jo faktisk inde i en gruppe, inde på noget der hedder HIFI-galleri, hvor vi er ejere af Onkyo 

der diskuterer de sidste nye produkter og nyeste software – men bliver givet et ’heads up’ hvis der 

er nye software opdateringer eller sådan nogle ting. Fælles nævneren for dem… der er faktisk ikke 

nogen fordi der er flere der er oppe i 50’erne og så er der nogen der lige er blevet teenagere. 

Hvorfor er I så derinde? 
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Der er jo for at snakke frem og tilbage, og hvis der er nogen der har problemer – altså hvis der er en 

der ikke kan finde ud af at indstille den ordentlig eller alle sådan nogle ting.. så altså gode råd, hjælp 

og… Det er jo netop for at hjælpe hinanden og få gode råd, og så er der også nogle det smider deres 

reviews dvs. hvis de prøver et nyt Onkyo produkt osv., så smider de lige en ’heads up’ derinde ”det 

skal i altså også prøve drenge, fordi det er fandeme godt og sådan og sådan”. Altså sådan et lille 

samspil hvor man diskutere hvad den kan og der er en masse små fiduser som helt nye Onkyo 

brugere ikke kender. Så det er sku rart, der er en masse gode svar og spørgsmål derinde. 

Nu er vi nået dertil hvor vi skal ha’ fundet et nyt eksempel. Du skal fortælle mig hvilket et brand du 

mest har lyst til at fortælle mig om. 

Det må være min projektor. 

Fortæl mig om en oplevelse du har haft med det brand. 

30:24 JVC er ’kongen’ af projektorer. De laver projektorer helt op til 100.000 kr. klassen. De har en 

speciel teknologi der hedder DINA, det er måden de belyser deres LCD display på. Det giver bare 

et kniv skarpt billede, og måden de køre den på den er meget passiv, så der er meget lidt blæser støj. 

De har virkelig tænkt på at den skal hænge i et rum hvor folk ikke sidder og råber og skriger og der 

er meget baggrundsstøj – man skal også kunne se film når det er helt stille, og det er der mange der 

ikke kan finde ud af, projektor producenter. DRP projektorer har et farvehjul, der kører, og det 

larmer sindssygt, samtidig skal de bruge rigtig meget blæser for at holde farvehjulet og lampen 

kølig, så det larmer… det er ikke til at holde ud at hører på. Jeg har haft nogle DRP projektorer 

hjemme, de lød som en hårtørrer der sad over hovedet på én. Der har JVC… det har de styr på, den 

er stort set lydløs. 

Og hvad betyder det så for dig? 

Det betyder at når den lille sover så kan jeg også sidde og hygge mig med en film uden at skulle 

skrue op på reference niveau for at overdøve blæseren. Det gør rigtig meget at man også bare kan 

sidde og hygge og se en eller anden romantisk film og der skal jo ikke være smæk på bassen og alt 

mulig, så man kan sidde stille og rolig med moderat niveau og se en film uden at være chikaneret af 

den der hænger lige over hovedet på én. 

Kan du fortælle mig lidt om historien bag det brandt? 

Den første projektor jeg fik det var en Panasonic, også en LCD projektor ligesom JVC er, dog med 

en anden opbygning, men øhm, super fed projektor, men jeg savnede noget skarphed, så jeg buttede 

den væk for en BenQ projektor, og det var en af de omtalte DRP projektorer, og jeg kunne 

simpelthen ikke holde ud at hører på den. Den larmede så meget pga. blæser støj… fordi den skal 

have så meget køling med den måde den projekterer på, så pæren ikke koger over… så den gik jeg 

af med og så købte jeg endnu en Panasonic, som jeg også var rigtig glad for, men igen det… jeg 

savnede det der skarphed når det var man spillede Playstation og sådan noget... det så for 

glansbillede agtigt ud, og så fik jeg så tilbudt den der JVC (Peger på billedet) af en der arbejder ude 

i noget der hedder ’AV center’, til en rigtig rigtig god pris og stadig garanti på. Faktisk halvdelen af 
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nyprisen, så jeg solgte prompte min Panasonic og så købte jeg den JVC, og det var en helt anden 

verden. Den havde skarpheden fra DLP, men ligeså lydløs som Panasonic’en. 

Fortæl mig lidt om det her garanti? 

 Igen når det er man køber noget så dyrt og man ikke… jeg havde ikke så meget forstand på 

projektorer og det har jeg faktisk stadigvæk ikke. Jeg ved hvordan et godt billede skal se ud, men 

selv hele ideen bagved hvordan det bliver spejlet indeni, det ved jeg ikke en skid om. Så jeg vidste 

ikke hvor meget det kunne gå i stykker, og når jeg skulle op og give 10.000 for en projektor, eller 

jeg overvejede at købe den fra ny af og så gi’ 20.000, men så fik jeg så det tilbud, men 10.000 det er 

stadigvæk mange penge for noget man er sådan lidt ”arh, hvor meget skal man passe på og hvordan 

skal den rense” og alle sådan nogle ting der. Så jo der var det vigtigt for mig at der var… at der 

stadigvæk var lidt garanti på, og samtidig med at projektorer de meget hurtigt bliver forældet og 

pæren jo også kun holder et vist stykke tid, så købe en 5 år gammel projektor det var jeg heller ikke 

interesseret i, fordi man ved jo ikke hvornår pæren stå af eller hvad der sker. 

Kan du for tælle mig hvad der lige præcis inspirerede dig til at købe den?   

35.22 Ja, det gjorde review. Jeg søgte på forskellige reviews’ på ’Projektor central’ og forskellige 

store sider,  ’FlatpanelsDK’ osv. der kun omhandler billede og opløsning og alt så noget og 

forskellige paneler og opbygning af de forskellige ting, og der hørte jeg ikke et ondt ord om JVC, 

og den havde den skarphed jeg søgte samtidig med at den var lydløs og godt sort niveau. Den havde 

bare det hele, og så til en prisklasse hvor det var jeg kunne følge med når den var så billig brugt, så 

det var ikke et svært valg. 

Hvad var din motivation bag JVC projektoren købet? 

Jeg sad der hjemme med min 60 tommers skærm, og det var bare ikke nok, kender du det? Det var 

bare for småt. Så jeg ar jo altid… lige siden jeg gik ind i surround verdenen… man hungrer jo efter 

en hjemme biograf, og en biograf det kan ikke gøres i småt. Altså der er ikke meget ved at tage i 

Palads hvis det er du skal sidde og kigge på en 50 tommers skærm, og når man nu fik muligheden 

for den og jeg fik lov til det af min bedre halvdel, så var der slet ikke noget at diskuterer. Vi 

snakkede faktisk om det en lørdag morgen og jeg sagde ”hvad nu hvis det var vi fik sådan en hvor 

man kunne køre lærred ned sådan så vi stadigvæk har et normalt fjernsyn” fordi der havde jeg ikke 

mit eget rum på det tidspunkt, så vi skulle ha’ en kombineret stue og mandestue. Så sagde hun ”jo, 

det lyder meget godt og det kan vi lige snakke om” og så tog hun af sted med sin storesøster ud at 

spise brunch. Der gik præcis et kvarter så havde jeg solgt vores 60 tommers skærm og var på vej ud 

og hente projektoren og lærred, så da hun kom hjem 2½ time efter da hang der en 42 tommers 

skærm som jeg havde købt på vej tilbage også, øøøm, og så var jeg i gang med at sætte lærred op og 

projektoren hang der også, og hun kom ind og sagde ”hvad fanden har du lavet” så siger jeg ”du 

sagde at jeg bare skulle tage af sted… du sagde at jeg bare skulle gøre det”, ”nej jeg sagde at vi 

skulle snakke om det” ”det havde jeg fuldstændig misforstået” sagde jeg så. Jeg vidste jo godt at så 

ville der gå 14 dage for der ville ske noget, så jeg måtte jo hellere tage chancen mens de var ude og 

hygge sig de der to tøser. Så da hun kom hjem var der lærred og projektor og det hele, og så havde 
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jeg købt et lidt mindre fjernsyn som vi også har snakket om, for hun gad ikke både at havde 60 

tommer skærm og 100 tommer lærred – det var for meget.  

Fortæl mig lidt om det her med at tage chancen – hvorfor var det så vigtig for dig? 

Fordi, jeg har jo gået og drømt om det. Altså, hver gang man har været uden og hører et eller andet 

anlæg hos en anden og bare det der med når man har kørt skærmen ned og man sidder der og 

næsten skal sidde og dreje hovedet for at se hvad der sker. Det er bare den der WAUW oplevelse og 

det hele bliver bare komplet når der er et kæmpe billede og fed lyd. Det er jo det det… man vil 

gerne have sin egen lille palads biograf og det får man bare lige så snart der kommer sådan et 

kæmpe billede, og det giver bare den der fornemmelse af at man ikke er derhjemme mere, at man 

faktisk er ude og opleve en film i biografen. 

Hvis det ikke var den (peger) men et andet brand du havde hvordan ville det så gøre oplevelsen 

anderledes? 

Ja men altså. Den første projektor jeg havde det var jo som sagt en Panasonic. Det var den jeg 

farede ud og hentede med det samme, og den gav mig også den der WAUW oplevelse. Det gjorde 

den jo uden tvivl, men det var jo fordi jeg ikke havde set den der ik’ (Peger på billedet)det kan du jo 

godt se. Man ved jo ikke hvad man har før man ikke har prøvet det (ha ha ha). Du ved hvad jeg 

mener.  

Ja, men eller kan du jo forklare. 

Man ved jo ikke at der findes bedre før man har set bedre. Øhm så da det var jeg fik min første 

projektor der blev jeg bare overasket over hvor godt billedet kunne stå, fordi  jeg altid har været 

sådan lidt i tvivl, fordi at sidste gang jeg så en projektor sådan… det jeg tænker tilbage på det var en 

VGA projektor på skolen, hvor det var man sad og så en film på og det lignede jo noget der var lort 

,men så var man ude hos nogen som har styr på anlæg og der havde de fede projektorer, og så fandt 

man ud af ”hold da kæft, det stå jo som en fladskærm” og det var også den fornemmelse jeg fik da 

det var jeg fik min første Panasonic at det var jo helt… det var jo bare federe. Og det var kun 90 

tommer lærred jeg havde der. 

Hvad vil du sige at brandet Panasonic udtrykker? 

Panasonic, jeg vil sku ikke sidde og disse det. Jeg vil bare sige man kan få bedre for samme penge 

og det har jeg oplevet personligt. 

Hvad vil du sige at brandet JVC udtrykker? 

Det udtrykker Kvalitet og lækkerhed. Prøv at se hvor smuk den er. 

Fortæl mig om det  



 113 

Ja men det betyder altså… især da det var at jeg skiftere min Panasonic ud med den der (Peger). 

Panasonic’en var ca. på størrelse med den her dækkeserviet her, og så betyder det ikke noget at den 

ikke er så køn når den ikke er så stor,[…]. 

Når man kommer op og snakker sådan en projektor her, faktisk dobbelt størrelse af Panasonic’en så 

betyder det meget, især når man skal have den inden i en stue hvor konen skal have alle hendes nips 

ting osv. så betyder det meget at det ser nogen lunde pænt ud. runde kurver og den er højglans hvid 

og den er altså… det er de færreste der lave så store projektorer i hvid. De har altså også tænkt på at 

den også skal være køn at kig på. Jeg kan godt lide det ser lidt pænt ud. 

Hvordan har JVC beriget dig? 

 Øhh, fantastiske oplevelser i min egen lille hjemmebiograf, altså en af de ting den der gør når der 

er man tænder for den så sidder man bare og tænker… det er stort set hver gang og det tænker alle 

folk der er derhjemme ”hold kæft et vildt billede”. Især folk der ikke har, som mig for nogle år 

tilbage, ikke har set en projektor i nyere tid de tror… de troede slet ikke det var muligt at det kunne 

stå så godt, og det har faktisk resulteret i at 3 fra min ejendom også har været ude at købe 

projektorer. De anede slet ikke at det kunne stå så godt, de så jo også min Panasonic osv. så de har 

været ude at købe Panasonic 2 af dem og den sidste har købt en BenQ, men nu ham der har købt 

Panasonic’en han vil have en JVC projekter fordi den står jo endnu bedre, så det er bare det der, det 

står så hamrende godt det billede. 

Hvad gør det ved dig at de kommer sådan og… 

Det er jo en nydelse, at folk komme ind og kigger rundt og så begynder de bare at grine, og siger 

”hold kæft hvor er det sindssygt det her”. Altså, det er jo et skulderklap på et eller andet område. 

Ja! Fortæl mig lidt om det. 

Hvis folk kom ind og sagde ”ja, det er sku da fedt nok, skal vi ikke gå ned i stuen igen” 

(ligeglad/uimponeret stemmeføring) så er det jo sådan en løs fornemmelse især når man har brugt så 

meget tid og så mange penge, øhm, så er det jo rart at folk der sætter sig ned de faktisk ikke vil af 

sted igen... og sidder og bliver top underholdt. Fordi det er sku fedt at sidde og se en film alene, 

men det er sku lige så fedt med en kammerat og ha’ popkorn, sodavand og det hele og så sidder du 

bare med et smil på i to timer. Det er jo en fed fornemmelse og han siger bagefter ”hold kæft det 

gad jeg godt at havde det her” så er det ligesom…. Det har jeg selv lavet og det har jeg selv betalt… 

Det er jo bare fedt. Jeg elsker at vise det frem derhjemme. Jeg synes det er en fornøjelse. Det er 

ligesom folk med store BMW’er ik’, de kan godt lide at køre rigtig langsomt ned af gaden. 

Kan du fortælle mig om en ekstraordinær oplevelse med JVC? 

Ja, jeg havde faktisk en på besøg, der skulle hjem og se noget akustikdæmpning jeg har lavet. Jeg 

har hængt nogle akustikplader op i loftet, og han vil bare ha’ en lille demo fordi han havde lidt 

travlt, så han skulle bare lige høre hvordan det virkede og sådan noget. Så jeg tændte op for det hele 

og satte ’Men In Black 3’ på og han blev faktisk og så hele filmen. Han kunne simpelthen ikke 
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løSonia Rykielive sig, så han skrev til sin kæreste at ”jeg bliver altså lige et par timer forsinket fordi 

jeg sidder og ser film ” og vi fik en super hyggelig snak og vi snakker stadigvæk sammen i dag og 

det synes jeg er lidt sjovt, fordi hvis jeg havde tændt op for en 42 tommers skærm med og brugt de 

indbyggede højtalere så havde han ikke siddet og set hele filmen færdig. Det var simpelthen det der 

monsstrome billede og en kombination af det hele, at det var så fuldendt. Så han blev sku hængende 

i over 2 timer, så det synes jeg er lidt sjovt – det er meget fedt. 

Hvad betyder det for dig at I stadigvæk snakker i dag? 

Det synes jeg faktisk er meget hyggelig for han er en skide fin fyr og han bor lige ved siden af mig, 

så har jeg sådan lidt en jeg kan nørde med, så jo det synes jeg er fedt. 

Hvad er din opfattelse af folk der ejer JVC brandet? 

Der er folk der vil have det ypperste inde for billede. Hvor gamle de er og hvad de arbejder med det 

ved jeg ikke noget om, det er det igen, det er så mile bredt. 

Hvad mener du når du siger det bedste? 

Jeg mener at hvis du har 50.000 kr. eller 30.000 kroner til en projektor, så er det sådan en du 

vælger.  Så er det JVC du vælger. 

Hvad tænker du så om folk der køber JVC fra ny? 

Ja, det er jo så en lidt anden snak fordi der er jo nogle fordele ved at købe en ny projektor og det er 

dels lampe-tiden. Sådan noget med en forstærker der ved man det kan holde. Der er ikke nogle dele 

der har levetid i den forstand. Jo det er der jo, men der snakker vi 15 år, men en projektorpærer den 

kan holde i gennemsnit i 2000 timer, øhm, og allerede efter 500 timer så er lysstyrken faldet. Så 

derfor kan jeg godt forstå at folk gerne vil købe nyere i hvert fald, hvor der stadigvæk er noget 

garanti på osv. fordi det er mange ting der kan gå galt i sådan en projektor. Det er lidt skrøbeligt i 

forhold til sådan noget som en afspiller, eller højtalere, eller forstærker. Det er sådan lidt mere 

fordi… der kan også komme nogle støv problemer osv. fordi den har jo mindre udsugning og det 

kan godt skabe lidt ballade, så hvis der er noget der skal købes fra nyt af så er det projektorer, synes 

jeg. 

Hvordan kan det så være du valgte at købe den genbrugt? 

Jamen det var for at jeg kunne få den stadigvæk med noget garanti på, øhh, og ham jeg købte den 

af, jeg ved han passer godt på sine ting. Han arbejder med det til hverdag og samtidig fik jeg også 

tilbud på at få billige pærer når det var pæren røg, øhh, sådan nogle ting der gjorde at jeg valgte at 

købe den brugte. Øhm, fordi den stod pænt og der var ikke kørt så meget på pæren, den havde kun 

kørt 500 timer. Så det er til at tage og føle på. 

Det at du viste at han havde behandlet den godt, hvad betød det for dig? 
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 Det betyder at hvis der hænger en projektor i et rum hvor der bliver røget og aldrig bliver støvet af, 

øhh, der er mange husdyr, så er levetiden nedsat rigtig rigtig meget. For det første pga. nikotinen og 

for det andet pga. af støv, øhh, og hvis det er en person der ikke støver af der hjemme så renser han 

heller ikke sin projektor. Altså, det hænger ligesom sammen. Folk der er nogle svin de er nogle svin 

på alle punkter når det kommer til rengøring. Så nej, nej jeg ville aldrig købe fra et sted der lugtede 

af røg og der var beskidt og ulækkert fordi så… hvis han køkken ser sådan ud så ser hans projektor i 

hvert fald også sådan ud indvendig. Så det er generelt når jeg køber brugte ting så vil jeg gerne ud 

og se hvor det har stået henne og hvordan personen er, fordi jeg har brændt nallerne nogle gange 

med højtaler køb der stank af røg og det er ikke til at få ud så det… nej det er vigtigt at det kommer 

fra et pænt hjem. Du ville heller ikke købe brugt tøj af en gammel posedame. 

Hvis du vare i en klub, hvor I har det til fælles at I køber JVC genbrugt, hvad ville så være jeres 

fælles nævner eller fælles karakteristika? 

At vi havde et super fedt billede derhjemme. Jeg kan simpelthen ikke sige noget om personer fordi 

der er så mile bredt. 

Nej det var også sådan mere hvad der var jeres fællesnævner? 

Det var simpelthen at vi ville få et smil på læben hver gang vi tænder op for en film. 

Hvordan kan det være du siger ”smil på læben hver gang”? 

Fordi det er fedt. Det er wauw hver gang… altså man bliver selv sådan… selvom jeg har set 100 

film på den så synes jeg stadigvæk det er aaahh. Når lensedækslet køre fra og det hel tænder op og 

det bare ”pang” stå som skåret… det er bare… og så sætter man sig rigtig til rette og slå benene på. 

Det er bare sådan en selvtilfredshed. 

Vi starter forfra for sidste gang og denne gang skal du vælge det eksempel som du synes mindst om. 

Jamen så bliver det nødt til at være den her (Peger) – Earthquake Buttkicker. Det er en anordning 

man placere på sofaen eller stolen, øhm, der faktisk lave subsoniske vibrationer. DVS. man kan 

ikke høre den, men man kan mærke den, så når det siger bang i en film, så ryster den. Den overtager 

der hvor subwooferne, subwoofer det… der er højtalere det vil sige at du kan høre den, men den har 

en begrænsning, normalt hedder den omkring de 15-20 hertz. Hvor den her har en grænse det går 

ned til 5 hertz dvs. det er slet ikke hørbart på nogle måde, men det er kun vibrationer. Og, og, og så 

siger du den ting jeg mindst kan lide altså jeg synes jo den er mega fed, men i forhold til de andre 

der, men det er jo også fordi prisforskellen den er så meget voldsom. Altså den her er en 

kombination med forstærker og buttshaker den koster jo kun omkring 6000 kr. hvor alt det andet 

ligger langt over 20.000 altså så... Det var den jeg helst ville undvære og nemmest kunne få igen - 

hvis du forstår. 

Fortæl mig lidt om din oplevelse med din ’Buttkicker’. 

Ja men den er bare skæg, øhm især når folk ikke ved den er der. Der er nogle der får et godt og 

gardint chok når der er en bil der kører ind i en væg og de få et los i røven. Det er bare… det er en 
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gimmick. Det er ikke noget der er vitalt for en fed hjemme bio oplevelse. Der giver bare en ekstra 

dimension, øhh, en sjov dimension, at man får det der fysiske nærvær af filmen ved ligesom at blive 

skubbet hver gang der sker noget vildt. Det er ligesom at få (atju) pustet vand i hovedet hvis der er 

en der nyser inde i filmen.  Men det er bare det der fysiske spil der kommer med at man kan mærke 

filmen på en anden måde og det gør det lidt sjovt, men det er ikke noget… jeg kunne sagtens opleve 

filmen uden. Altså, jeg ville sagtens kunne nyde en film uden, men det gir bare sådan lidt… lidt 

ekstra. 

Lidt ekstra? 

Ja, sådan så… man lever sig mere ind i det. Når der en eller anden… hvis der er en der kommer 

hoppende frem og svinger en økse og rammer en dørkarm og du så kan mærke det der ”klonk” og 

du får sådan et… ligesom et los i røven. Det er jo lidt sjovt at man ikke bare kan høre bassen og få 

den der lidt ”boom” (siges med flad stemme) fornemmelse, men man virkelig for sådan et ”umpf” 

det er sku lidt sindssygt. 

Så fortæl mig historien bag det brand køb. 

Min kammerat Søren. Han er Hifi forhandler. Han har noget der hedder ’Simpelt Hifi’ og han er 

netop blevet forhandler af Earthquake, dem der står for det her (peger på buttshackeren). Øhm for 

små 3 uger siden ringede søren til mig og sagde at den danske distributør af Earthquake gerne ville 

vise ham nogle ting, så han kunne fortælle folk om tingene før at han begyndte at forhandle dem. 

Problemet er at min kammerat han bo i en lille trist toværelses lejlighed og går mest op i stereolyd, 

han har ingen… jeg ved ikke engang om han har et fjernsyn, det tror jeg ikke han har, så han 

spurgte om vi ikke kunne holde den demo hjemme hos mig.  og så tænkte jeg jo, jeg har hørt om 

Earthquake før, jeg ved de laver nogle vilde subwoofer og de laver noget bil stereo der er rimelig 

seriøst, men jeg har ikke personligt hørt det. Så det er helt nyt for mig det der Earthquake. Jeg har 

altid sammenlignet det med bulder og brag, men så kom ham Lars fra Erathquake der og øhm… han 

havde slæbt det der med (peger på buttkickeren), han havde slæbt subwoofer med og centerhøjtaler 

og alt mulig. Altså, vi slæbte op i næsten en halv time og så prøvede vi så at sætte den der til sofaen 

og jeg begyndte bare at grine da det var der kom gang i filmen, altså, det var skide skægt. Så jeg 

besluttede mig inden for fem minutter at jeg gerne ville købe hans demo modeller, altså hans brugte 

modeller og det fik jeg så lov til for en rigtig fin pris. Hellere det end at give 6-7000. 

Når du siger du tidligere har forbundet brandet med bulder og brag, hvad mener du med det? 

Bare navnet ’Earthquake sound’, altså, de laver bassenheder oppe i 20 tommer (gestikulere at det er 

meget). Det er ofte dem man ser til stævner med audio i biler, øhm, hvor folk de springer deres 

ruder ved hjælp af subwoofer frekvenserne og sådan noget. Her er det ofte Deres enheder der sidder 

i.  øhm, jeg har aldrig forbundet dem med andet og de køre… Deres område det er massiv bass. De 

har så videreudviklet nogle ting og de er kommet med en del nye produkter der indeholder Airplay, 

normale højtaler, og iPhone docks og sådan noget, men altså alt den tid jeg har kendt til 

Earthequake der har jeg sammenlignet det med et dyrt Cerwin Vega. Cerwin Vega de laver store 

højtalere med… du har sikkert set dem med rødt kantbånd rundt om bassen. Sådan nogle store 
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firkantede diskotekshøjtalere. Jeg har altid sammenlignet Earthquake med den dyre version at 

Cerwin Vega. 

Hvordan hænger det samme med dig det de står for? 

Jeg men det hænger faktisk slet ikke sammen med mig fordi jeg hader alt hvad der hedder Cerwin 

Vega. Jeg synes det er uren lyd og det stinker, men jeg kunne bare ikke sige nej til den… den 

invitation som jeg fik til at, jeg faktisk skulle lægge hus til og så kom han. Det er jo skide hyggeligt. 

Han havde en hel varevogn med alt mulig grej. Det var udstyr for rigtig rigtig mange tusinde 

kroner, og det kunne jeg få op i min lejlighed og prøve og høre og han ville forklare historien bag 

det og... Det var bare hele det der med at der kom én hjem til én og så kunne vi eller bare hygge os. 

Rigtig nørde igennem med en der vidste noget om det, så man måske kunne få et andet syn på det, 

og det må man jo så også sige ”det fik jeg i hvert fald”. 

Hvad tænker du nu så? 

Nu tænker jeg de laver faktisk noget rigtig seriøst grej på deres område, øhm, når det kommer til 

bass og fysik, øhm. Jeg kan lige fortælle historien bag den her (peger på buttkickeren). Det er en der 

hedder Josef der har Earthquake ovre i USA. Han arbejder for den amerikanske stat og deres 

militær afdeling. Han udvikler militært udstyr og stabilisator udstyr. Sådan en her bruger de meget 

større i kampvogne. De bruger dem til at lave modrekyl når kampvognene affyre. Der sidder et 

stempel her indeni som når den affyrer så bliver der smidt en masse masse volt ned i den der.. der 

trykker stemplet ned samtidig så der er stabilitet. De har dem også langs bæltekøretøjerne... selve 

bælteophænget sådan så den køre mere stabilt, altså den udligner vibrationerne, og så førte han det 

så videre til noget simulator og så til sidst, fordi han også er lidt af en HIFI nørd ham Josef der, så 

førte han det videre til hjemmebio brug til privatpersoner. Så jeg har altid været lidt nysgerrig om 

hvordan det fungerede, men jeg har bare ikke ville ofre 7000 kr. for at finde ud af det. 

Hvad betyder den historie for dig? 

Det betyder rigtig meget at der har været noget tanke bag, at det ikke bare er et eller andet Kina 

sprøjt, og det betyder meget at ham der står for det han ikke bare er en der vil tjene penge, tjene 

penge, tjene penge. Manden har massere af penge han arbejder for den amerikanske stat, bor i 

kæmpe hus og kører flotte store biler og sådan noget, det her er han hoppy beskæftigelse. Og det 

synes jeg er lidt fedt at han har lagt noget hjerte i det og det kan man mærke på deres produkter at 

der er faktisk noget tanke bag… det bliver brugt i militær udstyr, det reder menneskeliv. Det er lidt 

sjovt at havde det siddende i sofaen (hehe). 

Det kan være du reder menneskeliv af at have den siddende i sofaen (Grin) 

Haha. Ja. Den reder i hvert fald mange aftner. Jeg synes det… og han forklarede side op og side ned 

og jeg sad faktisk og lyttede i en time på hans historie og han forklarede hvordan de var blevet 

bygget op på en kæmpefabrik ovre i USA, så… og så gik vi så i gang med at lytte og så synes jeg 

bare det var fedt. Så de laver nogle rigtig seriøse produkter og også nogle store gulvhøjtalere, nogle 
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der hedder Tigris, øhm, der også koster omkring 80.000 sættet. Dem hørte jeg desværre ikke, men 

efter signe så er de rigtig fornuftige. 

Hvordan synes du det har beriget dig at ha’ det brand stående derhjemme?  

Det er bare noget som ingen, eller jo selvfølgelig er der nogle der har den, men det er fandeme ikke 

mange hvis sofa ryster når der sker noget der eksplodere inde i fjernsynet. Altså, det er jo… det er 

jo åndssvagt, hvis man kan sige det sådan. Det var i hvert fald det min far sagde, han begyndte at 

grine og sagde ”hold kæft hvor er det åndssvagt det her”, men alligevel ville han gerne se filmen 

færdig med det der på. Så… jeg synes bare det er skægt. Man skal ikke bruge den hele tinden. Man 

skal ikke bruge den når det er man sidder og ser single liv eller en romantisk film, altså… der skal 

den bare slukkes, men når det er der er smæk på filmen og der er action så er det sjovt at ha’… det 

er det altså. 

Sådan en reaktion som din far kommer med hvad tænker du om det? 

Nej men nu tænker jeg at det er min fars måde at sige ”hold kæft du er skør knægt, men det er 

fandeme fedt”, så jeg ved godt hvad han mener med det. Det er jo bare… det er noget der får folk til 

at grine det er det, og det er jo lidt åndssvagt det vil jeg godt indrømme, men det er sjovt, det er fedt, 

det er det.  

Hvilken værdi er der i at du har den? 

Underholdningsværdi. Som sagt, det er en gimmick. Det er ikke en vital del at mit set-up der 

hjemme. Det er det ikke, øhm, den gør det lidt sjovere 

Har du haft en ekstraordinær oplevelse med den, selv om du ikke har haft den så længe? 

Nej, jeg har haft den i de der 14 dages tid monteret, men jo altså det var…. første gang jeg satte min 

datter ind i sofaen og skruede op og hun hoppede ned af sofaen og pegede og sagde ”far sofaen 

hopper” det var lidt sjovt, og hun ville sku ikke op igen. Ikke før dagen efter der ville hun gerne, 

men hun fik et chok, hun blev bange ik’. Men jeg tror hun har lidt traumer fra vores første oplevelse 

i en 4D biograf ude i Fields. Der var opsat sådan en midlertidig biograf. Der var hun ikke særlig 

gammel, der var hun 2 år tror jeg, og jeg satte hende ind og spændte hende fast og med store 3D 

briller på og det første der sker det er… (begynder at grine) ej det var også fuldstændig åndssvagt… 

det var eddermame dårlig faderskab fra mig. Det starter med.. og jeg valgte sådan en rutsjebanetur 

ik. Og så sæderne de langsomt læner sig tilbage og kører op og så lige pludselig så gør den sådan 

her (gestikulere at den går stejlt nedad bakke) den der rutsjebane. og så kigger jeg på min datter og 

jeg kunne bare se hun var død bange. Så sædet det gør sådan her wush.. (gestikulere at sædet vippe 

hurtigt fremover) og så ryger hun fremad og hun var ved at ryge ud så jeg når lige at gribe fat og så 

begyndte hun eller bare at skrige. Hun var slet ikke forberedt på det der overhovedet. og jeg tænkte 

ikke nærmere over det… jeg tænkte hun ville synes det var skide skægt og min kone hun blev stik 

tosset hun sagde ”hvad fanden tænker du på mand”, så jeg måtte råbe stooop filmen (haha). Altså 

hun var helt utrøstelig den lille pige, det var sku synd. Så jeg tror hun har lidt traumer fordi hun 

bliver ved med at sige, også derhjemme ved hjemmebiografen ”far du må ikke male væggene sorte, 
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for så er det ligesom  i den rigtig biograf” og det kan hun ikke lide. Nu synes hun det er meget sjovt 

(buttkickeren). Når det er vi ser Advengers, så synes hun det er sjovt når hulk han bliver sur, det kan 

hun godt lide.  

Hvad gjorde det ved dig at hun fik sådan en stærk oplevelse ved den (buttkickeren)? 

Det er jo et tegn på at det virker (hahaha). Det er jo tegn på at den har den reaktion på folk hvis man 

ikke ved den er der og de jo sådan bang for helvede (gestikulere at  sædet bevæger sig og kigger 

overasket) det var jo også sådan min far gjorde nemlig ”hvad fanden sker der” siger han så, ”det er 

den her buttkicker” og så begyndte vi eller bare at grine. Hold kæft det er åndssvagt he he he. 

Hvad tænker du om folk som ejer sådan en Earthquake buttkicker? 

Altså hvis vi snakker Earthquake generelt 

Ja! 

Så, det første der falder mig ind det er…. Golf 3, Striben, og Brian. Kender du det? For det er så 

typisk.. ”nej der ikke plads i bagagerummet for der er min Earthquake basser”. Det er sådan lidt, 

men folk der køber det her til deres hjemmebiograf der for jeg et indtryk af at det er mere seriøse 

mennesker. Fordi man kan få rigtig meget andet for de penge den koster. Det er ikke meget meget 

dyr, men alligevel, når folk står og kigger på sådan en subwoofer her med indbygget forstærker og 

alt muligt til 5000, og så ser den her, så vælger de subwooferen, med mindre de ved hvad det er. Så 

der er folk der går op i tingene og det er folk der vil havde den der ekstra overraskelse under filmen. 

Det er folk der vil mærke filmen.  

Folk der vil mærke filmen forklar mig dig? 

Ja, er det ikke det man gerne vil? Man vil gerne føle man står på slagmarken hvis man sidder og ser 

en krigsfilm, øhm, men går jo efter at få det så virkelighedstro og voldsomt som muligt. Stort 

billede voldsom lyd og det hele ryster og brager. Det er jo det der er meningen med det hele. Eller 

kunne jeg lige så godt have beholdt mit 14 tommer billedrørs tv. 

Hvad tænker du om folk der køber den ny? 

Det kan jeg faktisk godt forstå, for der er fandeme ikke mange brugte på markedet, Når folk først 

har fået dem så vil de ikke af med dem, så det er meget svært at finde brugt. 

Hvad tænker du om at du har købt den brugt? 

Jeg er heldig. Jeg fik den jo til under halv pris fordi det var en demo model, så jo jeg synes jeg har 

været heldig. 

I selve brugs situationen vil du sige der er en forskel? 

Nej. Jeg har sparret nogle penge og det er fint nok. Det er jo ikke sådan en dyr sag som sagt, så nej 

oplevelsen gør det ikke anderledes at jeg har sparret nogle penge på den 
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Hvis du var en klub, som du ved, hvad ville du kalde den? 

Brian klubben (hehe). Nej, jeg kunne forestille mig det var sådan en klub der kunne opstå inde på 

bil galleriet, hvor folk de snakker om deres biler og deres tuning og alt muligt og hvor store basser 

de har og hvor mange ruder de har fået til at spring på den måde. Det er ikke noget der hører til i 

Hifi verdenen det her. Det er som sagt en gimmick, og det tror jeg det vil være rigtig lagt tid 

fremover. Jeg tror ikke det bliver hver mands eje. Det er lige skridtet videre, altså det der, og der er 

ikke mange koner der vil gå med til at deres mand installerede sådan noget i sofaen. De ville synes 

det er fuldstændig åndssvagt, hehe, det vil de på den dårlige måde – ikke som min far, men øhh de 

vil synes det er direkte dumt og hvorfor fanden skal sofaen ryste? Du kan godt følge mig, men jeg 

synes bare det er sjovt. 

Så stopper vi med spørgsmålene til de her (gestikulere til billederne)og så holder os til nogle lidt 

mere generelle spørgsmål. Først vil jeg gerne have at du prøver i detaljer at beskrive oplevelsen af 

at købe luksus brands genbrugt frem for nyt. 

1:12:00 Ja, det første det er jo at man sparre en helvedes masse penge. Som jeg sagde før lige så 

snart tingene har været åbnet så er de faldet kraftigt i værdi. Jeg har jo prøvet at sælge ting som jeg 

har fået hjem købt fra nyt af, fået hjem testet i en time og fundet ud af at ”det sku ikke mig”. Sådan 

noget som en Squeezebox, det er sådan en medieafspiller, øhm og altså… bare generelt sådan noget 

som Playstation spil og… ligeså snart du har haft det hjemme og åbent det så er det halv pris, og 

sådan er det bare. Så jo jeg… til hver en tid også når jeg skal havde noget nyt så bliver det også 

brugt. Et hundrede procent. Det kunne aldrig falde mig in at gå ud og købe en ny Onkyo til 26.000 

kroner jeg ikke ville ha’ bagefter - aldrig nogle sinde. 

Den værdi du sætter i brandet (ex. JVC) er der nogle forskel i det du har købt det på 

genbrugsmarkedet frem for nyt? 

Altså hvis vi snakker Onkyo og JVC og Tangent for eksempel de højtalere her. De her to holder 

værdien meget bedre end den her.  

Tangent højtalerne holder ikke værdien? 

Ja, fordi det der og det der (peger på JVC og Onkyo) er meget stort i Hifi kredsene. Det der (peger 

på tangent) er ikke meget stort i Hifi kredsene fordi folk ikke øhm… de sammenligner brandet med 

noget billigt, selvom det er meget dyrt. 

Hvilken værdi ville der så være i at købe brands fra nyt? 

Hvis man har penge til det så færre nok… så fred være med det. Men altså jeg ville ikke… jeg ville 

altså… det ville bare være en dårlig investering. Helt vildt, og det gælder om stort set alt gør det 

ikke? Ja altså hvis du går ud og køber noget nyt i en forretning og du vil sælge det igen 3 uger efter, 

så har du bare tabt rigtig mange penge. Så… der er jo en grund til at den blå avis blev solgt for 3 

milliarder. Så øh det er jo hel sindssygt altså. 
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Når du siger det her med at sælge igen efter 3 uger er det så noget der er typisk for dig med hensyn 

til de her luksus brands? 

Ja det har det jo i hvert fald været, men ikke mere for nu har jeg fundet det jeg godt kan lide. Nu har 

jeg fundet det der passer mig og på niveau og så vil jeg ikke af med det igen. Nu har jeg efterhånden 

prøvet så meget så nu kan jeg sig at det jeg har nu er 10 gange bedre end de andre ting jeg har 

prøvet. Det kan godt være der er 10 andre ting der er bedre, men jeg har ikke prøvet dem endnu og 

ind til videre er jeg tilfreds. 

Med hensyn til selve brugen af brands’ene derhjemme, er det nogen forskel i brugen hvis de var 

købt nye frem for brugte? 

Nej det synes jeg ikke. Jeg bruger dem på samme måde hvis det er det du tænker på. Hvis jeg passer 

mere på hvis det er ny eller ??? nej fordi altså de ting jeg køber det er nogle ting jeg er glad for, øhm 

så om det er brugt eller nyt det er lige meget. Jeg passer sku på mine ting derhjemme. Så nej nej. 

Og oplevelsen? 

Den er fuldstændig den samme. Jeg føler bare jeg har gjort en bedre handel. Det er jo klart. Når det 

er man sidder og kigger i en tilbudsavis og så står der lige pludselig JVC projektor HD350, tilbud til 

19.000 ”aha, der gav jeg kun 10 for 3 uger siden”. Det er jo fedt 

Hvis du kunne prøve at beskrive dine handlinger i forhold til videns-indsamling og videns-delling? 

Altså det første jeg gør når jeg finder ud af at jeg gerne vil havde noget nyt, så går jeg inde og 

skriver det produkt jeg har og så skriver jeg versus og så Googler jeg.   

Versus hvad? 

Lige præcis, hvis jeg har et produkt, min Onkyo 5008, så skriver Onkyo 5008 versus og så trykker 

jeg på Google, så står det versus det ene, versus det andet, versus det tredje. Så kan man sådan 

ligesom få en fornemmelse af… der er jo mange store hifi sider der laver sådan nogle kampe 

mellem de store receivere og de store projektorer og… så hvis man bare skriver det produkt man 

har og skriver versus bagefter, så er det JVC versus Panasonic, JVC versus BenQ, JVC versus sådan 

og sådan, så kommer alle de der forskellige kampe, og så kan man ligesom se hvor har den vundet 

hvor har den tabt. Og så er man ligesom guidet hen af, hvad skal jeg kigge på bagefter. Er der noget 

andet der er værd at kigge på i forhold til. Så det er en meget god tommelfinger regel synes jeg i 

stedet for bare sådan at søge i blinde. Jeg bruger tit review’s og især folks personlige meninger – 

dem der ikke er betalt af de store selskaber, øhh, privat personer. Det er det jeg giver mest for lad 

mig sige det på den måde. 

Ja, fortæl mig lidt om det. 

Ja men altså det øhhh… det er jo ikke nogen hemmelighed at de store hifi hjemmesider såsom øøhh, 

hvad fanden er det nu den hedder, hedder den bare Hifi – det tror jeg sku, sådan et stort blad. Ja, de 

har en hjemmeside og man kan bare se mange af de ting de roser til skyerne det er samtidig de ting 
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de reklamerer for på deres hjemmeside. Det er samtidig de producenter det har købt annoncesider i 

deres blade og lige efter en annonce er der et review af den forstærker eller hvad det nu er hvor de 

roser det helt til skyerne ik’. Og det virker bare så opsat. En privat person for ikke noget ud af at 

rose noget til skyerne som han synes er noget lort. Det er der ikke noget økonomisk i for ham, men 

sådan er det tit med de store sider. Sådan noget som hifi4all der også er en dansk hjemmeside, ham 

der ejer det, en der hedder Mikkel Gihe, man kan tydelig se at han er farvet af hvem han får flest 

penge fra så det… jeg tager ikke sådan noget for gode vare. Så vil jeg hellere gå ind på små lukkede 

forums hvor det er folk har prøvet tingene selv og ikke får noget ud af at reklamere god for et eller 

andet. Fordi så er det deres ærlige mening der kommer. Lige så snart der er penge i det så kan du jo 

få en til at sige at afføring smager godt ik’. 

Hvordan vil du ha det med at anskaffe de brands du aldrig har hørt om før? 

Det ville jeg aldrig nogensinde gøre. Jeg vil altid høre det først (afprøve). Altså som det er nu så er 

der inden for sådan noget som det her (peger), der er 5-6 store navne og så kommer der en masse 

der popper op en gang i mellem ”årh, vi har lavet det helt nye og det er et super fedt produkt”, men 

jeg synes i forvejen der er så mange om buddet og man ved hvad det er. Det kunne aldrig falde mig 

ind at rører noget jeg ikke kendte med en ildtang. Slet ikke når man snakker på det her penge 

niveau. Jeg ville aldrig nogen sinde gå ud og købe en forstærker til 20.000 kroner som jeg aldrig 

nogensinde havde hørt eller hørt om. Det er jo hul i hovedet. Så kan man jo lige så godt give 

pengene til en eller anden polsk håndværker. Altså, det synes jeg ville være… det er der 

forhåbentlig ikke nogen der gør. Fordi alle producenter skriver jo at ”vores produkter er bedst” så 

det er ikke noget jeg hopper på. Altså hvis man snakker om så mange penge så skal jeg ha prøvet 

det først, så og vide hvad det er. 

Hvordan videreformidler du din brand viden? Gør du det overhoved? 

Ja det synes jeg. Det kan ikke undgås på sådan nogle HIFI sider, der er der nogle stædige små 

sataner (hehe), og man kan bare se at det er det samme og det samme de skriver fordi de har deres 

favorit produkt og det er det eneste produkt de har haft, og de synes bare det er det bedste, og man 

bliver så frustreret fordi at jeg har haft samme produkt derudover har jeg også haft 10 andre 

produkter, så jeg har noget at sammenligne med. Men når det er deres første og eneste produkt 

inden for den kategori ik’ så synes jeg ikke de kan tillade sig at.. og sidde og guide andre og sige det 

er det bedste. Det er ligesom… ”hvad bunder du det i?”, ”har du prøvet andet?”, ”nej, men hvorfor 

skulle jeg prøve andet jeg ved det jeg har, er bedst”, ”hvor bor du henne altså?”. Man bliver 

frustreret og man bliver irriteret. 

Hvad giver det så dig at gå ind i de her diskussioner?  

Jamen det… det giver ikke mig noget personligt, men det er synd at der sidder en eller anden lille, 

uvidden dreng og spørger ind til noget og han skal bruge sine dyrt tjente lommepenge på et sæt 

højtalere eller en forstærker, og så bliver han guidet af en fuldstændig tåbelig lille knægt der ikke 

aner hvad han snakker om. Det synes jeg er tarveligt for det første og så synes jeg det er egoistisk. 

Så ligesom for at få fokus ”arh se det jeg har, det er det bedste”, han aner ikke en skid om det så 
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hvorfor få andre ned af den vej også? Jeg synes det er røv latterligt. Hvis man ikke ved noget om 

tingene skal man lukke røven. 

Hvad er det så du tilføjer? 

Jamen så er det jeg går ind og fortæller manden at han er forkert på den, og det vil han så påstå han 

ikke er og så jeg sige ”nåh, men så tager vi min forstærker og tager hjem til dig og så synes jeg at 

tråd-starteren skulle dukke op også, og så kan han jo selv bedømme, og så bliver emnet sådan 

ligesom lukket. Så hører man ikke mere fra ham. Jeg bliver frustreret over folk der… der faktisk 

opfordre andre folk til at spilde deres penge, når jeg ved det ikke passer. Det kan jeg ikke tåle. Jeg 

ville edermamer selv blive skuffet hvis jeg stod med en ordentlig pose penge og så kom hjem med 

et eller andet ærgerligt lort fordi der er en der har rådet mig til det, og så finde ud af at han faktisk 

ikke vidste bedre eller ikke har hørt andet. Man kan ikke lære folk noget hvis man ikke har noget at 

lære ud fra. Jeg ved noget om det her, og hvis jeg ikke ved noget og det emne der bliver omtalt, 

såsom rør-forstærkere, så trykker jeg bare videre, jeg hopper ikke engang ind på emnet, hvorfor 

skulle jeg det. Jeg går ikke ind på en dyrlæge hjemmeside og prøver at fortælle hvordan de skal 

reparere deres kat altså det, så holder man sig jo bare væk. 

Hvad får du ud af at fortælle andre om dine oplevelser? 

Altså fornøjelsen med mit grej? Ja men jeg håber bare på at dem jeg guider få den samme fede 

oplevelse. Altså jeg har tit fået (1:25:11) guidet folk hen på f.eks. højtalere, projektorer og 

forstærkere og de har skrevet til mig bagefter, en personlig besked, ”hold kæft nu sidder jeg og 

hører musik og hvor er det bare fedt. Tusinde tak for hjælpen ” og det er jo en fornøjelse, det er jo 

dejligt. Jeg kan godt lide at se andre folk glade. (1:25:28) især hvis man har hjulpet, ha ha. 

Til sidst vil jeg egentlig gerne have du fortæller lidt om dig selv. Hvem er du og hvad er vigtigt at 

vide om dig? 

Ha ha. Jeg er en flot ung mand på 35 år snart, øhh, der er dejlig gift og har en skøn datter, og en 

pisse irriterende hund. Jeg arbejder som smed. Jeg er uddannet [… ]smed og går på arbejde og 

kommer hjem og så står den ellers i træningen tegn. Jeg træner noget kamp sport, noget Kafmagare, 

noget MMA, hvis det siger dig noget? 

Ikke meget nej. 

Jamen, på med handsker og tandbeskytter og så hyg jer drenge… inde i buret. 

Det lyder farligt. 

Ja, men det er sku skide skægt. Man får nogle knubs, men sådan er det. Så det er sådan jeg 

afreagere, øhh, jeg har et lidt voldsomt temperament, men det hjælper på det. Eller er det bare 

hjemmebiografen, familien og hunden, og så snakker jeg meget med min søster og er tit ude hos 

mine forældre. Vi har et godt sammenhold i min mores familie. 

Hvilket område kommer du fra? 
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Jeg er født og opvokset i nordvest. Nørrebronx, og der flyttet vi så fra omkring 13 års alderen, så 

flyttede vi til Rødovre og så gik det helt galt. 

Nåh? 

[…] 

Nu kan jeg se (referer til billederne han har taget med) du har købe en hel del luksus brands på 

genbrugsmarkedet, øh, er det noget du har planer om at fortsætte med? 

Ja, hele mit liv. 100 procent ha ha. Ja, men jeg er jo for gammel til at det bare er en fase jo ik’. 

Altså, det er jo …. Jeg elsker jo og… som jeg sagde at tage tidligt fri fra arbejde og lige kalibrere 

anlægget og sætte mig ned og se en film når der er helt stille. Så jo, jeg vil fortsætte med det i hvert 

fald inde for det her område (referer til Hifi), men jeg tror også… jeg kigger dagligt på den blå avis, 

dagligt, og det er lige meget hvad jeg skal bruge altså. Tøj og sådan noget det køber jeg ikke brugt, 

men øh alt andet kigger jeg efter brugt. Hvis vi skal havde nye møbler eller et nyt bord… alle sådan 

nogle ting, fordi der er rigtig mange penge at sparre. 

Har du købt luksusvare som for eksemplet designer bord? 

Nej, men jeg har købt en masse guld på den blå. Så.. Jeg har haft en kæmpe guldkæde på 600 gram 

med sådan et supermand tegn. 

Okay? 

Så, jeg har jo været den der type 

Hvad var pointen i det? Var det sådan en dyr satan? 

Ja der var da guld for halvandet hundrede tusinde i sådan en. […] Sådan skulle man se ud, så det 

havde jeg også da jeg mødte min kone. 

Nåårh, men det havde du også købt på genbrugsmarkedet? 

Ja ja guld? Ja ja er du sindssyg DBA har sin hel egen guld side eller faktisk mange sider hvor folk 

sælger deres guld og smykker. Så jo det har jeg købt meget af. Jeg har købt dyre ure og alt sådan 

noget. 

Hvad gav det dig at købe de ting? 

’Street cred’… nu flere penge man havde på jo rigere var man jo ha ha ha. Man kan jo ikke se at 

folk har hundredetusinde i pungen, men man kan se om de har hundredetusinde om halsen jo. Så det 

var ligesom… det var bare gamet dengang. Så store guldkæder og smart i byen og tænde smøger 

med hundredekrone sedler. Det var bare… så var man bare sej ha ha. 

Ja selvfølgelig grin. Ja, men så kan man jo også vælge at bruge sine penge anderledes (peger på 

billederne). 
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Ja, lige præcis. 

Godt, jamen så tror jeg vi stopper her. 

2nd. Interview – Britt 

Fortæl mig lidt om oplevelsen af at skulle tage billederne (peger på luksus brand eksemplerne). 

Da du skrev til mig, der var det sådan at jeg skulle finde nogle ting, og det er klart at jeg gjorde mig 

nogle tanker inden jeg ligesom gik i gang med det fordi jeg var godt klar over det ikke var en bluse 

fra Bilka og det var ikke et kosteskaft og hvad ved jeg, så derfor fandt jeg nogle specifikke ting hvor 

jeg virkelig føler jeg har gjort et kup på nettet. Som jeg skrev til dig, nu kan jeg ikke lige huske det 

der… skrev jeg det ikke på papir til dig eller på mail hvor meget…. 

Priserne? 

Ja, priserne og alt det der. Hvor det der designer bord det ville jeg aldrig nogensinde i mit liv gå ud 

og købe for, hvad var det nu… 21.500, og så sagde jeg til mig selv at jeg ville eje det der bord, fordi 

jeg havde set det inde i CASA Shop som jeg synes er en fantastisk forretning, og så gik jeg 

simpelthen i gang på nette først med at søge om man kunne få det nogle andre steder billigere, men 

det var ikke muligt, og så lagde jeg sådan... hvad skal man sige… ind på søgemaskiner på den blå 

avis og på ’Trendsales’ og ’Guloggratis’, hvor alle sådan nogle net-sites hvor man kan få brugte 

varer, og så lige pludselig var der så nogen der havde et til salg på den bål avis, og så var jeg heldig 

at få det for 4000 det er jo mange penge at sparre. Og så er man heller ikke så… fordi… Jeg tænker 

også så er man ikke så øm over det fordi man ikke har givet så meget for det. Så hvis børnene skulle 

ødelægge det, den gang der var de små, så fik man ikke ondt i maven over det. Så det var det og så 

var det tasken. Det var faktisk også én jeg kender igennem nettet som altid har købt varer igennem 

mig igennem Trendsales, fordi jeg har solgt rigtig meget igennem der, som altid har købt en masse 

nye varer jeg har haft, og hende kendte jeg så, og ved at hun er sådan en dame der har rigtig mange 

penge, og så kom vi til at snakke om det en dag, og så sagde jeg at jeg godt kunne tænke mig sådan 

en Louis Vitton taske, men jeg nægtede at give så meget for den. Jeg har en min kæreste har købt til 

mig den kan du få for, ja hvad gav jeg, 4500 tror jeg gav for den, og så kom den ind i husstanden.  

Så kan vi jo passende gå videre til mit næste spørgsmål. Det er jo de her billeder du har valgt og 

jeg ville egentlig gerne have du ser lidt bort fra dem lige nu og fortæller mig hvad du forstå ved 

ordet brand sådan generelt. 

Der er ting som er dyre som har en… faktisk vil jeg også sige… altså hvis vi ser på det brugte 

markedet, har en høj brugt værdi. Det kan være ting som for eksempel en Fiat 500, den bliver 

genproduceret, det er sådan noget jeg forbinder med brand, altså man, men kvalitets ting som regel. 

Når du siger kvalitet hvad tænker du så på? 

Dyre dyre ting som også har en god brugt værdi altså øhhh, altså hvor pris og kvalitet følges ad kan 

man sige det? Ja det kan man godt. 

Hvad mener du firmaer bruger brands til? 
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For selvfølgelig at tjene mest mulig penge. Firmaerne finder et eller andet… altså genproducere 

ting… altså det er lidt svært at svare på synes jeg. 

Så går vi tilbage hertil (peger på billederne). Først vil jeg gerne have du vælger det første brand vi 

skal snakke om og det brand du vælger skal være det du synes siger mest om dig selv.  

Af de ting der? 

Ja. 

Hmmm. Det gør de alle sammen, men hvis jeg skal vælge et mest, så er det blusen selvfølgelig. 

Så er den vi holder fokus på med de næste spørgsmål jeg stiller. Vil du ikke prøve at beskrive en 

oplevelse du har haft med dette brand? 

Jo, det er altid når jeg har tøj på, på arbejde, og jeg har sådan noget som den på, som eksempel, så 

kommer folk altid hen og siger hvor er den flot den bluse du har på og hvor har du købt den, og det 

har en kæmpe, øhh, hvad skal man sige reklame værdi for… altså tit og ofte fordi at jeg har meget 

af sådan noget tøj fordi jeg finder på at købe det brugt så har jeg råd til at købe en masse forskelligt 

farverigt tøj. Så det har i den grad en værdi at folk de bemærker… tøjet. 

Hvad gør det ved dig at de bemærker det? 

Det er da fint. Det er da fedt når folk de siger at man er smart i tøjet og at man går i noget pænt tøj. 

Det er da okay. 

Hvad er historien bag købet? 

Hmm, jamen det er ikke andet end, jeg synes, jeg elsker farven grøn og jeg elsker det der mærke 

der, og jeg synes det er alt for dyrt i forretningerne at købe til fuld pris. Og man kan få rigtig meget 

fint af det brugt og så er det sådan at når jeg ikke gider det mere så sætter jeg det selv til salg, så jeg 

har tit og ofte nærmest en nul værdi på at købe sådan en trøje der, fordi jeg er god til at finde det til 

de rigtige priser brugt og så bruger jeg det i et års tid og så gider jeg det ikke mere og så sætter jeg 

det til salg og for det… tabe måske 100-200 kroner, så det er faktisk billigere en at gå i Føtex eller 

en H&M forretning end at købe et stykke tøj. 

Nu siger du to ting som jeg er interesseret i. Først og fremmest, du siger du elsker det her mærke. 

Det vil jeg gerne have du fortæller mig lidt mere om. 

Jamen det er fordi det er specielt og anderledes og det er klart at tøj der har en øhhh, altså der har en 

dyr klasse det handler ikke for mig om sådan set snobberi. Fordi der er masser af meget dyrt tøj jeg 

ikke kan fordrage, men jeg synes tit og ofte at de der meget dyre mærker det er ikke sådan noget 

alle andre går i og jeg kan godt lide at gå i noget tøj som ingen andre har. Altså hvor de lige som 

bliver inspireret af det og så ”hold da op kan man sætte det sammen” så derfor betyder tøj meget for 

mig, det har det altid gjort. 

Du snakker om det er med inspiration, vil du forklare mig lidt om det? 
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Hvad tænker du på? I for hold til andre? 

Ja, du siger at folk bliver inspirerede af det. 

Ja men det er fordi jeg vælger nogle ’styles’ som folk ikke har set før fordi du kan ikke købe sådan 

en der (peger på billedet) for eksempel som stangvare oppe i Netto eller i Føtex eller hvor man nu 

køber tøj. Det er ikke sådan nogle stangvarer. 

Den anden ting jeg tænkte på er at du snakkede om at du sælger det videre. Vil du ikke fortælle mig 

lidt om hvorfor du gør det og hvad det betyder for dig? 

Jamen det gør det jo fordi så får jeg penge til noget nyt tøj, og det er jo rigtig smart, hvad skal man 

sige, og nærmest ha’ nul… nul procent i… altså det er jo død smart at man kan gå rundt i det 

allerdyreste tøj og så faktisk ikke nærmest havde udgifter på det, fordi man vælge at købe det brugt. 

Det synes jeg er klogt (tihi). 

Hvordan hænger det så sammen med at det er et luksus mærke du sælger? 

Det er fordi jeg synes de er… nåh men det hænger sammen med at luksus mærker har en høj værdi. 

Hvis du øhh hvis du for eksempel køber en bluse i H&M eller Føtex, Vero Moda de der… hvad 

skal man sige den billigste del af markedet, det kan du ikke få noget for brugt. Men øhh der er 

ligesom en eller anden buffer på det der luksus tøj, så det betyder at øhm, hvad skal man sige, at når 

først den har taget skrællet en gang så holder den faktisk tit prisen på bestemte mærker, og det er 

især på sådan noget som det der Odd Molly. Det holder brugt prisen hvis du forstår hvad jeg mener. 

Ja, hvorfor tror du det gør det? 

Fordi det er meget populært og det er særligt, og det findes ikke så meget af det kan man sige, men 

øhm, så det er ikke så tit til salg brugt, og så er det sådan på den måde meget populært, også fordi 

man kan sparre en del ved at man så bare køber det brugt. Vi bytter også tit inde på nettet … hvor vi 

sådan bytter ’styles’ ik! (smiler). Fordi man bliver træt af den der, så vil man gerne havde en lilla, så 

søger man efter det og så bytter man (fnis). 

Så kan vi jo snakke lidt om din inspiration til købet. Hvad inspirerede dig til at købe det? 

Det sagde jeg før det er fordi den er grøn og så er det fordi jeg synes det er vildt fedt tøj det der. 

Fordi det er så specielt ik’. 

Oplever du at brandet Odd Molly udtrykker noget specifikt? 

Nej, ja, det er lidt det samme som jeg sagde før med at det er sådan meget specielt at kigge på og ja 

selvfølgelig… ej jeg ved ikke… altså for mig er det ikke fordi jeg skal ose af at jeg har mange 

penge eller sådan noget, men jeg synes bare det er fedt at være sådan lidt anderledes. Ja det tror jeg. 

Det er lidt anderledes end det der alle går med.  

Fortæl mig din oplevelse af hvordan brandet her beriget dig? 
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Arh, men det er jo lidt det samme ikke, at de laver nogle fede styles og der er også noget der er vildt 

grimt, men øhh det de laver er gennemtænkt og rigtig flot. Det er klart… og så er det også godt til 

alle kurver hvis man kan sige det sådan. 

Hvad betyder det for dig at det er flot og passer til din type? 

Det er igen det samme som jeg sagde før at folk de synes det pænt og man ser smart ud, og det er 

sjovt nok også i kræft af mit job i hjemmeplejen at jeg kan opleve ældre mennesker der… faktisk 

har jeg oplevet flere gange at de klapper i deres hænder fordi de synes jeg er så fantastisk klædt på 

og spørger om jeg skal til fest. Ikke fordi det nødvendigvis er noget jeg synes der er specielt særligt, 

men jeg kan finde på at tage et tyl-skørt på, på arbejde, og så nogle fede støvler og så… altså noget 

jeg har købt inde på nettet for eksempel og så komme i det de aldrig har set det synes de er helt 

fantastisk, at se sådan en ballerina komme ind af døren. Altså, det er sådan jeg er og det og det er jo 

også sådan noget det tøj fortæller. Jeg er sådan lidt anderledes ik’. 

Hvordan er det her brand anderledes far andre lignende brands? 

Det er mere nede på jorden det her.  

Nede på jorden? 

Det er ikke så klassisk eller hvad man siger. Det er måske lidt hippieagtigt noget af det. Jamen eller 

sådan øhhh…. Det er specielt, anderledes. Det er ikke sådan, hvad skal man sige, en blazer en top. 

Det er meget sådan farverigt og glad i stilen ik’. 

Nu har du fortalt mig om de gamle der klappede i hænderne. Har du haft nogen andre 

ekstraordinær oplevelser med Odd Molly? 

13:24 Det har tit været… ofte været hver gang jeg har noget af deres tøj på, fordi jeg har meget af 

det kan man sige, så er det at folk bemærker, bestemt i den grad, når jeg har det på fordi de synes 

det er flot. 

Du får mange reaktioner, men er der nogen der reagerer på at du køber det genbrugt? 

Det ved folk ikke. Ikke fordi at jeg holder det hemmeligt, selvfølgelig ved mine tætte veninder det, 

men jeg går ikke og fortæller, sådan set folk oppe på mit arbejde, eller kollegaer øhh, eller 

samarbejdspartnere eller hvem det end måtte være, jeg går og køber det brugt. Det er ikke fordi jeg 

skammer mig over det jeg synes det er totalt genialt, men det er bare så besværligt at forklare fordi 

det… du skal vide så mange ting. Du skal simpelt have noget erfaring inde for der her før at… Det 

er ikke noget der kommer til dig på en dag at lærer sådan noget. 

Har det at det er genbrugt nogen indflydelse på din brug af mærkerne? 

Overhovedet ikke. Nej, altså som jeg indledte med at sige så har jeg fint råd til at gå ud og købe det 

i forretningerne os, men det er bare… altså det her det er meget øhh, det er meget mere genialt. 

Sådan er det. 
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Hvis vi nu forestiller os at du var i en klub hvor i havde det tilfælles at I køber Odd Molly på 

genbrugsmarkedet hvilke karakteristika eller ord vil du give jeres gruppe? 

Hippie mødre. 

Hvorfor vælger du det ord? 

Fordi det er meget specielt tøj. Hippieagtigt. Det er sådan meget anderledes. 

Så synes jeg vi skal gå videre til det næste billede. Jeg skal så hører dig hvilket et af disse brands 

har du mest lyst til at fortælle om nu? 

 Hmm, det kan være Vipp spanden. 

Fortæl mig om en oplevelse med den. 

Det er nøjagtigt det samme. Det er spild af penge at gå ud og købe den til 2200 når man kan få den 

til 500 brugt eller næsten som ny på nettet. Det er sådan set det altså. 

Hvad er historien bag det brand og at du valgte at købe det? 

Det synes jeg er total klassisk og det er total flot. Så det er bare en klasse bedre end alt det andet. 

Den er genial altså. Jeg opdagede den engang hos tandlægen og så tænkte jeg at sådan en der den er 

da vildt genial. Eller så… hold da op fandt jeg ud af at der jo virkelig… der er rigtig mange der har 

de der. De er vildt dyre og det må… der er lidt stil over den ik’. 

Stil, hvad tænker du på? 

Jamen altså kvalitet. Den oser af… altså den er… altså når du jokker på den så er den god og… 

altså den er bare… alt er kvalitet på den. Vi har prøvet mange af de der toiletspande og det har 

simpelthen været… altså de går i stykker og så går låget skævt og… altså det… pris og kvalitet 

følges ad i den der sammenhæng med det.  

Nu fortalte du det her med at du oplevede den hos tandlægen, var det det der inspirerede dig eller? 

Ja det var det faktisk. 

Så vil jeg gerne have du prøver at fortælle mig hvad Vipp brandet udtrykker. 

Kvalitet også altså… ja. Ja altså en god kvalitet. Alt det de laver er godt synes jeg. Det er designet 

flot der er brugt tid bag… eller hvad kan man sige. Der er mange tanker bag deres design tror jeg, 

fordi eller kan man ikke bare opfinde sådan noget der er så øhhh, altså der er så genialt. 

Hvad betyder det for dig at de har lagt tanker bag designet og funktionen? 

Jamen det er da, det er da klart fint for det gør jo at den er udviklet ekstraordinært, og det er nok 

også der for, eller det er jo derfor tingene er så dyre. Der er jo fordi altså… man har gennemtænkt 

de her ting engang og så siddet og udviklet og sådan noget, og det har jo også kostet tid sved og 
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tåre, og selvfølgelig skal man jo også hvis man udvikler så genialt et produkt, så skal man jo 

selvfølgelig også have lov til at tage det for det der er rimeligt, så det er ikke fordi at jeg sådan 

synes at det ikke er rimeligt at betal 2200, men hvis man kan få den magen til til næsten ny, så vil 

jeg hellere det (grin). 

Alle de kvaliteter du nu har snakket om hvad gør de ved dig, hvilke følelser får det op i dig? 

Jamen det… jeg har sådan set ikke de store følelser for den der spand. Jeg synes bare den er genial. 

Den er praktisk og funktionel for mit… for det jeg skal bruge den til, og så synes jeg også at den 

passe pænt, altså det er sådan til vores badeværelse ik! fordi jeg godt kan lide at det sådan er lidt 

trendy eller hvad man kan sige, at det er lidt moderne at se på. Den er jo meget klassisk og moderne 

for mig, fordi det er sådan en der har været der igennem mange år åbenbart. 

Nu siger du klassisk, kan du forklare mig lidt om det? 

Det er et design som åbenbart, altså jeg har læst om den spand og det viser sig at det er en eller 

anden tandlæge det har opfundet den fordi man skulle kunne jogge på den uden at blive nasset på 

fignerne og sådan noget, så man ikke havde for mange bakterier frem og tilbage. Så øhh, og så har 

den været opfundet i mange år. Så altså det… det er virkelig en der har været på markedet i mange 

år ik’. 

Og så siger du at de også er moderne? 

 Ja, det synes jeg, men det er jo ikke alle der synes det. Jeg synes i den grad den er moderne. 

Har du hørt nogle sige noget andet? 

Ja, de synes den er grim… (20:06) massere. Der er mange af min kollegaer der synes den er herre 

grim, men det… det jo folks eget valg. Sådan er det jo også med biler. Der er jo massere af 

mennesker der synes en bil er sej og så er der nogen der synes en anden bil er sej. 

Hvad er dit forhold til at nogle reagerer sådan? 

Det er jeg da ligeglad med… fuldstændig. Jeg er ikke styret af andres mening. Nej det er jeg ikke. 

På hvilken måde har den beriget dig? 

 At den er genial. Altså, den er funktionel til det jeg skal bruge den til og den er præcis som jeg 

havde forventet… som jeg havde gættet mig til den var. 

Og i forhold til andre lignende… 

Lignende plastik ting som man har købt en million af.. 

…hvordan synes du så den er anderledes? 

Bedre kvalitet. 
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Fortæl om nogle ekstraordinære oplevelser du har haft med den? 

Ikke nogen specielt, næh. 

Hvad er din opfattelse af folk som ejer eller bruger det brand, Vipp? 

Jamen det er folk der tænker på… hvad skal man sige… på det skal være praktisk og funktionelt 

fordi det er den…. 

Er det andre ting? 

Nej. Det er ikke snobberi med den der heller fordi at den er så praktisk, så det er typisk.. hvad skal 

man sige … sådan moderne hjem, og så er det tandlæger, og det er Magasin, Illum, flotte butikker 

og lægepraksis og… så det er folk der ved hvad de køber, kan man sige, og får god kvalitet, 

funktionel kvalitet for penegene. 

Hvad betyder så for dig at du også ejer det? 

Det er genialt. Det er praktisk. Får jeg noget der endelig virker... 

Noget der endelig virker? 

Ja, og noget man så også selv synes er pænt, som jeg også sagde før. 

Ja, så synes jeg vi skal gå til sidste runde med billederne, og nu vil jeg gerne have du vælger det 

brand som du synes mindst om.   

Det er dem der (peger med det samme på Georg Jensen). 

Så må du gerne fortælle mig om dine oplevelser med og tanker om Georg Jensen.  

Jamen det er igen det der med at sparre penge. Det er jo alt for dyrt de der smykker fra ny af. 

Øreringene ligger på en 1500 og de der armbånd ligger på 4000- 5000 ik! og halskæden 15-16-1700 

ik! Altså, jeg kan ikke helt huske hvad jeg gav for det der. Det tror jeg heller ikke jeg skrev, eller 

også har jeg sjusset mig frem til det. Det er bare fordi jeg synes sådan set de er fine, men ej jeg tror 

ikke jeg bruger dem alligevel så meget vel. 

Nej! Fortæl mig om det? 

Jamen øhh jeg har givet dem til Ida, min datter, så hun har fået dem. 

Hvorfor bruger du dem ikke så meget? 

Jamen æhh, jeg synes ikke de var helt så pæne som jeg havde… altså som jeg gik og troede de var, 

men jeg synes alligevel heller ikke… jeg har fundet dem så billigt på nettet så jeg tænkte ”eeeej 

dem går jeg ikke af med”, fordi det var sådan set egentlig fordi min mormor hun havde dem 

dengang hun levede ik!. Og så synes jeg… så kunne jeg godt tænke mig sådan nogle der, fordi jeg 
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kom i tanke om de der øreringe, fordi jeg så nogle billeder af hende, og så øhh og så købte jeg dem 

så det var… 

Du så nogen billeder af din mormor? 

Mormor ja, og så havde hun de der øreringe, og så tænkte jeg ej… Det var bare fordi vi sad og 

kiggede billeder mig og pigerne, og så sad vi og gloede, og så så vi nogle billeder af hende og så 

havde hun de der på (peger på Georg Jensen øreringene), altså hun havde sådan nogle klipse 

dengang ik! Og så du ved… jeg havde ikke set dem før den gang og så tror jeg, jeg spurgte min 

moster hvad det var for nogle øreringe, og så fortalte hun mig at det var Georg Jensen marguerit 

øreringene, og så gik jeg jo på nettet som jeg plejer og skulle finde ud af hvad tingene kostede fra 

ny af og fandt ud af hvad brugt… altså når det er sådan nogle dyre ting der, så er det automatisk for 

mig at gå ind at finde ud af hvad jeg kan få det for brugt, fordi tit og ofte så behøver det ikke at 

være brugt man køber. Det kan også være fejlkøb men kan sparre en masse penge ved at købe på 

nettet. 

Så hvilke følelser kom der frem da du sad der og kiggede på billedet? 

Ja, det er da klart altså. Vi savner min mormor helt vildt selvfølgelig og så var det selvfølgelig 

skægt at have noget som hun også havde haft, men jeg synes så ikke helt det var så.. det passede 

ikke rigtig til mig. jeg synes det var for… det ved jeg ikke. Ida er meget glad for det. 

Ja, fortæl mig lidt om det. 

Hun synes de er fantastiske. Hun bruger det faktisk hver dag næsten, så hun har bare overtaget det, 

og det er fint for mig, og hun bruger det næsten faktisk hver dag… ikke det hele, men det meste af 

det. Og nu skal hun jo konfirmeres til stor bede dag og så skal hun selvfølgelig have det på. Det går 

hun meget op i ja, det skal hun ha’ på, så det er fint for mig. 

Det går hun op i? 

Ja, det er faktisk så fint at hun har overtaget det, så øhm… så det er sådan at jeg rent faktisk har 

været inde specifikt og søge efter noget som på et tidspunkt blev brandet fordi de kun fandtes i 

sådan en… jeg kan ikke huske hvad de kalder det, men hvor der kun er lavet 500 eller speciel øh… 

Ja, lige som med det kongelige porcelæn nummereringssystem? 

Ja, lige netop. Og der havde de lavet sådan et sæt, i hvad var det… lyseblå eller lyserød i marguerit 

øreringene, hvor de så var lyserøde med gul blomst og så øhm en fingerring til også. Og det øhm 

har jeg så besluttet mig for at hun skal have her til sin konfirmation gave fra min farfar, så derfor 

har jeg måtte søge efter det selvfølgelig på nettet, og det er så lykkedes for mig nu at få samlet 

sådan et set der. 

Hvad synes du det brand udtrykker – Georg Jensen? 

Snobberi. 
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Snobberi? Fortæl mig om det. 

Jamen det ved jeg. Det ved jeg ikke…. Det ved jeg ikke, det er lidt for dyrt i forhold til hvad det er 

værd synes jeg, tror jeg. Jamen det er jo noget mærkelig noget at sige, men det tror jeg er sådan jeg 

har det hvis jeg skal sådan sige hvad jeg føler med det. Det er alt for dyrt i forhold til hvad det er. 

Nå du siger det er alt for dyrt for hvad det er, hvad tænker du så på? 

Jamen øh, det er jo bare et par ørering (28:12). Jeg synes det er mange penge at give. Det ved jeg 

ikke så bliver jeg lige nærig der fordi jeg synes ikke det er det værd. 

Så bliver jeg nødt til at spørge, hvad er forskellen mellem den og trøjen? 

Jamen det er noget andet. Jeg ved ikke det udstråler bare noget andet. Det er meget mere specielt 

det der stykke tøj, og det er jo så også købt på en anden måde på brugt prisen ik’ øhhh. Ja…. Det 

giver jo ikke mening, men det er sådan jeg har det (ha ha ha).  

Så kan jeg jo spørge dig, hvis vi nu tager Georg Jensen og et andet smykke brand, hvad er 

forskellen så fra det ene til det andet brand? 

Ja, det er billigere som regel. Det der Kranz & Ziegler, tror jeg det hedder. Det hvor Medina og alle 

de dersens er bag. De laver jo nøjagtigt margueritøreringene som Georg Jensen har, de koster bare 

en tredje del af prisen. Og det er fint, de ser fine ud. Jeg har set dem i virkeligheden. 

Jamen så vil jeg høre dig, med hensyn til, hvilke reaktioner du har fået på det brand? 

 Ikke noget. Nej, fordi der er mange der har det tror jeg. Det er sådan… det er fordi det er sådan lidt 

gammeldags og det er noget vores bedsteforældre har haft… startet med at havde haft og så er det 

på sådan en eller anden måde… Det er ikke noget specielt, det er igen noget mange har. 

Hvad tænker du generelt om folk, som dig selv, der ejer og bruger brandet? 

Nu har jeg bare foræret det til Ida. Det er fint for mig. Jeg tænker ikke noget specielt om dem. Alle 

altså… jeg er af den overbevisning at alle folk må selv om hvad de har lyst til at bruge deres tid og 

penge og fornuft til. Det er ikke noget der kommer mig mindre ved vil jeg sige. Jeg har ingen 

fordomme eller… ligegyldig hvem eller hvad man er, så lider jeg ikke af sådan, hvad skal man sige, 

fordomme overhovedet. 

Nej, men hvad tror du de sætter pris på? 

Det er nok også kvalitet eller det udstråler klasse eller sådan noget måske. Det tror jeg. Det er jo et 

klassisk smykke. 

Så synes jeg vi skal gå videre. Nu holder vi os væk fra billederne og så kommer der nogle lidt mere 

generelle spørgsmål. Dvs. overordnet i forhold til luksus brands købt på genbrugsmarkedet. Prøv i 

detalje at beskrive din oplevelse af genbrugte luksus brands frem for nykøbte. 
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Det er genialt for du sparrer en masse penge. Du kan sparre helt op til 70-80 procent af ny prisen, og 

man kan ommøblere de penge som man sparrer til nogle andre oplevelser, så man kan… man har 

flere muligheder med pengene. 

Fortæl mig lidt om at havde flere muligheder med pengene? 

Ja men øhh hvis du for eksempel ikke tjener så mange penge kan man sige, og du godt kan lide de 

der dyre ting, men du, hvad skal man sige, ikke helt rigtig har råd til det. Der har jeg så, men hvis 

du ikke har det så er det jo en genial mulighed for så stadigvæk at kunne få lov til at få de der ting, 

fordi der er jo ikke noget galt i at der er en der har brugt den… en taske eller et fejlkøb eller hvad 

det end måtte være. Selvfølgelig vil jeg sige at, jeg stiller også nogle krav til.. i forhold til når jeg 

køber brugt, at jeg køber ikke sådan noget der er så slidt og gammelt så jeg ikke selv…. Så vil jeg 

ikke selv gå med det eller. Så der er selvfølgelig en grænse for hvor brugt jeg vil gå. Mig, for mit 

vedkommende ik. 

Nu siger du at du har råd til at købe de her luksus brands. Hvad værdi er der så for dig i at købe 

dem brugt? 

Jeg sparre penge 

Hvad betyder det at du kan sparre penge? 

Så kan jeg bruge dem på min familie, og til andre ting vi gerne vil. Eller også kan man købe dobbelt 

så meget tøj (grin). Dobbelt så mange sko eller hvis man vælger at købe det brugt. Det gør jeg så 

ikke, men på den måde. 

Det med dobbelt så mange ting, fortæl mig lidt om det. 

Jamen øhh, hvis du køber det… altså hvis du køber, hvad skal man sige… Lad os sige du har råd til 

at gå ud og købe en Louis Vuitton taske til 15.000 kroner, så kan du rent faktisk få 3 brugte på 

nettet for den samme pris. Det er jo genialt. 

Hvad for du ud af det? 

Så har du 3 Louis Vuitton tasker, og så kan du skifte alt efter hvad humør du lige er i (grin). Nu er 

det ikke fordi jeg selv har 3 Louis Vuitton tasker, men det var bare sådan lige for at komme med et 

eksempel. 

Så vil jeg gerne hører dig om din oplevelse ved selve brugen af luksus produkterne. Er der nogle 

forskel ved brugen af genbrugte vare frem for nye? 

Næh, fordi jeg går specifikt efter noget som ikke er brugt særlig meget, som jeg sagde lige før. Jeg 

ville ikke købe noget hvor det… man øhm. Inde på nettet der kategorisere man jo det fra nyt, næste 

som nyt, brugt eller slidt, og jeg holder mig væk fra… brugt kan jeg godt købe, men jeg holder mig 

næsten mest til ’som ny’ eller ny, så det er typisk fejlkøb eller folk som har haft det på en eller to 

gange, men hvis der er noget jeg bare må eje, fordi det er en eller anden fed bluse eller noget jeg har 
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selv set som jeg så ser, så kan man godt… så kan den godt være ’brugt’ kan man sige. Så kan jeg 

godt blive nødt til at.. ha ha, hvis det er noget der har nogle år på bagen men man må bare eje den 

der bluse. Det er sådan lidt skørt, fordi der er jo rent faktisk sådan at øhh, at der er sådan lidt kult i 

det der på nettet (peger på Odd Molly), fordi der er nogle gange så bliver det sådan at øhm, for 

eksempel med Odd Molly så er der en eller anden ’style’ som er 3 år gammel, som man selvfølgelig 

ikke kan købe da den var i forretningerne for tre år siden, og så får man sådan et eller andet ’hype’ 

inde på nettet, som går ud på at det er skide populært det der… den der stykke kjole, og så sidder 

man og hisser hinanden op på det der tøj, så kan du faktisk risikere at det bliver det modsatte, så 

bliver det en hel anden effekt, så kan du risikere faktisk at give fire gange så meget som ny prisen 

selvom at det egentlig var brugt prisen man gik efter.   

Fordi der simpelthen er så mange der vil ha’ det? 

Ja, det er lidt skørt, men der jo fordi at nogle af dem er jo aktioner og der for du jo mest muligt for 

dine brugte ting ik! Altså hvis der sådan noget hype omkring det og man gerne vil eje det, så kan 

folk sagtens sidde og hisse hinanden op. Jeg har jo haft solgt noget af pigernes tøj, som åbenbart var 

vildt populært, så jeg har prøvet at få 3000 kroner for en børnejakke, som folk sad og hissede sig op 

over. Jakken var købt for 499 og så blev den bare solgt efter 2 børns brug, så fordi der er et eller 

andet ’hype’ lige omkring lige netop det mærke, og et godt billede der blev taget af det der stykke 

tøj, så sad folk og hissede hinanden helt op over det, så det endte med at jeg fik 3000 kroner for den 

jakke. Det er jo gynger og karruseller, men det er jo ret godt gået hvis man ligefrem kan… det er jo 

lidt skørt ik! 

Var det noget du tænkte over da du købte den at du kunne sælge den? 

Nej, nej. Jo, det er det nogen gange, jeg gør også. 

Fortæl lidt om det. 

Jeg kan sagtens finde på at gå på lager salg og købe for 6-10.000 kroner på en gang, og så køber jeg 

bevidst med, fordi jeg er så erfaren en rotte inden for det her fag at øhh… hvad skal man sige, jeg 

køber det jeg selv skal have og så køber jeg noget ekstra med fordi at jeg er så dygtig, at jeg ved 

hvad for noget man kan tjene lidt penge på, og det lyder lidt skørt når man siger sådan, men så kan 

man tjene nogle håndøre… nogle små ører for det er det jo i virkeligheden. Så meget tjener du ikke 

på det, men så kan man faktisk tjene det man selv har købt ved at investere i det der lille stykke 

lager salg som du så tager med hjem til andre. 

Fortæl mig hvordan luksus brand har en indflydelse her? 

Det har en stor indflydelse, fordi det er det folk går efter på nettet. Det er ikke øhh... det er ikke en 

plastik kande fra Føtex og sådan noget. Det er kun kvalitets ting du faktisk stort set kan købe. 

Selvfølgelig er der unge piger der sælger tøj fra H&M og sådan noget, men det har en meget større, 

hvad skal man sige tabs værdi. 

Nu siger du at du får mere ud af det nå det er luksus brands du sælger. Hvorfor tror du det er? 
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Det er fordi det er mere holdbart i kvaliteten, og så selvfølgelig også fordi at lige som jeg selv gør, 

at jeg køber det fordi der er specielt og særligt, og det har det jo også været da jeg købte det fra nyt 

af kan man sige. Jeg køber jo også nye ting. Det er jo ikke kun brugt jeg køber, og så når jeg går ud 

i en forretning og køber noget nyt så… lad os sige… jamen bare for at tage det der med børnenes 

fodtøj. Jeg køber aldrig brugt fodtøj, men jeg giver mange penge for fodtøj. Jeg køber rigtig dyrt 

fodtøj, og det kan man jo sagtens sælge bagefter brugt, og det er det kun kvalitets fodtøj, kan man 

sige, at folk de går efter. Fordi de ved at det er noget som ikke er… det har en bedre holdbarhed ik! 

Både fodtøj og tøj i det hele taget det har en højere kvalitet. Det er der ikke nogen tvivl om. 

Så vil jeg gå videre til det næste.  Jeg vil gerne bede dig om at prøve at beskrive alle dine 

handlinger på genbrugsmarkedet i forbindelse med videns indsamling og videns deling i forhold til 

luksus brands. 

Det forstå jeg ikke helt hvad du mener? 

Fortæl mig hvordan du finder frem til brands’ne? 

Altså til mærkerne på nette? 

Ja! 

Der går jeg bare ind på ’Trendsales’ eller den blå avis og så søger jeg på navnet. 

Nu siger du navnet?? er det så specifikt? 

Ja altså nogle gange hvis jeg sidder og keder mig lidt så kan jeg gå ind og skrive, for eksempel 

Louis Vuitton eller Gucci eller Georg Jensen eller hvad jeg sådan lige har lyst til eller hvad jeg lige 

har fået ind i min hjerne, og så går jeg lige ind og kigger. Der er noget jeg sådan specifikt kigger 

efter kan man sige en gang imellem, hvor hvis der er et eller andet, så holder jeg sådan øje hvad jeg 

lige har tid til ik! Og så går jeg direkte ind og søger på søgemaskinerne hvad der er. Så er det jo 

lavet så snart nu at man kan gå ind i specifikke størrelser so man ikke skal sidde og spilde tid på at. 

Altså sådan lidt ligesom hvis du laver en jobannonce så for du svar på det du efterspørger. Så det er 

blevet meget nemmere. 

Videre formidler du nogensinde noget om de brands - altså snakker du om de luksus brand du har 

købt på genbrugsmarkedet? 

Ja ja, til mine veninder og sådan noget, men ikke øhh. Jeg synes det er lidt for kompliceret at skulle 

forklare, men det er jo fordi de kender mig over et langt liv og vi kender hinanden og ved hvad 

hinanden render og laver og sådan noget, men det er sådan lidt for besværligt hvis man ikke har tid 

og side og lytte på hinanden, fordi det er altså ikke bare noget du gør. Det er noget som jeg har gjort 

igennem mange… ja det startede da jeg fik pigerne ik! Da jeg gik på barsel eller fik Ida da fandt jeg 

ud af der var sådan et brugt markedet, fordi jeg jo købte ret dyrt tøj til pigerne fordi jeg synes det 

var super smart og fedt. 

Hvor gammel er Ida? 
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Hun er 14. så det var da jeg gik hjemme med hende at det startede, og så øhh, ja så var det sådan 

noget… dengang var det jo slet ikke så udbredt. Der var Trendsales slet ikke opfundet, så det var 

sådan en lille sjov side jeg startede på og så blev Trendsales så opfundet og de har jo… hold nu 

kæft… fordi man jo betaler til dem for hver en handel man gør derinde på deres side. Så de tjener jo 

kassen på det der. Der er jo et kæmpe markedet for det. 

Hvad fortæller du så om de mærker du har købt derinde? 

Nu har jeg jo erfaring, så jeg har veninder der specifik spørger mig og jeg ikke lige kan skaffe et 

eller andet og så gør jeg det. 

Fortæl mig lidt om det. 

Men det er hvis der… for eksempel er en der mangler et eller andet specifikt så kan jeg finde det til 

den rigtige pris. Altså, og de er også ligeglade med at det er brugt en gang eller altså… det 

specifikke… det er som regel også altid luksus brand som du kalder… altså kvalitets vare ik! 

Anbefaler du nogen sinde de brand du slev køber 

Ja selvfølgelig, men jeg hjælper som regel. Det er som regel mig der overtager det og gør det for 

dem fordi at øhh de ikke har den samme erfaring, og den samme viden omkring det. Man der er 

faktisk to af mine veninder, og det er så en af dem at jeg ville spørge om du også kan tale med, som 

også faktisk kan det. Det samme som mig. eller kan det, det lyder så specielt, men det er ikke bare 

lige fordi man kan sige min Ida, hun er jo lige blevet 14 år, og hun har også fået lov til at prøve det 

nu inde på nettet. Vi har oprettet en profil hvor jeg selvfølgelig holder øje med hende og de her ting, 

så hun har fået lov at prøve at sælge på Trendsales fordi hun jo også har nogle ting der har høj værdi 

ik! Og det fungere rigtig fint. Det er bare lidt på et andet plan. Det er sådan som jeg sagde til dig. 

Det er sådan en bluse til en 50’er og sådan noget Vero Moda bluse og Gine Trico og hvad det eller 

måtte være. Men det synes jeg er fint. Det synes jeg er super godt at hun kan lære det, og hun er 

også selv købt noget brugt faktisk, så jeg har faktisk kan man sige… de har jo lært af det, børnene. 

Og de er da også fuldstændig ligeglade om det er brugt eller… hun har lige her for en uge siden 

købt et par, sådan et af de der New Balance sko. Det er også sådan nogle ret dyre nogle, og dem 

havde hun selv fundet inde på nette brug en gang ik! Slået til og købt dem. Det er jo genialt. 

Godt, så er det sidste jeg bare skal hører dig om er om du ikke vil fortælle lidt om dig selv. Hvem er 

du og hvad er vigtigt at vide om dig? 

Hvad mener du? 

Hvem er du og hvad er vigtigt at vide om dig? Det er helt op til dig at fortælle hvad du vil. 

Ej det er sådan lidt grænseoverskridende synes jeg ved sku ikke lige hvad jeg skal sige (smil). Altså, 

jeg hedder Britt og jeg er 37 år og bor her i Herlev kommune og har arbejdet i hjemmeplejen i hvad 

19 år, og er vildt glad for mit arbejde så ved du jo også at jeg bruger en masse tid på pigerne eller på 

mine børns skøjtesport, og laver en masse frivilligt arbejde. Så er jeg generelt sådan meget 

hjælpsom person, og giver mig tit tid til alt muligt og hjælpe andre, og være der for andre kan man 
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sige. Netop også i forbindelse med alt det her med at jeg hjælper veninder hvis de… hvis jeg kan 

hjælpe dem med at sparre nogle penge så er jeg den første der træder til og gør noget ik! 

Fortæl mig lidt om det. 

Det er jo noget om hvordan man er som menneske i forhold til at øhh hvad jeg også slev forventer 

af veninder eller hvad skal man sige mennesker jeg omgås. Jeg kan godt lide at de også selv er 

ligesom mig at de sådan sætter… at de har empati for andre mennesker og sætter pris på nærvær og 

sådan nogle ting eller hvad skal man sige. 

Har du været andre steder end på Trendsales, for eksempel i genbrugsbutikker? 

Ja ja. Det har jeg. Men altså det… nu har vi jo snakket om genbrug i dag. I virkeligheden er jeg 

måske det man kalder en rigtig købmand på rigtig mange måder fordi, som jeg sagde til dig, så kan 

jeg gå på lagersalg og jeg kan udvælge, det kunne jeg engang, det ikke noget jeg bruger så meget tid 

på mere, men der kunne jeg gå specifikt ind og udvælge hvad skal man sige ting at købe med sådan 

så jeg næsten havde et lille overskud. Ikke fordi det var så meget, men så du tjente lidt. 

Så tror jeg vi holder der. Så er vi faktisk færdig.  

Det er bare i orden. 

3rd. Interview- Claes 

Vis starte med nogle generelle spørgsmål som jeg sagde. Du har taget nogle billeder. Fortæl mig 

lige hurtigt om opgaven. Hvordan gik det? 

Med at tage billederne? Det gik fint… 

Fortæl! 

Haha. Jeg tog billeder af de ting som for mig er luksusting. Pionere fjernsyn og stor Maranz 

forstærker og XTZ suround sound. Så det synes jeg… for mig er det luksus.  

Så skal jeg høre dig, sådan generelt hvad forstår du ved ordet brand? 

Jamen brand… før jeg synes man kan kalde det et brand så skal det være noget der ligger i folks 

bevidsthed, at hvis jeg siger ”nævn fire brands af tøj” så… altså det skal være nogle folk de kender. 

Sådan nogle der virkelig er genkendelige, så Prosonic er ikke så meget et brand, men hvis jeg siger 

Samsung så vil alle vide hvad jeg snakker om. Så det skal være genkendeligt og noget der ligesom 

har… ligger i… ja (grin). 

Er der andet? 

Altså hvis det skal være noget brand før at det ligesom… ja før det får værdi som brand så skal det 

være en eller anden form for luksus – så skal der være noget godt ved det fordi ellers så er det bare 

et mærke, altså for mig. 

Når du siger et eller andet godt ved det? 
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Jamen altså så kan det være sådan en hel budget æble juice frem for Rynkebys absolut større til fire 

gange prisen, så er det sådan et brand eller en Prosonic fladskærm mod en Pioneres  fladskærm. Så 

er mærket… altså fra et brand til bare et mærke. 

Hvad mener du brands bliver brugt til? 

Jamen øhh for folk… for at få folk til at identificere sig med det. Øhm og så er der jo en eller 

anden… kan du prøve at uddybe det lidt. 

Jamen du siger bare det du har lyst til. 

Altså hvad det bliver brugt til? 

 Ja, du siger noget med at folk de kan identificeres sig… 

Ja men folk de har jo en eller anden… nogle går jo kun i Gucci tøj så at de identificere sig med det 

her mærke og bliver en stor reklamesøjle for det. Nogle vil kun have Samsung fjernsyn og… hvad 

fanden var spørgsmålet?? (Grin) 

Det var bare det her med hvad de blev brugt til og du nævner det her med at identificere sig. Fra 

firmaets side, hvorfor tror du det er vigtig for firmaet? 

Jamen fordi at det er… så snart det har et meget etableret brand, så begynder folk der ikke har noget 

som helts med det her firma at gøre at forsvare det firma, fordi at de føler at de har identificeret sig 

med det. Så hvis jeg har en Samsung telefon og snakker med en der har en Apple telefon og jeg 

siger min Samsung den er meget bedre så begynder han at forsvarere ”nej nej nej, Apple det er 

meget bedre, du skal høre ham her og ham her og sådan og sådan og sådan”, så man begynder og 

forsvare et firma som man lægger penge hos som ikke giver noget til en. Altså, det er sådan lidt… 

at firmaet rent faktisk får forbrugerne til at være reklamesøjler for dem. 

Hvad tænker du om det? 

Det ved jeg ikke. Jeg synes det er lidt underligt. Altså, det er også noget man slev gør så øhm… 

Fortæl mig lidt om det. 

Jamen jeg har det med at forsvare androidstyresystemet over for et Apple produkt fordi jeg synes 

det øøh rammer meget breder og har langt flere muligheder. Så derfor svare jeg egentlig android 

selvom jeg kunne være røv ligeglad med hvad den næste har. Fordi der jo sådan set bare et produkt 

jeg køber og bruger. Jeg er jo ligeglad med hvad den anden køber og bruger i og for sig. 

Hvorfor tror du så du gør det? 

Fordi man ligesom identificere sig med at det her det er vigtigt for mig, og når det er noget der 

ligesom er noget man har i hverdagen hele tiden som en telefon, så begynder man bare at ligesom 

sige at det jeg har det er bedre end dit. Det er sådan lidt min far er stærkere end din far. Det går bare 

igen uanset om det er bilmærker, tøjmærker eller Hifi eller hvad det er. 
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Du siger at du identificere dig selv med brandet, kan du forklare det lidt… 

Altså, jeg vil ikke sige jeg ryger så meget i den kategori. Mit der er… med mobiler der er det bare 

Android, jeg er lidt ligeglad om der står LG, Samsung eller WauwRaider på, men ved Apple fans 

der ser man ligesom tit at de identificere sig fuldstændig med at de skal ha’ en Apple MacBook, de 

skal have en Apple iPad, de skal ha’ en Apple iPhone de skal ha’… alt skal simpelthen være Apple 

fordi det er det nye. Det er det der er det populære og det er det der er i og åh så godt. Så folk har 

det ligesom med at virkelig at kører i den retning, og så ved jeg ikke jeg har ikke så meget erfaring 

med at folk med tøj udover Gustav haha. 

Så lad os komme i gang med de første billeder. Det du skal først er at jeg gerne vil have du vælger 

det brand du synes siger mest om dig selv. 

(grin) Årh det ved jeg sku ikke lige. Altså kan du prøve at uddybe bare lidt hvordan det lige skal 

forstås? 

Ja, noget der siger noget om dig. Nu snakker du om det her med at identificere sig med brands, så 

hvilket synes du siger mest om dig som person? 

Det ved.. det ku’ sku både være… ej det er nok mere Pioneren hvis man skal gå hen i den… i for 

hold til hvordan jeg også snakker om tingene. Fordi jeg har det med at være fortaler for at alt det 

skal være som det ligesom er tiltænkt og med Pioneren der viser den billedet som det ligesom er 

tiltænkt mere eller mindre. Hvorimod Maranz forstærkere, som faktisk farver lyden en hel det, gå i 

mod det som jeg egentlig gerne vil have. 

Fortæl mig lidt om det her med at det gør det det er tiltænk, og hvad det betyder for dig. 

Jamen for mig når jeg for eksempel sidder og ser en film. Hvis jeg ser det sammen med en 

kammerat der har en eller anden Samsung fladskærm, i dynamisk billede indstilling hvor farverne 

er helt røde og alle deres ansigter er hel grynet, så kan jeg ikke rigtig nyde filmen. Jeg begynder at 

blive irriteret over det og lægger meget mærke til det. Hvor at når jeg sidder og ser film på for 

eksempel min Pionere fladskærm så.. ja så kan jeg bare nyde filmen meget mere fordi jeg ved det er 

lige som det skal være. Jeg sidder ikke og tænker over ”ej, ham der’s ansigt kunne godt være lidt 

mere rødligt” eller ”det der græs der ser lidt for kedeligt at se på”. Det stå der bare som det skal. Så 

for mig kan jeg nyde det meget mere, det gir sådan en meget større glæde når man sidder og ser 

film. 

Du nyder det mere siger du? 

Ja jeg havde… min LG fladskærm jeg havde før der sad jeg altså… stort set hver gang jeg så film så 

ændrede jeg sådan lidt på lysstyrken eller sådan noget for at den… det var aldrig sådan helt rigtigt, 

og så efter jeg har fået den her så smider jeg bare en film på og så rør jeg ikke mere ved det, så 

nyder jeg bare filmen. 

Og så siger du det gør dig glad, hvad mener du med det? 
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Ja men at jeg… nok nærmere at det ikke gør mig irriteret. Det er bare sådan en fornemmelse af at 

det bare er som det skal være så man ikke tænker mere over det. Fordi med LG’en der sad jeg 

ligesom ”ej der mangler nogle detaljer der og det kan godt blive bedre der”, men her der nyder jeg 

egentlig bare filmen og tænker på hvad sker der egentlig i filmen end om farverne står rigtigt. 

Hvis du tænker på en oplevelse du har haft med det brand, altså Pionere og så prøve at beskrive 

den oplevelse du har haft i så meget detalje som muligt. 

Det er et meget bredt spørgsmål. 

Ja, det er sådan så du kan vælge lige hvad du har lyst til at fortælle om. 

Jamen altså jeg vil sige jeg har købt det for hvad en lille måned siden, så… og det har været både på 

godt og ondt. Jeg vil sige jeg købte det her udelukkende pga. billedet, og det var sådan set det. Øhh, 

fordi det brummer og det er tykt og det kan ingenting, men det viser et rigtig godt billede øhh… jeg 

ved ikke rigtig eller hvad jeg skaaa.. 

Nu siger du at det brummer, at det er tykt og alt muligt. Hvad betyder det for dig? 

Jamen jeg synes det er irriterende at det brummer for så når man sidder og ser film og tv’et er på lav 

volumen så kan man høre sådan en brumme lyd fra det, men det kan også bare være fordi det er 5 år 

gammelt, og øh det er tykt. Det så meget pænere ud på vægen før med den helt tynde faldskærm, 

men det betyder ikke så meget for mig (9:05). 

Hvorfor gør det ikke det? 

Fordi billedet er så meget bedre, så jeg er egentlig lige… for mig kunne det lige så godt være et 

billedrør, ha ha. Jeg er egentlig ligeglad, det skal bare vise det gode billede det er derfor jeg køber et 

fjernsyn. Det er for at se på det. Det er ikke for simpelthen bare at kigge på hvor tyndt det er. Det 

rager mig ikke.  

Hvad er det så der er vigtigt for dig? 

Jamen at billede… det er sådan set bare billedkvaliteten i det, og så kan jeg også godt lide at 

byggekvaliteten også er meget bedre. 

Det må du fortælle mig lidt om. 

Altså det plastik der ligesom er brugt virker som om det er højere kvalitet. Det er ikke rigtig sådan 

nogle ridser at se i det, det er højglans, og der er en indbygget forstærker så jeg kan koble mine 

højtalere til fjernsynet, og det virker solidt. Det er tænkt over at der er nogen der skal løfte det op, så 

det rent faktisk er til at man kan løfte det. Der er hanker til at man kan løfte det (10:00). Så der er 

ligesom tænkt over fjernsynet og det synes jeg er fedt. 

Nu siger du det her med at der er tænkt over det og det synes du er fedt. Hvad gør det ved dig, altså, 

hvad betyder det for dig? 
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Man føler lidt der har siddet nogle ingeniører og gennemtænkt det her produkt inden de smed det på 

markedet, hvor de har tænkt at det her skal være så godt som vi overhovedet kan. De har simpelthen 

tænkt, hvad kunne folk tænke sig. Det skal være fuldstændigt lige i skabet. Der skal ikke være noget 

at komme efter indenfor mulighedernes grænser. Hvor at hvis man køber mit LG fjernsyn havde 

skarpe kanter. Der var ikke nogle steder at holde det og bagpladen var sådan lidt løs når man stod 

og hang det op. Altså hvis man trykkede på den gik den inde og ud og sådan noget ik! så det virkede 

bare sådan lidt ”ja nu har vi fundet et pænt design, så smider vi en glasplade over det og så er det 

fint”. Hvor det her virker bare som om de har tænkt helt fra begyndelsen af. 

Hvad betyder det så, hvad gør det for dit… 

Det gør at man får en større ejerglæde ved at have et produkt der føles gennemtænkt. 

Ejer glæde hvad mener du? 

At man er glad for det produkt det nu er man har (11:11). For mig… jeg er i og for sig lidt ligeglad 

med hvad for et mærke der står derpå. For mig er det bare vigtigt at jeg får en eller anden glæde ved 

det produkt jeg nu har, og jeg kan tydelig mærke at hvis jeg køber en Hugo Boss T-shirt så er den 

super lækker og have på og den sidder bare, uanset hvor mange gange jeg vasker den så ser den 

ligesådan ud, men hvis jeg går ned i Føtex og køber en eller anden billig jeg aldrig har hørt mærket 

på så går der et år og så kan man ikke bruge den mere fordi så er den helt ødelagt. Hvis det giver 

mening. 

Så vil jeg gerne høre dig om du gider fortælle mig om historien bag købet. 

Det var fordi, jeg har egentlig altid haft lyst til at have et Pionere (12:00). Selv dengang jeg købte 

det andet fjernsyn så overvejede jeg om jeg skulle have et Pionere der. Så det er egentlig bare fordi 

jeg ved fra både kammerater der har haft det og hvad jeg har læst på nettet, du får ikke bedre billede 

end et Pionere fjernsyn. Det er bare det bedste man kan få øhh, og så gik jeg ind på nettet og søgte 

lidt rundt og fandt et til en vis pris, og så satte jeg mit eget til salg og solgte det og købte det der 

(Peger på billedet). 

Nu nævnte du at dine venner havde fortalt om det og du havde læst om det, fortæl lidt om det. 

Jamen jeg har haft to kammerater der har haft Pionere fjernsyn, og det har også bare været. De har 

haft dem i altid nærmest de holder bare og de har været sindssygt glade for dem og det er lidt 

ligesom når man ser nogle der har købt… uanset om det er Panasonic eller Samsung de har købt, så 

går der hvad, en, to, tre år så har de skiftet dem ud allerede, men hvor Pionere de bliver bare 

hængene, og så tænkte jeg der må da være et eller andet specielt over det, og det fandt jeg så også 

ud af da jeg fik det hjem, at der er ligesom et super godt billede. Men også når jeg går ind og læser 

nye anmeldelser af mit fjernsyn så er der ikke nogen endnu der har overtaget statussen af bedste 

billede fra Pionere af (13:13). 

Hvad betyder det for dig at de har den status? 

Det er fedt. Der er jo… så ved man det bliver ikke bedre end det her. 



 143 

Så vil jeg hører dig hvad der specifikt inspirerede dig til at købe brandet? 

Ikke andet end hvad folk havde fortalt om det. 

Hvad var din motivation for at købe Pionere? 

Det var igen det billede som det var de kunne levere. For det jeg havde før var egentlig det var det 

bedste LG kunne lave for tre år siden og (14:00) og det synes jeg også var rigtig… altså det var også 

fint nok bare ikke lige så godt, og så tænkte jeg nu vil jeg prøve det der Pionere fordi jeg kan gøre 

det uden at tabe penge og så synes jeg det er ret vildt at et tv der er fem år gammelt levere et langt 

bedre billede end et tv der er tre år gammelt. 

Fortæl mig lidt om det at du valgte at prøve noget andet. 

Jamen jeg har… jeg kan godt lide at skifte tingene ud og ligesom prøve noget nyt. Og ja, det ved jeg 

ikke, så fik jeg lige en ide om at nu skal jeg prøve Pionere fjernsyn øhh, og så fandt jeg jo et på den 

blå avis og fik en til at komme og levere det og bære der op og så solgte jeg LG’en tre dage efter 

eller sådan noget. 

Jamen øhh, så er mit næste spørgsmål om du kan prøve at beskrive din oplevelse af hvad brandet 

udtrykker. Hvad udtrykker Pionere? 

Det ved jeg sku ikke lige, hvad de udtrykker. Kan du komme med et eller andet eksempel så jeg 

ligesom har noget at… 

Jeg kan sige det på den måde at du har selv nævnt Apple produkter og at folk køber det fordi de 

identificere sig med brandet. Dvs. det udtrykker et eller andet. 

Ok på den måde. Jamen jeg har sådan lidt en blandet følelse med Pionere fordi deres fjernsyn og 

øhh…  er det projektor? Nå men deres fjernsyn der er det som om at der har de for mig en status af 

’Konge’. Det bliver bare ikke bedre. Det er bare det bedste, men i deres suround receivere som jeg 

også har haft der er de sådan lidt (rynker på panden), så det var sådan lidt… Det var sådan helt 

anderledes, og det er sådant set den erfaring jeg har med mærket, så på tv fronten der virker det som 

om at der… altså det bliver ikke bedre. Der er gennemtænkt alt fra den mindste detalje, fuldstændig. 

Alt er gennemtænkt og de har gjort alt for at det bliver ikke bedre. Hvor at med surround receiverne 

der virkede det sådan lidt sløset for at sige det pænt. 

Fortæl mig hvad betyder det for dig? 

For mig var den umulig at indstille. Jeg kunne simpelthen ikke få den til at lyde som jeg ville have 

den til selvom den egentlig havde potentialet til det, og det betød at jeg solgte den tre uger efter jeg 

havde købt den nærmest. Det var… man fik ikke den der ejer glæde fordi at den… det udtrykte bare 

at det bare var sløset, og det var.. Det var en pæn æske om noget der bare ikke fungerede ordentligt. 

Hvad betyder det for dig at der er noget af det brandet udtrykker du rigtig godt kan lide og så er 

der det du ikke kan lide. Hvad får det dig til at tænke? 
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Det ved jeg sku ikke. He he he. Det ved jeg ikke, så skulle man se det meget overordnet som en 

virksomhed der er ved at gå ned ad bakke i forhold til hvad de prioritere fordi tv har de ikke rigtig 

lavet i hvad tre-fire år tror jeg ikke de har lavet fjernsyn nu derefter de stoppede tv divisionen og så 

hvis deres surround recieveren så er gået ned af bakke siden da, så virker det lidt som om de bare 

har prioriteret ”nu skal vi bare havde skudt nogle produkter af” frem for måske at levere lidt færre 

produkter til en måske lidt højere pris og det så er gennemtænkt. Så i stedet for at gå fra at være 

fuldstændig high-end fjernsyn så bliver det sådan lidt en mellem ting… det er jo ret godt stadigvæk 

men det er bare ikke deroppe hvor vi kan sige at det er noget af det bedste. 

Hvad tænker du om det? 

Det er bare… jeg synes det er generelt sådan mange virksomheder kører det i dag. De skal bare 

have skudt en masse produkter af og de skal bare udvikle det til den mindste pris overhovedet og så 

sælge den til en billig pris så de han tjene en masse penge. Frem for måske at tjene lidt mindre og så 

lave nogle langt bedre produkter, og det synes jeg er… det synes jeg lidt er en irriterende udvikling. 

Hvorfor er det irriterende? 

Fordi så får man som forbruger ikke det bedste man kan få. Folk de har det med at efterspørge vare 

til en billig pris frem for (18:18) noget det er meget bedre som måske koster en lille smule mere, så 

markedet bliver bare fyldt med en masse, masse, produkter der ikke er lige så gode som de plejede 

at være. 

Nu siger du at du ikke kan få det bedste muligt. Er det vigtigt for dig? 

Jamen altså jeg vil sige det bedste mulige inden for hvad der er realistisk. Jamen for mig er det lidt 

ligegyldigt hvordan tingene de ser ud. Hvis jeg kan få noget der yder bedre i en grimmere 

indpakning, så tager jeg hellere det, end det der yder dårligere i en pænere indpakning.  

Har du nogen eksempler? 

Ikke lige med Pionere, men jeg har med et andet. Min kammerat har nogle Vincent højtalere som vi 

var ude og kigge på. Nogle demo’er så det går måske lidt under genbrug. Hvor at vi gik ind i 

butikken og det første han sagde var: ”jeg er  ligeglad med hvordan tingene ser ud, men den her den 

er så grim at den skal jeg ikke have hjem”, og dem endte han med at købe simpelthen fordi de ydet 

så godt og sådan har jeg det også. Jeg synes de er sindssygt grimme, men jeg kunne også rigtig godt 

tænke mig at havde dem. Så det er lidt ligegyldigt for mig hvordan de ser ud. De skal bare yde godt. 

Så skal jeg hører dig er der nogle specifikke karakteristika ved Pionere brandet? 

(20:00) det ved jeg sku ikke lige. Tænker du bare sådan hvad jeg tænker når jeg tænker Pionere? 

Ja. 

Øhhh. Umiddelbart tænker jeg først på designet fordi de har det med at lave meget piano sort plastik 

ramme om alle deres ting, så det er meget svært at undgå at se det er et Pionere produkt. Hvis der 
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ikke stod Pionere på, hvis man er lidt kender inden for tingene så kunne man godt se det var et 

Pionere. 

Denne genkendelighed, hvad gør den? 

Jamen det gør da for virksomheden at så har de fået opbygget et from for brand der betyder at de 

faktisk kan lade være med at smide et mærke på og så kan man stadigvæk se at det er dem der laver 

det, fordi de holder ligesom den samme linje hele vejen igennem. 

Så kan vi vist godt gå videre til næste spørgsmål. Jeg vil gerne have du fortæller mig om hvordan 

brandet har beriget dig. Hvordan Pionere har beriget dit liv. 

Hvordan det har beriget mit liv… Jamen jeg vil sige jeg ser mere film og jeg vil faktisk sige jeg ser 

mere fjernsyn nu. Om det så er godt eller skidt he he. det har i hvert fald fået mig til at bruge mit 

fjernsyn mere end da jeg havde min LG, fordi jeg får mere ud af at se fjernsyn på det end jeg gjorde 

med LG’en. Fordi det sår meget bedre. Det er et meget bedre fjernsyn. 

Jamen øhhh det her med at du bruger det mere fortæl mig lidt mere om det. 

Det ved jeg ikke. Jeg ser generelt bare mere fjernsyn nu, eller mere film vil jeg nærmere sige. Før 

der så jeg ikke så mange film fordi hver gang jeg startede så ”ihh det står ikke rigtigt, ihh der er et 

eller andet her der irritere mig” hvor nu der kan jeg bare smide en film på og så nyde den, og det 

kunne jeg ikke sådan rigtig før. Altså selvfølgelig sat lidt på en spids, men jeg kan nyde det meget 

mere nu end hvad jeg kunne før. Så det for mig jo også lyst til at se mange flere film. 

Hvad er det så for en følelse du får nu når du sidder og ser dine film? 

Jamen det.. det er bare følelsen af at det sidder lige i skabet. Det er sådan så øhhh….. det er bare 

fedt. Det er ligesom når man får en godt bøf. Hvis den bare er god, så man tænker ikke så meget 

over det - den er bare god og så er det sådan. Hvor hvis man får et dårligt bøf så begynder man at  

brokke sig over hver eneste ting ved den nærmest ik!. Hvor her, man tænker ikke så meget over det 

det er bare fuldstændig som det skal være. 

Fortæl mig lidt om det her med at du ikke tænker på det men bare oplever det. 

Jamen det sådan set i stedet for at fokusere på at om farverne er i orden eller der mangler nogle 

sorte detaljer i filmen så fokusere jeg mere på indholdet i filmen, så jeg ligesom får mere ud af at se 

en film frem for hvad jeg gjorde før.(23:12) 

Så skal jeg høre hvad vil det sige for dig at eje sådan et Pionere produkt? 

Altså, jeg vil sige at så smider man sig selv lidt mere i en kategori som entusiast end man gjorde 

hvis man havde LG. 

Okay, det må du lige forklare mig. 
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Fordi Pionere er lidt mere sådan et kender produkt, hvert fald i dag. Fordi det er sådan et high end 

produkt. Det er ikke på markedet mere. Det vil sige man kan kun købe det på brugt markedet. Øøøh, 

så der er ligesom…  at når man har sådan et, hvis man køber det i dag specielt så ryger man ligesom 

ind i den kategori af folk der ved noget om det. Dem der ved at man køber ikke et Pionere med 

mindre at man ved noget om de ting her, bare fordi man har set et magasin omkring det. 

Du må forklare mig lidt mere om det her med at vide noget om det. Hvem er de mennesker? 

Jamen det er jo folk ligesom mig der læser op om tingene. Folk hvis hobby er tv, højtalere og sådan 

nogle ting her. Så man ryger ligesom mere i den kategori nu end hvis man bare havde en Samsung 

fladskærm købt nede i Bilka. Fordi så er du jo bare en der har været nede og købe et fjernsyn du så i 

butikken, hvor her der har jeg… Hvis man køber et Pionere ved man at man har været inde at læse 

på nettet. Man har været inde og se anmeldelser. Man har været hele vejen rundt for at vide at det 

her er bare så godt. 

Nu nævner du folk som bare har købt et Sony TV eller et eller andet andet. Hvordan vil du så sige 

de er i forhold til dig og dem der køber Pionere tv. 

De er jo bare lidt mere.. de ser hvad… de kigger på et fjernsyn og tænker det er nok meget, og så 

læser de specifikationerne og ser at der står et eller andet de har brug for, øøøh og så finder ud af at 

det er fint for dem, og så køber de det. Det er ikke de typer der går ind og undersøger markedet for 

at finde ud af hvad er det bedste. De spørger måske en eller anden ven eller onkel, eller en ven’s 

onkels fætter, eller sådan noget, der ved en lille smule om fjernsyn, og så får de at vide at Samsung 

det er et godt mærke, og så køber de et Samsung. De tænker ikke så meget over, hvad er det lige der 

er det bedste. De køber måske bare lige ud fra hvad de hører fra en, to, tre personer. Frem for den 

kategori jeg er i, hvor vi ligesom selv går ind og læser op og går ind og spørger de eksperter der ved 

noget om det. Hvad har de sagt? Hvad er ligesom det bedste? De gå ind måske og tage nogle 

målinger og siger det her står så mange procent bedre en det andet og sådan nogle ting (25:50) 

Nu nævner du det her med at I undersøger meget mere om produkterne. Hvad betyder det for dig at 

være del af den gruppe? 

Det synes jeg er meget fedt fordi. Altså jeg synes, det er fedt at man ligesom hele tiden udvider sin 

viden omkring på det område. 

Fortæl mig lidt om det. 

Jeg synes altså uanset hvad man interessere sig for jo mere man kan vide om det man synes er 

interessant jo bedre får man det ligesom med sig selv. 

Du får det bedre med dig selv? 

(26:26) Jamen altså hvis... Altså hvis jeg lære noget nyt om et eller andet som jeg egentlig troede 

jeg godt vidste noget omkring så får jeg ligesom sådan en aha oplevelse, og så går det ligesom op 

for en at der er meget mere jeg ikke ved om endnu, så hver gang man ligesom lære noget nyt så ved 
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man mere og mere og mere. Og det synes jeg er meget fedt. Det er det der ligesom er det fede ved at 

have en hobby, det er at man hele tiden bliver klogere på det. 

Så den her aha oplevelse hvad gør den for dig? 

Jeg tror det er ligesom mere en erkendelse af at man ved ikke alt endnu. Så man ligesom finder ud 

af ”nåh, jeg vidste alt, men det gør jeg alligevel ikke, så må der være meget mere jeg kan vide noget 

om” 

Så vil jeg høre dig… nu har vi jo snakket lidt om det her med det ene brand frem for et andet brand, 

så kan du komme med en ekstraordinær oplevelse du har haft med Pionere? En sjov hændelse eller 

noget? 

Nej ikke sådan rigtigt. Altså ikke så meget andet end at det var den der aha oplevelse, hvor man sad 

og tænkte ”nåh! Jeg troede det stod rigtig godt før, men nu står det bare meget bedre”. 

Hvad skete der så med dig der? 

Jamen det… så bliver man ligesom glad, fordi man finder ud af det jeg har købt er skide godt, og 

det skulle jeg da havde gjort for længst. Det er lidt den der følelse man får. 

Nu siger du det skulle jeg havde gjort for længst, hvilke følelser frembringer det så? 

Jamen efter jeg havde fået Pioneren gik det sådan lidt op for mig, men hvis der er så meget at hente 

der, så må der også være noget at hente et andet sted. Så nu har jeg jo sat min surround forstærker 

til salg for at få en stereo forstærker for så kan man få så meget mere ud af musikken. Så det har 

ligesom været lidt en glidebane til at… ja hvis det ene kan blive bedre så må det andet også kunne 

blive bedre. Så når jeg har fået det er der sikkert også noget helt tredje der kan blive bedre. 

Hele det her med at du er ude på en ’glidebane’ fortæl mig lidt om det. 

Det er sku nok ikke så godt. Det er dyrt. Jo der er det jo nok. Jeg bliver selvfølgelig glad for det i 

længden, men der er jo dyrt. Man jagter hele tiden noget der er bedre hvis man har en eller anden 

interesse for det. 

Det gør dig glad? 

Jamen jeg vil sige… efter at min kammerat jeg ses meget med, har fået et anlæg der er bedre en mit, 

så har jeg ikke længere den samme glæde ved musik derhjemme. 

Det må du lige fortælle mig lidt om. 

Jamen før der var jeg ligesom ham der øhh i omkredsen havde det bedste anlæg, og det er jeg så 

ikke mere, og det vil så sige at når jeg høre musik hjemme ved ham så sidder vi virkelig sådan bare 

og lytter og sidder i flere timer, og hvis vi skulle i byen så har vi bare siddet og brugt for meget tid 

på at høre musik, og det plejer vi at gøre hjemme ved mig og der er bare ikke… derhjemme ved mig 

så er det sådan lidt at man sidder og bliver irriteret over nogle ting fordi det lyder ikke så godt 
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længere som man troede det gjorde fordi man lige pludselig fandt ud af at, det kan jo lyde så meget 

bedre. 

Det at man finder ud af at det kan lyde så meget bedre, hvad betyder det? 

Det betyder at jeg bliver nødt til at sælge det jeg har nu og købe noget nyt, ha ha. Meget længere er 

den ikke (29:50). 

Hvordan oplever du at Pionere skaber værdi for dig? 

Jeg vil sige der er nok lidt den der symbolske (værdi) eller hvad man siger, hvor man har ’kongen ’ 

af fjernsyn, og det…. Jeg tror, nu går jeg ikke op i mærke tøj, men jeg tror også det er lidt det 

samme. Hvis folk de køber et eller andet Dolce Gabbana jakkesæt så føler de at det her er bare så 

godt og det er så fedt, og det er også de her følelser, det bliver ikke meget bedre altså. Nu har jeg… 

den eneste grund til at jeg skulle skifte det her ud nu var hvis jeg ville have et større fjernsyn. Hvor 

før der sad jeg og tænkte at der var mange andre mærke jeg ligesom kunne købe, men nu ved jeg at 

jeg har det som er det bedste, så hvis jeg skal have noget nu så er det kun fordi det skal være større. 

Ellers så er Pionere ligesom det bedste. 

Nu siger du hvis det var du skulle købe noget nyt. Hvilken retning ville du så gå i?  

(31:00) Jeg har mest lyst til at købe en Pionere der er større. De er bare svære at finde fordi de laves 

jo ikke mere og brugt-markedet er ikke særlig fyldt med dem, og dem der er beholder dem som 

regel fordi de ligesom har. Altså, det er ikke sådan nogle som handler så meget fordi folk… jeg har 

en ide om at folk bliver så glade for det at de… der er ikke rigtig nogen grund til at skifte det ud. 

fordi man køber et fjernsyn for at se fjernsyn på det, og hvis man ikke kan få et fjernsyn med et 

bedre billede så er der ikke så stor grund til at skifte det ud.(31:31) 

Så det er svært at finde. Hvad betyder det for dig at du skal søge? 

Jeg synes det kan være meget interessant egentlig at se, men eller er det lidt ærgerligt at det produkt 

man gerne vil have er svært at fremskaffe og ofte til en langt højere pris end hvad det reelt set er 

værd, fordi der er få af dem og folk helst ikke vil af med dem. Jeg ved ikke lige hvordan jeg ellers 

skal beskrive det. 

Det er også helt fint. Det at der ikke er så mange af dem, Pionere, vil du gå langt får alligevel at 

skaffe det eller ville du gi’ op? 

Altså nej. Det er ikke fordi de er så svære at finde som sådan. Der er næsten altid et til salg, men 

prisen er bare det dobbelte af hvad jeg ville give. Jeg skal måske give fem gang så meget som for 

det jeg har købt nu og få et der er ti tommer større fordi, der er ikke solgt så mange af dem, så de er 

ligesom lidt højere værdsat. 

Hvad tænker du om det at de er højere værdsat? 
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Jamen et eller andet sted så er det jo fair nok det er jo stadigvæk, hvad, en fjerdedel af prisen, men 

det er en lidt urealistisk prissætning for et brugt produkt, uden garanti, der kan gå i stykker i 

morgen. Jeg ved ikke hvordan jeg ellers lige skal sige det. 

Jeg vil gerne høre om nogle reaktioner du har fået på dit tv, dit Pionere. 

Altså, jeg vil sige for dem der ligesom kender det der har de været sådan lidt ”nåh det var sku da 

fedt” fordi de ved ligesom det er godt, så hvis jeg havde sagt jeg købte en ny LG ”hvad er det for 

en, er det godt bum bum bum bum”. Det behøver man ikke med Pionere. Det ved man er godt. Så 

det er lidt den reaktion jeg har fået fra det. 

Hvad gør det ved dig at det er den reaktion du har fået? 

Det er da meget fedt. Ja men det er da fedt. Så ved man at det man har købt ligesom er det rigtige 

også i andet end ens egne øjne. 

Nu siger du det er fedt?  

Ja men jeg ved ikke lige hvordan jeg ellers skal…. Jamen det er.. det gør bare en eller anden 

bedre/større glæde ved sit køb at… man vil jo altid bedømmes i andres øjne og vide at det man har 

gjort er det rigtige. Så når man får at vide at det man har købt at de også tænker ”fedt, det bliver 

ikke bedre” altså hvor de siger ”nå men det…” de stiller ikke spørgsmålstegn ved det for de ved det 

er et godt køb. Så bliver man ligesom også bekræftet i at det man har købt er godt, og så får man 

måske også lidt mere glæde ved det køb man har lavet. 

Så skal jeg lige høre. Har de nævnt noget om at det er købt genbrugt? 

Ja men de har været sådan lidt om jeg godt turde det når det er fem år gammelt og fjernsyn ikke har 

ry for at holde særlig længe. Så det er også lidt en chance. Det kan jo i princippet gå i stykker i 

morgen og så har jeg bare smidt penge ud af vinduet. Så det er lidt det farlige ved brugt markedet 

jo. Specielt ved fjernsyn. Jeg er ikke sådan… med fjernsyn der er jeg sådan lidt påpasselig med det, 

men nu vidste jeg også at Pionere havde ry for at være bygget af gode dele, så hvis de gik i stykker 

så havde det nok nærmere været en produktionsfejl end at de bare generelt gik nemt i stykker. Og 

hvis jeg skulle havde købt et fem år gammelt Samsung, så havde jeg ikke rigtig turde gøre det fordi 

de har et ry for ligesom at gå i stykker. 

(35:47) Så vil jeg gå til næste spørgsmål, og det er, vil du beskrive for mig… vi har snakket lidt om 

det her med folk som ejer Pionere frem for folk som ejer et andet brand, men hvad tænker du om de 

folk der har købt Pionere nyt frem for brugt? 

Det er sådan lidt ligegyldigt. De har nok flere penge end mig. Det er sådan set det eneste jeg tænker. 

For mig er det lidt ligegyldigt. Så længe det ikke går i stykker så er jeg ligeglad med om det er 100 

år gammelt eller en dag gammelt eller helt nyt. Det er jeg lidt ligeglad med. 

Hvorfor er du ligeglad med det? 
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Fordi at det øhh… Selvfølgelig er der lidt større ejer glæde hvis man har købt det helt fra nyt. Så er 

man den første til at pakke det ud og så videre. Jeg gider bare ikke betale det ekstra for det fordi, 

ofte kan du måske sparre 30 procent på at købe det genbrugt selv hvis det bare er et år gammelt. Så 

jeg gider ikke at gi’ så meget for at ligesom købe det fra nyt. Jeg har ikke behov for ligesom at være 

den første der har tingene. 

Det har du ikke behov for. 

Nej ikke med fjernsyn. Med biler er det er det lidt anderledes he he. 

Du siger det her med en glæde ved det der er nykøbt. Fortæl mig lidt om det. 

For mig er det lidt ligegyldigt. Ja det er meget sjovt lige når du åbner det men det er sådan set det. 

Så det æhhh… for mig er det lidt ligegyldigt om den er der eller ej. Der er en eller anden glæde ved 

at pakke den op, men altså det jo den første dag du parker det op (antyder ikke mere end det), men 

der er jo stadigvæk… hvis man har købt et produkt man er glad for, så er man jo glad for det uanset 

om du har købt det fra ny eller om du har købt det brugt. Sådan har jeg det i hvert fald. 

Hvad så i forhold til brugs oplevelsen, altså når det først hænger oppe på vægen derhjemme? 

Jamen så er det jo det samme. Altså, hvis du har fået en til at levere og installere det for en, så er det 

jo ligegyldig om det er nyt eller brugt. Så har du jo ikke selv gjort de ting og været den første til 

at… så er der alligevel en anden der har gjort det. 

Så skal jeg høre, hvis vi nu forestiller os at du er medlem af en klub og det i har tilfælles er det at I 

har købet Pionere produkt på genbrugt , hvordan vil du så beskrive Jer som gruppe? 

(38:48) Hehehe. Jamen det ville jo være kendere/entusiaster. Folk der går op i film. At den bliver 

vist ligesom den skal være. Oftest også nogen der har et godt anlæg ved siden af fordi det som regel 

er de to ting kædet sammen. Så en stor gruppe af mig egentlige (grin). Ja, på eller anden måde. Det 

ville ligesom være folk der har et kendskab indenfor branchen der købte det i dag. Det er jo lidt 

noget andet hvis du har købt det for fem år siden fra ny for så hang det jo i en butik og så kunne du 

havde købt det ved siden af et Samsung, men i dag er det jo ligesom kun på brugt-markedet, så det 

gør jo en forskel. Det er ligesom kun kenderne der har det. 

Nu siger du I er ’kendere’. Hvordan kan det være du siger lige præcis det ord? 

Jamen folk der ligesom ved noget om ting frem for en der bare har hørt at 100 hertz skulle være 

godt frem for en der ved, hvad betyder 100 hertz. Hvad er det der gør at et Pionere tv er godt, og 

hvad er det der gør at Philips fjernsyn er dårligt for eksempel. 

Hvad ville det modsatte ord være – hvad ville den modsatte klub være?  

Nåååh hvad ville det modsatte være af en Pionere. 

Nej nu har du prøvet at beskrive karakteristika for din gruppe hvad ville det modsatte så være? 
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Tænker du hvad de køber. 

Tja det er helt op til dig. Hvis du bare forklarer hvad du tænker. 

For mig så er det bare folk der… altså det modsatte ville være folk der bare gik ud i en butik og så 

ser de at… hvad er der… så kigger de på specifikationerne, og prøver så at gætte på hvad der er et 

godt fjernsyn ud fra hvad de har hørt en eller anden sige, og så køber de bare det ved at kigge på 

specifikationerne frem for egentlig at gå ind og finde ud af ”er det her egentlig et godt fjernsyn eller 

ej”. 

Hvad tænker du om den fremgangsmåde? 

Det synes jeg er tåbeligt. Det er da klart at man ikke kan vide alting, men hvis man skal købe noget 

til så mange penge, så synes jeg at man skal gøre et eller andet forhåndsarbejde som man sikre sig at 

man får et godt produkt. I hvert fald det bedste man kan købe til prisen og hvad der ligesom passer 

ind frem for at man bare går ud i butikken og siger ”her har du 8000 fra mig hr. sælger. Kan du give 

mig det som du synes er godt?”, hvor man er ikke sikker på at man får noget der reelt set er godt. 

Altså her snakker jeg om dem der går ind i El-giganten, Bilka og Føtex og køber en faldskærm. Det 

er selvfølgelig anderledes hvis der er nogen der går ind i Hifi klubben og køber et, så ved man 

ligesom… Man har en forventning om at dem der står der kan give en det rette. Hvis det giver 

mening? 

Ja det gir mening. Så tror jeg vil holde her med Pionere og nu tager vi så og kigger på et nyt 

billede, og det jeg gerne vil have du finder frem nu er det brand du synes du har mest lyst til at 

fortælle om. 

Mest lyst til at fortælle om! Jamen så bliver det nok mine højtalere, mine XTZ højtalere. 

Så vil jeg meget gerne have du prøver at fortælle mig din oplevelse med dem. 

Jamen dem, det var jo sådan set noget tid tilbage, fra da jeg ligesom først hørte om mærket og var 

ude og prøve at høre dem nogle steder, og det var sku egentlig lidt svært, fordi man kunne kun købe 

det i Sverige på det tidspunkt, og så var jeg ude og høre en masse forskellige højtalere ved en masse 

forskellige forhandlere, og var så henne ved en, hvad hedder det, en bruger på nettet der havde dem 

her (referer til hans XTZ højtalere) og hvor jeg fik lov til at høre dem, hvor det ligesom, jeg fik 

sådan lidt en ”WAUW, hold kæft hvor lyder de godt” til en meget mindre pris end hvad jeg havde 

hørt hos nogle af forhandlerne. Og så prøvede jeg ligesom at lede efter noget der kunne give mig 

den oplevelse igen, og det kunne jeg ikke, øhh og så var jeg ude at høre dem igen da de så kom til 

Danmark, og fandt ligesom ud af at det er den jeg skal have. (43:53). Og så fandt jeg et tilbud på 

dem på nettet brugt, og så slog jeg til der og købte dem. 

Der var lige to ting du nævnte jeg gerne vil høre dig om. Det her med at det var svært at finde frem 

til, fortæl mig lidt mere om det. 

Altså at høre højtalerne? 
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Ja, at få lov til at opleve dem.  

Jamen det var lidt frustrerende, for det gør det svært ligesom at sammenligne dem med andre 

mærker, så det er også sådan lidt ’risky’ fordi det er svært at sammenligne et produkt hvis man høre 

det to forskellige steder, men det var også derfor jeg blev ved med at høre dem igen og igen, og jeg 

var også hjemme, inden jeg købte dem, og høre dem privat. (44:35) For jeg ligesom skulle være 

sikker på at de spiller godt. Så det er selvfølgelig lidt træls at man ikke kan gå ind til en forhandler 

og høre dem nemt. Nu er der så en i København, men det er så cirka det der er her i Danmark. 

Nu nævner du det her med at du vil høre det igen og igen og igen. Hvorfor det? 

Jamen når jeg skal smide så mange penge og det er noget der ligesom skal være ved mig 

forhåbentlig i en del år, som de også har været, så vil jeg være helt sikker på det jeg har købt er det 

rigtige. Jeg vil ikke købe noget ved bare at have hørt dem en enkelt gang. Jeg skal være helt sikker 

på at det jeg køber er det rigtige og også være ude at høre til en masse andre igen og igen for 

ligesom at finde ud af om der var noget måske… ja to yderligheder der ligesom skulle høres igen. 

[…]og det fandt jeg på XTZ’erne. 

(45:37) Så skal jeg lige høre dig om, du sagde det her med at du tænkte WAUW da du hørte dem 

første gang. Fortæl mig lidt om den WAUW oplevelse. 

Ja altså det… Nu havde jeg været ude og høre forskellige højtalere i forskellige butikker, og det lød 

også rigtig godt, men det var også bare, man skulle op i en ret dyr prisklasse før jeg synes man 

virkelig fik noget der var godt, og det var ligesom i nogle store rum hvor de kunne spille godt osv., 

og så var jeg hjemme ved ham her og høre dem i et lille kollegieværelse, på en suround forstærker 

frem for en rigtig stereo, altså det havde jo ikke de bedste muligheder for sig og alligevel spillede de 

lige så godt, hvis ikke bedre, end det andet jeg havde hørt, som koster dobbelt så meget på dyre 

udstyr, så det var ligesom ”WAUW, hold kæft man får noget for pengene her”. 

Så ’noget for pengene’, det må du lige forklare mig lidt mere? 

Jamen altså hvis man kan dele lydkvalitet op i hvor meget man får pr. krone så synes jeg bare man 

får meget mere i XTZ end i det tilsvarende jeg har hørt, og øh.. I hvert fald i den prisklasse jeg har 

købt i (46:46). Man kan også få dyre, hvor jeg så synes der er andre mærker der bliver interessante, 

men i den her lidt mellemklasse højtalere, der synes jeg ikke rigtig der har været noget som helst 

som har kunne spille lige så godt for mig i hvert fald. 

Hvad betyder det for dig? 

Jamen det betyder jeg føler ikke jeg har spildt nogle penge på det. Altså, jeg har brugt hver en krone 

fornuftigt i og for sig. Jeg har ikke brugt for meget ved bare at ville have et eller andet bestemt 

mærke. Jeg har købt det for lyden skyld, og jeg har fået lyd for hver en krone. 

Hvorfor er det vigtigt for dig? 



 153 

Jeg tror jeg er opdraget til at penge de skal bruges fornuftigt (grin)så hvis jeg køber noget hvor jeg 

føler ”hold kæft man jeg kunne have sparret 1000 kroner” så ved at jeg havde købt det her andet 

mærke og så fået noget der var lige så godt så ville jeg sidde og blive irriteret over det. Altså, jeg 

skal vide at det jeg har købt ligesom er det bedste til prisen. Det er også derfor at hver gang jeg 

køber noget som er dyrere så undersøger jeg tingene sindssygt grundigt inden jeg køber det. 

Så ryger vi jo lidt tilbage til det du snakkede om tidligere med at du først hører et brand og så et 

andet brand og så frem og tilbage. Fortæl mig lidt om hvorfor du gør det. 

Jamen det er ligesom for at det ikke bare har været sådan en aha oplevelse jeg har haft den der ene 

gang og der måske var et eller andet galt i det andet rum og sådan nogle ting. Så for ligesom at 

bekræfte mit valg så høre jeg det igen og måske lige en gang mere og så måske lige have en 

kammerat med ude at høre det eller måske en anden kammerat, så man ved at det ikke kun er lige 

mig der har hørt det. Man er sikker på at det man har hørt er som det skal være. 

Hvad inspirerede dig til at købe det brand? 

Jamen oprindeligt var det faktisk at jeg søgte en subwoofer. Det var slet ikke højtalere (48:45), og 

så havde jeg været inde og læse en masse testes og så havde jeg set sådan nogle målinger af hvor 

godt de spillede ved en vis volumen, og så så jeg ligesom at XTZ lå… spillede ligesom meget bedre 

end det andet i prisklassen, og så begyndte jeg at undersøge om de ligesom også havde nogle 

højtalere, og så tog jeg ud i Hifi Klubben og lyttede til nogle højtalere, og så tog jeg i alle mulige 

butikker og så fik jeg mulighed får at høre dem her (peger på billedet). Og det var ligesom… ja så 

ryger vi tilbage til det andet igen. Så fik jeg ligesom hørt dem og fandt ligesom ud af hvor meget 

der var for pengene der og så…. Ja det er jo igen det der med at høre andre ting, men der var ikke 

rigtig noget der matchede, jo det passer faktisk ikke der var en ting, men de var ikke ligeså pæne. 

De spillede… altså de spillede sammenligneligt. Jeg vil ikke sige om de spillede bedre eller 

dårligere fordi det kan jeg faktisk ikke huske, men som jeg husker det umiddelbart så var det 

XTZ’eren der ligesom havde fordelen. 

Prøv at fortælle mig hvorfor det var? 

(49:44) jamen de havde sådan en lidt mere åben lyd. Sådan en lidt mere åben, blød lyd hvor at 

kvindestemmer lød lidt bedre i forhold til de andre. De andre var måske sådan lidt mere tør lyd. 

Sådan mere kontant i det. Det er meget svært at forklare. Vil du have navnet på det andet? 

Det er ikke så vigtigt. Jeg vil gerne bare høre din mening om hvad forskellen er. Det er egentlig 

mest det. 

Okay. 

Så skal jeg høre dig, du nævnte det her med at det andet mærke det var grimt. 

Ej det var det ikke, men jeg synes bare dem her, fordi de har sådan en piano-lak og stort set alt det 

andet jeg har det er sort så de passede ligesom bedre ind der end de andre og jeg er som sagt 

egentlig ligeglad med hvordan de ser ud, men hvis jeg har muligheden for at få to ting der spiller 
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lige sådan (ens) og den ene er pænere end den anden og koster det sammen så tager jeg selvfølgelig 

den pæne. 

Hvad betyder det for dig at de passede ind? 

 Det ved jeg sku ikke. Man vil vel gerne have at ens hjem ser pænt ud og det man sidder og lytter til 

også er pænt. Så det er jo egentlig… det ved jeg sku ikke (grin). Altså, man føler ikke at det man 

sidder og kigger på er sindssygt grimt og det er egentlig nok bare den der jeg ville væk fra. Så 

længe jeg kan holde ud at kigge på det og så det er pænt, det synes jeg er endnu bedre. Man vil jo 

altid gerne at noget det er pænt ha ha. Jeg ved ikke lige hvad… 

Så skal jeg høre om du gider beskrive din oplevelse af hvad brandet det udtrykker. 

Jamen for mig der udtrykker det at det er nogen der lige som har gjort.. der ligesom har vendt 

enhver lille mønt og fundet ud af ”hvordan kan vi lige få presset allermest ud af det vi laver til den 

her pris”, og de har sådan en meget kundevenlig filosofi at… altså det er sådan set et firma der ejer 

XTZ, altså et firma der forhandler andre højtalere, men de forhandler også XTZ , og hvis man køber 

de her højtalere det eneste du skal betale hvis du fortryder det det er returfragten. Så har du 45 dage 

hvor du faktisk kan høre det så de har ligesom… altså for mig er det et mærke der… selvfølgelig 

tænker de med pengepungen, men det virker som om de har tænkt hvordan kan vi gøre allermest for 

de her kunder der køber hos os får så meget for pengene som overhovedet muligt. Frem for bare 

”hvordan kan vi tjene mest på det her”. (52:52) Altså at deres produkter spiller måske bedre eller 

måske sammenligneligt med produkter det koster 30 procent mere, så det virker som et firma der 

gør alt for at levere en god lyd til så billig en pris som overhovedet muligt. (53:08) 

Hvis vi nu antager at brandet var en person i dit liv hvilken person ville det så være? 

Det ved jeg virkelig ikke. Det kan jeg ikke lige øhh. Det ved jeg sku ikke. 

Så vil jeg spørge dig om noget andet i stedet for. Hvad synes du er specifikke karakteristika ved 

brandet? 

Øhhh designmæssig synes jeg ikke rigtig der er… De laver meget forskelligt så det… der synes jeg 

ikke der er så meget karakteristisk ved det. 

Nej, nu siger du de laver meget forskelligt. Det må du lige fortælle mig lidt om. 

Jeg tror de har ni forskellige serier af højtalere og de ser sku alle sammen rimelig forskellige ud. De 

har måske tre af den der ligner hinanden, men ellers så er det sådan at hvis jeg ikke kendte alle 

højtalerne og jeg så dem på en række, så tror jeg ikke jeg ville kunne identificere alle sammen som 

det. Og deres forstærkere ligner også andre mærker.  

Hvad tænker du så om det? 

Det tænker jeg ikke så… Altså, det gør jo at de ikke er ligeså genkendelige for forbrugerne. Det er 

ikke sådan et brand der ligesom… Der tabte jeg lige tråden (haha). 
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Vi snakker om det her med at de er meget forskellige i udseende og så spørger jeg sådan set bare 

om hvad det betyder for dig at de er så forskellige?  

Altså i og for sig så synes jeg det både på godt og ondt. Det betyder jo der er noget for en hver 

smag. Mine højtalere kan også fås i stedet for sådan nogle slanke piano, så laver de dem 

dråbeformet i tre valgmuligheder, hvid eller sort eller valnød. Selvom de skulle spille identiske så er 

de meget forskellige at se på, så det virker lidt som om de også har tænkt vi laver en masse højtalere 

og der skal være noget for en hver smag. Og hvis man gerne vil have den lyd her så er det også 

mulighed for at du kan få den i et andet design. Så igen, det er den her forbruger venlighed. Det 

virker som.. jeg ved ikke om man kan sige det, men en god virksomhed. En der tænker mere på 

forbrugeren end på deres pengepung. 

Hvad bringer det frem i dig? 

Jamen det gør at man har en eller anden hvis ej.. for mig gør det at det er en virksomhed jeg meget 

gerne vil støtte, så fordi jeg ved at de har det her gode ry og jeg føler de virkelig er nogen der gør alt 

for deres kunder. De ville gå rigtig langt for deres kunder og de tilbyder så mange gode løsninger 

for deres kunder så er det virkelig en virksomhed man gerne vil støtte og man håber bliver endnu 

større og virkelig kan tage fart. 

Nu siger du, du gerne vil støtte det. Hvordan føler du at du støtter det?  

Det gør jeg jo ligesom ved at jeg køber deres højtalere, men det har jeg jo så gjort brugt, så jeg ved 

ikke om jeg direkte… det har man vel gjort indirekte på en eller anden måde. Og så hvis der er 

nogen der skal ud og kigge på højtalere eller kigge på forstærkere eller […] så anbefaler jeg stort set 

altid ”jamen gå ud og kig på XTZ, fordi jeg har været ude og høre 20 forskellige mærker i den 

prisklasse der hvor jeg ikke synes der var noget der ligesom matchede det”, så på en eller anden 

måde giver jeg også reklame for virksomheden fordi jeg støtter dem den vej igennem. Så selvom 

jeg har købt det brugt, så sælger jeg jo deres produkter indirekte ved at sige ”I skal ud og høre det 

her hos den forhandler han har dem her”. 

Hvad for du ud af at du gør det? 

 (57:26) Ja for mig. Jeg kan rigtig godt lide at hvis jeg hjælper nogen med at købe noget, hvor jeg 

ved at det her er super godt det de har købt, fordi så har jeg en eller anden glæde over at det jeg har 

købt det ved jeg de bliver glade for også. Så det er vel en eller anden glæde over at hjælpe andre 

mennesker til det rigtige, i forhold til hvis jeg ser nogen der har købt et mærke, som jeg ved man 

kan få meget mere for pengene end det som du har købt her, så bliver jeg sådan lidt ej det er lidt 

synd for dig. 

Nogle af de her mennesker som du har guidet. Har du fået nogen reaktioner tilbage? 

Jamen jeg har en kammerat der også valgte at købe XTZ på min anbefaling. Det var inden jeg 

havde købt dem (peger på billedet), men det var ligesom på min anbefaling, hvor at vi også havde 

været ude at høre på en masse, hvor jeg så sagde ”nu skal vi ud og høre XTZ”, og vi var ude at høre 
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nogle der kostede det dobbelte og der manglede bare ligesom noget i dem, og så var vi ude at høre 

XTZ og den sad bare lige i skabet. Det var fuldstændigt ligesom han gerne ville have, og så købte 

han ligesom dem og så... En af hans kammerater har så også været ude at købe XTZ efterfølgende. 

Så det køre vel ligesom i sådan en… ja. 

Havde han så en reaktion til dig. Sagde han noget til dig i forhold til at du havde hjulpet ham i den 

retning? 

Det kan jeg sku ikke huske. Det må jeg være ærlig at sige at det kan jeg ikke huske. Det er 

efterhånden en del år siden. 

Så springer vi bare videre til næste spørgsmål. Jeg skal høre dig om din oplevelse af hvordan XTZ 

har beriget dig. 

(59:24)Jamen det har det gjort at, i forhold til det anlæg jeg havde før så har jeg langt større glæde 

ved musik i dag. Jeg elsker at sidde og høre musik og man få ligesom meget mere ud af det hvis 

man har noget man synes er godt. 

Du må gerne fortælle mig lidt om den her glæde ved musik. 

Jamen det er sådan set bare. Uanset om jeg har haft en lortedag eller en god dag, hvis så jeg sætter 

mig ned og hører noget god musik så bliver jeg i godt humør. Og hvis jeg sidder og hører musik på 

noget jeg egentlig synes lyder dårligt så sidder jeg og bliver irriteret over det og så kan jeg ikke 

rigtig… så bliver jeg ikke i det der gode humør (1:00:00), men hvis jeg sidder og høre det her 

(referere til billedet) så bliver jeg helt glad. 

Hvorfor er det vigtigt for dig at du får den oplevelse? 

Det er jo altid godt at blive i godt humør (hahaha). Det, øøh, det ved jeg ikke hvordan jeg kan 

uddybe nærmere. 

Det er også i orden, så skal jeg høre om du gider forklare din oplevelse ved brugen af det. 

Altså, jeg har det med at.., altså man kan indstille en masse på højtalerne, skrue lidt mere op for 

bassen eller skru ned for bassen eller skrue op for diskanten og ned for den direkte på højtalerne, og 

man kan ændre på hvordan bassen skal ud af dem med tre bass-porte og sådan noget. Så det synes 

jeg er meget sjovt at ændre lyd-karakteristikken ved det... ved højtalerne og så bliver man… altså 

det gør at det ikke bare er højtalere man stiller op og så spiller de bare. Man kan hele tiden blive ved 

med at udvikle lyden på en eller anden måde. 

Fortæl mig lidt om hvorfor du synes det er rart. 

Jamen det gør at hvis man ligesom sidder og tænker at der kunne godt være lidt mere diskant til et 

nummer eller… jamen så kan man lige gå hen og pille det i uden at man skal ændre noget på 

forstærkeren eller noget som helst. Det er bare direkte på højtaleren. Eller at der måtte egentlig 

gerne være noget mere bass og så gør man det, eller bassen måtte gerne være lidt strammere jamen 
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så skan man stille en bass port i  eller lukke bass-porten. Det gør at man ligesom hele tiden kan 

tilpasse lyden til det man gerne vil havde den til at være. 

Hvorfor er det vigtig for dig at du kan tilpasse den? 

Det ved jeg nu heller ikke om det er haha. I og for sig ville det være bedst hvis det bare lød perfekt 

sådan hele tiden, men det er meget svært at opnå, og så synes jeg det er meget rart at man kan 

tilpasse det så man igen kan få det bedste ud af det man ligesom har. 

Jamen så vil jeg lige høre dig du har nævnt det her med at du bliver glad når det fungere. Vil du 

sige der også er nogle værdier der fremkommer når du bruger produktet. 

Hvad tænker du af værdier? 

Skabe det en værdi for dig? Nu snakker du om det her med at du kan sidde ned og slappe af og ikke 

blive irriteret. Er det noget andet? 

Jamen altså jeg kan stadigvæk nogle gang få den der WAUW faktor nogle gange hvor at man sidder 

med et smil på læben over det, og så… altså det er bare sådan en fed fornemmelse at man stadigvæk 

kan blive imponeret af det, og at man ligesom kan komme i forskellige stemninger alt efter hvad 

man ligesom smider på af musik. Jeg ved ikke lige hvordan jeg… 

Så skal jeg høre dig omkring oplevelsen af XTZ i forhold til et andet lignende brand. Hvordan synes 

du det er anderledes fra det andet? 

Jeg vil sige jeg har ikke rigtig mødt så mange andre mærker hvor at jeg føler at jeg får lige så meget 

for pengene. Så der er ligesom en tanke bag at det her er nogle gode mennesker der sidder i denne 

her virksomhed. Så man ligesom føler at det man har købt… man har støttet noget godt også. Frem 

for hvis jeg bare havde købt et eller andet tilfældigt mærke i Bilka, hvor der måske har siddet nogle 

der bare skal ha’ penge ind, så ville man ikke havde den samme glæd af, i forhold til at jeg ved at 

det her er et godt mærke. Altså, det har bare en værdi som et godt mærke for mig. 

Hvorfor er det vigtigt for dig at du støtter noget godt? 

Hehehe. Jeg ved heller ikke. Det er ikke noget jeg har tænkt så meget over før, men man får ligesom 

lidt bedre samvittighed ved at det man støtter, føler man i hvert fald selv, en god virksomhed der 

ikke prøver at snyde deres kunder frem for en virksomhed der måske bare laver nogle halvfærdige 

produkter for at ligesom få forbrugerne til at købe det næste produkt. Fordi så er det måske lige det 

bedre for at de kan holde noget tilbage for bare at vente til at de kan købe et produkt mere og et 

produkt mere. Hvor her der føler jeg bare at de prøver alt hvad de over hovedet kan og gør, for det 

budget de nu har, til den her højtaler. 

Så skal jeg høre om du har haft en ekstraordinær oplevelse med XTZ. 

Jeg vil si… det var igen første gang jeg hørte dem (1:05:30). Vil du ha’ den igen? 

Ja fortæl. 
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Man har ligesom været ude og høre en masse højtalere som egentlig skulle være rigtig gode til 

prisen og har været ved forskellige forhandlere for at få forskellige indblik og høre forskellige 

mærker, og så kommer man hen til igen et eller andet kollegium værelse med dårlig plads, med det 

ikke optimale udstyr og så får man bare en bedre oplevelse ud af det end hvad man gjorde i mere 

etableret mærker, i rigtige butikker, ved for handlere med bedre udstyr og sådan noget ik! altså så 

for man bare en oplevelse af at det her, det er bare godt. Det er sådan en ekstraordinær oplevelse. 

Så skal jeg høre dig om du har fået nogle reaktioner på dit køb? 

(1:06:24) Ikke så meget på mærket. Egentlig mere bare at jeg er kendt som ham der tossen med det 

store anlæg hehe. 

Fortæl mig om det. 

Jamen altså folk der ligesom ikke går så meget op i det, så synes de jo det er lidt vanvittigt at ha’ 

kæmpe gulv højtalere, subwoofer og fladskærm i en lille lejlighed, og så dem som går op i det synes 

bare det er fedt. Jeg vil sige jeg har ikke rigtig haft nogen der har hørt det og synes det var dårligt. 

Altså folk, uanset om de ligesom har vidst noget om højtalere eller ej, så har de tænkt ”hold kæft det 

lyder fedt”. 

Hvad betyder det for dig at folk de reagerer sådan? 

 Jamen det synes jeg er fedt. Det er sådan lidt blæret at man har noget der kan imponerer folk. 

Fortæl mig lidt om den følelse. 

Jeg tror alle har det sådan at hvis man har et eller andet der er lidt mere unikt end alle andre måske 

har, så får man sådan lidt en følelse af at man er… altså sat i en spids, man er lidt bedre end dem. og 

hvis man føler sig lidt bedre så får man det jo godt (Grin). 

Har de nævnt noget om at det er købt genbrugt? 

Hmm ikke sådan umiddelbart. Ikke jeg lige kan.. altså, jeg har ikke hørt noget negativt omkring det. 

Altså, folk synes bare det er fedt at man kan sparre pengene på det. og så… jo jeg tror faktisk jeg 

har haft en hvor de sagde ”hvis du alligevel giver så mange penge for det hvor ikke så købe det far 

nyt af? ”. 

Det må du fortælle mig lidt om. Hvad var det for en situation? 

Jeg kan ikke huske det nærmere. Andet end der var en… 

Kan du huske hvordan du reagerede? 

 (1:08:20) Jeg kan ikke huske det, men jeg kunne i hvert fald forstille mig det. Jeg har det jo sådan 

at det er lidt ligegyldigt for mig om det er brugt eller nyt, og det her var kun et år gammelt, så der 

vidste jeg at der er jo stadigvæk garanti på det, og jeg sparre måske 10.000 ved at købe det på brugt 

markedet, i forhold til hvis jeg skulle havde købt det fra nyt af. 
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Hvad betyder det for dig at der stadigvæk var garanti på det? 

Jamen det… elektronik er jo i dag så fintfølende at… og der er så meget inde i en lille kasse, så hvis 

det skulle gå i stykker, hvilke der er større sandsynlighed for nu, det er i hvert fald den ide jeg har 

om det, så er det sku meget rart at der ligesom er noget dækning på det. 

Så vil jeg gå videre til næste spørgsmål. Jeg vil gerne have at du beskriver din oplevelse af folk som 

ejer XTZ. 

Jamen jeg kender ikke så mange der ejer det. Ja hvem fanen er der. 

Så prøv bare at forklar din ide om hvordan de… 

Jamen altså igen, dem der køber det, fordi det ikke er så udbredt et mærke, fordi det er sådan lidt et 

niche produkt i for hold til … eller det er svært at købe her i Danmark, så er det ligesom folk der 

undersøger markedet, men måske også folk som kun har købt det baseret på Word of Mouth, altså 

kun har hørt hvad andre synes om det, frem for slev at have været ude at høre det fordi det ikke er 

så let tilgængeligt. Men ja, det ved jeg sku ikke. Igen, jeg tror det er lidt det samme som med 

Pioneren. Folk der måske ved noget mere om tingene og folk som ligesom undersøger tingene frem 

for bare lige at høre det en enkelt gang og så købe det, fordi det ikke er så nemt at komme til.   

Hvad tænker du om dem der køber det nyt? 

(1:10:22) Det synes jeg er fint. Jamen altså det er ikke et produkt man sparre så sindssygt meget på 

at købe på brugt markedet fordi priserne er generelt ret lave på produkterne, og de holder prisen ret 

godt fordi der er så stort et udbud af det. og så synes jeg, i forhold til så meget andet man ligesom 

køber, så fordi XTZ kører med den filosofi at du kan prøve det hjemme i 45 dage og returnere det 

og kun betale for fragten, så er det ligesom også folk der har taget et valg at de gerne vil tjekke er 

det her det rette for dem. Fordi de har mulighed for at høre det i en lang, i en relativ langperiode og 

så returnere det faktisk. 

Hvad er det gode ved det, hvorfor synes du det er vigtigt? 

At man kan returnere det igen? 

Ja. 

Jamen det gør at man ligesom… det virker som om de ligesom har en øhm… tillid til at det de laver 

det er så godt at folk vil nok ikke returnere det eller så ville de jo ikke køre med den… Man får en 

eller anden tanke om at det her det er godt når de køre med sådan en garanti. Og igen, så er det bare 

fedt at man ligesom kan teste det hjemme i egen stue, og høre er det her det rigtige for mig, og er 

det ikke det så kan man sende den tilbage igen eller prøve noget andet. Hvor at hvis jeg gik ned i 

Hifi Klubben og købet et eller andet par Dali højtalere så har jeg ikke samme mulighed. 

Hvad tænker du så som det at du har købt det brugt? 
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Igen, jeg tænker ikke så meget over det. Det er lidt ligegyldigt. Men jeg vil sige lige med dem her så 

var de lidt ekstra billige fordi de havde noget skrammer og ridser, og der var lidt farve på den ene af 

dem og sådan noget, og det gør at det ikke sådan helt den samme glæde man har i forhold til hvis 

det var nyt og man havde passet på det helt selv fra starten af, men at de er brugte er sådan set 

ligegyldige, men at standen ikke er så god gør at man ikke har helt den samme glæde, som f.eks. 

Pioneren som er i super stand. 

Så vil jeg høre hvis du var med i en klub hvor i havde det tilfældes at I havde købt XTZ højtalere på 

genbrugsmarkedet, hvordan ville du så karakterisere Jer? 

(1:13:00) Jamen det ville være præcis det samme som Pionere på en eller anden måde. Folk der 

har… nej, måske faktisk ikke. Måske nok nærmere folk der ikke har det største budget heller, fordi 

de er sådan… de ligger i den billige ende af markedet. Eller billigt? 

Det er vel relativt. 

Relativt! men i forhold til mange højtalere som koster måske 10.000 stykket så koster mine 4000 

stykket. Det er en langt lavere pris man skal gi’ for at få noget god lyd, så det er folk der måske 

tænker… Altså folk der måske er lidt mere prisbevidste også, og igen folk der har undersøgt… folk 

der har været inde på nettet i hvert fald og undersøge det. Jeg tror ikke der er så mange HIFI blade 

der har det heller. Der er heller ikke så mange annoncer med det på nettet så det er mest bruger til 

bruger eller internet anmeldelser, så det er ligesom folk der har været på nettet og undersøge det. 

Nu nævner du det her med at det er folk som er prisbevidste. Hvad betyder det for dig? 

Jamen for mig er det vigtigt at det jeg køber… jeg føler ligesom jeg får mest for pengene, men jeg 

kan sagtens sætte mig ind i at folk gerne vil give mange penge for et eller andet mærke fordi så for 

de en større ejer glæde af det. Jeg får bare ikke en større ejer glæde af et bestemt mærke. Jeg får det 

af at vide at det her, jo måske med det her mærke der for jeg så meget for pengene, så frem for at 

jeg køber det her mærke fordi det er det her mærke. Altså uden rigtig at have nogen anden 

begrundelse hvis det giver mening. 

Ja, så vil jeg lige høre… du har nævnt nogle karakteristika. Du har sagt at I er prisbevidste og du 

har nævnt at I er sådan nogle som godt kan lide at undersøge tingene før I køber dem. Hvad ville de 

modsatte karakteristika så være i det her tilfælde? 

Altså, jeg vil sige dem der køber det her… køber sådan nogle dedikerede højtalere er jo folk der har 

en lille interesse for det i hvert fald, så det modsatte for mig ville være en det går ind i HIFI klubben 

og siger ”jeg har så mange penge hvad kan du sige til mig?”. Altså, det er generelt den der 

modsætning jeg i hvert fald ser. Folk der bare lige gå ud og så køber i den eneste butik de ligesom 

kender de kan købe nogle højtalere i og så køber de der. 

Hvad tænker du om det? 

Jeg synes det er tåbeligt. (grin) Jeg synes man skal undersøge tingene. Jeg synes det er så dumt at 

man ligesom ikke rigtig gider gøre en ordentlig indsats for det. Altså hvis man skulle købe en bil så 
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går du heller ikke bare ind til en forhandler, og så prøvekører du én bil og så køber du den. Man 

tager da ligesom lige at undersøger tingene inden man køber noget. 

(Pause) 

 Ja lad os snakke om Marantz’en (det sidste billede medbragt) som den sidste her. Jeg vil egentlig 

bare gerne have at du lige som før fortæller så meget du kan om din oplevelse med Marantz’en. 

(1:16:31) Jamen det var sådan set, inden jeg købte den der havde jeg en Onkyo, nej en Pionere 

forstærkere inden det og en Onkyo forstærker inden det. Og jeg viste ligesom højtalerne kunne lyde 

super godt. Jeg vidste bare jeg ikke rigtig havde nået det med den forstærker jeg havde, så jeg solgte 

min Onkyo og købte en Pionere, og med den blev det lidt bedre, men den kunne jeg ikke rigtig 

indstille, så det var noget værre lort. Så solgte jeg den og købte Marantz’en, og den.. der er igen lidt 

den der følelse af nu kørte det bare. Nu sidder den lige i skabet der, og der havde jeg bedre 

muligheder for at indstille det, og byggekvaliteten var langt bedre, og designet var også meget 

federe, og den var bare sindssyg nem at finde ud af. 

Du nævner byggekvaliteten. Forklar mig lidt nærmere om det. 

(1:17:17) Jamen det, hvor Pioneren og Onkyo’en det var sådan noget plastik noget, når endelig der 

var brugt noget metal så var det sådan noget virkelige tyndt noget, og knapperne var sådan… altså 

hvis du hev lidt på dem så kunne du mærke de sad løst og sådan noget, hvor Marantz’en har en 

halvanden centimeter tyk aluminiums frontplade bare og kæmpe aluminiums volumenkontrol. 

Altså, det føles bare virkelig godt bygget. 

Hvad betyder det for dig? 

Det giver sådan en større ejer glæde på samme måde som med Pioneren og den havde en fed bygge 

kvalitet. Når det føles gennemtænk så bliver man bare gladere. 

Nu har du fortalt lidt om hvordan du har fundet frem til den. Kan du fortælle om hvad der 

inspirerede dig til at købe den Marantz. 

Jamen det var et par kammerater som havde prøvet noget Onkyo og noget Pionere og var så endt på 

Marantz, og de havde ligesom haft den oplevelse af at den var bedre end hvad de eller havde haft 

hjemme – en del meget bedre, og så ville jeg også prøve det. Så fandt jeg en brugt og så lavede jeg 

faktisk en byttehandel og købte den. 

Det var en byttehandel, fortæl mig lidt om den. 

Jamen jeg byttede min Pionere til Marantz’en og fik 2000 oveni fordi Marantz’en var faktisk en 

mindre model end Pioneren, men lydmæssig var den bedre efter min mening i hvert fald. Den har 

lidt sådan mere varm lyd der matcher mine højtalere godt, hvor Pioneren har lidt mere, jeg vil sige, 

lys lyd. Mine højtalere er allerede lidt lyse i det så det var ikke den bedste kombi. (1:19:00)  
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Nu nævner du det her med at kombinationen var bedre med det brand. Kan du forklare mig lidt 

mere om det. 

(Grin) det ved jeg sku ikke lige. Altså det, jamen, det virkede bare som om de var et bedre match 

end Onkyo’en og Pioneren var og sådan synes jeg generelt det har været. Hvis nogle højtalere har 

en mørkere lyd, så hvis du tager en mørk forstærker på så får den en ret kedelig tilbagetrukken lyd. 

Hvor hvis du matcher dem med en lidt mere lys lydende forstærker så kombinere det ligesom 

hinanden godt. Supplerer de hinanden godt hedder det. 

Så vil jeg høre var der nogen specifik motivation for at du købte det? 

Det var ikke sådan at jeg havde ledt lige efter den eller noget. Jeg havde bare set lidt efter hvad der 

var af Marantz brugt og så, så jeg den var til salg og så skrev jeg bare at jeg var interesseret i en 

byttehandel. Det var egentlig mest for bare at prøve den fordi jeg vidste at der kunne jeg også få lidt 

penge ud af det. Så det var ikke sådan at jeg skulle ud og bruge penge på det. 

Nu nævner du for at prøve det. Vil du ikke fortælle mig lidt om dine tanker omkring det. 

Jo men det var sådan set fordi jeg synes ikke rigtig at Pioner gjorde det jeg gerne ville have, og jeg 

synes heller ikke Onkyo’en gjorde lige det jeg ville have og så tænkte jeg, jeg må hellere prøve et 

andet mærke og se hvordan det gør det, og så prøvede jeg Marantz’en fordi det var det jeg havde 

hørt godt om. Jeg kunne også have taget Yamaha eller lignende, men det har jeg bare ikke… jeg 

kender ikke rigtigt nogen der har haft det og jeg havde kun hørt godt om Marentz så det prøvede jeg 

der. 

Så hvad betyder det for dig det her med når du hører om ting. 

Jamen det kommer an på hvem man hører det fra. Hvis det er nogen jeg ligesom føler der ved.. ved 

nogen om det. Nogen der har en viden til at kunne udtale sig om det så lytter jeg meget gerne på 

det. Hvis det er en eller anden gut der bare har fået noget fortalt så han tror han ved det hele så 

bliver jeg sådan lidt arh. Det skal være nogen der ligesom har erfaring med det. 

Hvad vil du sige din målestok for erfaring er? 

Det kommer an.. det kommer også… Hvis det bare er nogen det har hørt det i en butik, jamen så har 

jeg en vis tillid til det, men hvis det er en der f.eks. har ejet det i flere år, og måske haft ti andre 

mærker, så har jeg selvfølgelig langt mere tillid til det som den person kan fortælle om mærket, 

selvom han måske er endnu mere farvet af at han selv har det, men det giver ligesom et eller andet 

indtryk af at de har mere erfaring med selve mærket hvis de har sammenlignet det med meget mere. 

Hvordan vil du beskrive din oplevelse af hvad brandet Marantz udtrykker? 

(1:22:00) Jamen jeg synes faktisk ikke rigtig at brandet udtrykker noget specielt. Jeg har ikke 

sådan… andet end at det er en mere varm lyd. Det er sådan set nogenlunde det. Jeg har ikke… 

Varm lyd? 
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Jamen at det er sådan en mere varm behagelig lidt mere tilbagetrukken lyd frem for sådan en kold 

analytisk detaljeret lyd, hvis man kan sætte de to op mode hinanden. 

Hvad betyder det for dig at den har en varm lyd? 

Jamen det betyder at når jeg har en højtaler der ryger helt i den anden grøft, så der er lidt mere den 

her analytiske, detaljeret lyd, så supplerer de hinanden godt, og så fordi jeg kan godt lide den der 

lidt mere tilbagelænede lyd. Det er sådan lidt mere det man bare sidder og lytter på og bare nyder 

det frem for det lidt mere analytiske hvor man sidder og lægger mærke til detaljer (lægger tryk på 

detaljer) i lyden frem for egentlig bare at hører musikken.  

Det er interessant det her det siger med bare at lytte og nyde… 

Altså, det kommer lidt an på humøret. Altså hvis jeg skal prøve noget nyt så sidder jeg sådan og 

lytter om hvad er det egentlig der lyder bedst. Hvor hvis det er jeg kommer hjem og bare sætter 

noget musik på så høre jeg sådan set bare musikken og lægger ikke sådan sindssygt meget mærke til 

om den lige ramte det der bækken præcis eller om det havde den helt rigtig klang som den skal ha’. 

Det er mere kunne jeg høre bækken og lød det godt så er det fint nok. 

Vil du ikke prøve at forklare mig hvad der motivere den ene følelse frem for den anden. 

Jamen hvis jeg skal sidde og sammenligne noget så bliver det den her med hvor jeg går lidt mere 

analytisk til det, og så sætter jeg et nummer på og lægger mærke til hvordan.. f.eks. hvis der er en 

der har svært ved at gengive bassen så lægger jeg mærke til hvordan håndtere den bassen. Hvordan 

lyder den – har den den rigtige klang fordi at hvis jeg finder ud af hvad der lyder bedst for mig der 

så ved jeg at når jeg ligesom bare smider noget musik på så lyder det bare som… så har jeg ligesom 

gjort forarbejdet til det. 

Så skal jeg høre er der nogle specifikke karakteristika ved Marantz? 

Ikke andet end det der med den varme lyd. Der er ikke noget der eller sådan lige… jo de er måske 

lidt mere ærlige i deres opgivelser end Onkyo er. 

Det bliver du nødt til at forklare mig. Ærlige i deres opgivelser? 

Jamen det vil sige at når de skriver at den lever… f.eks. ved min den lever 110 gange, eller 7*110 

watt og det har de gjort ud far en strømforsyning på 770 watt, så det gå ligesom lige op. Det er ikke 

helt ærligt, men det er sådan nogenlunde til at acceptere, hvor at flere Onkyo så der måske 7*140 

watt med en strømforsyning på 400 watt så selv… på Marantz’en hvis alt var 100 procent så kunne 

den godt yde det, hvor Onkyo’en ville aldrig kunne yde det. Det er fuldstændig uærligt, så der er det 

sådan lidt med ærlighed selv om det ikke er hele vejen. Der er sådan måske lidt mere ærlighed end 

det gængse. 

Okay! Hvad betyder det for dig? 
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Det gør at man ligesom får et… igen, jeg tror lidt det der ligesom med XTZ at man er ikke ude på at 

snyde forbrugeren til det her produkt. Man er egentlig bare ude på at beskrive det som det egentlig 

er og det det måske har potentiale til, selvom det selvfølgelig altid bliver pyntet lidt som de også har 

gjort her, men det er lidt mere ærligt end det gængse. 

Så vil jeg gå videre til næste spørgsmål. Hvordan har brandet Marantz beriget dig? 

Jamen det har gjort at jeg sådan set indtil nu ikke har søgt efter noget nyt fordi jeg købte... altså da 

jeg købte det her sammen med Onkyo’en der gik der hvad en lille måned så havde jeg Pioneren, og 

så gik der hvad to uger så havde jeg Marantzen, og nu har jeg haft den i to år – Matrantzen. Så det 

gjorde det at der faldt lyden sådan lidt mere på plads, og det var igen lige som med Pioneren 

(TV’et) hvor at jeg ikke rigtig tænker over at der er så meget der irriterer mig med lyden. Den lyder 

egentlig bare som jeg gerne vil have den til. Og så er det selvfølgelig nu hvor man begynder at blive 

mere interesseret at man gerne vil ud og havde noget nyt. 

Så vil jeg høre dig om din oplevelse af brugen af Marantzen. 

Altså, den har været sådan lidt på godt og ondt. Den er rigtig nem at indstille i forhold til Onkyo’en 

og Pioneren jeg havde, så det synes jeg var rigtig lækkert, men den er sindssyg besværlig at bruge 

så det er… der er ikke nogen der kommer hjem til mig og kan finde ud af at bruge mit anlæg. De 

kan ikke finde ud af at tænde for det sætte det hen på den rigtige kanal og skrue op og ned og sørge 

for at det indstilles rigtig. Så… det tog en del tid lige at får det ind (indlært). Så det er ikke så 

brugervenligt som sådan. Det er nemt at indstille første gang, men hvis man ligesom skal sidde og 

gøre noget mere med det sådan undervejs, så begynder det at blive rigtig rigtig teknisk. 

Er det noget du er glad for eller er det mere en irritation? 

Både og.  Jeg kan godt lide at jeg har indstillingsmulighederne fordi meget, i forhold til det jeg kan 

styre fra fjernbetjeningen af, i Onkyoen og Pionere der skulle jeg ind i mange undermenuer og hele 

tiden ind der. Her der kan jeg gøre det direkte fra fjernbetjeningen, og for at jeg har mulighed for 

det så skal de lave den sindssygt teknisk. Igen, hvis lyden var lige i skabet så havde jeg ikke 

behøvet at gøre de ting. Hvis der ikke var noget jeg ville justere ved det så havde det jo været 

nemmere bare at ha’ op og ned (referere til en nem fjernbetjening), men det får man ikke. Jeg kan 

meget godt lide at jeg har mulighederne for at lave indstillingerne, men det er lidt irriterende hvis 

man har gæster der selv skal betjene det, så bliver det lidt svært. 

Fortæl mig lidt om nogle oplevelser du har haft med det. 

Jamen jeg har haft mine søskende der skulle låne min lejlighed en weekend og de endte med bare at 

måtte se fjernsyn med lyd fra fjernsynet uden at bruge noget ellers. For de kunne ikke finde ud af 

det. 

Så vil jeg høre dig hvad betyder det for dig at eje en Marantz? 

Ikke sådan rigtig noget synderligt i forhold til de andre. Der er ikke noget sådan rigtig jeg forbinder 

med mærket. 
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Så skal jeg høre dig hvordan er oplevelsen af at bruge Marantz anderledes fra de andre. 

Generelt kan jeg langt bedre lide den måde den, altså Marantz, gør tingene på frem for den måde 

Pionere og Onkyo gjorde tingene på. Så på den måde er den bedre i brug for mig. 

Fortæl mig lidt om forskellen mellem hvad de gjorde og hvad Marantz gør. 

Jamen det var hvis jeg skulle ind og indstille delefilteret på Pionere så havde jeg 3-4 muligheder og 

der var ikke… hvad hedder det… der var ingen af dem der ligesom passede ind. Selvom den havde 

en milliard indstillinger så kunne jeg ikke få det som jeg ville have det. Hvor at Marantzen er lidt 

mere… meget mere simpelt opbygget. Den springer 40, 60, 80, 100, 120 hvor at Pioneren så var det 

sådan noget.. så var det 50 og så var det 65, sådan nogle underlige værdier hvor de har tænkt ”uhhh 

hvor er det smart”. Så Marantz var bare nemmere i brug og den virker lidt mere gennemtænkt. 

Gennemtænkt? 

Jamen f.eks. med det at hvis det giver mening at dele det ved de her ting så gør vi det, i stedet for at 

tænke ”kan vi lige revolutionere et eller andet her” uden at have tænkt det igennem, som Pioneren 

lidt virker som om de har prøvet på. 

Kan du fortælle mig om en ekstraordinær oplevelse du har haft med Marantz? 

Ikke sådan rigtig ha ha ha. Ikke sådan… der har aldrig været sådan direkte WAUW effekt som jeg 

havde med de andre mærker (referer til de tidligere billeder med tv og højtalere). Det er sådan set… 

det lød bare godt og det var nemt at indstille. Så den sammenlignet med Onkyoen og Pioneren, hvor 

Pioneren spillede meget godt men den var svær at indstille og Onkyoen var også nem nok at 

indstille, men lød bare ikke lige så godt. (1:30:50) Marantzen har ligesom det bedste fra begge to. 

Så skal jeg bare høre dig om du vil fortælle mig om de reaktioner du har fået på Marantzen. 

Jeg har ikke så meget at fortælle om Marantz. Der er ikke så synderlig meget i det andet end at folk 

synes den var svær at bruge. Det er sådan set mest den reaktion jeg har fået på den. 

Jamen fortæl mig f.eks. nu snakkede du lidt om at du havde haft dine søskende boende. Hvad sagde 

de? Hvad var deres reaktion? 

Jamen de havde bare helt droppet at bruge det. Altså, jeg prøvede at skrive en SMS med guide til 

hvordan præcis det var man skulle, men det var stadigvæk ikke til at finde ud af. Fordi det er sådan 

noget hvis jeg skal tænde den så skal jeg først trykke på fjernbetjeningen og skal jeg se tv så skal 

jeg trykke på en anden knap og hvis jeg så skal styre forstærkeren så skal jeg trykke tilbage. Det er 

sådan hele vejen, hvor når man ligesom kan det så ligger det naturligt for mig, men eller, de gav helt 

op selvom at jeg havde skrevet nærmest flere sider på hvordan man skulle gøre det.  

Hvad tænker du om at folk de synes det er besværligt? 

Det er jeg sådan set ligeglad med. Det er mig der bruger det, og det er sku så sjældent at der er 

nogen i min lejlighed hvor jeg ikke er hjemme, så det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Det findes 
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også en anden fjernbetjening dertil, der følger to med, så den kan man bruge hvis man hellere vil 

det, men den har jeg bare ikke sat op. Så der er mulighederne for det, men jeg bruger det ikke. 

Har du så hørt noget i forhold til det at du har købt den genbrugt – købt Marantzen genbrugt? 

Ja lidt nå folk høre nyprisen på det i forhold til hvor meget jeg har sparret så synes de det var meget 

fedt. Og i forhold til hvor meget kræft den ligesom kunne smide af sig i forhold til prisen af den. 

Så hvad vil du sige sådan overordnet deres reaktion var? 

At det var et godt køb. Ja at jeg ligesom havde fået noget for pengene. At det ikke bare var spildt på 

at det skulle være nyt eller det skulle havde det her design eller noget. 

Hvad gjorde det ved dig at de reagerer på den måde? 

Altså, jeg vil sige med forstærkeren var det så den ikke rigtig noget. Det var fint nok. Fordi det er 

sådan mest højtalerne folk kommentere eller fjernsynet, så det er sådan lidt, det er fair nok. Der har 

jeg ikke rigtig den store… 

Hvorfor tror du at det er mere de andre ting at folk reagerer på?    

Fordi folk tænker ikke så meget over forstærkeren. Det er jo bare den der kasse der levere noget lyd 

til dem, hvor højtalerne det er jo dem der spiller og fjernsynet, det er jo det du ser tv på ik!  

Hvordan opfatter du så Marantzen frem for de andre ting? 

Den er ikke lige så stor en spiller. Altså, forstærkere er ligesom aldrig det jeg har kigget mest på. 

Der er også derfor jeg ikke har lyttet så meget til forskellige forstærkere. Hvis jeg har været hos 

forhandlere så har det ligesom været mere højtalerne. Fordi uanset hvad man spænder på af 

forstærker på en højtalere så har den ligesom sin egen lyd, så kan man ligesom tilpasse den lidt 

mere med forstærkeren, men det er ligesom højtaleren der har den vigtigste del af lyden. Så det er 

nok bare det den leverer nogle kræfter til. 

Vil du prøve at beskrive din oplevelse af folk som ejer Marantz. 

Jamen jeg tror ikke de er meget anderledes end folk der ejer andre produkter. Altså, det er, det ved 

jeg sku ikke. Der har jeg ikke noget i forhold til de andre, for den ligger sådan prismæssigt ligesom 

alle andre produkter. Funktionsmæssig matcher den nogenlunde de andre produkter, og 

lydkvalitetsmæssig så tror jeg også det er mere et spørgsmål om smag. Så den tror jeg ikke er så… 

Der har jeg ikke rigtig en speciel gruppe mennesker der har det i forhold til noget andet. 

Hvad så med det her at det er købt nyt eller gammelt/brugt. Ser du nogen forskel mellem dem der 

køber det nyt fra dem der køber Marantz brugt? 

Jamen altså, Marantz på brugt markedet er tit nogle større modeller. Altså nogle hvor man ligesom 

har noget mere lyd for pengene. Hvor at når man køber det nyt så det som jeg oftest lægge mærke 

til at folk køber så er det de små modeller hvor man får funktioner for pengene frem for lyd. Så dem 
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der køber brugt er måske lidt mere interesseret i at købe god lyd, hvor dem der køber nyt er lidt 

mere interesseret i funktionere. 

(1:36:08) Hvis du forstiller du var i den her klub hvor i har det tilfældes at i havde købt Marantz 

brugt, hvilket ord beskriv så Jer? 

Jeg synes ikke der rigtigt er noget særligt ved Marantz. Altså, det kunne lige så godt være en gruppe 

af folk der havde købt surround receivere brugt, og det var lyd entusiaster. Jeg synes ikke rigtig at 

den ligger sig over andre i forhold til karakteristika eller brand værdi eller sådan noget. 

Så tror jeg vi slutter af her med billederne og slutter af med de sidste spørgsmål der er mere 

generelle. Først vil jeg gerne have at du prøver at beskrive oplevelsen af det genbrugte luksus 

brand frem for nykøbt luksus brands. 

Jeg tror sku ikke rigtig jeg har købt noget nyt luksus brands. Det har kun været mobiler hvis det… 

jeg har sku ikke rigtig… ikke sådan umiddelbart.. 

Hvorfor ikke? 

Ja det… ja fordi at jeg gider ikke rigtig smide penge ud af vinduet så at sige, så hvis jeg kan købe 

noget på brugt markedet der er bedre til samme pris så gør jeg heller det, eller hvis jeg kan få noget 

der er ligeså godt til en billigere pris så gør jeg det. 

Og hvordan hænger det sammen med at det er luksus brands. Hænger det sammen med det 

overhovedet eller? 

Hvad tænker du? 

Det her at du køber det på genbrugs markedet. 

?? 

Altså de ting vi har snakket om definere vi som luksus brand. Ville du også købe almindelige ting på 

brugt markedet? 

Nej det tror jeg ikke. Altså hvis jeg skulle ud og havde en håndblender så gik jeg nok bare ned og 

købte en håndblender. Der ville jeg være sådan lidt, men når det er lidt mere dyre ting så er det der 

jeg sætter fokusset. 

Fortæl mig lidt om hvorfor du gør det. 

Jamen der er flere penge involveret. Hvis jeg skal købe noget til 5000 så undersøger jeg markedet 

og ser jeg jeg kan få det brugt så gør jeg det. Skal jeg købe et eller andet til 2-300 kroner hvor at det 

måske ikke er lige så vigtigt for mig så gider jeg ikke rigtig bruge tid på det. Så kan jeg ligeså godt 

bare købe det nyt og hvis jeg er utilfreds med det så har jeg ikke spildt særlig mange penge. 

Du nævner tid. Hvorfor er det vigtigt? 
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Fordi hvis jeg skal sidde og bruge to timer på at finde ud af hvilken håndblender der er bedst når at 

jeg måske ikke skal bruge håndblenderen særlig tit og det ikke er noget jeg går synderligt meget op 

i, så kunne jeg bruge de to time på noget andet. Men hvis det er en forstærker hvor jeg ved det er en 

jeg kommer til at lytte til 100 time om året eller sådan noget, så har jeg ikke noget imod at bruge ti 

timer på at sørge hvad for en forstærker der er bedst, når jeg ved at det er noget jeg kommer til at 

bruge så meget, og noget der ligesom giver så meget glæde ved at jeg hører så meget musik. 

(1:39:39) Så skal jeg bare lige hører vil du mene at der overhovedet er nogen forskel i værdien på 

de her luksus brand hvis du havde købt dem nye frem for gamle? 

Altså værdi for mig? 

Ja. 

Ikke sådan synderligt. Altså, jeg tror altid man har en lidt større ejer glæde i starten. Altså sådan har 

jeg det i hvert fald med mobiler jeg har købt fra ny af, fordi så ved jeg det er mig der har pakket den 

op. Der er ikke andre der har rørt ved det her produkt, men det forsvinder meget hurtigt igen. Så for 

mig, i længden giver det ikke rigtig noget. Det er kun lige i den første uge måske, fordi den er helt 

ny og der ikke er nogle andre der har haft den. 

Så vil jeg gå videre til næste spørgsmål. Vil du ikke prøve at beskrive alle dine handlinger på 

genbrugsmarkedet i forbindelse med din videns indsamling og videns uddeling mht. til de her 

luksusbrands. Altså alle dine handlinger i forhold til når du har samlet viden ind om luksus brand 

og når du har delt viden ud omkring det også.  

Jamen altså hvis jeg f.eks. skal have en ny forstærker som jeg kigger på så søger jeg nettet for 

information. Måske laver jeg et emne hvor at folk kan anbefale et eller andet, og går ind og læser 

anmeldelser. Jeg ser hvad folk har sagt om det, er der en speciel ting det ligesom gå igen ved 

tingene og hvad koster det. hvad koster den her og hvad koste den her, og kan man måske også få 

det brugt, og er der nogle forhandlere der har det. Er det noget jeg kan komme ud og hører eller kan 

jeg låne det med hjem, og måske skriver en mail om udlån af det og sådan nogle ting. Hvis det er 

noget hvor jeg deler viden så er det som regel enten folk der spørger personligt eller også spørger de 

ud til folk, hvor jeg så svare at jeg synes det her, og det her, og det her, og det synes jeg fordi det og 

det og det. 

Hvorfor er det vigtigt for dig at indsamle viden på den måde? 

Jamen det er fordi jeg synes det er interessant ligesom at udvide sin viden, så jeg gør det sådan 

meget… jeg prøver at være meget kilde-kritisk, så dem jeg synes har forstand på det lytte jeg mere 

til end dem der egentlig ikke virker til at have så meget. Dem som bare skal ha’ den her fordi det er 

så godt et mærke. Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Nogen det kan sige ”den her har det og 

det, og er bygget sådan og sådan der gør det og det” så har jeg langt mere tillid til det. 

Hvad får du ud af den viden-indsamling? 
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Jamen at jeg bliver klogere. Jeg ved ikke sådan rigtigt. Jeg kan bare godt lide hele tiden at udvide 

min viden om det, så at jeg ligesom føler at jeg får noget ud af det her, og at jeg ligesom kan se en 

udvikling både i min interesse og min viden omkring emnet. 

Hvad vil du sige med hensyn til det at folk har spurgt dig personligt om hvad synes du om det her? 

Fortæl mig om en oplevelse du har haft der. 

Jeg tror også nogle gange man kan blive lidt for låst på det. Jeg har en fra arbejdet der spurgte om ” 

hvad jeg synes om de her højtalere eller det her anlæg” hvor jeg var sådan lidt fordi det er noget der 

ikke interessere mig, sådan en lille bitte hjemme bio haløjsa, og det synes jeg slet ikke ”det kan godt 

være du synes det lyder godt, men når man ligesom har hørt andet. Noget stereo så ved jeg bare du 

kan få så meget bedre” og så kan jeg jo sige ”du kan jo selv prøve at købe noget brugt. Der kan du 

få meget mere for pengene” og sådan nogle ting. Men ellers prøver jeg bare at få folk til at… 

generelt er det folk der spørger om et eller andet billigt anlæg man kan køber i Bilka frem for noget 

mere HIFI agtigt, hvor jeg så prøver at lede dem over på HIFI. 

Ja, hvad får du ud af at lede dem over på HIFI? 

Jeg håber lidt på at de også kan få en interesse for det, eller at de ligesom også kan finde ud af at 

man kan få meget mere ud af musik og film hvis man hører det godt end hvis man bare høre det på 

en eller anden Aldi anlæg til 1000 kroner. 

Hvad får du ud af det – at du får dem ledt over på det? 

Jeg bliver sådan set bare… det ved jeg sku ikke. Jeg bliver sådan set bare glad hvis jeg kan får dem 

til at gå i den retning fordi jeg ved hvor meget jeg har fået ud af det og jeg ved hvor meget folk godt 

kan lide at hører musik hvis det er hjemme ved mig fordi det lyder bedre end hvis de hører det på 

MTV i fjernsynet. Så jeg ved at hvis de kan få noget bedre så kan de også blive gladere for det. Så 

længe det bare får dem til at få noget de ville blive mere glade for det gør ligesom mig glad. 

Så skal jeg hører hvordan ville du have det med at købe et brand du aldrig nogensinde havde hørt 

om? 

Ja, det ville jeg sådan set ikke have store problemer med. Så længe jeg kan… Altså tænker du på at 

hvis jeg gik ind i en butik og så … eller købet et eller andet på brugt-markedet jeg ikke havde 

erfaring med? 

Ja. Hvis du ikke vidste noget på forhånd andet end at der var en der sagde ”køb det her”. 

Nej det tror jeg sku ikke jeg ville. Jeg ville undersøge noget om det. jeg ikke købe det… man kunne 

ikke sige til mig ”du skal lige hører de her Sudar højtalere” eller hvad fanden det nu kunne hedde og 

sige ”du skal købe dem her. Det bliver ikke bedre”. Det ville jeg aldrig gøre. Jeg ville altid lige 

undersøge, hvad er det her for et mærke. Kan jeg høre det et andet sted. Ikke bare sådan 

umiddelbart, men jeg kunne godt finde på at gå ind til en forhandler, hvis jeg nu hørte to forstærkere 

mod hinanden og den ene kendte jeg og den anden kendte jeg ikke, og den jeg ikke kendte spillede 
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bedst så vil jeg købe den, men jeg skal ligesom have en eller anden erfaring eller oplevelse med det 

for ellers kan jeg ikke købe det. Jeg skal være sikker på at der er noget at stemme overens med. 

Jamen så vil jeg bare lige hører dig om det her med når du anbefaler mærker til andre hvad føler 

du at du får ud af at gøre det? 

Jamen det er at jeg ligesom kan lede dem i den rigtige retning eller hvad man sige. I hvert fald efter 

mit perspektiv fordi jeg har brugt rigtig meget tid på at hører rigtig mange mærker og så ved jeg at 

de her mærker synes jeg ikke rigtig jeg får noget ud af. De her mærker synes jeg man får noget ud 

af, så dem her synes jeg du skulle prøve at kigge på, fordi så slipper du får at skulle gå ud og høre 

på en masse hvis du ikke rigtig gider at bruge så meget tid på det. 

 Så er vi nået til det sidste spørgsmål som er et spørgsmål om dig. Jeg vil gerne have du fortælle 

mig lidt om dig selv. Hvem er du og hvad er vigtigt at vide om dig? 

Jeg hedder Claes og jeg er 21 og er i gang med en HF uddannelse efter at havde arbejdet en del år. 

Flyttede hjemmefra da jeg var 16, og er oprindelig fra nord Jylland af, og er… ja meget videns 

begærende. Jeg bruger flere timer om dagen på at læse om ting og udvide min viden om det og ja 

generelt bare udvide min viden hele tiden. Så elsker jeg at rejse og opleve nye kulturer og 

mennesker og generelt møde nye mennesker i det hele taget. Ligegyldigt om det er på ferie eller i 

by eller hvor det nu end er. Så er jeg meget socialt anlagt sådan generelt. 

Det her med at du er social og videns begærende hvordan kan du relatere det til din interesse for de 

her luksus brands? 

Jamen det er at jeg hele tiden ligesom… altså hvis jeg bliver interesseret i et eller andet. I starten der 

så jeg fodbold da jeg var helt lille, så blev det computere, og så vidste jeg nærmest alt om det, og så 

nu er det HIFI og nu prøver jeg ligesom at vide alt om det, og jeg har langt vej igen, men jeg prøver 

ligesom hele tiden at og prøve at udvide det, og også ligesom have nogle kammerater der har 

samme interesser, så kan man måske tage til arrangementer samme, og så kan vi lige tage hjem til 

ham og sammenligne de her to, og så kan vi tage hjem til mig og høre noget musik. Så man ligesom 

er fælles omkring tingene og hele tiden bliver klogere på det. 

(1:49:00) Nu siger du at være fælles omkring tingene. Fortæl mig lidt mere om det og hvad der er 

vigtigt i det. 

Jamen det er at ofte så sidder jeg selv og høre musik og så tænker jeg måske ikke så meget over 

forskellen i det, og detaljerne i det, men når jeg så sidder med en kammerat og lytter så bliver man 

sådan lidt mere ”årh lagde du lige mærke til det her” eller ”lagde du mærke til det her” og han siger 

det samme til mig så man ligesom kan for nogle… så man kan få en bedre oplevelse ud af det fordi 

man er fælles om det, og fordi man ofte får nogle ting smidt i hovedet man ikke selv har lagt mærke 

til, og ofte egentlige mærke til ting man normal vis ikke ville have lagt mærket til hvis man bare sad 

alene og var […]. 
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Så skal jeg høre dig du sagde du havde haft nogle jobs inden du startede studie. Fortæl mig lidt om 

hvad du lavede. 

Jamen jeg har arbejdet i kunde service og teknisk support. Og så har jeg siddet en stor del tid i stort 

alle jobs som sælger. Og det har både været indenfor mobilbranchen, mobilselskab branchen, og 

internet branchen og tv-selskab branchen eller hvad man kalder det, og det har været hovedsageligt 

været telefonisk de jobs jeg har haft – hvor jeg ligesom har arbejdet fuldtid. 

Så skal jeg hører dig med hensyn til luksus vare på genbrugsmarkedet. Nu har vi snakket om 3 

forskellige mærker. Har du købt andre derudover? 

Så har jeg købt mobiltelefoner brugt. En Samsung top mobil. Så har jeg købt noget bærbar brugt, 

som også var i den dyre ende af markedet. Så har jeg købt sådan noget trådløst musik til hjemmet 

som også generelt har en ret høj nypris og ligesom ligge i lidt mere luksus frem for en lille 

Bluetouth modtager f.eks. mine rigtige første højtalere var nogle JBL’er som jeg også købte brugt. 

Så hvad er din generelle holdning til det at købe på genbrugsmarkedet? 

Jeg elsker genbrugsmarkedet. At sparre penge (grin), og ofte så er der et lidt større udvalg af ting 

fordi det ofte er ting man ikke længere kan købe, og så har du mulighed for at gøre en god handel på 

de ting også. Og også ting som du stadigvæk kan købe, kan du købe brugt og sparre nogle penge 

den vej igennem. 

Så tror jeg, jeg har stillet alle de spørgsmål som jeg skal. Så kan vi stoppe her. 

4th. Interview – Dan 

Jeg starter som sagt med et generelt spørgsmål, jeg har bedt dig om at tage nogle billeder og jeg vil 

egentlig gerne bare ha’ du fortæller mig om dine oplevelser med opgaven 

Med at tage billeder? 

Ja 

Øhmmm det var sådan set meget nemt jeg havde dem i forvejen (griner). 

Du havde dem i forvejen, Okay, hvorfor havde du dem i forvejen? 

Fordi æh det har jeg med alle mine ting så hvis der bliver stjålet noget så havde jeg da 

dokumentation for jeg havde det i hvert fald. Det er ikke det alt sammen jeg lige har original 

kvitteringer på. 

Nej, nej det er selvfølgelig rigtig nok, okay, så det var bare at finde dem frem. Jamen det næste jeg 

gerne vil have er at du prøver at fortælle mig hvad du forstår ved ordet brand? 

Jeg forstår vel et kvalitetsmærke, som jeg vil kunne genkende og som andre også vil genkende som 

kvalitet. Det er så ikke alle der genkender det samme brand men, så kan man vel lære folk om det 
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brand man nu synes om eller man kan jo lære om… ,Kenneth er jo helt vild med sin Steinway 

Lyngdorf, det havde jeg ikke lige hørt om før han snakkede om det. 

Nej, okay. Nu snakker du om det her genkendelse - kan du forklare  lidt nærmere om det at man kan 

genkende et brand? 

Hvis man tager McDonalds det ved de fleste hvad er - det der underlige logo er som ligner en måge. 

Hvis du ser sådan et måge (logo) et eller andet sted, så tænker rigtig mange, i hvert fald i Danmark, 

Mc Donalds, selv om det ikke engang er Mc Donalds, hvis man ser sådan et gult tegn så…(pause) 

Yes, jamen, du nævner logo øh er det så for dig en del af brandet eller hvordan? 

Ja, æh der er mange man genkender jo også ud fra et logo, det er jo ikke kun navnet. 

Hvad mener du brands bliver brugt til? 

Markedsføring, genkendelse af forskellige produkter nemt … hvis man har et brand som lyder, som 

de fleste vil tro er af god kvalitet så er det også en fordel for…. Som man siger Dali højtaler de har 

mange højttalere, men generelt er det jo en højttaler af god kvalitet, hvorimod hvis man så tager et 

eller andet, Dantax, som er et gammelt eller ældre dansk mærke, som jeg ikke engang ved om 

eksisterer mere, det havde jo sådan at det var billige højttalere. De ku’ spille men spillede ikke 

specielt godt. 

Okay, så marketing kan du fortælle lidt om det? 

Av, det er ikke min stærke side. 

Nej men nu siger du man bruger brandet til marketing, hvordan forstår du det? 

Det er jo både reklamer og ja hvad f... er marketing. Det er reklamer efter min mening, men det kan 

også være alt mulig andet end reklamer. Facebook bruges også til branding i dag i hvert fald, og alle 

mulige andre hjemmesider. 

Hvorfor tror du et brand er vigtigt for et firma? 

Det giver deres vare en merværdi i forhold til måske til hvad den egentlig er værd at folk siger det 

er god kvalitet, så folk måske er villig til at betale endnu mere for produktet eller i det hele taget 

købe produktet 

Nu siger du god kvalitet, hvad mener du? Hvad tænker du på her? 

Det er jo både tingene ikke går i stykker, og det er godt at bruge. 

Det er godt at bruge? Prøv at forklare det sådan lidt nærmere for mig. 

Der er jo forskel på forskellige produkter hvordan de er at bruge, selv om de egentlig kan det 

samme så der måske nogen der er nemmere at få til at gøre det man forventer af dem. 
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Og så siger du, hvad hedder det, at det er godt at bruge i forhold til noget andet, kan du give mig et 

eksempel eller en oplevelse? 

Jeg synes det nemmeste er en computer eller telefoner som jeg arbejder med, hvor alle… hvis man 

har en Windows computer den ved jeg hvordan fungerer, så havde jeg en bruger der kom med sin 

private Mac (griner). Den aner jeg intet om, den havde jeg godt nok svært ved at få til at gøre noget 

meget simpelt (he he) i forhold til… Det er jo at starte helt forfra med at supporte altså. 

Okay, hvordan hænger det så sammen for dig med det at noget er et godt brand? 

Jeg har jo altid synes at Apple det er et dårligt brand, men (griner). 

Okay kan du fortælle mig lidt om det? 

Mest fordi jeg synes det er så anderledes, så… De slår jo så meget på de er nyskabende og alt 

muligt andet, men det er de jo sådan set ikke. Alt hvad de har lavet er kopier af noget der har 

eksisteret i forvejen, selvom de prøver at påstå noget helt andet. 

Okay, og hvordan ser du, nu nævnte du, var det Windows i forhold til Apple? 

Det er også et kopiprodukt så det (griner) selv om de også påstår det ikke er. 

Okay så der er ikke nogen af dem som er god kvalitet eller… 

Jo jo det er god kvalitet begge to, men de er bare ikke så originale som de påstår de er – jeg kan 

ikke huske det operativsystem de har hugget det hele fra en gang hed men øh.  

Okay, så spørger jeg lige igen du nævner at brands det er at når det er et godt produkt og god 

kvalitet, hvad er det så du tænker på når du tænker god kvalitet? 

Det er at tingene virker som man forventer og de ikke går i stykker. 

Jamen ved du hvad så tror jeg at vi går videre, du skal vælge det første brand her bland dem du nu 

har taget med, og det jeg gerne vil have du først vælger er det brand som siger mest om dig selv. 

(griner) Det ved jeg sku ikke (08.03). Det må være Dali højttaleren. 

Ja, hvorfor vælger du at sige det? 

Det er det jeg har haft i længst tid af de 3 mærker jeg har sendt til dig. Jeg tror det var i 96 jeg købte 

min første Dali højttaler. 

Okay, det er en del år tilbage.  

(griner) Ja 

Ja men så fortæl mig lidt om nogle oplevelser du har haft med Dali brandet og bare beskriv som du 

nu har lyst til. 
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Ja jeg har haft den i mange år, det er jo snart 17 år siden jeg købte den første og så er de så blevet 

opgraderet løbende, jeg er nu på mit tredje sæt - hvor både pris og kvalitet er blevet hævet for hvert 

trin. Da vil jeg sige da jeg fik dem jeg har nu der var kæmpe meget forskel i forhold til de gamle jeg 

havde. Det var sådan jeg havde dem et halvt års tid før jeg fik solgt de gamle, så satte jeg de gamle 

til for at køber kunne høre dem, åh de sgu da gået i stykker så ringe de spiller (griner) men han 

syntes de spillede rigtig godt, så det var jo heldigt. Selv om jeg tænkte der er et eller andet galt, men 

hans storebror havde et par magen til så han vidste hvordan de skulle lyde. Så her for snart 2 år 

siden blev jeg inviteret over på Dali fabrikken. Vi var på en endags tur nord for Århus for at se 

fabrikken.  Det var meget sjovt (10.09), når man så har dem derhjemme er det meget sjovt og se 

hvordan de bliver lavet - Der var jeg egentlig lidt overrasket over deres kvalitetskontrol i forhold til 

så mange andre produkter man hører om. Hver eneste højttaler der går ud af fabrikken er testet 

elektronisk for om de nu er som de skal være, om de måler det de nu ska’. Hvis de ikke gør så bliver 

de kasseret. 

Hvad betyder det for dig at deres kvalitetssikring er så høj? 

Det betyder jo man ved at det fungerer når man køber produktet i hvert fald - hvor de så fortalte 

mange andre højttalerproducenter de tester måske 1 ud ad 100. De havde så fået flyttet noget 

produktion ud i Kina, og de var ved at dø da de fik at vide de skulle teste samtlige højttalere inden 

de blev sendt ud af fabrikken. Det bliver dyrt var deres eneste kommentar (griner) det kostede så 2 

kr. mere pr. højttaler, det er dyrt. 

Ja det er dyrt. 

Det er mange penge i Kina. 

Ja der er rigtig nok, men nu siger du at det betyder der kommer en god kvalitet eller du er sikret en 

god kvalitet, fortæl mig lidt om hvorfor det er vigtigt for dig. 

Der er jo ikke noget mere ærgerligt at komme hjem med et produkt og så finde ud af at det faktisk 

ikke dur. Det giver både kunden og fabrikken en meget dårlig oplevelse af hinanden i hvert fald. Jeg 

vil da blive stik tosset hvis jeg kom hjem med en højttaler til et vis antal tusind kroner og den så 

ikke kunne spille, så jeg ville i hvert fald ikke anbefale det til andre, medmindre de ydede en 

usædvanlig god kundeservice bag efter. 

Okay, hvordan har det så indflydelse på dit forhold til det brand frem for andre? 

Det har da en positiv indflydelse, nu ved jeg så ikke om der er andre højttalerproducenter der også 

gør det. Ja, der må være nogen som, når der kommer højttaler af en vis pris, så ville de i hvert fald 

teste dem. Selv deres lavprisserie de bliver testet inden de bliver sendt ud. 

Okay, godt, så snakkede du om de her med at du har haft en hel del i det mærke, Dali. Fortæl mig 

lidt om din historie med brandet, hvordan det kan være du valgte det for de mange år siden og 

hvordan det kan være du har holdt ved det? 



 175 

Øh, Det var tilfældet at det blev lige præcis de højttalermærke den gang i 96, jeg vidste ikke ret 

meget om det så gik jeg ned i en HiFI klub og så hørte jeg lidt forskelligt og så og så den pris og lyd 

jeg gerne ville have så, der var kun den højttaler som jeg så købte. 

Hvorfor valgte du så at skifte dem ud og få det samme brand igen? 

Første gang jeg skiftede var det fordi den ene højttaler blev tabt under en flytning. Den havde det 

ikke særlig godt, så skiftede jeg til samme serie bare en større model det var ikke sådan… 

selvfølgelig var det også en lydmæssig opgradering i det trin. Det var også lidt af nød, der var kun 

en højttaler der spillede ordentlig ud af to. 

Hvorfor valgte du samme mærke og ikke at prøve noget nyt 

Fordi jeg var glad for de højttalere jeg havde i forvejen. Jeg synes de spillede godt. 

Fortæl mig lidt om det du var glad for dem. 

Jeg synes det giver meget at man kan sætte sig ned og høre noget musik, som jeg mest gjorde på det 

tidspunkt, eller også se en film med en ordentlig lyd end det der bare kommer ud af fjernsynet - det 

synes jeg ikke er fantastisk i hvert fald. 

Nej, (griner begge) så hvad gjorde at det var bedre end det der kom ud af fjernsynet? 

Det har en helt anden detaljegrad og niveau. Hvis du bare ser på et almindeligt fjernsyn – det er jo 

ikke fantastiske højttalere der bliver indbygget, men selvfølgelig der kommer lyd ud af det og nogle 

kan leve med det og så er der andre der siger, nu skrev du noget om luksus i din mail du sendte. Det 

er en ekstra luksus at have et anlæg ved siden af sit fjernsyn som er koblet til. Man kan jo få den 

samme lyd - det er jo det samme folk de siger og det der sker (referere til hvad der bliver sagt og 

sker i TV) så er der bare en del forskel den måde man får det præsenteret i et surround anlæg end i 

en fladskærm eller hvad man nu har. 

Så bliver jeg nødt til at spørge, nu vælger du så noget der er lidt mere luksus, der er lidt mere 

detalje og lidt højere niveau, hvad betyder det for dig der er de ting (15.51)? Hvorfor er det vigtigt? 

Jah, det sgu svært at svarer på. Det er vigtigt fordi jeg ikke vil kunne leve med kun lyden fra sådan 

et fladskærms tv i dag, jo måske hvis jeg så nyheder, men er det bare lidt mere spændende så synes 

jeg overhovedet ikke det hænger sammen med lyden. 

Du siger det ikke hænger sammen - det bliver du nødt til lige forklare mig lidt bedre. 

(griner)Jamen hvis du har en eller anden der skyder med en pistol, så hvis du hører det på sådan en 

fladskærm så lyder det ikke som en pistol overhovedet. Det lyder som en luftpistol han står og 

skyder med(he he). Hvorimod hvis du har det på et ordentligt anlæg så lyder det så også som en 

pistol. Det har også sine ulemper en gang imellem hvis man har naboer (ha ha) (det larmer).  

Men det at det lyder som en rigtig pistol hvad gør det for dig? 
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Det giver jo en realisme i det man sidder og ser som der ikke er hvis man bare ser det på 

fladskærmen. Det er jo ikke særlig realistisk det… er svært at forklare. 

Ja, jamen jeg vil gerne høre lidt mere om det med at det er realistisk, at det er mere realistisk. 

Det vil aldrig være sådan, jeg har i hvert fald ikke hørt nogen anlæg der kan gengive pistolskud som 

det lyder når du selv fyrer den af uden ørepropper, men det er så heller ikke ønskværdigt (grines) så 

får man godt nok ondt i ørene. 

Men det at det er mere realistisk, hvad gør det for dig, hvad betyder det for dig?  

Det betyder da at jeg ser mere film end hvis jeg ikke havde et anlæg til det, så tror jeg ikke jeg så ret 

meget tv og fjernsyn. 

Så må du gerne fortælle mig om hvorfor du ikke ville se tv, eller hvorfor du ser mere tv? 

Fordi det bliver en helhedsoplevelse også. I stedet for du kun har et billede så har du lige pludselig 

også den lyder som filmskaberen egentlig har lagt ned på lydsporet, og sådan vil han have det skal 

lyde, så det er jo ikke kun billedet. 

Du siger der er en større helhed? 

Det er jo en oplevelse at sidde og se en film. Det synes jeg i hvert fald, det skulle det helst være. 

Man mangler ligesom noget hvis man ikke hvis du har en god lyd eller kun godt billede. Hvis en af 

delene ikke er i orden så virker det som om der mangler noget. Du går jo heller ikke i biografen kun 

for at se billedet for eksempel…. Det er så sjældent jeg går i biografen efterhånden fordi det er så 

dårligt billede og lyd i forhold til hvad man har derhjemme. 

Det er meget rart. Hvad betyder det for dig det med det bedre derhjemme? 

Det betyder da, at jeg sparer nogle biografbilletter i hvert fald (grines)… Så synes jeg da også det er 

rarere at sidde derhjemme og se film, idet man sidder som regel bedre i sofaen end man gør i 

biografen, hvis man lige skal et eller andet kan man sætte den på pause. Det kan man ikke i 

biografen... Efter vi har fået Simon så er det da også nemmere så skal der ikke være en babysitter, 

så kan man da bare lige sætte den på pause hvis han kræver lidt opmærksomhed. Det er som regel 

efter han er gået i seng vi ser film alligevel. 

Nu du nævner at det er rarere, og det er nemmere. Er der nogen andre ting der sådan kommer frem 

i at det er bedre at have det hjemme? 

… Det ved jeg som ikke, jeg har jo været ind på kvaliteten er lige så god hvis ikke bedre end i 

biografen. Det har selvfølgelig også kostet noget at købe det, men jeg ville da aldrig se så mange 

film i biografen som jeg gør der derhjemme. 

Du nævner det med at du ikke ku’ leve med almindelig lyd fra et tv. Fortæl mig lidt om det. 
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Det er jo fordi man er blevet lidt bidt af at have noget ordentligt lyd også. Jeg tror den første film 

jeg nogen sinde så i en hjemmebiograf, det har været i 95 tror jeg, der blev jeg da lidt interesseret i 

det må jeg så sige… Det var en vens ven vi var ude hos og så ”Men in Black”(griner). 

Hvornår siger du det var?  

Jeg kan ikke huske om det var 95. Det var starten af 96 måske nej vent lige lidt…. Nej det var 97 

jeg købte min første Dali højttalere for jeg flyttede hjemmefra i 96, så det var i slutningen af 96 

starten af 97,  

Og så sad I og så ”Men in black”. Fortæl mig lidt om den oplevelse. 

Det var jo helt vildt, det var jo meget bedre end i biografen allerede den gang. Med en projektor og 

et ordentligt anlæg. Det var første gang jeg nogensinde rigtig hørte det hjemme. 

Nu nævner du det var første gang. Fortæl mig lidt om den oplevelse hvad gjorde den for dig, forklar 

mig lidt om den. 

Det er mange år siden, men jeg synes i hvert fald det var vildt at man ku’ have både sådan lyd og 

billede hjemme i sin lejlighed eller som i sit kollegieværelse som det egentlig var. Sådan en lille 

lejlighed det var jo lidt vildt at man kunne det. Det havde jeg ikke oplevet før. Det kunne jeg godt 

tænke mig også hvis jeg havde pengene til det. 

Nu nævner du det med at det var vildt, det må du gerne forklare mig sådan lidt, hvad mener du? 

Det var jo noget af en oplevelse, normalt når man gik i biografen så var der ikke mange biografer 

der havde den lydkvalitet og det lydniveau og billedkvalitet. Størrelsen var en del større, men så sad 

man så også noget længere fra, det var jo så’n helt wauh. 

Jamen så vil jeg høre dig lidt, nu snakker du lidt om historien bag brandkøbet af Dali du har taget 

et billede af. Hvad inspirerede dig til at købe Dali brandet? (23.40) 

Første gang, det var sælgeren nede i HIFI klubben. Jeg vidste ikke specielt meget om 

hjemmebiografer og højttalere på det tidspunkt så, han mente at… Jeg havde set en forstærker, og 

så spillede han på forskellige højttalere med den forstærker, og så valgte jeg ud fra det. 

Og hvad med her sidste gang du skiftede dem ud.(24.08) 

Der har jeg jo gået ned i HIFI klubben og hørt mange gange, mange forskellige gange i mange 

forskellige afdelinger. Så lige pludselig var de til salg, brugt, til en meget god pris. 

Fortæl mig lidt om det, den oplevelse. 

Jeg havde faktisk siddet og talt med min svigerfar om jeg godt kunne tænke mig de højttalere, så 

kom jeg på arbejde dagen efter, og så var jeg på Den blå Avis, sådan helt tilfældigt og kigger og så 

var de til salg til en rigtig god pris. Det var så en ældre mand der var død og så vidste familien ikke 

rigtigt hvad det var værd, så havde de gættet lidt. Så var jeg så den første der ringede, og jeg ringede 
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mange gange (griner). Han havde sat den på og så var han kørt ud at handle, da han kom hjem var 

der rigtig mange telefonbeskeder.  

Fortæl mig lidt om hvad det betød det for dig du fik sådan et kup der? 

Det gav da helt klart en god fornemmelse af man fik en næsten ny højttaler til under halv pris. Så 

syns jeg at i forhold til at gå ned i butikken at købe det, samme højttalere, det havde jeg nok ikke 

gjort fordi de var ret kostbare. Jeg havde nok ikke gået ned og købt et nyt sæt højttalere. Jeg havde 

nok købt et brugt, men så havde jeg nok ikke fået andet end en tredjedel af den pakke jeg købte til 

den pris. 

Hvad betyder det for dig du fik mulighed for at købe de meget mere? 

Det gjorde da mig ekstrem glad. Kom hjem med det, fik sat det op, det var da helt fantastisk, og 

høre den forskel der egentlig var fra mine gamle højttalere til de nye der, det var da helt ekstremt. 

Fortæl mig lidt om den oplevelse af at høre de nye højttalere? 

Det var jo guf at gå fra nogen, budgethøjttalere til noget der var meget bedre, og var det så sket på 

de nye priser som var tre gange så dyre i forhold til dem jeg havde. Det gav en hel anden 

detaljegrad i lyden, det var meget mere kvalitet vil jeg kalde det. 

Jamen så skal jeg høre dig, kan du prøve at beskrive for mig din oplevelse af hvad brandet Dali 

udtrykker? 

Det udtrykker god lydkvalitet, det er noget der dur. Det er ikke noget, jeg forventer, går i stykker i 

min levetid næsten. Jeg tror jeg har de højttalere i mange år, med mindre de kommer med noget helt 

nyt og spændende (griner). Man skal jo aldrig sige aldrig, jeg forventer ikke at skifte de højttalere 

ud i mange år i hvert fald. 

Så skal jeg lige høre hvis vi nu antager Dali-brandet var en person i dit liv, hvilken person ville det 

så være? Hvilke karakteristika ville den person så have? 

Øh, det ved jeg ikke, en person i mit liv det ved jeg ikke… (hehe) 

Er der nogen specifikke karakteristika ved Dali? 

Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke. 

Det er i orden. Så smutter vi videre til næste spørgsmål, jeg vil gerne høre din opfattelse af hvordan 

Dali brandet har beriget dig. 

Det har da beriget mig at jeg hører god kvalitet, musik og film hver dag stort set. De bliver brugt 

meget helt sikkert en af de ting jeg bruger allermest bortset fra min seng tror jeg. 

Ja fortæl mig lidt om det, hvad betyder det for dig? 
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Det betyder jo noget, at … Det er jo en glæde at sætte sig ned, at vide det er i orden det man hører 

på. At det er sådan som producenten af filmen og musikken måske havde tænkt sig det skulle lyde -  

det er jo ikke til at vide. 

Hvad betyder det for dig når du nævner det her med at det lyder som producenten har ment det sku’ 

lyde, fortæl mig lidt om det, forklar mig det. 

Altså hvis man hører et eller andet stykke musik… Man kan jo tage en lille transistorradio til 100 

kr. den kan jo spille det samme stykke musik men, det lyder jo helt anderledes end hvis man havde 

et live band der stod og spillede det samme stykke musik. Hvorimod, hvis man har nogle ordentlige 

kvalitetshøjttalere så lyder det nok mere som det ville lyde ved live bandet end transistorradioen 

(30.24). 

Hvad betyder det så for dig at du har de her lidt mere live oplevelse? 

Det betyder da jeg hører klart mere musik end jeg ellers ville gøre 

Så skal jeg høre, prøv at beskrive de følelser du oplever når du så bruger din Dali højttaler 

derhjemme. 

Det da glæde ved at det var god kvalitet da jeg købte det brugt sparede jeg en masse penge i forhold 

til hvis jeg skulle have købt nyt. Og jeg ville formentlig ikke ville have købt det fra nyt da jeg synes 

det var for dyrt. 

Så skal jeg høre kan du prøve at forklare mig hvordan oplevelsen af at bruge dine Dalihøjttalere er 

anderledes fra hvis du havde brugt et andet brand til – altså et andet af samme kvalitet. 

Det ved jeg ikke om det var den store forskel, så har jeg vel bare været forelsket i det andet mærke. 

Hvorfor tror du så lige det er Dali? 

Fordi jeg synes de lyder godt. Det passer nok til mine ører. Det er der også andre mærker der gør 

Men så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvorfor er det så du vælger Dali igen og igen og ikke 

prøver de andre hvis der er andre som du synes der lyder godt også? 

Ja, det er vel nok at man er blevet brandet (griner). Og så har jeg fået en god pris på de højttalere. 

Jeg kunne da også godt tænke mig at prøve nogle andre mærker, men igen, så skal jeg ud og 

investere en hel masse penge, og så er det måske ikke sikkert jeg bliver glad for dem. 

Nej så er det ikke sikkert du bliver glad for dem, lad os nu sige du fandt et par andre på 

genbrugsmarkedet til en favorabel pris i forhold til nyprisen, men så siger du, du ikke er sikker på 

det ville være lige så godt eller hvad. 

Det er jo ikke til at vide hvordan de egentlig lyder før man får dem hjem i stuen, og så ville jeg 

formodentlig sælge det jeg havde i forvejen for at kunne købe noget nyt i stedet for, jeg har ikke 
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lige penge til at gå ud og investere 20.000 kr. i nye højttalere uden at sælge det jeg har i forvejen. 

Det blevet lidt begrænse efter hus og barn, så jeg køber nok ikke lige så meget dyrt ind. 

Så hvad betyder det så for dig at du ved hvad du får når du køber Dali? 

Det betyder noget at man ved det er kvalitet og at de formentlig lyder nogenlunde ens i forhold til, 

men bare bedre, hvis jeg skulle opgradere til en dyrere højttaler. 

Hvis du sådan skal forklare hvad gør det for dig, at det netop, at det er en kvalitet og det er de her 

ting? 

Det gør da at jeg bliver glad for at have produktet.  

Jamen så skal jeg høre, kan du fortælle mig om en ekstra ordinær oplevelse du har haft med 

brandet Dali. 

Det var da jeg var ovre og se fabrikken. Jeg fik så lov til at høre nogle modeller som man ikke hører 

ret tit i hvert fald. Der var bl.a. deres Dali Megaline som koster 250.000 for et sæt. Så så vi de sidste 

tre der blev produceret ude i produktionen. De var ved at samle dem. Det var nogle kæmpe 

højttalere på 2 meter og 40 i højden. Det er ikke noget man lige ser hver dag. Så kom vi så ind i 

demorummet og så stod de så vi skulle høre dem. Det er en oplevelse som man sjældent får. 

Hvad gjorde den oplevelse ved dig? 

Det gjorde mig glad og få lov til at høre dem, og så var der jo deres lytte-rum som nok er noget af 

det bedste lytte-rum jeg har hørt. Der var virkelig rart at være, rent akustisk. Der var virkelig tænkt 

over hvordan rummet var opbygget, så højttalerne have nærmest optimale forhold for at kunne 

spille. 

Godt, ja men så vil jeg hører, kan du fortælle mig nogle reaktioner du har fået på dit brandkøb? 

Nogen reaktioner. Trine (Dan’s kone) var da overrasket over hvor stor forskel der var fra de forrige 

højttalere til dem jeg købte. Jeg ved sgu ikke rigtigt, jeg har også haft mange på besøg der har syns 

det var godt 

Ja men fortæl mig lidt om det.  

Når man har venner og familie på besøg, ikke så meget min familie, men i hvert fald venner de 

hører også meget musik nogen af dem og syns det lyder godt nok når de er på besøg. 

 Og hvad sagde de så om dine højttalere? 

De sagde de spillede godt og så flød vi ud i huset hvor der også er tænkt på akustikken, det er også 

noget folk de benævner i hvert fald når de på besøg.  Det betyder nok mere end de havde forventet 

at der er ordentlig akustik i det rum man egentlig bruger at hører musik eller ser film i, men det har 

så ikke så meget med højttalerne at gøre. 
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Nej men det har stadig noget med oplevelsen, men hvad vil du sige at det gør ved dig at de reagerer 

sådan? 

Pause – det bekræfter en i at andre synes det er god kvalitet man har købt. Mumlen jeg ved ikke. 

Nu nævner du det med bekræftelse, fortæl mig lidt om det. 

Det er rart at få at vide man ikke er helt dum. Det det det mumlen 

Ja men det er det du nævner med at det er rart at blive bekræftet i man har gjort et godt køb, og så 

spørger jeg dig lidt om denne bekræftelse, hvad betyder den for dig? 

Den betyder ikke så meget, jeg ved det var et godt køb jeg gjorde man ved hvad. Det er da også 

godt at kunne glæde andre med at høre, at de kan høre en ting de aldrig har hørt før, eller i hvert fald 

ikke har hørt i de ret gode omgivelser som vi efterhånden har fået derhjemme. Det er ikke alle 

butikker der har lige så god akustik som vi har i vores stue næsten. 

Så det rart at give folk en god oplevelse. Er der nogen der har nævnt noget i forhold til du har købt 

den genbrugt? 

Næh det er der ikke, ikke andet end… Jo det er ikke på en negativ måde at folk har benævnt det. De 

synes det er vildt jeg har fået dem til den pris jeg har fået dem. Nogen kan måske godt være lidt 

jaloux over det (griner okay) at det ikke var dem. 

Hvad gør det ved dig? 

Det synes jeg kun er sjovt (40.24) Det er jo altid rart at have gjort en god handel. 

Ja, men så skal jeg lige høre, vil du prøve at beskrive for mig din oplevelse af folk som ejer og 

bruger brandet Dali. Altså, beskrive din oplevelse af de mennesker. (40:50) 

Nu spænder de meget vidt i deres priser, men hvis man tager i lidt dyrere ende er det folk der går op 

i noget kvalitet, rent lyd og udseendemæssigt, de bliver jo efter min mening pænere jo dyrere. De 

billige det er jo bare nogle firkantede kasser, så når man kommer lidt op i serien kommer der lidt 

runde hjørner og noget bedre samle-kvalitet 

Og hvad vil du sige, de folk som køber det brand, hvad vil du sige de sætter pris på ved brandet 

Det må jo være god lydkvalitet ellers køber man formodentlig et andet sæt højttalere eller nogle 

billigere sæt højttalere, hvis man ikke går op i det 

Hvad tænker du om dem der køber det nyt? 

Det er jo deres valg at købe et ny, hvis de så ikke er tilfreds med det, så kommer de formentlig til at 

tabe en masse penge på det, men hvis det er noget man køber for at have i mange år, så er det da i 

orden, men der er mange der køber et sæt højttalere og så går der ikke ret lang tid så er det enten for 

stort til konen eller også var det ikke lige det man forventede da man fik det hjem i stuen, så bliver 
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man jo nødt til at sælge det med et tab. Det er i hvert fald svært at få nypris for noget der er brugt, 

det tror jeg ikke kan lade sig gøre 

Hvad tror du så at de der køber det nyt sætter pris på? 

De sætter jo nok pris på det er noget helt nyt de får hjem, at der ikke er andre der har rørt ved det 

Hvad vil du nu sige med dem der køber det brugt, hvad tror du så de sætter pris på? 

De sætter pris på de samme ting, men også at spare nogle penge i forhold til at købe det nyt 

Hvis du nu forestiller at du var i en klub hvor I havde det tilfældes at I havde købt Dali-brandet på 

genbrugsmarkedet, hvad vil så være et ord der beskrev jer eller karakteristika der beskrev jer? 

Lydnørder  

Ja! (griner) fortæl mig lidt hvorfor du valgte det ord?  

Ja hvis man ligefrem er medlem af en klub for køb af brugte højttalere så tror jeg man er en nørd, 

men nørder kan jo både være noget negativt og positivt efterhånden 

Ja men fortæl mig så lidt af den positive side ved at være en lydnørd. 

Det er jo man går op i de ting man bruger sin tid på og ikke bare fiser rundt med al’ mulige ting, 

men specialiserer sig i nogle ting. Alle er jo nørder inden for deres uddannelsesområde kan man 

sige, så er der så mange uddannelsesområder der har fået ordet nørd tilsluttet sig 

Du nævner det her med at man specialiserer sig, hvorfor er det vigtigt for dig i forhold til det her 

Dali-brand? 

Det ku’ jo også være noget, jeg tror det er svært at specialisere sig i lige præcis Dali brandet, men 

måske nærmere i god lydkvalitet man ville specialisere sig. 

Det var også det jeg tænkte på, nu nævner du lydnørd - det der med du specialiserer dig indenfor 

lyd. Hvorfor er det vigtigt for dig, at specialiserer dig for lyd 

Tja det er jo noget der har været en del af mit liv i mange år. Jeg købet af det første stereoanlæg da 

jeg blev konfirmeret, så det var jo uha, det er jo mange år siden 

Så det har været en del af dit liv siger du? 

Jamen det har jo, jeg husker at jeg arvede min storbrors ghettoblaster da han blev konfirmeret, og 

han købte et anlæg. 

Ja, så tror jeg vi stopper her med den, så går videre til den næste brand. 

 (pause) 

Det næste du så skal, du skal vælge det brand du mest har lyst til at fortælle om. 
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Så tager jeg ’M2TECH’. Det er den længst til højre, som er en fin lille aluminiumskasse med noget 

inden i 

Du må fortælle lidt mere? 

Det er en stereo eller digital til analog Converter også kaldet en DAC hvis det siger dig noget  

– en lille smule men ikke meget – Men fortæl mig lidt om den oplevelse du har haft med det brand 

Jah, Kenneth og Kenneth og en mere var hjemme hos mig lige efter jeg havde købt den stort set, og 

så sad vi og lyttede hvor vi bare havde sat Sononsystemet, der er også en indbygget DAC, direkte 

ned til min forstærker og sad og lyttede lidt på, og bagefter satte vi så den Stereo-DAC på (48.06) 

og der var jo en kæmpeforskel i lydkvalitet, men jeg tror også at den DAC koster 75 % af hvad min 

forstærker koster, så den skulle også gerne lyde bedre eftersom der er brugt penge på mange andre 

dele i forstærkeren. 

Ja men så vil jeg gene have du fortæller mig historien bag dit brandkøb. 

Jeg havde læst meget om det på nettet, læst mange anmeldelser og brugerkommentarer fra 

forskellige forum, så så jeg den så billigt til salg brugt, sjovt nok. 

Så du havde læst om den siger du?  

Ja, jeg havde aldrig hørt den faktisk. Der var så mange der havde skrevet om den at jeg syntes det 

kunne være interessant at prøve og så kunne jeg jo få den (tænkepause) en tredjedel under ny pris, 

den var kun 2-3 mdr. gammel. Jeg ved ikke helt hvorfor han solgte den så billigt. 

Du nævner det her med hvor mange der sagde god for den. Fortæl hvad betød det for dig? 

Ja men der var folk jeg kendte i forvejen som jeg havde læst og skrevet med, og så var der så også 

nogen der mente den lød lidt som at spille på en pladespiller i forhold til mange andre ”DAC’s” som 

lyder helt anderledes  

Hvad tænkte du om det?  

Jeg har altid godt kunnet lide lyden af en pladespiller, men jeg har aldrig haft én fordi jeg synes det 

er så besværligt at betjene den. 

Så det var noget der tiltalte dig? 

Ja. 

Nu nævner du det her med du aldrig havde hørt den før, hvad betød det for dig? 

Det betød da det var lidt af et sats om det også var noget jeg ku’ lide, men da jeg fik den til den pris 

ville jeg kunne have solgt den videre til samme pris uden at tabe på det – det var jo noget jeg synes 

var interessant. 
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 Det med at du kunne sælge den videre uden at tabe på den, hvad betød det så for dig? 

 Det betød rigtig meget, jeg tror ikke, jeg havde ikke købte den fra ny uden jeg har hørt den – 

forhandleren ligger i Danmark så langt væk fra København så det havde ikke været så nemt. 

Hvad motiverede dig til overhovedet at lede efter sådan en DAC der? 

Det var fordi jeg havde hørt andre DAC’s i forhold til den der er indbygget i Sonos i HIFI klubben, 

som sælger Sonors som den eneste i Danmark. Jeg havde været til demo hvor de havde vist sådan 

forskellige DAC’s, og så havde jeg også været til demo i en anden butik hvor de viste tre eller fire 

forskellige DAC’s i tre forskellige prisklasser godt nok. Det synes jeg var helt vildt hvor stor forskel 

der var indbygget i afspilleren og hvad man så ellers kunne sætte på  

Hvad betød den forskel for dig?  

at jeg fik lyst til at prøve det selv og høre forskellen, om det virkelig var et kvalitetsløft i lyden 

Ja men så skal jeg høre om du vil beskrive hvad brandet, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske 

navnet?  

M2TECH  

M2TECH hvad det udtrykker? 

Det udtrykker også kvalitet, og de har så det ry om at de lyder mere som en pladespiller end som en 

digitalafspilning, det tiltalte mig  fordi at  det er en lidt blødere lyd der kommer ud af en pladespiller 

end af en cd-afspiller normalt, det er ikke så skarpt, jeg ved ikke hvordan man ellers forklarer den 

forskel, sådan lidt mere tilbagelænet 

tilbagelænet, okay. Det her med at det er lidt blødere,  ikke så skarpt, men lidt mere tilbagelænet, 

hvorfor betyde det noget for dig, hvad bringer det frem i dig? 

Jeg synes man kan lytte længere på den lyd end på en hård lyd, jeg ved ikke om du ved hvad 

forskellen er men….  

Nej, men du kan jo prøve at forklare mig det.  

(54.00) Typisk en hård lyd det bliver jeg i hvert fald hurtigt træt af at lytte til. Det sådan skær i 

ørerne hvorimod sådan en blød lyd det kan man sidde og lytte til længere tid uden at blive lytte-træt, 

kalder jeg det i hvert fald, det er der også mange andre der gør, det synes jeg er rart. 

Ja, så det at du kan lytte til det længere, at du ikke bliver lytte-træt hvad betyder det for dig? 

Det betyder jeg lytter til mere musik igen. Det er mere rart at lytte til end før. 

Så skal jeg høre , er der nogen specifikke karakteristika, personlighedstræk ved M2TECH brandet? 

Det ved jeg ikke, det kender jeg det ikke godt nok til, tror jeg… 
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Nu siger du, du ikke kender det godt nok det må du forklare lidt nærmere (hehe)  

Jamen jeg kender kun det ene produkt fra dem. Jeg har aldrig hørt andre produkter fra dem så  

Der er ikke noget der kommer ud af det ene produkt du nu kender fra dem? 

 Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig tænkt over i hvert fald (griner)(55.55) 

Jamen ved du hvad - så hopper vi bare videre til næste spørgsmål. Fortæl mig om din oplevelse af 

hvordan brandet M2TECH har beriget dig. 

Det har beriget mig at jeg hører endnu mere musik end jeg gjorde før jeg fik det. Da var det 

sjældent jeg satte mig ned med en bog og satte en cd på eller det er det så ikke, et album hedder det 

vel, det gør jeg da mere end jeg gjorde før. 

Fortæl mig om den oplevelse når du sætter dig ned med en bog og sætter en cd på.  

Det er igen noget glæde, man nyder at slappe af, nyder da at få slappet ordentligt af 

Hvad gør den oplevelse ved dig? 

Den gør mig glad, afslappet. Det kommer så også an på hvad for en slags musik man sætter på 

(griner)  

Ja det selvfølger rigtig nok. Hvorfor er det vigtigt for dig at blive afslappet og glad? 

Det jo ikke, man har jo travlt hele tiden, det er meget rart at kunne sætte sig ned og koble helt fra, få 

slappet af. 

Nu nævner du det med at have travlt hele tiden, det må du gerne sådan lidt uddybe lidt mere. 

Skal arbejde og så kommer man hjem så er det mad-spisning eller madlavning alt efter hvor langt 

Trine er nået, det kan jo godt være lidt besværligt når der står sådan en lille junior på 1½ år og hiver 

dig i buksebenet hele tiden (griner). Det er ikke altid han mener jeg skal spise og lave mad i hvert 

fald (57.50) 

og hvad er det så det gør for dig at sætte dig ind der? 

Det gør vel, det kan jo være lidt hårdt at han er hysterisk når man nu lige er nødt til at sørge for 

maden, at den ikke brænder på at passe eller lige trøste ham, så er det jo rart lige kom ind og 

nulstille sig helt inden man skal i seng. 

Hvordan ser du oplevelsen af at bruge M2TECH er anderledes end hvis du har brugt nogen af de 

andre AirDAC’er du havde set eller hørt? (58.48) 

Jeg ved ikke hvor stor forskel der ville være i selve nydelsen af at høre. Den har jo en lidt 

anderledes lyd end nogen af de andre jeg hørt, så det er svært at svare på når man ikke har hørt 

andre hjemme i hvert fald  
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men du nævnte det her med at lyden er lidt anderledes? 

Sådan oplever jeg den i hvert fald. Den er mere tilbagelænet end andre DAC’s jeg har hørt ude hos 

forhandlere, men nu igen så har jeg ikke hørt dem på mit eget anlæg så det er svært at svare 100 % 

på.  

Kan du fortælle mig om en ekstraordinær oplevelse med M2TECH? 

Jeg var ude at besøge en der havde købt en meget dyr surroundforstærker og han kunne ikke forstå 

hvorfor den spillede rigtig dårlig i stereo, så var jeg forbi sammen med en anden kammerat, så hørte 

vi samme stykke musik på den måde han afspillede normalt og så satte vi samme stykke musik på 

igennem den DAC jeg havde med, så kunne han så godt forstå det lød af h… til 

så det var simpelthen DAC’en der gjorde forskellen? 

Ja, det var helt ekstremt forskel. ( 1:00:35) 

Ja men fortæl mig lidt om det om oplevelsen med det.   

Det gav da i hvert fald ham en aha oplevelse. Den måde, som han uden, hvor han bare spillede som 

han gjorde normalt, helt fladt, der var slet ikke nogen dynamik i det, som da vi fik sat DAC’en på 

var der en helt anderledes dynamik i lydbilledet 

Hvad gjorde det for dig han fik sådan en wauw-oplevelse?  

Det synes jeg var rart at give nogen andre en sådan oplevelse som jeg havde haft da jeg købt den 

 (1:01:28) Så kan vi vist godt til videre til det næste spørgsmål som hænger lidt sammen med det 

her. Kan du fortælle lidt om de reaktioner du har fået på M2TECH-brandet du har købt 

Det at der er kommet meget… Der er godt nok meget stor forskel i den lydkvalitet man hiver ud af 

forskellige afspillere, man bruger billige dårlige DAC’s der er typisk indbygget i de billigere 

produkter, man kan dog sagtens få nogle produkter som er meget dyrere som er mindst ligeså gode 

indbygget (DAC) 

Ja men har de sagt noget om det var genbrugt?(1:02:27) 

Ikke negativt igen, dem jeg snakker med, de køber også meget typisk brugt selv, prøver en hel 

masse ting af, skifter ud uden det har de helt store omkostninger, der er jo et stort værditab i at købe 

en ny og så skifte ud forholdsvis tidlig efter. 

( 1:02:55) Ja men hvad gør det ved dig at de reagerer positivt på den måde, både over for 

kvaliteten og det du sparede nogen penge osv?  

Det giver da en tilfredsstillelse at ku’ give folk en oplevelse hvad der egentlig var galt med hans 

anlæg, ham jeg var ude at besøge – det var meget sjovt at prøve at høre altså det var en forstærker til 

35.000 kr. der lød som en (hehe)… på et par højttalere til 120.000 eller sådan 
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Ja men så skal jeg høre dig, hvordan vil du beskrive folk som ejer M2TECH? 

Jeg kender ikke så mange andre, ikke 100 % personligt. Jeg har ikke mødt andre, men jeg har 

skrevet sammen med en del over internettet. Jeg tror de fleste var sådan nogle afslappede fyre som 

måske har lyttet til mange grammofonplader eller lp’er som er blevet træt af betjeningen af dem og 

så digitaliseret deres samling og så afspillet på/over en eller anden streamer af en art. 

Så hvad sætter De pris på?  

Det er jo igen noget god lydkvalitet, formentlig også lidt betjening. 

Hvad tænker du om dem der køber nyt? 

Det er vel de samme, formentlige, ideer om hvordan ting skal lyde, men igen vil generel have et nyt 

produkt.  

Ja men så tror jeg at vi holder med den her, og så går vi til sidste runde, hvor du så fortæller mig 

om det sidste billede du har med (1:05:22). Du kan jo egentlig bare starte med at fortælle om hvad 

du har oplevet, hvad det er for en oplevelse du har haft med det. 

Det er en Creek stabelforstærker (1:05:35) som også kan bruges som en effekt forstærker i et 

surroundanlæg. Det var også lidt et køb i blinde hvor jeg ikke havde hørt den før, jeg havde hørt en 

tidligere model for nogen år tidligere inde i en butik, så tænkte jeg når jeg har sådan et fint, dyrt 

stereo DAC, så ville jeg prøve at sætte en stereoforstærker foran og se om det gav endnu mere god 

lydkvalitet i forhold til det kørte igennem surround forstærkeren og det gjorde den (griner). Der var 

endnu mere… endnu bedre lydkvalitet man fik ved at køre udenom surround forstærkeren i forhold 

til at bruge den. 

Ja men så fortæl mig historien bag ved købet.(1:06:46) 

Ja men jeg overvejede at købe sådan en stereoforstærker der ku’ bruges som effektforstærker i 

sådan et surroundsystem i lang tid, så ku’ jeg ikke rigtig finde noget til salg, men så lige pludselig 

var der lige den der til lige omkring halv pris af nyprisen,  og den var 9 mdr. gammel. Så tænkte jeg 

igen hvis jeg ikke bryder mig om den kan jeg sælge den til det jeg havde givet for den i hvert fald. 

Nu siger du det med at du ikke kunne finde noget til at starte med, hvad, fortæl mig lidt om det 

Det jo igen det, hvis man køber brugt så er det ikke altid der lige er noget til salg af det man vil 

købe, så må man jo vente lidt og se om der kommer noget, ellers kan man gå ned og købe det nyt, 

men jeg havde nok ikke brugt dobbelt så mange penge på produktet, det havde jeg ikke råd til. 

Hvad betyder den her ventetid for dig? 

Det giver jo også noget forventningens glæde når man får det hjem og det så lever op til det man 

forventede  

ja men fortæl mig lidt mere om det her forventningens glæde 
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Det er altid rart at bare have råd til at købe det man har lyst til, det ville jo være rart bare at gå ned 

og købe det man har lyst til men sådan er verden jo ikke altid helt skruet sammen. Desværre, man 

har ikke uendelig penge på kontoen, så det er jo dejligt at så endelig få købt den ting man har ledt 

efter og sparet sammen til. 

Hvad inspirerede dig til at købe denne her Creek? 

Det var igen jeg havde læst andre der havde haft en positiv oplevelse med produktet, på nettet og 

anmeldelser på forskellige hjemmesider alle sammen synes det var et godt køb. 

Nu nævner du igen det her med at du har læst anmeldelser, hvorfor er det vigtigt for dig? 

Det er jo rart at vide noget om det produkt man køber, så man ikke bare køber et eller andet helt i 

blinde, det gør jeg efterhånden med næsten alt hvad jeg køber, det er jo nemt at gå ind på nettet og 

se, hvis den nu har fået 20 dårlige anmeldelser så er det nok ikke noget der er særlig god kvalitet. 

Hvorimod hvis man lynhurtigt finder en 10-20 gode positive anmeldelser eller meninger om det så 

må man jo gå ud fra det også er god kvalitet. 

Hvad motiverede dig til at købe den? 

Det var jo at den var billig i forhold til nypris  

Der var ikke andre faktorer? 

 Jo, forventede en forøgelse af lydkvaliteten i mit anlæg, og det fik jeg så også da jeg fik den hjem  

Fortæl mig lidt af din forventning. 

Det er jo svært at forklare hvad god lydkvalitet er, jeg forventede at den lyd jeg havde i forvejen 

blev endnu bedre hen i den retning jeg synes er god. 

Hvor kom den forventning fra sådan umiddelbart?  

Den kom jo ud fra de anmeldelser og brugerkommentarer som jeg havde læst på nettet.  

(1:11:54)Hvad betyder det så for dig når den forventning blev indfriet da du endelig fik det hjem? 

Det var jo dejligt – at det var det man havde ledt efter. 

Ja, men så skal jeg høre dig, kan du beskrive din oplevelse af hvad brandet, Creek, det udtrykker? 

Den udtrykker igen den tilbagelænede afslappede lyd.  

Okay det er også i orden så vil jeg stille spørgsmålet, Nu siger du det her afslappede, det nævnte du 

også ved et tidligere produkt, dvs. der er noget sammenlignelighed ved det, kan du fortælle mig lidt 

om det?  

?? 
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 Ja med hensyn til at der er noget sammenligneligt med det de to brands udtrykker, kan du ikke 

fortælle mig lidt om det? 

Jeg synes de passer godt sammen fordi de har samme lyd karakteristika, når man så sætter dem 

sammen så passer de sammen/godt sammen.  

Hvorfor er det vigtigt for dig? 

Det er jo vigtigt fordi den giver endnu mere af den lyd jeg ledte efter, det blev jo forstærket i den 

opgradering jeg gjorde. 

Hvordan vil du så beskrive den oplevelse af Creek i forhold til hvis du nu havde brugt et andet 

brand som måske ikke passede ligeså godt sammen? 

Det ved jeg ikke, det er jo svært at vide, der er jo sikkert mange andre forstærkere som den passer 

godt sammen med.  Jeg har kun hørt den på mit anlæg, og min DAC. Jeg har så faktisk solgt 

forstærkeren, og ham der så købte den han brød faktisk sig ikke om den. I hans anlæg synes han 

ikke den lød godt, så han har solgt den igen, nu ved jeg ikke rigtig hvor den er  

Er der nogen specifikke karakteristika eller personlighedstræk du synes der er ved mærket eller 

brandet Creek? 

Det er vel tilbagelænet, afslappet. 

Ja, så vil jeg gerne have du fortæller mig lidt om din oplevelse af hvordan brandet har beriget dig? 

Det har givet mig endnu bedre lydkvalitet i mit anlæg, og mere af den lyd jeg syns er god. 

Prøv at beskrive de følelser du oplever når du bruger brandet. 

Det gør mig glad og afslappet og høre musikken.    

Fortæl lidt mere.   

Jeg bruger det igen til at slappe af når jeg, typisk om aftenen.  

så det her med at slappe af om aftenen, fortæl mig om en oplevelse du har haft der.  

Hvis man har haft meget at lave på arbejdet, kommer hjem og konen er træt og sur, og Simon er 

træt og sur, så kan man godt blive lidt stresset, så når der endelig er ro så kan man sætte sig ned og 

slappe af i sofaen høre noget stille musik, evt. læse en bog, eller drikke en øl imens, så man lige 

falder lidt ned inden man skal ind sove, ellers kan det da godt være lidt svært at falde i søvn nogen 

gange  

Nu siger du det kan være svært at falde i søvn hvis man ikke gør det?  

Ja hvis man ikke får slappet af hvis det hele er op at køre til man går i seng så synes jeg da det er 

sværere at falde i søvn end hvis man lige har en halv times tid til at falde ned inden man … 
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 og hvordan hænger det så sammen med brugen af din Creek (1:18:22) 

Det kunne formentlig også være andre forstærkere der kunne det samme, men nu faldt jeg lige over 

den som jeg syns der lød interessant. 

Ja men kan du fortælle om en ekstraordinær oplevelse med Creek. 

Øhm, jeg havde en ven på besøg som jeg har haft på besøg mange gange efterhånden når jeg hører 

musik og film han ku’ da godt høre det var mere det jeg havde fortalt om jeg ledte efter da han hørte 

dem. Vi hørte endda meget høj musik igennem meget lang tid 

Hvad var det der var overraskende?   

Det var overraskende for ham at høre forskellen på min surroundforstærker og så den 

stereoforstærker, at der var så stor kvalitetsforskel på det(1:19:37) 

Nu nævner du det med at I hørte høj musik i lang tid, fortæl mig lidt om det om den oplevelse, hvad 

gjorde den ved jer? 

Det gjorde os glade at kunne sidde og høre noget god musik, uden at sku’ tænke på der ikke var 

lyttetræthed selv om vi hørte, ja det var meget højt, i et par timer, så var der da ingen af os der sådan 

havde en kimen for ørerne som man nogen gange kan have hvis  man gør det. Jeg kan i hvert fald 

godt få det hvis jeg hører høj musik i lang tid.  

Hvad betød så det at I kunne sidde der og høre musik i lang tid? 

Det betød da at det var noget vi syntes var interessant begge to, det det har måske knyttet os mere 

sammen, det ved jeg ikke, det er da en mulighed.  

Ja, okay, det må du gerne fortælle noget om.  

Han er om endnu mere lydnørd end os andre. Han var også overrasket over at det betød så meget i 

lyd, at lyd forskellen var så stor i forhold når det kørte igennem surround end stereo. (1:21:10) 

Hvordan tror du det har knyttet jer mere sammen på et eller andet niveau? 

Det ved jeg sgu ikke, det er vel sådan nogle oplevelser man har, som er sjove når man går op i det. 

Det var også en af dem der var med ovre på Dali fabrikken.  

Så hvad gør det du har de her oplevelser med ham?  

Det er jo rart at have nogen som går op i det samme man kan snakke med.  

Fortæl mig lidt om hvorfor det er rart?  

Så er det jo ikke kun en selv der… det er dejligt at dele oplevelser med andre.  

Hvorfor?  
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Det giver noget fællesskab og venskab. 

Så vil jeg høre, nu du snakker om hans reaktion, har du fået andre reaktioner på købet? 

Jeg tror ikke der er så mange andre der har hørt den ud over mig selv og konen. 

Der er heller ikke nogen der har nævnt noget i forhold til at du har købt den genbrugt? 

Nej ikke hvad jeg lige kan… i hvert fald. 

Så vil jeg høre dig hvad er din oplevelse af folk som ejer og bruger det brand, Creek? 

Det er vel igen god lydkvalitet ellers tror jeg ikke man køber sådan forholdsvis dyr forstærker, ikke 

i forhold til så meget andet. 

Hvad tænker du om dem som køber det fra nyt af? 

Jeg tænker ikke anderledes end dem tror jeg, end folk der køber brugt. 

Hvad sætter I så pris på? 

Hvad mener du? 

Ja hvad sætter I pris på ved brandet?  

Det er den type lyd som den afspiller opgiver, god lydkvalitet. 

Hvis I, du nu var I en klub som havde det her tilfælles at I have købt Creek på genbrugsmarkedet, 

hvordan ville du så beskrive jer, karakterisere jer? 

Det igen lydnørder  

lydnørder, det sådan et overordnet emne?  

Det er det jo lidt lige præcist på de her produkter, det er jo lydprodukter vi snakker om det svært at 

være anderledes (1:24:22)  

Ja, så tror jeg vi slutter af hermed billederne og går til de sidste lidt mere generelle spørgsmål. 

Først og fremmest vil jeg gerne have du prøver at beskrive i detalje oplevelsen af det genbrugte 

luxusbrand frem for det nykøbte, så det vil sige hvad din oplevelse af et genbrugt luksus brand frem 

for et nyt? 

Jeg tror ikke, jeg synes det er rart at have sparet de penge ved at have købt genbrugt i forhold til nyt, 

men ellers tror jeg ikke der er nogen decideret forskel i min oplevelse af om det er et nyt eller et 

brugt produkt jeg køber. 

Nej, du mener det er den samme oplevelse du havde, eller hvad? 

Ja  
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Okay, fortæl mig lige hvorfor?  

Det er jo samme produkt du kommer hjem med, den eneste forskel der er, er at hvis man køber 

brugt formentlig sparer penge i forhold til det samme produkt nyt, og de ting jeg har købt brugt har 

alle sammen været noget som stadigvæk har været inden for garantiperioden, så hvis der skulle gå 

et eller andet galt eller der er et eller andet galt med det så kan man få det repareret uden at skulle 

bruge penge på det.  

Ja, du nævnte det her garanti, hvorfor er det vigtigt?  

Der er noget der er rart at have når man når op i et produkt der er af en vis pris, hvis din sælger har 

været en fusker og solgt dig noget om ikke har været nyt eller ikke har virket da han har solgt det, så 

kan du jo gå ned til butikken hvor det er købt og sige der er et eller andet galt. Det er noget 

nemmere en at skulle hive fat i ham, hvis han først har fået sine penge så er det jo noget svær at få 

dem ud af ham igen. 

Nu nævner du det med man kan møde fuskere, det må du gerne fortælle lidt mere om(1:26:54) 

Det er der jo, hvis du køber over internettet, så kan man jo støde på folk der ikke er ærlige om de 

ting de køber eller det de sælger mest, og det ikke er i den kvalitet som de siger, det er så især et 

problem hvis du ikke køber hvor du henter det (ser det ikke inden det er betalt), hvis du får det sendt 

til dig, så kan det jo godt være de snyder dig. 

Fortæl mig lidt, hvad betyder det for dig at der er det her, at man kan blive snydt. 

Det gør at man er mere forsigtig, og laver nogle baggrundstjek af folk inden jeg køber deres ting. 

Jeg får bl.a. deres rigtige navn og adresse og tlf. nr. og ringer så typisk også til folk inden jeg køber. 

Så søger på deres navn på KRAK om det nu også passer sammen med deres tlf.nr. og adresse, og 

hvis det ikke gør så køber jeg formentlig ikke hos dem. 

Er der nogen sammenhæng mellem det du køber luxusprodukter og så det her med at du går hele 

denne her proces igennem med tjek op på dem du køber hos og forsikrer dig? 

Det tror jeg vil være lige meget hvad jeg købte om det var en almindelig Blue Ray film til 100 kr. 

eller hvad. Der har jeg købt 2 en gang som ikke nåede frem, det var så posten der havde stjålet dem. 

Så skal jeg lige høre dig hvilken værdi ser du der er i at købe et brand på genbrugsmarkedet hvis vi 

skal se bort fra den ’obvious’ som er pengene, hvilken værdi kunne der ellers være i at købe et 

luxusbrand på genbrugsmarkedet? 

Jeg får i hvert fald råd til at få nogle produkter, som jeg ikke ville få råd til som hvis jeg købte det 

nyt. Det er en fordel for mig i hvert fald  

Fortæl mig lidt om det med at du pludselig få råd til noget du ellers ikke kunne.. 

Det er jo hvis, jeg har jo et budget som alle andre, jeg kunne måske godt få råd til at købe nyt men 

så skulle jeg spare sammen i 2-3 gange så lang tid som hvis jeg køber brugt. 
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Hvad tror du så værdien er i at købe det nyt, altså købe et luxusbrand nyt? 

Det er jo det med at det er helt nyt og der ikke er andre der har haft det før. Det ville jeg måske gøre 

hvis det var tøj, det tror jeg ikke jeg ville have det specielt godt med at der var andre der havde gået 

i før. Nu køber jeg ikke så dyrt tøj så.  

Ja, men så skal jeg høre dig, hvordan er oplevelsen af at bruge et luxusbrand brugt anderledes fra 

hvis du havde brugte det nyt? 

Jeg tror ikke der er nogen forskel   

nej, hvorfor ikke?  

Det er jo det samme produkt vi får som jeg så måske kun har givet  75 – 50% af hvad det koster fra 

nyt. Det ville jo give mig en følelse at det var noget godt, positivt ved at spare de penge  

Så der er lagt noget godt og positivt oveni fordi du har købt det til en billig pris? 

Jeg ville formentlig ikke have købt det fra nyt så man får også prøvet noget nyt uden at det koster en 

hel masse penge, hvis det ikke lige var det man forventede kan man skifte ud uden at tabe, så kan 

man måske nøjes med at tabe 5-10% i stedet for 25–50 %, eller måske sælge det videre uden tab.  

Det ville jo være dejligt.  

Jamen så går vi videre til næste spørgsmål. Jeg vil gerne have du prøver at beskrive alle dine 

handlinger på genbrugsmarkedet i forbindelse med din videns-indsamling og din videns-deling i 

forhold til de her luxusbrands.(1:31:52) 

Min indsamling der læser jeg  anmeldelser og bruger forums omkring de ting , man bliver vel også 

inspireret af de køb, det kunne man måske godt overveje at købe eller skifte det ud man har i 

forvejen til de ting. 

Fortæl mig lidt om den her inspiration. 

Man jager jo altid det perfekte, sådan syns jeg i hvert fald det er, man bruger meget tid på at prøve 

at finde… Så er der måske også det med at være lidt nørdet man læser om ting man måske hverken 

har råd eller har mulighed eller har lyst til at køb , man læser engang imellem nogle ting som er lidt 

underlige 

men du siger alligevel du bliver inspireret? 

ja nogen gange bliver man måske inspireret, andre gange tænker man ah det er ikke noget alligevel. 

Nu nævnte du det her med at man jager det perfekte, fortæl mig lidt om det. 

Det er jo, det er jo at man vil have den lyd som man synes er det bedste, så indenfor hvad der nu er 

muligt, man kan formentlig også købe sig til det, ved at købe det allerdyreste, men det er jo ikke 

sikkert det er det bedste alligevel. 
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så den sammenhæng, hvad er vigtigt for dig? 

Det er at pris og kvalitet hænger sammen med, man ikke betaler for noget som ikke er der.  

Hvad mener du med når du siger at man betaler for noget der ikke er der?  

Jamen det er jo at , hvis du går op i det virkelig dyre lydudstyr så betaler du rigtig meget for de 

sidste procenter i lydkvaliteten i forhold til hvis du køber noget der er måske 95 % så godt 

(1:34:24),men det koster måske kun halvdelen af det man måske synes  er det helt perfekte. Altså 

mine Dalihøjttalere, jeg kan godt høre forskel fra den serie som jeg har, som nu er den tredjestørste 

model de havde  til den dyreste,  model. Der er der et kvalitetsniveaus forskel, men i forhold til at 

prisen er måske under halv pris på den højttaler serie jeg har til den dyreste så synes jeg ikke 

kvalitetsløftet er nok til at berettige den merpris. 

Okay, Hvad betyder det for dig at ligeså snart vi er oppe i det der hvor man betaler meget for lidt 

forskel, altså hvad betyder det for dig at det er sådan? 

Det betyder jo nok at jeg aldrig ville købe det allerdyreste fordi at jeg ville, selvfølgelig hvis man 

havde uendelige penge så gjorde man det  igen det (griner) det har jeg ikke helt, måske hvis jeg 

vinder i lotto eller sådan så kunne man måske købe det allerdyreste i stedet for( 1:35:50) ……?…. 

Med mindre man sparer sammen i rigtig mange år. 

Hvordan vil du siger du bruger de her brands på genbrugsmarkedet? 

Det er jo det med at man får råd til at købe noget man normalt ikke ville give sig råd til og få noget 

bedre kvalitet end hvis man sku’ købe det nyt. Så ville jeg måske kun have en højttalerserie der er 

en eller to mindre i forhold til hvad jeg har. 

Okay I forhold til det med at søge på nettet - du siger du læser mange rewiews og sådan noget. 

Hvordan bruger du brands i den process – eller søger du bare? 

Det er jo bare man læser om de brands man kender i forvejen, selvfølgelig også om nye og andre 

end dem man kender.   

Ja men fortæl mig lidt om det at du læser om dem du kender i forvejen. 

Det er typisk der kommer et eller andet nyt fra en producent eller et brand man kender i forvejen, så 

ska’ man lige se hvad det er for noget om det nu også er bedre, hvad folk synes om det i forhold til 

det gamle, det koster jo typisk lidt mere et nyt produkt end serien  før, så der så også er en fordel i at 

køber de nye. 

Ja okay, så det er du inde og tjekke?  

Ja det man ikke lige kan gå ned og høre i den lokale  - eller hvor man nu kan finde det henne. 

Hvordan ville du have det med at købe et luksus brand du aldrig nogensinde havde hørt?  

Det har jeg jo gjort  
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fortæl om det 

Det er da lidt et sats , som det er jo også det man har læst om,  som man nu læser  10-20 der mener 

det samme om produktet, det de karakteristika man leder efter de alle sammen skriver det har, det 

har det nok også , men man ved det jo ikke helt før man får det hjem og hører på det selv. 

Så du siger des flere der siger det samme som du leder efter så føler du en større sikkerhed  -  

ja 

Så vil jeg gerne høre om din vidensformidling/deling med andre folk. 

Det er jo typisk hvis folk spørger efter et eller andet så går jeg da ind og svarer med de erfaringer 

jeg har og nævner måske nogle produkter som jeg hørt eller læst om. Der gør det så også  gavn at 

jeg ikke har hørt det men i forhold til de her steder, at der er folk der mener det og det. Jeg var bl. a. 

inde at høre den nye version af Kenneths højttalere den anden dag , en nyere version i hver fald af. 

Det skrev jeg da på et forum om min oplevelse omkring det. 

Jamen hvad får du ud af at du fortælle om dine oplevelser af forskellige produkter og anbefaler… 

Det giver en anden tilfredsstillelse, man tænker også lidt over tingene, hvad var det egentlig jeg 

gjorde den aften jeg skrev et forholdsvis langt indlæg om på et forum om min oplevelse jeg havde 

med den demoaften,…. Man tænker, man overvejer lidt mere om hvad det egentlig var, eller så’n,  

man følte og hørte den aften i forhold til  hvis jeg bare var gået hjem og ikke havde  sagt  det til 

nogen  

Så denne her overvejelse af hvad du føler og hvad du hører, hvorfor er det vigtigt? 

Det er jo det med at man går op i de ting man laver at det ikke bare er et eller andet, man kunne jo 

også godt have siddet,  en anden en anden  person kunne måske have haft, ikke haft lyst til at gøre 

det samme efter  at have været til sådan en aften. Det er der højt sandsynligt  nogen der ikke tænker  

over specielt ,de siger måske bare ”det lød dårligt” – hvorfor lød det dårligt? Det havde de nok ikke 

tænkt så meget over. 

Er det så det du tænker over 

Jeg synes den ene højttaler lød decideret dårlig der hvor jeg sad, jeg spurgte så dem der ejede 

butikken hvorfor, fordi jeg synes ikke den lød godt overhovedet hvor jeg sad . De mente så jeg sad 

et forkert sted i lokalet (hehe) i forhold til optimalt. 

fik du så prøvet det  

 Nej det ku’ ikke lade sig gøre den aften. Det var efter ti og de skulle stoppe på grund af naboerne. 

De inviterede mig da ind og prøve at høre dem det rigtige sted. Det ved jeg så ikke om jeg gør, men 

det må jo tiden vise 

Jamen anbefaler du nogen af dine luxusbrands til andre? 
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Ja , men jeg siger det er min oplevelse med det. Det er jo ikke sikkert at andre syns om , syns det 

samme om de brands som jeg kan lide. 

Hvorfor anbefaler du dem så 

Jeg synes, fordi  de giver nogen værdi  i mine øre i forhold til hvad jeg har hørt. 

Ja men du anbefaler dem til andre og det fordi? 

Jeg synes det skaber nogen værdi  i min tilværelse at bruge de produkter. 

Ja, men så tror jeg vi går videre til det sidste spørgsmål som er at jeg egentlig gerne vil have du 

fortæller lidt om dig selv. Hvem er du og hvad er vigtigt at vide om dig? 

Øhm ja. Vil du have navn eller… Jeg hedder Dan, 35, bor i Frederikssund sammen med min kone 

og min søn på 1½ år . Til hverdag arbejder jeg med IT i en børsmæglervirksomhed hvor jeg er den 

eneste IT- ansatte i Danmark, i en meget international virksomhed, hvor vi har både kunder…, ja 

det er verdensomspændende. Jeg tror vi har på alle kontinenter kontorer. Jeg er en stille og rolig 

person synes jeg da selv, kan da godt blive sur hvis der er noget der irriterer mig, som regel skal der 

en del til. 

Nu nævner  du at du er en stille og rolig person, så kan jeg ikke lade være med at bemærke at det 

her med de forskellige luxusbrands du har købt , de også er afspejler noget laid back, eller 

afslappet. Er der nogen sammenhæng mellem dig og det? 

Det er der jo nok (griner). Det er ikke noget jeg måske har tænkt sådan videre over men det er der 

da nok 

Kan du fortælle lidt om din uddannelse. 

Jeg startede egentlig med at læse til kemiingeniør men det fandt jeg så ud af det sku’ det ikke være, 

så ku’ jeg så ikke finde ud af hvad det så skulle være i stedet for, så tøffede jeg lidt rundt et par år, 

så blev jeg så interesseret i computere, så tog jeg en datamatikeruddannelse , der var så ikke 

rigtig…, der var IT-krise da jeg blev færdig med det, så det gik fra at være 80 % der havde fået 

arbejde til 20% der fik arbejde så gik jeg arbejdsløs ½ års tid  og så var vi så 5 der blev enige om vi 

ville tage en videre uddannelse sammen. Så vi flyttede til Esbjerg, af alle underlige steder, og kørte 

en bachelor igennem i IT programmeringsoftware, eller hvad hedder det  ”softwarekonstruktion” 

for at være hel korrekt. Det har jeg så ikke rigtig brugt til noget bagefter, men det har da givet en 

masse viden i de  systemerne jeg sidder og supporter, som jeg tror en almindelig IT-supporter eller 

IT datamatiker ikke har. 

Vil du sige der er nogen sammenhæng mellem din IT-udddannelse og dit job og din interesse i de 

her luxusbrands. 

Det kunne jo også være andre typer af luxusbrand. Det kunne jo sagtens være biler jeg gik op i i 

stedet for, men det er det ikke.  



 197 

Hvor tror du så den interesse er kommet fra?  

Det var jo nok være fra jeg gik fra min lille transistorradio, jeg havde arvet af min mormor, til den 

gettoblaster jeg fik af min storebror. Allerede den gang kunne jeg høre så stor forske og så fra 

gettoblaster til konfirmationsanlæg var også et kæmpeskridt. 

Ja, men så er mit sidste spørgsmål bare om nu har du jo nævnt 3 forskellige luxusbrands som du 

har købt på genbrugsmarkedet. Har du købt mange andre luksusbrands på genbrugsmarkedet? 

Ja det har jeg  

Det har du, prøv at fortæl mig lidt . 

Telefoner, computere, hvad har jeg købt? Jeg har købt en opvaskemaskine brugt. Da vi flyttede ind i 

en lejlighed var der nogle gardiner som vi købte af dem der boede der i forvejen. Jeg ved ikke om 

gardiner er luxusbrand, men de var i hvert fald pænt dyre fra nye af. 

Luksus er jo relativt kan man sige. 

Ja det minder faktisk lidt om det system I har hende på de skråvinduer der  

det var de der ”Velux”? 

Ja selve gardinerne var lavet på samme måde , det var så ikke Velux vinduer. 

Ja men så tror jeg vi skal holde her hvis du ikke har mere at fortælle om dig selv af spændende ting 

og sager 

Jeg spiller golf, men det er nok ikke så spændende  

Jo fritidsinteresser er også interessant , 

Hvis I vil prøve at spille golf d. 14 april der er åbent hus i alle golfklubber. 

Godt så tror jeg vi stopper her 

5th. Interview – Eric 

Ja men så vil jeg gerne have du fortæller mig hvad du forstår ved ordet brand. 

Øh brand det er jo den opfattelse vi har af et mærke, hvilke følelser, hvilke ord vi tillægger det 

brand, det mærke når vi hører det, det glade og triste eller vi tænker ligesom(01:07)  er et grønt 

mærke det er lige som er det samme der er om brandet , det er det jeg tænker som brandet. 

Ja, nu siger du følelser, vil du ikke lige at uddybe det lidt mere? 

Jo men det er jo hvad det vækker af følelser i en hvis man hører om en whisky der har været kloden 

rundt , det kan være man tænker på gode gamle dage og der danner sig nogle billeder i hovedet på  

en, så det er det jeg tænker med følelser, hvad det får en til at tænke på. 
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Okay, så du siger det er noget du tænker på,  tænker tilbage på 

Ja tænker tilbage på, eller men bliver glad eller trist når man hører om et mærke eller man hvis man  

tænker Cola, tænker man måske biograf eller hvad det nu kan være man tænker  

Hvad mener du brands bliver brugt til? 

Det, det ved jeg ikke, jeg tror brands bliver vel grundlæggende brugt til at tillægge lidt mere værdi 

til noget som har en eller anden basal funktion, men som får en merværdi ud af man har tillagt det 

her produkt nogle værdier eller det her mærke nogle værdier  

Ja, vil du ikke forklare mig lidt mere om det er merværdi  

Jo men, hvis man f. eks har et ur som man køber som har en basal funktion at det skal se hvad 

klokken er, så tillægger man det en merværdi hvis de brander sig med  det som om de er fra 1800 

tallet og de laver det efter gode gamle traditioner og de  bruger de samme gamle metoder og bruger 

det samme materiale som de gjorde den gang , for det vidste man var det rigtige, det var det gode 

gamle håndværk, så selv om det ikke har nogen betydning for produktet, og det måske er en dårlig 

metode de brugte  i 1800tallet så er det stadigvæk med til at man har en anden opfattelse af brandet , 

af produktet og man gerne vil give mere for den gode historie som der ligger bag ved det her brand 

som er et gør deres navn oprigtigt, specielt 

Ja, så historien – har du andet?   

Næh 

Så vil jeg høre, hvorfor tror du et brand er vigtigt for et firma 

Det er det jo for at kunne differentiere sig. Hvis alle bare lavede et ur som, hvis eneste formål var at 

vise hvad klokken var, så var det ikke nogen der kunne tage hverken mere eller mindre for et ur, så 

kunne der ikke være plads til så mange markeder, hvis det bare havde en pris til at afsætte det antal 

ure der nu var , så det at du lige pludselig kan differentiere dig og kan opfinde en historie - noget 

der gør du er speciel, unik, så kan du for det første tage mere for det og du kan også berettige at du 

er i markedet, kontra hvis du bare havde et no-name uden at der blev tillagt noget  værdi til brandet. 

Ja, okay, Godt, så tror jeg vi går i gang med det første spørgsmål her(03:50). Først vil godt have du 

vælger blandt de her du har skrevet op, der vælger du det brand du føler som siger mest om dig som 

person 

Ah (griner) øh, det ved jeg sgu’ ikke… BMW. 

BMW okay, ja men så vil jeg gerne have du fortæller mig en oplevelse med din BMW 

En oplevelse, hvad jeg har oplevet med min BMW?  

Ja, beskriv i detalje den oplevelse med BMW eller af BMW. 

Det er to forskellige spørgsmål  
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Ja, det er helt op til dig hvad du vil fortælle om  

Det er meget åbent, okay oplevelse med, jeg bruger den jo hver dag, det er jo bare en bil som er 

lækker hver morgen når man sætter sig ind i den, den gør mig stadigvæk glad hver evig eneste dag 

jeg sætter mig ind i den, det tror jeg er derfor det gør at jeg stadigvæk har den, jeg synes den er fed. 

Det er når man går ud til den så smiler man(05:00) når man kigger på den - hvorfor, det kan man 

ikke forklare, det er jo bare sådan den måde man har det med sin bil eller man har det med sit liv 

…(05:08) 

Du siger du kan ikke forklare hvorfor du smiler, men alligevel prøv at forklare følelsen. 

Men det jo svært at sige, jeg tror det er meget et spørgsmål med, igen, det der med hvad man er 

vokset op med, når man har gået og tænkt og har haft af tanker og drømme, så er det sådan et 

spørgsmål om det hyggelige ved at nå nogle af de ting og man skulle også have en stor BMW, det 

er jo sådan en rar ting, og så er det også bare det praktiske, når man har haft nogen andre biler som 

ikke har været dejlig om morgen at sætte sig ind i, som har larmet og skrumlet og har gået i stå 

hvert andet sekund, så tror jeg det er rart efter et år at have en bil som man er glad for og som ikke 

går i stå og som ikke larmer når man kører, og som man har lyst til at køre i fordi den er behagelig 

og dejlig og køre i, så det er sådan noget man sætter pris på.  

Der var nogle forskellige ting, du nævner når du siger lækker- at den er lækker, kan du ikke bare 

sådan uddybe det lidt mere 

Gode former næh det er jo det med materialet der er brugt, lædersæderne er jo dejlige at sidde i og 

materialevalget er bare lækkert man får ikke en fornemmelse af det er noget billigt når man sætter 

sig ind i den. Tingene går ikke i stykker og knækker, larmer og knirker ikke når man sætter sig ind, 

man får en fornemmelse af at tingene er samlet ordentligt og der er en grund til at knappen sidder 

det sted den sidder, man får en fornemmelse af der er tænkt over tingene  

Tænkt over tingene?  

 ja  

okay fortæl mig lidt  

Det er jo alle de lav praktiske ting så’ noget som at alle knapperne sidder hvor man kan nå dem, at 

skærmen er peget en lille smule hen mod føreren, at blinklyset ikke er sådan en lang dut der siger 

klik der skal rives op hver gang den man skal dreje, det er sådan en lille diskret en, som giver et 

behageligt lille klik når man drejer den, man kan mærke der er tænkt over den skal sidde der og 

hvorfor den er udformet, den er ikke udformet som i alle andre biler den er udformet lige som den 

er i den bil. Når du sætter dig ind så kører tingene ned og drejer og ting former sig og slipper 

efterhånden som du kører osv., så man får en ide et om at man har tænkt over, hvad skal der ske når 

ham her sætter sig ind i bilen, hvad kunne være fedt 

Okay, hvad betyder det for dig der er tænkt over tingene 
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Det ved jeg ikke, der er svært, der er ikke noget rationelt valg, det er bare jeg sætter pris på det. Jeg 

synes det er fedt at man kan mærke at der er tænkt over tingene når man køber et produkt, at tingene 

ikke bare sådan tilfældigt er ploppet ind hurtigst muligt.  Der er tænkt over, hvorfor sku’ den knap 

sidde der, hvor mange gange skal man trykke på den før den gør hvad man gerne vil have den til og 

hvor nemt er tingene at betjene, det bare, det gør bare hverdagsbrugen af det er nemmere, uden at 

man tænker over ting så er der tænkt på dig, kan man sige. Man skal ikke sidde og trykke på alle 

knapperne for at få det til at gøre det, det er som om der er tænkt, hvad er det han gerne vil have når 

han sætter sig ind og drejer nøglen, hvad skal der ske. 

Okay! Du nævnte at du har haft andre biler som ikke skaber denne følelse, så må du lige fortælle 

mig lidt om forskelle. 

Jo men den klassiske er at jeg kører meget til Jylland i forbindelse med arbejdet, og når jeg kører til 

Jylland i min gamle…, det var ikke Peugeot, men en anden bil, en gammel Peugeot…, men hvis jeg 

var kørt til Ålborg og tilbage igen på en dag, så var jeg træt når jeg kom frem, havde ondt i ryggen 

når jeg kom hjem, og fordi alting larmede i det der karosseri så var man bare udmattet og irriteret og 

man sad ikke ordentligt så man var også træt i knæene og man kom hjem og havde holdt mange 

pauser når man sku’ frem og tilbage og når man så ejer en bil hvor det er behageligt at sidde og man 

hele tiden skal skifte gear og den larmer ikke når du kører og anlægget det skratter ikke når man 

starter det osv. så er du bare mere afslappet når du kommer frem, og det er faktisk bevist at man har 

en lavere puls når man kører BMW og Mercedes end hvis man køre andre biler (08:56) 

Nej det vidste jeg ikke, er det videnskabeligt bevist eller bare bevist?  

(der grines) ja det er faktisk videnskabeligt bevist. 

Okay, så vil jeg egentlig gerne have du fortæller mig om historien bag købet 

Ja, Det var en lang proces på et ½ år, hvor jeg tog en masse biler og plottede ind i et Excel ark med 

al data på biler, og sammenlignede og var ude at prøve og sammenlignede lidt mere, og fjernede 

nogle på listen og tilføjede nogen på listen og så da der var gået ½ år, og det var december, og jeg 

skulle af med min bil senest d. 1.januar, så var der to biler tilbage på listen og så var det den som 

jeg synes, der efter jeg havde kørt i før, var den lækreste og jeg fik det bedste tilbud på, det var den 

jeg købte. Det var en meget lang proces, pinlig lang proces faktisk (grin)  

Hvorfor valgte du at have hele denne lange proces? 

Det ved jeg ikke, jeg er nok typen, jeg kan godt lide der her med at finde, være sikker på jeg træffer 

det helt rigtige valg, når jeg skal ud og finde noget og det er bare min måde at sortere oppe i 

hovedet, i stedet for at have 20 biler oppe i hovedet så er det nemmere at få det plottet ned og 

sammenligne en masse data og så finde det logiske valg et eller andet sted. Det er ikke et helt logisk 

valg, men så tæt på logisk valg som muligt, med hvor langt går den på literen, og hvor meget koster 

den, vægtafgift, reparationer osv. Det er sådan et logisk valg kontra at man bare stikker fingeren i 

vejret og siger ”hvad kunne være sjovest” (10:27) 
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Når du siger logisk valg hvordan hænger det så sammen med BMW brandet? 

Det jo kombinationen af mange ting. Kombinationen af hvor hurtig den er kontra 

brændstoføkonomi f.eks. Jeg vil gerne have en bil der er hurtig, jeg gider ikke have en bil der er 

rigtig uøkonomisk at køre i så det med at finde en bil igen med Excel arket, se sammenlign hvor 

meget kører den på literen kontra hvor hurtig er den, det var sådan noget jeg var dum nok til at 

sidde og kigge på, og hvor meget koster den i vægtafgift kontra hvad får du af bil, hvor meget mere 

skal jeg bruge for at få en der er bedre og federe (11:00)? 

Hvad motiverede hele denne her proces? 

Det var faktisk rent økonomisk jeg havde firmabil og havde sat mig ned og lavede det her Excel ark 

og fandt ud af det kunne bedre betale sig for mig at køre i privatbil. Jeg ville få mere bil ved at have 

en privatbil kontra have en firmabil, så blev det ikke et spørgsmål, skal jeg gøre det eller skal jeg 

ikke gøre det, men jeg skal gøre det, jeg skal have min egen bil og så blev det bare et spørgsmål om 

at finde ud af, hvad skal det så være for en, hvad kan jeg have råd til, hvad er interessant. Så det var 

sådan set det en økonomisk grund der startede det så gik det så over i, hvad skal det så være, når jeg 

ved jeg kan drive det for samme penge eller mindre. 

Hvad var det så der drev dig over til genbrugsmarkedet 

Jeg hader at tabe penge når jeg køber ting. Hvis du køber en ny bil så taber du hurtigt 60.000 på at 

køre ud over dørtrinnet, så får du meget mindre bil. Jeg tror bare fra alt muligt andet jeg har købt, 

jeg føler ikke jeg får mindre ud af at købe ting der er brugt, tværtimod føler jeg at jeg får meget 

mere ud af (12:11) at være ham der kommer i anden række og ikke skal tage det der kæmpe store 

skræl, jeg vil næsten hellere købe noget der er 10 år gammelt og som stadigt er lækkert end jeg vil 

have noget der er helt nyt og så skrabet, det er min tanke. Der er ikke rigtig mange ting hvor der er 

sket rigtig store revolutioner, hvis du kommer op og købe noget der er rigtig lækkert. Biler er ikke i 

løbet af 10 år blevet meget mere stille, meget mere hurtige, meget mere økonomiske, så der er ikke 

sket nogen revolution, så jeg køber det der er 10 år gammelt som så stadigvæk kan det samme men 

er væsentligt billigere, det vil jeg bare hellere end det der er helt nyt. Det giver mig ikke rigtig noget 

det der med at få noget der er helt nyt. Der har det aldrig rigtig gjort. 

(12:48) Så vil jeg gerne høre hvad tænker du så om folk der køber BMW fra ny af kontra folk som 

dig? 

Det ved jeg ikke, de har ikke for mange penge men de har mange flere penge end jeg har. Det ville 

jeg aldrig nogensinde kunne retfærdiggøre at købe en bil til 1 million og der så gå tre år og så sælge 

den for en halv. Den omkostning ved at drive bil vil jeg aldrig nogen sinde have. Mit alternativt var 

jo ikke at købe en ny BMW, det var at købe en ny Peugeot eller et eller andet i den dur, så folk der 

køber en helt ny BMW må være folk der har et helt andet budget til bil end jeg ha, så det er fint, det 

er ikke der hvor jeg er.  

Tror du der er forskel på hvad du sætter pris på ved en BMW end hvad de sætter pris på 
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Ja ja. Det jeg tror sker for mange.., for der er nogen der køber BMW fordi det er noget prestige og 

der er mange der køber en helt ny BMW for at, netop hvis de er direktør eller har mange penge så 

skal de have den helt nye, det er det der er ”det”  - det er det der er ”in” (13:54). Jeg tror rigtig 

mange direktører de vil ikke ses i en 2 år, 3 år, 4 år gammel BMW. Derfor skal man have den nye 

om det er BMW eller AUDI eller hvad det er. Hvor at der også er nogle der køber fordi de er 

entusiaster og synes måden bilen kører på, om den har baghjulstræk, eller måden motoren trækker 

på, det synes man er fedt, så er der nogen der køber fordi de er behagelig og stille. Jeg tror der er 

mange forskellige grunde til at folk køber BMW, jeg tror i hvert fald ikke der er sådan en entydig… 

Jeg tror der er mange der køber fordi de er irrationelle det der med man synes det er en fed bil og 

der er lidt drøm over det, det tror jeg alle der køber BMW har lidt af. 

Hvad vil du sige er din hovedmotivation? (14:38) 

Min motivation var meget det funktionelle, det var bare hvor hurtig var den fra 0 til 100, hvordan 

syntes jeg den kørte når den lå på vejen, hvordan var den at sidde i, mine lange ben hvordan syntes 

jeg anlægget lød, lød det godt eller lød det skidt, hvor stille var den når man kørte osv. Det tror jeg 

var meget det man var drevet af, når man har haft bil før som ikke havde de ting så tænkte man 

meget af det måtte gerne være det modsatte af det man havde før, den måtte gerne være hurtig, være 

stille, være behagelig at sidde i osv. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Der er rigtig mange biler der 

var federe og flottere men jeg kunne ikke rigtig sidde i dem så blev de valgt fra pga. det. 

Så kommer jeg med et lidt sjovt spørgsmål, hvis du nu forestiller dig du var i en klub hvor det var 

det i havde købt BMW på genbrugsmarkedet var det I havde tilfælles hvis du skulle karakterisere jer 

eller finde et navn til jer alle hvad sku’ det så være? 

Så skulle det være BMW-klub Danmark, det ville være ret oplagt.  

Hvordan ville du karakterisere jer? 

Jeg tror dem der køber brugt BMW’er og specielt dem der køber dem lidt ældre det er meget folk 

der har det lidt ræser i blodet, som godt kan lide lidt hurtige biler, baghjulstrukne biler, at købe 

noget som er hurtigt, det tror jeg rigtig mange køber BMW’er er på. …[…]… det tror jeg alligevel 

det er den type mennesker der køber dem, entusiasterne der virkelig går op i biler som ved at når der 

står det på bagklappen så kan den det og så har den det osv. Det tror jeg rigtig mange køber BMW 

for. 

Hvorfor er det det du tror eller hvorfor siger du det? 

Det er bare min oplevelse når jeg møder andre der har BMW, fordi, BMW er jo aldrig ’stylet’ eller 

pyntet med rigtig mange emblemer eller noget der fortæller, der står jo ikke dobbeltairbag i 

bagruden. Derfor er det sådan meget kender-biler det er meget okay folk de kigger sådan og de har 

lige præcis den højde og den udstødning, så det er små ting der afgøre om det er den helt store eller 

den helt lille model osv. Så, jeg tror der er mange, det er ikke en bil du køber for at hele verden skal 

vide at du har den største BMW eller du har lige præcis den BMW, det er meget entusiastmærke 

ligesom hvis du har ur - så hvis du gerne bare vil have et dyrt ur så alle kan se du har et dyrt ur så 
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køber du et Rolex, men hvis du går op i ure så køber du et andet lille ur firma nede i Schweiz, hvor 

der bliver produceret to om året, men det er en garvet mand der gør det i hånden, som er 

verdenskendt for at gøre det, så er der ikke nogen der rigtig ved hvad det er indtil de er en ur-

kender, og så sætter man måske mere pris på det, sådan er det også meget med BMW’erne, specielt 

sådan oppe i den lidt højere klasse så er det meget de små ting og folk der kender dem, som ved 

”arh det er lige præcis den der”. Det kan man godt mærke på dem når man møder andre entusiaster 

med BMW’er. Det er sådan noget de tænder og tricker på. 

Så vil jeg gerne høre din oplevelse af hvad brandet udtrykke. 

 

Ja, hvis man er entusiast så ved man for det første at BMW er den grønneste bilproducent der er, det 

er ikke noget jeg tillægger stor værdi, men jeg ved det i hvert fald er et af de vigtigste budskaber for 

dem er, at de er de mest miljøbevidste af alle de mærker der er derude. Så er der dem der har lav 

CO2, at de producere grønnest når de producerer biler, det ved jeg de tillægger meget værdi. Så er 

de jo altid holdt fast i sådan noget som baghjulstræk, selv om det måske ikke er det smarteste især 

om vinteren i de her lande, så er det bare noget de har holdt fast i, fordi det er sådan noget man 

forbinder med race, det er at motoren ligger foran og den skal trække på baghjulene, det tror jeg er 

sådan noget der tillægger deres brand noget. De vælger sådan nogle valg kontra måske altid at 

vælge det logiske eller det sikreste. Og det samme med udseendet, det er biler der lægger op til race 

- selv deres store stationcars de er stadigvæk racerbiler hvis man kan sige det på den måde. Det er 

sådan noget man forbinder det med (BMW), og så det at det bare er et luksusmærke, det er jo 

kvalitet og når man banker på dørene så lyder det ikke hult of sådan nogle ting (18:50). 

 

Du nævner det her med det er grønt, der er noget kvalitet over det, hvad betyder det så for dig de 

her egenskaber er de. 

 

Det grønne betyder ikke rigtig noget det siger mig ikke rigtig noget, men selvfølgelig det med det er 

kvalitet ikke oplevet kvalitet, men reel kvalitet, du kan mærke og høre og se på bilen osv. at det er 

kvalitet det betyder rigtig meget. Sådan noget at den ikke ruster, den er lavet af aluminium, som er 

mere kvalitet end jern, så den ruster ikke, selv om den er 10 år gammel, så ligner den ikke en 10 år 

gammel Fiat eksempelvis der er ved at gå til grunde, og så igen hvis du banker i loftet, så er der 

isolering i loftet, det er ikke bare en tynd plade og så metalloft oveni, det samme er med døre, når 

du trykker på knapper går de ikke i stykker, den type kvalitet sætter jeg meget pris på. 

  

Så hvis nu man skulle, ja hvis man antager der er noget personlighed i bilen eller i BMW, hvad for 

en personlighed vil du så tillægge den? 

En lille pige (griner) 

Det var ikke det jeg regnede med du svarede,  

Sagde du hvilken personlighed? det ved jeg sgu ikke..  

Det bare okay, så kan vi bare gå videre 
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Det ville være en Brian  

En Brian, hvorfor siger du det?  

Det er nok dem der meget kører BMW, der er mange Brian’er der kører BMW, så er BMW vel en 

Brian (20:28) 

Så vil jeg høre, nu har du snakket så meget om de ting som du godt kan lide ved BMW’en, som gør 

dig glad, men hvis vi nu skulle snakke om hvilke følelser du har nå du bruger bilen, hvad kunne det 

være 

Der er sådan noget irationelt når man ligger og kører rundt i den det er at man bliver glad af at køre 

i den, det tror jeg er en af de vigtige ting, og det er jo svært at forklare hvorfor, det jo igen det her 

med at man sidder godt, den er behagelig og man har en følelse af, at der nok er et eller andet der 

lykkes for en når man kører i en BMW og det tror jeg er sådan noget man sætter pris på, og så er der 

også, godt og skidt, når man parkerer den derhjemme så er der bare en eller anden stolthed 

forbunden med at være en ung knægt der kører rundt i en BMW, der ikke kører i en bil fra 80’erne. 

Det tror jeg også betyder noget, det samme på arbejdet, der er et eller andet der lykkes når man 

kører rundt i sådan en. 

Hvor kommer den stolthed fra? 

Det tror jeg bare, det er nok, det tror jeg noget ikke alle har, jeg har det i hvert fald, det er sådan 

noget man tænker over, der er ingen tvivl om der er forskel på hvilket indtryk det giver om man 

kører i den ene eller anden bil, det er da fedt når man kommer på arbejdet at folk der ved man ikke 

er den nyeste der er der længere men man faktisk tjener nogle penge, man er nået et stykke af vejen, 

der er sådan noget én bil viser, du har ikke råd til at have en BMW hvis du ikke tjener nogle penge.  

(22:14)Så vil jeg høre hvordan synes du oplevelsen af at bruge BMW frem for at bruge et andet 

ligeså godt brand ville være?  

Der er ikke rigtig noget, om jeg kører i en BMW eller en AUDI der er der ikke rigtig nogen forskel 

i. Jo, jeg vil sige måske at hvis jeg kørte en Mercedes, det er nok min personlige holdning, men den 

er nok mere til de ældre mennesker, for det er meget sådan en afslappet bil, sæderne er ikke 

sportsagtige at sidde i, og bilen kører ikke sportsagtig, det er jo stadig en luksusbil men det er jo et 

helt andet publikum den henvender sig til end mig. Jeg ville stadig synes det var en dejlig bil at køre 

i. Det vil ikke ødelægge min dag at køre i den men hvad den henvender sig til er det nok et andet 

publikum end mig jeg ville aldrig vælge en Mercedes at køre i hvis jeg havde helt frie hænder. 

Nu siger du et andet publikum, hvordan er du så i forhold til det publikum? 

Jo, det er det med jeg godt kan lide noget der er sporty at køre i, noget der er sjovt at køre i, 

hvorimod Mercedes det er ikke sjovt, den er ikke sat op til sport, sæderne krammer dig ikke i 

siderne, så hvis du kører hurtigt gennem svingene så ryger du ikke ud af sædet, det er ligesom en 

stor lænestol så det er en anden type bil og en anden type publikum, den henvender sig nok bare til 

dem der gerne vil sidde og slappe rigtig rigtig meget af og ikke kan mærke de kører bil og slet ikke 
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vil have du kan mærke når du drejer så der sker noget (23:26). De vil nok bare gerne have den er så 

stille som mulig og så behagelig som mulig, der behøver slet ikke at have noget sporty, det er så’n 

meget Mercedes tanken. 

Kan du fortælle om du har haft nogle ekstraordinære oplevelser med din BMW. 

Ekstraordinær, det tror jeg altid når man kører hurtigt (griner). Når man engang imellem ikke kører 

som man plejer men man rent faktiske, ikke kører for stærkt på motorvejen men man rent faktisk får 

trykket speederen lidt i bund det er skide skægt, så tror jeg man bliver en lille dreng igen. Det er 

sådan noget der måske er ekstraordinært, og så har man måske haft nogle lange ture alle mulige 

steder hen, men der er det stadigvæk bare et transportmiddel fra A til B, det opfatter jeg ikke som 

ekstraordinært, men de gange når man faktisk udnytter hvad bilen kan, det er fedt, det er noget jeg 

tænker meget mere over end hvis jeg havde en anden bil. 

Nu nævner du det her med at føle sig som en lille dreng, det må du gerne lige forklare lidt om 

Det er, det tror jeg bare når man har noget der får adrenalinen op at køre som også er skide sjovt, og 

så igen det der med når man er lille så sidder man på en lille firhjulet motorcykel og siger wroom-

wrom, og så når man er voksen så har man lige pludselig rent faktisk noget der kan sige wroom-

wrom. Det er sådan noget der vækker nogle følelser og nogle tanker som er kanonfedt. Lige såvel 

som hvis man satte sig ned i en gokart så ville man også synes det var skide skægt, eller hvad det 

kan være; at køre i rutsjebane er også skide sjovt, det er nok de samme følelser det vækker i en når 

man trykker gassen i bund i sin bil. 

Ja men så skal jeg høre, har du fået nogen reaktioner på din BMW, du vil fortælle om? 

Der er jo dem som jeg kender som går op i biler, de synes det er skide sjovt at være med ude at køre 

når man trykker gassen i bund, så er det nok det samme, det er det samme vi ligesom deler, så synes 

de også det er skide skægt, at det går stærkt osv. Det er nok det eneste som man har fået, så er der 

selvfølgelig bare en kollega der kigger og siger den er flot og så er det det.  

Hvad betyder det for dig at du får de her reaktioner? 

Det er fedt, det er jo altid sjovt at man har noget som kammerater også synes er fedt; at man har 

noget man deler man synes er fedt, det er altid sjovt. 

Nu nævner du det med at man deler, det må du gerne lige forklare 

Det er det fede ved en bil der har et par sæder, man kan sidde to og køre en tur (griner). Det er jo 

fedt at man er enige om at man som kammerater synes det er en fed ting, det er en fed oplevelse, det 

er noget der er sjovt at lege med, det er altid rart at man ikke bare sidder som den eneste i verden og 

synes at (26:23) noget er fedt, så er det rart når ens andre kammerater også kan få noget ud af sådan 

en tur, man kan dele oplevelsen og ikke bare sidder alene med den. 

Nu snakker du om det her med bare at sidde alene med den (smågriner). Hvad er der galt med det? 
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Det er der ikke noget galt i det er meget sjovt, det kommer man meget tit til når man kører i sådan 

en bil, men det er altid sjovere at dele oplevelsen, det er altid sjovere at være to der har det sjovt end 

at være en der har det sjovt, det ved jeg ikke, det tror jeg er meget naturligt.  

Ja men, godt så tror jeg egentlig vi skal videre til den næste ting eller emne, så hvis du vælger det 

brand som du synes du har mest lyst til at fortælle om nu  

mest lyst til at fortælle om? 

ja 

Det jeg mest ved noget om det er B&V , de andre to ved jeg ikke noget som helst om 

B&V?   

Ja, B & V  

ja men så tager vi B&V og så vil jeg gerne have du fortæller om en oplevelse du har haft med B&V, 

prøv at beskrive den. 

Det er jo bare og sidde… man har jo en oplevelse hver dag, det er jo bare når man sætter sig ned og 

tænder for musikken når man sidder i sofaen, som er kanon fed, og sidde og lytte til noget god 

musik og det er bare det, det er fedt. 

Det bare fedt, så må du forklare mig hvorfor det er fedt  

Det ved jeg ikke, musik gør bare noget helt specielt, det er jo ikke bare det at kigge på højttaleren 

men det er mere der kommer noget lyd ud af den, jeg ved ikke hvorfor, det giver en et eller andet, 

det er bare det det gør. Det er ikke bare nødvendigvis det at det er den højttaler eller det er en anden. 

der er bare et eller andet ved musik som er tiltalende, det er svært at sætte ord på, så det at man kan 

få gåsehud af at høre musik, det er svært at forklare hvorfor. 

(28:22) Så vil jeg gerne have du fortælle mig historien sådan bag dit køb af B&V. 

Det var interessant, det har været en lang ting, det var sådan noget med at man altid har syntes siden 

man var en lille dreng at det var et fedt mærke at det var en fed højttaler, og der var en ”HiFi klub” 

som var et sted som havde de her højttalere, de havde kun to mærker at gå efter, tre tror jeg faktisk, 

og de to mærker har altid været rigtig rigtig fede, og så har jeg bare haft topmodellen inden for det 

ene mærke, og så skulle jeg ligesom også om prøve topmodellen inden for det andet mærke, så var 

der et godt tilbud og så var det det. Så skulle jeg bare prøve det 

Nu nævner du det her med at du har kendt det fra du var en lille dreng, det må du fortælle lidt om 

(griner) Det jo, jeg har altid lyttet til musik og spillet musik, så det var altid fedt at gå ind i en butik 

hvor du kunne få noget der kunne lave musik, kunne producere musik, og der var bare kun en 

forhandler i Danmark som var sådan rigtig kendt og det var HiFi klubben, og der valfartede mig og 

alle de kammerater som jeg havde som synes det var spændende, der valfartede vi til hver weekend 
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og lyttede til hele butikken og rørte ved det, og trykke på det og skrue op for det, og det var jo bare 

noget man har gjort siden man var tretten år og fik sin første knallert og så kunne man lige pludselig 

komme langt, så har det bare været det, og det har bare været fast, og så har man råd til at købe en 

lille højttaler og så blev man konfirmeret og så havde man råd til lidt større og så fik man et arbejde 

og så fik man råd til en lidt større og så lige pludselig havde man et andet arbejde så have man råd 

til at købe nogen der var meget større. Det var sådan en naturlig udvikling af man købte det man 

havde råd til, jo større jo bedre (30:01). 

Hvordan har B&V hængt sammen med den her udvikling? 

Det her med at der var to mærker som var i Hi Fi klubben, det ene var Dali og det andet var B&V, 

så det har bare været, så jeg har bare altid skiftet mellem de to så jeg tror jeg har været alle deres 

højttalere, hos begge mærkerne har jeg vist været igennem og prøvet alle serierne og haft dem alle 

sammen hjemme, og så er det bare til sidst hvad synes man var aller fedest at høre på efter man har 

haft dem nogen tid, og det var bare B&V med den lyd de gav; det synes jeg var bare det rigtige, det 

var fedt. 

Fortæl mig lidt om hvorfor det? 

Hvorfor de lød bedst?  

ja  

Det er svært, det er noget med klangen i dem; hvordan de gengiver musik, der synes jeg bare det var 

dem som gengav det som jeg gerne vil have det, som lød behageligt og som jeg havde lyst til at 

lytte til rigtig mange timer og som gengav alt den musik jeg hørte rigtig godt. 

Hvad betyder det for dig det lige rammer det? 

Det betyder meget, det er fedt at høre musikken præcis som man gerne vil høre den, som man tænke 

når man ikke høre det, at det er sådan det skal lyde når det bliver spillet, at det så rent faktisk er en 

højttaler som spiller det, som man gerne vil havde det skal lyde, det er jo fedt, det gør jo at man lige 

får jo 10%  mere når man sidder i sofaen og lytter kontra hvis det havde været noget andet (31:22) 

Så de andre ting som du nævner hvordan er forskellen mellem dem og B&V? 

Det er ikke det store, der er ikke meget forskel, men der er bare den lille forskel der er, det kan være 

diskanten skriger eller at de ikke kan spille så højt, eller du synes en stemme der lyder for tyndt, 

eller du ikke kan få det hele med fordi trommen lige pludselig forsvinder når det er hun synger eller 

hvad det kan være; at du så lige pludselig har en højttaler som gør det helt rigtigt, det giver bare, 

ikke meget mere men lidt mere. Nogen gange er lidt mere noget man gerne vil betale meget for, 

sjovt nok. 

Fortæl mig hvorfor det 
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Det ved jeg ikke hvorfor, det er der slet ikke nogen rationel grund til, ingen gang en lille smule 

rationel grund til, fordi man kan sidde og synes det er lige så fedt at høre musik på en computer på 

Youtube som at få en ligeså fed oplevelse som at sidde og høre musik på højttalere til 200.000 kr, 

men det er nok bare hvis det kan fås bedre er det bare fedt at have noget der er bedre, som lyder 

bare en lille bitte smule bedre, der er det bare at udfordringen er at lidt mere det koster rigtig meget 

mere, det gør det næsten inden for alt som er hobby, de sidste 10 % de koster altid 300 % eller 400 

% mere. 

Så er det du må fortælle mig hvorfor du gerne vil have de 10 % ekstra? (32:49) 

Når man lytter til musik er det bare fedt at det lyder rigtigt, og når man tjener penge, så et eller 

andet sted skal man kaste sine penge ellers sidder de bare på bankkontoen og der gør de ikke rigtig 

noget for en, og så er det bare højttalere jeg synes det er spændende at bruge rigtig mange penge på. 

Et eller andet skal man bruge sine penge på når man tjener mange af dem, så er det bare det, det er 

ikke rigtig nogen værdi at de står på kontoen. 

Hvordan hænger det så sammen med du har købt dem genbrugt? (33:21) 

Igen, du får meget mere når du køber en brugt højttaler, der er ikke sket nogen revolution de sidste 

10, sikkert også 20 år, anden at når de når en vis alder går de i stykker eller smuldrer væk, så der er 

ikke rigtig sket noget de 10 år, så hvorfor så skal man have det nyeste af det nyeste hvis der ikke 

rigtig er sket noget så kan man lige så godt spare 50/60 % på noget der er 5 år gammelt eller 10 år 

gammelt. Det er det der med at prøve at være rationel kontra bare skulle have det nyeste, det giver 

mig ikke rigtig noget. 

Hvordan, synes du der er nogen forskel på brugsoplevelsen når de først står i dit hjem? 

Nej, slet ikke (34:02)ikke engang en lille smule, det eneste det kan være måske det kan være 

sværere at vælge den farve du gerne vil have, men det er ikke et spørgsmål om hvad jeg tænker men 

et spørgsmål hvad den anden halvdel har tænkt (konen), jeg er ligeglad med hvad farve de har. Det 

er nok det eneste.  

(pause) 

Så skal jeg høre dig, hvad inspirerede dig så til at købe B&V højttalere her den sidste gang?  

Hvad der inspirerede mig, det ved jeg ikke. Jeg havde rigtig længe gået og sparet sammen og vidste 

jeg gerne ville have den højttaler, og så lige pludselig bød muligheden sig, så var en der havde den 

til salg til en fornuftig penge og vi kunne lave en god handel på det. Jeg tror jeg havde ledt efter 

højttalerne i 7-8 måneder, så det var en meget lang overvejelse, det var ikke engang en overvejelse, 

jeg vidst godt jeg ville have dem, men det var bare en meget lang tids venten til der pludselig kom 

nogen - kæmpe ulempe ved at købe brugt. 

Du havde besluttet dig for du ville have de B&V højttalere for lang tid siden, men hvorfor var det 

lige dem du ville have? 
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Det er svært at sige, det er jo noget som jeg for måske 10 år siden havde vidst, at hvis jeg havde 

pengene så var det dem jeg gerne vil have, det kom jo helt fra man havde lyttet til dem som 15 - 16 

årig, hold da fest de lyder godt, … ja det er måske 10 år siden man har lyttet til dem i HiFi klubben 

og sagde det der lyder godt, hvis jeg en dag bliver rig, så skal jeg have dem, og så er det jo bare 

med, at hver gang man har opgraderet så kom den på middel, og så lige pludselig havde man råd til 

det der var det rigtige og så var det bare et spørgsmål om at nu sku’ man have det. Så det har været 

meget lang…  

langvejs kommen 

 Ja, det må man sige. 

Så nævner du det her med det tog lang tid at finde den på genbrugsmarkedet, fortæl mig lidt om det, 

hvad det betyder for dig.(36:09) 

Hvad det betød at det tog lang tid  

ja, at processen var så lang  

Ja det var, du kunne få dem mange steder i Tyskland og i Norge eksempelvis men det var 

umiddelbart mange penge, men der var aldrig nogen som havde dem til den pris som jeg tænkte var 

rigtig, og så var det også langt at køre efter en højttaler, men der var ikke rigtig nogen der havde 

dem til den pris, så er det bare et spørgsmål om at være ikke nærig, men også hele tiden tænke på at 

jeg ikke vil tabe alt for mange penge på at bruge for 50/100 tusind kr. højttaler der vil man gerne 

holde sine penge nogenlunde hjem, når man har arbejdet for dem, og derfor så vidste jeg at hvis jeg 

skulle have dem så skulle jeg kunne gøre en rigtig god handel på dem. Så lige pludselig kom der 

denne her mulighed 5 min. væk fra hvor jeg boede, der var en der havde dem til salg så – det var 

bare det. Jeg havde noget andet at spille på ind til da, så det var ikke fordi jeg ikke havde noget 

anlæg at spille på, men der manglede bare de der 10 %, det var sådan set det, det var ikke noget der 

gjorde noget, det var ikke noget jeg tænkte over at jeg stod og manglede dem, slet ikke. Det var 

bare… man må vente til det kommer. 

(37:18) Så det her med at du er villig til at vente, fortæl mig lidt om hvorfor du er det. 

Det er bare sådan en optimistisk tro på at der, der kommer altid nogen som mangler penge, eller 

nogen som, hvor det måske ikke betyder så meget for dem om de får 10.000 fra eller til, og det 

betyder rigtig meget for mig, så jeg vil hellere vente på en god handel og så købe det, end jeg vil 

købe noget impulsivt, det er jeg altid gået meget op i.  

Hvad får du ud af det ud over at spare en masse penge  

Næh, ikke rigtig meget andet men det er bare det at så taber man ikke mange penge på at have noget 

hvis det er, hvis du køber det rigtigt billigt og så sælger det til måske normalpris eller lidt over så 

kan du faktisk ind imellem tjene på at havde det et års tid og så er det lige pludselig sjovt at have en 

hobby du kan tjene penge på i stedet for at tabe penge på det. Det betyder rigtig meget, jeg gider 
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ikke rigtig at bruge penge på noget jeg kan tabe rigtig mange penge på, det er jeg bare meget meget 

dårlig til, det synes jeg ikke er særlig fornuftigt i. 

Så vil jeg lige høre dig hvad er din oplevelse af hvad brandet udtrykker? (38:28) 

B&V er sådan et gammelt engelsk mærke som har et godt håndværk, brander sig i hvert fald med et 

godt håndværk og så Danmark som faktisk næsten er nogen af de bedste i verden til at arbejde med 

kabinetter og arbejde med træ, de gør meget ud af at vise på nettet og video, hvordan man 

producerer det, hvor lang en proces det egentlig er, så man også føler at når man faktisk bruger så 

mange penge at det ikke bare er penge i lommen på dem der producere det men at der ret faktisk er 

bruges tid til at lave dem. Og så står de jo i alle store studie i verdenen og det er jo også noget der 

farver det, men det er også noget der gør at man ved at ham der sidder og producere  nummeret det 

har siddet og lavet det og skrevet det (et stykke musik), han har siddet og finjusteret de aller sidste 

ting inden han har smidt det på en cd, at det er præcis den oplevelse, eller i hvert fald tæt på den 

oplevelse du får hjemme i stuen, fordi der er det samme grej som du lytte på, som han sad og lyttede 

til da han skruede på den sidste skrue fordi han mente guitaren skulle være lidt lysere i lyde, at det 

er det samme du få ud af højtaleren, det synes jeg er fedt. Det er sådan noget jeg synes er ret fedt, 

udover af at det rent faktisk lød som jeg gerne ville have det. At du er sikker på at den oplevelse du 

får er noget nær den oplevelse som ham i den anden ende også gerne vil give dig. Det er en ret fed 

ting. 

Hvorfor er det fedt? 

Der er jo fordi at hvis du er kunstner og du står og maler. Den meddelelse eller det budskab jeg 

gerne vil give med mit maleri, det kan man male og ham der ser det kan højest sandsynlig, på nær 

hvis han er farveblind se fuldstændig det samme som du ser. Det kan godt være han oplever noget 

andet men det budskab han vil sende eller det han gerne vil vise med sit billede det kan han ret 

faktisk vise. Hvor at med lyd der er du afhængig af det grej der står i den anden ende gør ret meget 

ved den oplevelse. Sådan rent tankemæssig så kan jeg godt lide at det budskab han gerne vil sende, 

lige præcis den lyd han gerne vil sende det er også den jeg får. Musik er kunst og hvis man får den 

oplevelse kunstneren gerne vil have du skal opleve.. 

Så skal jeg høre, vil du sige det er nogen persontræk ved B&V du kunne fortælle om? 

(40:50) Det er svært for jeg ikke rigtig snakket med så mange der har B&V. Jeg tror lige præcis 

med det så er det meget sådan en præferenceting. Jeg tror ikke der er sådan nogle typer. Man kan 

godt sige meget om typer (af mennesker) der går op i lyd, men hvorfor lige præcis folk vælger et 

mærke frem for et andet det… Det eneste man måske kan sige på det danske marked er at det måske 

er mere mainstream at vælge de mærker som HIFI klubben har fordi de sidder så tungt på markedet, 

og hvis man har et andet mærke kunne man måske sige man tør lidt mere i forhold til at vælge noget 

som andre har, men vælger noget som er mere unikt. Det at det er fra HIFI klubben det er det sådan 

set ikke noget unikt i fordi det er der mange der har fordi de er de største på markedet. Så det vil 

måske også være det sikre valg, men det er svært med højtalere at sige at det lige præcis er den type 
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som vælger det. Hvor det er nemt at sige hvilke typer der går op i anlæg og HIFI. Det synes jeg 

efterhånden at man godt kan se en tendens til hvem der går op i det.  

Hvad tænker du om folk som køber B&V fra nyt af? 

Det ved jeg ikke. Det er mange penge. Jeg tænker bare det er uklogt. Det er nok sådan jeg tænker 

om folk der køber helt nyt. Netop fordi der er ikke noget rationelt, i mine øjne, bag at købe noget 

der er helt nyt og bruge rigtig mange penge på at sætte det op i sin stue, kontra hvis du kan få noget 

som er brugt men ser ud som nyt. Det kan jeg ikke rigtig se.. det synes jeg er. Også specielt hvis du 

er oppe i sådan noget dyrt anlæg, på 4 år der taber du måske 80.000 kr. på en højtaler, på noget som 

måske ikke har nogen rationel betydning. Det synes jeg er rigtig mange penge at tabe. Så det ved 

jeg ikke, jeg vil ikke sige det er usmart, men jeg forstår det bare ikke. Det giver ikke mening for 

mig. 

Tror du også der er forskel på hvad i sætter pris på? 

Ja helt sikkert. Jeg tror der er mange der sætter pris på at pakke papkassen op. Og der er sikkert 

også mange der sætter pris på at der er garanti på, nu er det bare sådan at der er ret lang garanti på 

HIFI udstyr i den klasse; der er måske 5 eller 7 års garanti, så hvis du køber den 2 år gammel så har 

det jo ikke rigtig nogen praktisk betydning. Men jeg tror der er rigtig mange der sætter pris på for 

det første at ha’ det nyeste, og så at ha’ noget der er helt nyt og kan få lov at pakke det op og dufte 

til det og springe de små poser det sidder inden i det osv. Det tror jeg der er nogen der sætter rigtig 

meget pris på. Men der er jeg ikke rigtig. 

Nej, hvor er du? 

Jeg er meget Excel typen. Jeg vil gerne have noget der er funktionelt. Hvis ikke jeg kan høre eller 

det giver rationelt mening for mig at der er kommet en ny model som kan noget mere, så kan jeg 

ikke se hvorfor jeg skulle købe den nye. Så skulle det kun være for at prale over at man har fået den 

nyeste, og det kan jeg ikke rigtig se nogen grund til. Med mindre der er kommet et eller andet – nu 

siger jeg rationelt – det er jo altid sådan at når man kommer med et nyt produkt så vil man gerne 

markedsføre det med at det kan noget helt andet; at man har feddet det med olie et eller andet sted, 

men tot og ofte hvis man lytter og læse rigtig grundigt, så er der rent faktisk ikke nogen forskel på 

det, andet end man måske har gjort den 2 cm længere. Hvis ikke det er noget man rationelt oplever 

at det gør en forskel, så kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle have det nyeste (44:16). 

Hvad er din oplevelse af hvordan B&V har beriget dit liv? 

Åh det har det på mange punkter. Der hvor det gør noget – det gør oplevelsen af at høre musik og 

oplevelsen af at se film meget federe, fordi du for mere lyd og du får mere af det kunstneren gerne 

ville have haft da han sad og lavede filmen; at du lige pludselig kan høre eksplosionen og du 

indlever dig mere i filmen, du indlever dig måske lige præcis de 10 % mere ind i musikken. Det 

synes jeg er en oplevelse for mig, der gør en forskel for mig. 

Prøv at beskriv nogle af de følelser som du oplever når du bruger din B&V. 
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Jo det kan være når du ser en gyserfilm, den stemning af musikken og effekterne gør at du lever dig 

mere ind i filmen. så hvis der lige pludselig kommer noget der forskrækker dig så kommer du til at 

blive meget mere forskrækket fordi den lyd der kommer, er meget højere end hvad den ville være i 

fjernsynet eller… Baggrundsmusikken! Fordi du kan høre baggrundsmusikken rigtig tydelig så den 

stemning det giver det gør bare at du oplever tingene på en helt anden måde end hvis du sad og så 

på en 14 tommers skærm i dagslys, så ville du måske slet ikke synes filmen var uhyggelig, men 

fordi du har skruet ned for lyset og du ser det på et stort billede så du virkelig får suget det hele til 

dig og du ser det på et anlæg der giver de effekter som det skal, så lever du dig pludselig meget 

mere ind i filmen. 

Kan du fortælle mig hvordan den oplevelse er anderledes end hvis du havde brugt nogle andre 

brands? 

Så lever du dig bare ikke ind i det i samme grad og det kan godt være at noget til halv pris ville 

kunne give det sammen, men det er klart at et fjernsyn der ikke har nogle højtalere eller med en lille 

bitte højtaler så ville det ikke give det samme. 

Kan du fortælle om en ekstraordinær oplevelse med B&V? 

(46:38) Det var da jeg havde rigtig mange hjemme og lytte og vi sad alle sammen og så en eller 

anden koncert, Tiesto tror jeg, for fulde gardiner, og vi alle sammen sad og synes det var hammer, 

hammer fedt og lød rigtig rigtig godt. Jeg tror vi alle samme levede og sådan meget ind i den 

koncert og sugede den stemning der var i koncerten og den oplevelse det var godt til sig. Det synes 

jeg var fedt, og igen det der med at vi var flere der hyggede os med det, det var en hyggelig aften og 

det havde ikke været det samme hvis vi bare havde siddet og set den koncert på en 14 tommers 

skærm, så tror jeg ikke vi havde synes det var lige så sjovt. 

Fortæl lidt om det at I var sammen en masse mennesker. 

Det var bare, vi var en masse som havde samlet os og sad og drak noget øl og noget sodavand og 

hyggede os og sad og så en masse ting […] Det var bare kanon fedt. Det var en hyggelig aften, så 

det var bare et element af en rigtig fed aften. 

Det næste jeg vil spørge om, er hvilke reaktioner har du fået på det B&V? 

Det er meget blandet. Der er mange der synes de er meget store og meget grimme. Der er faktisk 

det hyppigste at mine højtalere var meget store og meget grimme og hvorfor skulle de fylde så 

meget og hvorfor skulle de koste så meget. Modsat BMW så er det ikke en ting som de fleste bliver 

imponeret af eller synes er fede eller synes er sjove eller de forstå hvorfor man har købt eller 

beundre det man har købt, tværtimod synes folk virkelig at det er nogle store grimme kasser. Der er 

sku manges kærester der har været på besøg og sige at hvis min kæreste skulle ha’ sådan en så ville 

de gå fra dem. Så man kan sige der har det været det modsatte af mange andre luksus goder, her kan 

man sige at det er en meget lille skarre som synes det er fedt. De fleste synes der er noget meget 

mærkeligt noget at bruge penge på. 
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Nu nævner du at der er en lille skarre som forstår det eller synes det er godt, hvad betyder det for 

dig? 

(48:56) Dem der er kammerater. Det er jo fedet det der med at man kan dele en oplevelse. Lige så 

vel hvis jeg kom hjem til dem og de havde noget jeg synes var fedt så gør det mig glad, og så fordi 

vi er venner og vi synes det er fedt at gøre hinanden glade så hjælper det lidt på det. Og det er det 

samme hvis de kommer hjem til mig og det første de siger, er, skal vi ikke sætte en eller anden film 

på, så er det jo fedt at jeg har noget som de synes er fedt og som også giver dem en eller anden 

glæde. 

Har du fået nogen reaktioner på at det er købt genbrugt? 

Næh. 

Hvorfor tror du det? 

Jeg tror ikke der er rigtig mange der har en holdning til om sådan en stor kasse er ny eller brugt. Og 

når du er oppe og købe noget til 80-100.000 så er der ikke nogen der har du brug 80.000 på noget 

brugt eller nyt, de tænker bare 80.000 på sådan en stor kasse det er meget mærkelig. Jeg tror ikke de 

tænker meget anderledes hvis jeg havde købt den fra ny og havde givet 160.000 eller 200.000 for 

den. Det tror jeg ikke gør nogen forskel. Man er stadigvæk ude i den der kategori hvor man tanker 

hold kæft hvor er han mærkelig fordi han bruger så mange penge på en kasse, og det  er ligegyldig 

om det er brugt eller nyt. 

 

Hvad gør det ved dig at folk de reagerer sådan ”sikke en tosse” agtigt? 

Det gør ikke noget som helst. Det tager jeg ikke til mig. Det tænker jeg ikke over, slet ikke som 

negativt. Jeg behøver heller ikke at forstå alle der bruger 10.000 på en golfkølle. Hvis de synes det 

er fedt så er det hammer fedt. Heldigvis så er vi forskellige. 

Jeg tror vi skal videre til næste og sidste loop; hvilken en af de to sidste brands synes du mindst 

om? 

Det er mine stole. 

Ok må du fortælle mig lidt om din oplevelse med dine stole. Hvad er det for et brand? 

Jeg tror det hedder Charles Eames. Jeg ved ikke engang hvordan man udtaler det. 

Nåh, men så fortæl mig om dem. 

Det var nogle min kæreste købte om man sidder herre godt i dem. Det er faktisk ikke løgn. Det var 

det og så ved jeg at hvis man køber sådan nogle så kan man altid sælge dem igen hvis de bliver for 

grimme eller kedelige. Det er sådan nogle… det er en klassiker. 

Klassiker! hvordan? 
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(52.00) Det er en stol der bliver ved med at koste det samme eller måske end blive mere vær fordi 

det er en designer der har lavet noget som er blevet en klassiker. 

Så fortæl mig om historien bag købet. 

Det kom sig af at jeg havde købt en masse stole der kostede 50 kr. stykket som blev ved med at gå i 

stykker og brække under mig. Og så kan jeg huske at min ekskæreste havde de stole og jeg både 

synes de var pæne i det og så kunne de holde til at jeg sad i dem og gik ikke stykker i ryggen når jeg 

sad og lænede mig bagover. Så det synes jeg var hammer smart. Det er rigtig godt, så dem købte jeg 

brugt på Den Bål Avis. Der er hundrede til salg og de koster måske 200 kr. mindre end fra nye, så 

det er helt latterlig så lidt de taber i værdi. Så kan jeg lige så godt sparre de 200 kr. og så er det 

alligevel ok mange til salg så du køber bare dem der lige er først på listen. 

Var der noget yderligere der motiverede købet? 

Næh, jeg havde set dem i et par boligblade og jeg aner intet om indretning så jeg tænkte det må 

være positivt (smil). Det var meget lav praktisk. Jeg aner ikke en skid om boligindretning så jeg 

tænkte bare de er sikkert fine. Når jeg var inde og kigge på et par boligblade så var de der og så 

tænkte jeg det er nok dem man skal synes er pæne. 

Hvorfor troede du det? 

Fordi det er i boligblade. Boligbladene har altid det som folk skal ha’ tror jeg. 

Det ved jeg ikke det må du forklare mig? 

Det ved jeg ikke. Jeg har ingen forstand på indretning, men når du sidder til tandlægen, og 

kiropraktoren også, og du åbner et boligblad eller et Euroman og der bliver ved med at poppe de 

samme stole op så må der også være fordi der er noget om de stole. Og så kunne jeg også se at de 

bliver ved med at holde den pris som jeg gav sammen med min ekskæreste, så tænkte jeg at så må 

det være en stol som bliver ved med at være et eller andet. De kan noget, og så går de ikke i stykker 

siden der bliver solgt så mange gamle af dem. 

Så skal jeg høre hvad synes du at det brand det udtrykker? 

(54.19) Jeg aner intet. Jeg aner intet om brandet eller om ham designeren. Jeg aner ikke engang 

hvem han er. Så jeg har ingen holdning til det. Jeg har en ide om at det sikkert er noget gammelt 

fordi jeg har set at det er den samme stol han har lavet altid. Det er det eneste jeg ved. Jeg aner ikke 

hvilket land det stammer fra. Jeg aner ikke hvorfor stolen har den form den har og om der er 

historik med den, så jeg har oprigtig ingen ide om det. 

Hvad tænker du selv når du kigger på den? 

Det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til sådan noget med mode ting og mode stole 

og sådan noget. Jeg tænker den er da meget pæn. Det er det, og så ved jeg den holder godt og den er 

lavet så de ikke går i stykker. De har sådan meget kraftige ben. 
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Så må jeg spørge. Hvorfor har du ikke en holdning til det? 

Jeg går slet ikke op i indretning, ikke engang en lille smule. Det er virkelig funktionelt. Og det 

eneste jeg ved, er at hvis jeg gå ned og køber en stol til en halvtresser kroner, så ved jeg af bitter, 

bitter erfaring at så på et eller andet tidspunkt så falder de sammen under mig og så gør det ondt.  Så 

derfor tænker jeg at det måske er en ide at ofre lidt på sådan noget der havde lidt kvalitet og så var 

det lige den stol jeg kendte. 

Vil du sige der er nogle specifikke karakteristika ved det mærke? 

Nej. Jeg aner det ikke noget om materialet er valg ud fordi det er flot. Jeg ved ikke engang helt om 

det er plastik eller hvad det er lavet ud af. 

Okay, hvordan har det så beriget dig at du har fået dem hjem i dit hjem? 

Det har beriget mig med at jeg kan sidde på stolen og læne mig tilbage og slappe af - at jeg ikke 

sidder anstrengt på stolen og er bange for at den går i stykker. Jeg kan læne mig tilbage og det er 

rigtig rart. Ja, det lyder dumt, men det…. 

Hvad betyder det for dig at du kan læne dig tilbage og du ikke er anstrengt i din stol? 

Jeg kan spise min mad i ro og fred. Jeg kan se fjernsyn imens jeg læner mig tilbage. Det er rart, det 

er rigtig rart. Jeg har virkelig kommet til skade på stole mange gange. Vi har en sektion i kantinen 

som er opkaldt efter mig. Det er der hvor alle mine smadrede stol står, hvor ryglænene er knækket 

indeni. 

(56.55) Så skal jeg høre, fortæl om hvordan oplevelsen af at bruge det brand er anderledes fra 

andre. 

Jeg kender ikke så mange andre stolemærker. Dette ved jeg ikke, det eneste jeg måske kunne sige er 

anderledes er at købe en stol i IKEA, eller det kan måske godt være IKEA stole holder - jeg ved det 

faktisk ikke. Jeg tror jeg købte dem fordi det ville være dumt at lave et fejlkøb ved at købe et andet 

mærke jeg ikke kender, og de så bare går i stykker efter en uge. Det er nok den største forskel jeg 

kunne forestille mig hvorfor at jeg skulle købe dem kontra jeg skulle købe nogle … eller et andet 

mærke. 

Det har med at du kendte mærket kontra de mærker du ikke kendte, hvad betyder det for dig? 

Det betyder at jeg viste den virkede. Hvis min ekskæreste havde haft en anden stol som jeg sad 

godt, så havde jeg nok bare købt dem, så det er udelukkende baseret på det at jeg kan huske at jeg 

sad godt i den stol og den ikke gik i stykker. 

Så skal jeg høre oplever du nogle følelser nå du bruger dem? 

Nej, de giver mig ikke rigtig noget, nej. Jeg sætter ikke pris på den, hvis man kan sige det på den 

måde. Det gør mig ikke gladere at jeg ejer den stol. Hvis jeg kunne finde en taburet som jeg viste 

ville virke så havde jeg taget den i stedet for. 
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Har du haft en ekstraordinær oplevelse med det brand? 

Det var da jeg lavede brunch en søndage morgen med tømmermænd (haha), nej, nej, slet ikke nej. 

Hvorfor synes du ikke er nogen ekstraordinær oplevelse med det brand? 

Fordi, jeg går slet ikke op i indretning, jeg går slet ikke op i mærker når det kommer til sådan noget. 

Det siger mig absolut intet, så derfor om den havde heddet et eller andet specielt eller om en berømt 

man havde svunget den over hovedet eller om den havde været […] to eller tre gange, det har 

absolut slet ingen betydning. Så derfor gør den mig ikke ekstraordinær glad for at have den stol. Jeg 

sætter ikke pris på den som værende ”uhh den er bare flot ” når jeg kigger ind i min stue, så bliver 

jeg hel glad og varm om hjertet. 

Hvad er det så der er vigtig for dig i det at det er et luksus produkt, at det er et luksus brand? 

Det er at den holder og at den bliver ved med at holde. Hvis jeg har den i 10 år så er den stadigvæk 

pæn og bliver ved med at være pæn og bliver ved med at holde og ikke gå i stykker. Det tror jeg er 

det, og så igen det der med bare at med møbler. Hvis du køber et eller andet skod møbel så er du 

sikke på at du... hvis du køber et møbel for 500 kr. så kan du være sikke på du aldrig kan komme af 

med dem igen for andet end en femogtyve øre, fordi det er nul værd. Hvor en klassiker den bliver 

bare ved med at være det samme værd, det er ligesom når man køber et maleri, det er bare en 

investering du har stående ikke, det er måske der, hvis der skulle være en grund så var det nok det. 

Så skal jeg høre, har du fået nogen reaktioner på dit brandkøb?((1:00:19) 

Der var et par kvinder som sagde de var meget pæne, det var det, så ellers ikke, mor synes de var 

dyre  

Din mor! fortæl mig om det, hvad sagde hun? 

Hun synes det var meget dyre stole, hun kunne ikke forstå de skulle koste så meget (griner). Hun 

synes jeg skulle have købt nogle billigere stole, hun var ikke tilnærmelsesvis imponeret.  

Hvordan reagerede du på det?  

Det ved jeg ikke, jeg var ligeglad, problemet er at hun kunne godt have en billig stol som så kunne 

holde i de næste 10 år, men det ville den ikke gør når jeg sætter mig i den. 

De damer der har sagt noget pænt, at det var en fin stol, hvordan reagerer du på at de nævner det?  

Det gør mig ikke så meget, det er ikke sådan at jeg bliver glad fordi de synes det er en pæn stol, 

tværtimod det er ret lige meget. 

Du må gerne forklare det med at det er ligegyldigt, eller at det er lige meget for dig.  

Det er også, det giver ikke mig noget så derfor tænker jeg heller ikke over det giver andre noget, det 

kan jeg mærke når det ikke giver mig selv noget så er jeg også ligeglad med de andre, jeg bliver 

ikke gladere fordi andre er glad for den stol, jeg forstår egentlig ikke hvorfor man bliver glad for en 
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stol, der er pæn og der er dyr, det kan jeg ikke rigtig sætte mig ind i det giver ikke nogen mening for 

mig. 

Så det her med det ikke gør dig glad, så er det ligegyldigt om andre ser noget i det.   

Det er ikke så meget om det gør mig glad, det er mere det her med at jeg slet ikke kan forstå hvorfor 

man vil give 10.000 kr. for en stol, med den begrundelse at det er en berømt der har lavet den og 

den er rigtig pæn at have stående i stuen, det tillægger jeg ikke rigtig noget. Så der for er det lidt 

svært for mig at forstå at nogen har lyst til at bruge 10.000 kr. på en stol fordi den er pæn, det kan 

jeg ikke rigtig forstå.  

Det er for funktionaliteten? 

ja  

Så bliver jeg nødt til at spørge om du kan forklare forskellen for det og din B&V højttaler?( 

1:02:30) 

(griner) Nej, det kan man jo ikke, fordi det er jo… Jeg tror det er de samme mekanismer det kan 

trigge, selvfølgelig med musik hvad man selv tænker det gør for en, det giver jo faktisk noget 

indtryk. Jeg tror også at nogen opfatter den stol som kunst ligesom jeg opfatter musik som kunst, så 

opfatter de det som værende noget kunst, de sætter pris på at kigge på den, og det giver dem det 

indtryk der gør dem glade, så selvfølgelig kan man godt sige at det bare er endnu et kunstværk man 

har derhjemme, men nu forstår jeg ikke rigtig malerier, det giver mig ikke rigtig noget, det er en 

sjov ting.  

Det passer meget godt med at du så fortæller mig lidt om opllevelsen af folk ejer og køber sådan 

nogen stole fra ny(1:03:25) 

Ja det er det samme som når nogen kommer hjem og ser mine højttalere hvad fanden har du givet 

100.000 kr. for en kasse, det kan de slet ikke forstå, det giver ikke dem noget at jeg tænder op i dem 

og der kommer noget ud af dem, det giver ikke mig noget hvis jeg kommer hjem til dem og ser de 

har en stol stående i hjørnet til mange penge, det giver ikke, jeg tænker ikke wauw den er rigtig fed 

på deres vegne. Den udtrykker ikke et eller andet helt specielt.  Jeg tænker ikke, jeg er vildt 

imponeret af folk der har købt en dyr stol eller bliver glad på deres vegne 

Hvad tror du de sætter pris på ved mærket, ved designet? 

Det er nok, det er igen det her med at de sætter nok pris på det med, at det er en gammel kendt 

arkitekt og at det indtryk og de design tanker han har haft dengang han lavede den, det synes de er 

spændende, og de synes måske at formerne er flotte og han var meget kreativ da han lavede det. De 

synes det er meget kreativt det de står for (stolene). Det giver dem noget glæde at ting står og er 

kreative. 

(1:04:35) Hvad er så din tanke om dem der har købt lige som dig, stolen eller det mærke brugt? 
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De er sikkert 20 (griner) 

Forklar 

Nej det behøver jeg ikke forklare, nej men jeg tror mange vil måske købe den stol lidt af samme 

grund som mig, at for det første så holder den, og så, den vil altid være pæn i alle hjem, selv om 

moden skifter, så vil den altid være noget der klæder en stue og passer ind i en stue, og så er der nok 

også nogen der køber den bare fordi det er en dyr stol, og de synes det er fedt at have en dyr stol 

stående, det er det nok også. 

(1:05:22) Hvis du skulle karakterisere eller navngive den klub du er medlem af som har købt det 

brand genbrugt, hvad skulle jeres klub hedde eller hvad karakteriserer jer?  

Det må være designinteresserede generelt, eller folk der interesserer sig for design – designklubben. 

Jeg tor det er meget folk der er interesseret i design og mode, tror jeg også. Der er nok meget få der 

køber dem fordi de holder rigtig godt. Jeg tror ikke der er mange der køber den på grund af det. 

Hele verdenen er lige som mig, nej. Jeg tror der er rigtig mange der køber den fordi den er en 

modestol og den er tidløs. 

(1:06:21)Så skal jeg høre dig, vi er faktisk nået igennem de spørgsmål til de forskellige mærker, så 

nu det er mere generelt jeg stiller dig et spørgsmål. Jeg vil gerne have du prøver i detaljer at 

beskrive oplevelsen af at købe genbrugte luksusbrands frem for nyt 

Min oplevelse. Det giver en større tilfredsstillelse for mig at købe noget der er brugt, jeg føler jeg 

for meget meget mere for pengene når jeg køber noget der er brugt, så er det også det med at man 

ved man har lavet en god investering kontra en dårlig investering. 

God investering? 

Ja hvis man kan købe noget brugt som måske ikke taber så meget i værdi, så har det været en god 

investering. Hvis man er heldig at det bare bliver ved med at holde prisen, fordi det er en tidløs stol 

eller et eller andet, så er det endnu federe at man kan blive ved med at have noget som ellers havde 

været gratis efter 10 år når man skal af med det igen, det synes jeg, det er noget som er fedt, og så 

det at man får rigtig rigtig meget for pengene. 

Nu nævner du det her med tidløs, kan du forklare hvordan det hænger sammen med at det ikke 

mister værdi (1:07:49) 

Hvis designet er tidløst, hvis du havde købt Buffalo sko da de var højeste mode, dem får man nok 

ikke ret meget for i dag. Dem er der nok ikke så mange der har lyst til at gå i dag, men hvis du 

køber en Arne Jacobsen stol, laver han stole? ja det gør han sikkert (griner) men så er det jo, eller 

køber en PH-lampe eller et eller andet, så er det noget der højt sandsynligt, om 30 år, også ville 

være mode at have hængene i sit hus. Så folk vil gerne give, hvis ikke det samme, så måske endda 

mere penge for det, fordi det ikke findes mere, det er det jeg mener med ”tidløst”. Det er noget der 

altid vil være relevant.  
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Er det noget du synes hænger sammen med luksus-brands? 

Ja helt klart, tit så er luksus-goder ikke altid nye goder, det opfatter jeg i hvert fald med mange af de 

ældre firmaer der har…, ur-firmaer og arkitekttegnede møbler og biler for den sags skyld også, de 

bliver ved med at være noget som folk de anerkender og kan se er fedt, iPhone vil nok også være 

fedt i mage mange år.  Det er tit og ofte så rigtig dyre luksusting det er ikke noget der ’peaker’ og så 

går ned igen. Også fordi det typisk ikke er noget som alle har råd til at købe rigtig meget af; typisk 

er det fordi alle får det at så gider ingen have det fordi så er man ligesom alle de andre. Så hvis der 

er noget som der aldrig er rigtig mange der får råd til, så bliver det aldrig så mainstream at det til 

sidst ryger ud af mode. 

Hvad betyder det for dig, altså det der med at luksusbrands er lidt eksklusive?  

At de er tidløse, det er bare positivt det med at du ved at det du har investeret i bliver ved med at 

være noget værd, at det bliver ved med at være…, at det ikke efter 2 år nærmest er pinligt at have 

det fordi det er en Buffalo sko. Det synes jeg er vigtigt, at når du køber noget så kan du have det i 

mange år. Der er ikke noget galt i at have noget som folk ikke har en holdning til, men det er lidt 

ærgerligt at være ham der løber rundt i Buffalo sko et år for sent. Det er et meget groft eksempel.  

Kan du fortælle mig forskellen mellem det at have købt luksusbrands på genbrugsmarkedet frem for 

nyt? Eller fortæl mig din oplevelse af hvad forskellen er. 

Den store forskel er at du ikke har noget…, at du er den første der pakker det ud. Du har købt noget 

som er, hvad skal jeg sige, som er helt dit, som det kun er dig der har haft det, som du er den første 

der får det pakket ud, og som der ikke er andre der har haft oplevelsen af. Det er den helt store 

forskel, at der ikke er andre der har suget oplevelsen ud af dine højttalere, det er totalt irrationelt, 

men at du er den første der skal have oplevelsen, at du er den første der sætter strøm til, eller at du 

er den første der kører en kilometer i den, det er klart det tror jeg for mange har en rigtig stort at se 

de første kilometer tælle hen over nålen på bilen eller hvad det kan være, den første der kører den; 

det tror jeg er mange der synes det er rigtig fedt. At være den allerførste, at det er spritnyt, og det 

ikke er så meget som en lille bitte ridse eller hvad det nu kan være.  

Ser du så nogen værdi i det du køber, hvis vi ser bort fra det med pengene, at købe det genbrugt? 

Man mangler det fordi??  

Jeg tænker er der nogen værdi i at købe det genbrugt udover det at man selvfølgelig sparer nogle 

penge på det? 

Næh, så skulle det måske være at man også synes at jagten er lidt spændende, men det er så noget 

helt andet, altså det der med at være på jagt efter finde noget der er, finde noget dyrt brugt eller 

sjældent, noget der ikke er så meget af, det kan måske være meget spændende. Der er ham der 

graver efter skattekisten og så pludselig finder den. 

Hvordan hænger det sammen med dig? 
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Det tror jeg også er spændende, jeg kan godt lide at gå på jagt efter et godt kup eller gå på jagt efter 

noget som man sjældent finder, det synes jeg er meget sjovt. Det er sådan lidt processen i at finde 

noget, det synes jeg er meget spændende, det er nok også ligesom kvinder har det med at gå ud og 

købe nyt tøj, det kan være lige så spændende som at finde den der flotte, flotte trøje som måske er 

værd at købe. 

Hænger det på nogen måde sammen med at det er luksusbrand som du køber på 

genbrugsmarkedet? 

Næh det tror jeg ikke, det kunne sagtens være man fandt noget, man gik på loppemarkedet og så 

fandt en gammel kiste eller et eller andet, det tror jeg ikke jeg tillægger noget særligt, næh det tror 

jeg ikke 

(1:12:52) Så skal jeg høre, oplevelsen af at bruge de her luksusbrands er den anderledes genbrugt 

fra nyt?  

altså mener du i hverdagen  

ja 

Nej det synes jeg da ikke, jeg tror når først du har det og har haft det i nogen tid, så tror jeg, om den 

er købt nyt eller brugt, så tror jeg at oplevelsen er den samme. Når først du har kørt de første 

kilometer i bilen, når først du har haft uret af og på, så er der jo ikke nogen forskel. Det kan være 

noget bliver mere slidt end andet, men tit og ofte, er det noget af en rigtig god kvalitet og er en 

luksus gode, så bli’r det ikke slidt fordi det er en rigtig god kvalitet. Du kan tit ikke se på en bil om 

den er 10 år gammel eller den er hel ny, eller om et ur er hel nyt eller 10 år gammelt når det er en 

god kvalitet; så derfor kan jeg forestille mig hvis du købte en bil som ikke var kvalitet eller købte en 

bil som ikke var et luksus produkt, så kan du godt se efter 5 år, så kan du ret godt se at en bil er 

brugt, efter 10 år kan du se den er ret godt brugt, måske også at den er blevet behandlet anderledes 

måske fordi folk ikke har købt den som noget dyrt noget de sætter pris på, eller det går i stykker. 

Når du køber noget som er i god kvalitet som er et luksus brand, så synes jeg ikke der er forskel. 

Okay, hvordan hænger det så sammen med du køber luksusbrand 

At det er god kvalitet?  

Hvordan hænger det at du køber luksusbrand sammen med at brugsoplevelsen er det 

samme.(1:14:33) 

Jeg tror ikke…, hvis jeg ikke købte luksusting så tror jeg ikke jeg ville købe lige så mange brugte 

ting, hvis jeg ikke var oppe og købe noget i den kategori. For hvis du havde købt noget der var 

billigt og vidste det holdt nok kun 2-3 år så var det måske ikke så smart at være ham der køber det 

efter 2 år, for så har du det måske på lånt tid. Hvis det er noget der holder i 20 år så gør det ikke så 

meget at det har et år til eller fra på bagen, så det gør en stor forskel, så havde det ikke været i 

luksusgruppen havde det ikke været så smart at købe det brugt. Hvis det var en bil der rustede efter 

10 år så ville det væres skid at købe den efter 7. 
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Ja men så tror jeg, jeg skal høre dig, med hensyn til dine handlinger på genbrugsmarkedet, vil du 

prøve at beskrive din handling i forhold til vidensindsamling og vidensdeling omkring de her luksus 

brands (1:15:28) 

Vidensindsamling, der bruger jeg nettet rigtig rigtig meget. Jeg bruger anmeldelser og reviews og 

det er ligegyldig om det er en bil eller et ur eller hvad det nu er. Det er for at finde ud af…, du kan 

ret hurtig på internettet, hvis det er en bil for eksempel om den har mange fejl, hvis der er mange ser 

spørger efter hvorfor går den hele tiden i stå, så er der en grund til at mange der spørger om det. Det 

samme gælder højttaler, hvis alle…, hvis der er 20 der spørger hvorfor springer den sikring hele 

tiden, kan man få en ny sikring så er det nok rigtig skidt, så skal man holde øje med den sikring. Så 

det har jeg brugt rigtig meget tid på nettet, samtidig med at jeg har været ude og høre og lytte hvis 

det har været nogle højttalere, altså, tit og ofte har processen været måske et halvt år hvor man har 

gået og lyttet, prøvekørt eller fundet ’specs’ på nettet eller hvad det kan være. Det er tit det er en 

meget stor del for mig i hvert fald. 

Det du bruger så meget tid på nettet hvad giver det dig? 

Mindre tid til en masse andre ting, nej hvad hedder det, det giver mig ikke, jeg synes det er ret 

interessant det er altid lidt sjovere at blive klogere på ting, så derfor synes jeg det kan være meget 

spændende … at blive ekspert på det man nu bruger så meget tid på. Det giver mig så også en 

tryghed når jeg så køber produktet, at jeg er helt, helt sikker på det er det helt rigtige jeg køber, at 

jeg ikke kommer til et fejlkøbe, det er det det giver mig at bruge meget tid på det. 

Nu siger du, du søger efter specifikke luksusbrands, men hvordan bruger du så brands’ne når du 

søger, bruger du dem overhovedet eller søger du sådan random eller hvordan? 

Det kommer an på hvad det er, typisk søger man jo på forskellige brands. Det kan være dem man 

nogenlunde ved, man bliver hurtigt klogere på hvad der findes af brands når man begynde at krave 

ned i det, ikke. Tit og ofte har jeg ikke en eller anden forhånds ide om, hvis jeg skal ud og have en 

ny bil hvad to det skal være, så søger jeg bare meget bredt, og så er det man stille og rolig finder ud 

af at det kan være de her 10 modeller som er spændende, og så bliver man klogere og klogere på 

det, det skal nok være nogen af de her tre som er spændende. Og til sidst står man med en tilbage, 

Sådan er det også med højttalere.  Så det starter tit meget løst med at man søger bredt, og så stille og 

roligt så snævrer man det ned, og man finder ud af hvad er der af problemer og udfordringer med 

tingen. 

Kan du forklare mig hvordan, altså det her med du kender nogle brands har en indflydelse eller 

ikke har indflydelse på den søgning. 

Til dels har det, men ikke sådan endeligt, det har det ikke. Jeg tror mere det har det i slutfasen når 

man skal vælge et produkt. Man står mellem to lige gode produkter, og det ene er et meget kendt 

brand, som man bedre har en ide om er rigtig godt og det andet er et ukendt brand er det lidt som at 

gamble; hvis de så koster det samme så vælger man nok det sikre, det gør jeg i hvert fald. Så det er 

nok mere i slutfasen man tænker lidt over det. I starten der søger jeg meget højt og meget bredt, på 
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alt muligt for lige som at få inspiration, (1:19:00) så hvis det er to kandidater til sidst så er det der 

det begynder at gøre en indflydelse om det har et brand eller det ikke har et brand. 

Det passer meget godt med mit næste spørgsmål, ville du have købt et brand som du aldrig havde 

hørt om? 

Ja hvis det havde bedre ’value for money’ end det andet, hvis det stod lige… hvis jeg sku’ tage et 

opkommer, noget som ikke er kendt, så skal det være fordi det kan gøre noget mere for mig. (det 

skal) åbenlyst gøre noget mere for mig end det det koster i forhold til konkurrenten. Hvis det var et 

ukendt mærke og der var lige så god som hvis det var en BMW, og den kostede lige så meget som 

en BMW så vil jeg vælge en BMW; så den skulle være bedre end en BMW og billigere end BMW 

for at jeg skulle købe den. 

Nu siger du den skulle være bedre og billigere 

bedre eller billigere; hvis du har en pris kontra hvad du får på vægtskålen så skal prisen enten være 

lavere eller det den kan skal være højere. Eller begge dele for den sags skyld, der skal være et eller 

andet der tipper vægtskålen over mod den. 

Og hvis du ikke kendte brandet hvordan ville du så vide det? (1:20:15) 

Det ville være, hvis du har sorteret ned og har sagt, hvis det er en bil, du ved holdbarheden er der, 

du ved kvaliteten fra de ældre modeller, du ser de stadigvæk kører, du ved de stadig er i orden osv. 

så skulle det jo bare være at den er lidt hurtigere til samme pris eller at den er lidt federe til samme 

pris eller er den pænere til samme pris eller er den faktisk alt det BMW’en er, med space og med 

udseende og kvalitet men så bare billigere, det var sådan noget jeg ville gå op i, og hvis det 

matchede så ville jeg altid tage den der var kendt, altså tage det sikre valg.  

Så skal jeg høre dig med hensyn til videreformidling af de luksusbrands du nu har i dit hjem, fortæl 

mig lidt om dine oplevelser med det (1.21:01) 

Det gør man meget, det er nok også fordi man bliver sådan lidt små ekspert på et eller andet, fordi 

man læser rigtig meget om det,  så vil folk også gerne udnytte den viden man har om et eller andet 

så det er der mange der gør, og så giver man bare de bedste råd man kan. 

Nu siger du, du giver råd, hvad får du ud af det? 

Det er bare at hjælpe en kammerat og familie hvis man ved lidt mere end de gør så kan det være de 

ved noget mere om noget andet, så kan man hjælpe hinanden, det er jo bare for at være god ved 

andre. 

Så skal jeg høre, går du ind i diskussioner om luksusbrands, altså om nogen af de der? 

Ja, en gang imellem går man i en diskussion  

fortæl mig lidt om det.  
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Det er tit hvis man taler om biler eller taler alt muligt andet så ytrer man sin holdning så hvis der 

nogen der synes en ting så kan man snakke frem og tilbage om det. Det er ret spændende også at 

høre hvad andre folk synes om et eller andet, eller det kan være de ved et eller andet man ikke selv 

ved, det synes jeg er ret spændende, man får en ’eye opener’ en gang imellem og det synes jeg er ret 

fedt. 

Hvorfor er det fedt?(1:22:19) 

Det er fordi man kan have nok så meget viden, man kan have prøvet nok så mange ting, men en 

gang imellem, så er der nogen der kaster et eller andet ind i ringen om man ikke havde forventet, en 

der kender et mærke kender et eller andet eller måske kan påpege noget som man ikke selv havde 

lagt mærke til, det er jo direkte spændende, synes jeg, hvis folk gør det.  

Så skal jeg høre, anbefaler du nogen sinde de her luksusbrands du køber på genbrugsmarkedet? 

Ja, selvfølgelig, hvis folk spørger så vil jeg altid anbefale det jeg selv har købt, fordi jeg synes selv 

det er det bedste valg jeg har gjort (griner) 

Fortæl mig lidt om sammenhænget med det. 

Jo men hvis man selv har været hele denne udvælgelse igennem og der er nok mange andre som 

måske ikke gider gå hele den proces igennem, så hvis de spørger, ”hvad vil du anbefale mig at 

købe” og de har nogenlunde det samme budget så vil jeg selvfølgelig altid anbefale dem at gøre det 

jeg har gjort, fordi jeg vil føle det er rigtigt, med mindre man har fortrudt det efterfølgende, hvis 

man har gennemtænkt sit valg, så det heldigvis ikke altid/sjældent man fortryder det bagefter, ja så 

det er jo tit man anbefaler det man selv har gjort. 

Hvad får du ud af det? 

Ikke rigtig noget, det er jo kun godt, det er jo fedt at kunne hjælpe andre, det er jo fedt at ku’ gøre 

en forskel for andre, det er det eneste, ellers så giver det ikke rigtig noget, det er jo bare rart hvis 

man kan hjælpe hvis man har venner og familie, så er det fedt at kunne hjælpe dem (1:23:53) 

Så skal jeg høre dig til sidst, det bliver sådan nogen demographic/biographic spørgsmål. Det 

handler bare om at jeg gerne vil have du fortæller lidt om dig selv. Hvem er du? Hvad er det vigtigt 

at vide om dig? 

Jeg bor i københavn jeg er 27 år gammel og arbejder inden for IT. Jeg vejer rigtig meget åbenbart 

(griner). Hvad vil du vide mere  

Fortæl mig lidt om, har du arbejdet med IT altid? 

Nej, jeg har altid arbejdet med salg jeg har ikke altid arbejdet med IT, jeg har arbejdet meget med 

salg, med alt muligt, men typisk med noget med teknologi af en eller anden art TV, mobiltelefoner, 

radio, kopimaskiner, alt muligt. 

Hvad går du sådan op i? 
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God musik, hurtige biler, træning, alt hvad der hedder teknologi og gadgets og biler. 

Hvorfor er det din interese? 

Det har det altid været, nye ting har jeg altid syntes var spændende, ny teknologi, ny ideer det har 

jeg altid syntes var spændende noget der gik stærkt. 

Gik stærkt, det må du forklare mig. 

Jeg har jo altid kunnet lide, det er jo med biler, jeg har altid kunnet lide noget der går hurtigt, om det 

er en rutsjebane der går hurtigt eller noget der gør man falder hurtigt, noget der kører hurtigt, det har 

jeg altid godt kunnet lide. 

Så skal jeg høre, hænger nogen af de her ting, altså din personlighed, sammen med det at du vælger 

at købe luksusbrands? 

Ikke sådan luksusbrands som sådan det synes jeg egentlig ikke, det er ikke sådan noget jeg tænker 

at der er en sammenhæng mellem de ting jeg synes er spændende og interessant, det der måske 

hænger sammen er måske hvad jeg vælger at bruge rigtig mange penge på det er nok det eneste det 

er ikke. Jeg tror ikke der er en sammenhæng med at jeg vælger luksusbrand, jeg tror det er fordi jeg 

går op i god lyd og når jeg har penge til at købe noget der giver god lyd så gør jeg det. Så bli’r det jo 

noget der koster mange penge så er det jo bare luksusbrand, nej det vil jeg ikke sige. 

(1:26:43) Så skal jeg høre uddannelsesmæssigt, fortæl mig lidt om din uddannelsesfortid. 

Jeg har en handelseksamen på HX eksamen og en HD1. dels eksamen næsten afsluttet tømmer 

eksamen. Jeg ved ikke om det hedder det? Og det er det. 

Har du købt mange luksussvarer genbrugt? 

ja  

Prøv at fortælle mig lidt hvad, inden for hvad, hvordan og hvorledes, i hvor mange år. 

Jeg tror det startede, det startede da jeg begyndte at tjene nogle penge, sådan noget som 16-17årrig 

jeg tjente mine første penge. Så har det været alt muligt, jeg har nok brugt, når man ser sådan købt, 

så har jeg nok brugt 6/7 hundrede tusind på anlæg, købt og solgt, når man bare ser på købs siden. 

Købt motorcykler  

også genbrugt?  

Ja for 500.000. Købt ure, købt anlæg, ( griner) købt biler, alt mulig brugt; jeg har næsten aldrig købt 

nyt 

Hvordan kan det være? 

Jeg synes jeg er for nærig til at købe noget der er helt nyt. jeg tror det har været den helt store humle 

– har det ikke været sådan et gennemgående tema?  
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Det kan godt være så må jeg lige høre efter når vi er færdige her, okay, ja men så tror jeg bare vi 

lader den ligge der, hvis det er alt hvad der er at vide om dig? 

Det er alt om mig. 

6th. Interview – Fiona  

Så kører den. Så vil jeg starte med sådan et overordnet spørgsmål, hvor jeg gerne vil have du 

prøver at fortælle mig hvad du forstår ved ordet brand. 

Hvad jeg forstår? Ren luksus, når du siger luksusbrand, så mener du selvfølgelig også , mener du 

hvorfor man køber det, eller hvordan man forstår det pr. definition?  

ja  

I min verden står det selvfølgelig for kvalitet, design, som er supervigtigt det er det mest (først) og 

fremmest snakker vi om tøj er det selvfølgelig meget med pasform at gøre, tekstiler det er noget 

helt, du ved, de bruger nogle helt andet type tekstiler, sådan noget lækkert materialer osv. og det gør 

det automatisk til et luksusbrand. Det siger jo sig selv, de bruger dyre materialer, det gør det 

automatisk dyrere at købe luksusbrand, om det så igen er tøj eller hvad man mener under luksus, de 

bruger så meget tid selvfølgelig snakker vi ikke om priserne er meget mere større end de skulle 

være, men de skal jo også leve på en eller anden måde, de lever af deres navn, og de betaler også en 

del for navnet det er helt klart, men det er lækre ting 

Du nævner det her med også at de også bruger tid? (01:53) 

Det gør de jo for de bruger tid på produktionen, lige så snart det er design, og vi snakker om design 

som definerer det også med det samme det er luksus, på en måde selvfølgelig, det er – automatisk så 

bruger de meget tid på, de har kæmpe store huse som arbejder på det, så det er tid, men tid er jo 

selvfølgelig relativt med tid, men primært at de variere deres brug af det. Om det så er tekstiler eller 

hvad de bruger, alt er tænkt om hvad de bruger, er det lige det rigtige, det er jo image og det 

kommer jo an på hvad du køber i luksusbranchen, har du købt den vildeste designer som du aldrig 

nogensinde kommer til at bruge dit tøj på nogen som helst måde til daglig, hvis du køber haute 

couture eller hvad det er, men du kan stadigvæk købe luksusbrand for dit eget forbrug, det er 

simpelthen mere holdbart og mere tidløs 

Så må du gerne fortælle lidt mere om det er tidløst. 

Om det er tidløst? Ja men investerer du i noget der er klassisk, elegant, nu snakker vi primært om 

tøj, så blander vi det med designermøbler bliver det noget helt andet, det er selvfølgelig relativt til 

det også, investerer du i noget klassisk, elegant, smuk, farven er også som det er mest klassiske 

farver, det er klart det er totalt tidløs, der kan du ikke tage fejl, det er ikke noget med ligesom ok 

den modetrend vi har i år, den farve, det snit eller sådan noget, klassikere er jo klassisk og det er 

mange luksus brands der faktisk har på deres, ikke på haute couture, selvfølgelig kan du også få det 

på haute couture, men på mere almindelige, ja hvad de lever af det, det er jo ikke haute couture, en 

lille grad ja men 
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det er en lille niche  

det er en lille niche, så det er jo klart der er stor forskel på hvis du køber en 100 % rigtig lækker 

kashmir vare eller bare noget der ligner noget kashmir, så er det mere holdbart sådan alment, men 

det er også mere holdbart stilmæssigt set. Så har du den i lang tid og så har du også en lækker 

fornemmelse i lang tid, men der er to typer, der er nogen der køber det klassiske fordi de investerer i 

det når de køber luksusbrand fordi det er mere holdbart, fordi det er klassisk og netop fordi de er 

tidløs, eller hvad det er, og de andre fordi de skal skilles sig ad (fra andre). Det så ikke mig, jeg er 

meget klassisk som sådan, men de køber noget crazy, fancy som det er også luksus, som det er 

fuldstændigt, det kan være noget som helst, der er ligeglade med om det er klassisk eller tidløs, det 

skal bare hedde noget, og det skal også, det er selvfølgelig lækkert, men det er meget efter image, 

enten du gør det for at investere i noget, det holder, det er klassisk eller fordi du køber image, og de 

er der rigtig mange der gør det, der køber image, jeg køber ikke image som sådan, jeg er ligeglad. 

Image i mit eget hoved er at jeg har købt noget som jeg synes er lækkert, som jeg synes selv det gør 

et eller andet, ja, men der er mange mennesker der køber deres image, det skal lige hedde sådan der 

(05:27) eller sådan der. Jeg tror det er noget de identificerer sig på en måde, det er ret sikker på det 

må være, og så er det lige som det der brand er kendt, det måske at, ja du kan tage f. eks. jeans som 

også er et luksus brand efterhånden på mange af de mærker. Der er stor forskel på om du køber 

Armani jeans eller du køber, hvad er det det hedder det mærke…  

 Levi’s?  

Levi’s det er slet ikke et brand luksus. Levi’s det er helt nede på jorden ligesom Lee, de kan jo slet 

slet ikke sammenlignes, nej, hvad er det som jeg ikke kan komme i tanker om, et meget fancy kendt 

italiensk mærke som alle filmstars.  De er kommet til Danmark og de sælges i meget få butikker, 

men i Illum har de en lille bitte afdeling hvor de har dem. Det er sådan et par jeans du køber fordi 

det er image, selvfølgelig sidder de som en drøm, selvfølgelig slanker de dig også selvfølgelig gør 

de også ditten dutten dat, men om det betyder du har lige de jeans frem for Armani, for så ved du 

Armani jeans er noget klassisk, og de har en super pasform men de er stadig en klassisk snit på en 

måde, for Armani er jo selv en klassiker du ved, hvor de her gør det ligesom lidt efter noget, og for 

nogen det betyder noget - de skal have lige de her jeans på. Det er jo en kategori, og jeg tror faktisk 

at luksusbranchen lever rigtig meget af sådanne mennesker, det tror jeg. 

Nu siger du at du ikke er sådan og du siger det her image er noget med at identificere sig med noget 

brandet står for, så tænkte jeg så lidt, når du så køber brandet, hvorfor køber du dem så? ( 07:40) 

Jeg køber dem jo fordi jeg er helt vild med nogle bestemte sager, jo mere jeg går op i de luksussager 

jo mere du bliver solgt til dem, forstået på den måde, når du har købt en lækker… jeg har et 

tørklæde som den her, som er lækkert i min verden, når du køber sådan et, rent kashmir hvordan vil 

det koste i butikkerne 2000 kr. (mumler) du ved jo godt, den er super klassisk det er fuldstændigt 

ligegyldig for dig og andre hvordan den ser ud, du vil ikke forbinde det med luksus, du ved ikke 

engang hvad det er , men i min verden er det luksus fordi det giver mig den der fornemmelse af at 

nu har jeg noget jeg er helt vild med, den er blød,  den fnuldrer ikke, den holder og den jeg har købt 

en farve som jeg bliver aldrig træt af den , på den måde klassisk og på den måde får du en fornøjelse 
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af din luksusvare uden at du skriger og praler, der står hverken Dolce & Gabbana eller Versace , 

eller hvad der ellers kan stå på det, jeg synes bare, så ved du det er uhmmm ja,  og sådan forbinder 

jeg også mange luksusvarer gør det, om det så er en lækker taske, du kan bare lide skindet eller du 

kan bare det betaler sig du kunne ellers ikke finde det mellem de andre mere almindelige varer, også 

med, ja, så er det Sonja Rykiel, ja hun er jo kendt for sin strik, hun er the Queen of strik,  kashmir , 

og det er jo simpelthen fantastiske, det er gode ting, de koster en bondegård som sådan, men de er 

simpelthen fantastisk, det kan du ikke bare få. 

Nu nævner du det her med at ”det er jo min egen verden frem for alle andres verden”. ( 09:43)Det 

må du gerne lige forklare lidt nærmere. 

Det er lige fordi jeg skal ikke identificeres, lige som mange andre har behov for, det er primært, det 

er der nogle mennesker der har det behov, jeg skal ikke identificeres, hvis der ikke står et eller andet 

navn på mig, det er ikke det det drejer sig om, det er ikke det, det er ikke sådan ment, det giver mig 

bare en luksusfornemmelse, du har noget som er mere holdbart og som, du er bare helt vild med 

den, og når du har begyndt at bruge den så har du rigtig svært at vende tilbage i noget almindelig 

ting som du tænker ok altså , du rører den bare så ved du allerede at lige meget hvad så , ja det vil 

ikke sige dig noget.(10:26) og det kan være lige så smart at kigge på de andre mennesker når de har 

det, men du brænder ikke for dem som sådan, på den måde det er min egen verden fordi  jeg bliver 

nødt til at købe de der luksusbrand for at jeg kan have den der, når man har prøvet det et par gange, 

når man har den der dejlige fornemmelse af, ikke engang en investering som sådan, men det er bare 

den der lækre fornemmelse, det er ligesom når du køber, hvad? det er ligesom når du køber silke og 

nylon,  det er sådan selvfølgelig køber du silken frem for nylon, det er sådan det føles. 

Nu siger du det her med at investere, kan du ikke fortælle mig lidt om det, at der er nogen der 

investerer i brands 

Ikke decideret i brands tror jeg som sådan, men for mange er det jo en investering i netop, fordi det 

koster luksusbrand, de forbinder det jo med at det koster mange penge og det er klart for en rigtig 

mange mennesker det er en investering, investering forstået på den måde når de køber det, de 

forventer at de ikke kun kan bruge dem i en sæson, de forventer at de ikke kun kan klare bare en 5-6 

gange, men vi snakker stadigvæk om almindelige mennesker som mig, som køber sådan noget, for 

får du de mennesker som, ja, har råd til det i den grad, selvfølgelig hvis det kun er det, de kun har i 

deres garderobe eller huset eller hvad det er de tænker selvfølgelig anderledes, de køber kun det og 

ikke andet, men de er nogle rige mennesker som sådan, men for de almindelig personer som mig, så 

er det selvfølgelig en investering, hvis den der koster 2000 i butikken, det er jo sådan en investering, 

hvis du kan købe den for måske 700 i en genbrugsbutik så er du nede på sådan en pris hvor du kan 

være med, så er det jo ikke en investering som sådan, men hvis du skal købe den på en rigtig så er 

det jo en investering hvis du giver 2000 på sådan et tørklæde så er det sådan lidt… 

ja det er lidt pebret – Så vil jeg lige høre dig med hensyn til, hvorfor tror du at brands er vigtig for 

firmaet der ejer brandet? (12:53) 
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Jeg tror ikke man formulerer det sådan, for vigtigt er det jo ikke, man sælger et navn, og man bliver 

nødt til at sætte et navn på det, ellers har du ikke noget brand, og lige så snart du sætter et navn på 

det så er det jo ligesom apropos dit job i markedsføring, du vil gerne sælge det videre, du bliver 

nødt til at gøre noget ud af det, og det vil så sige du bliver nødt til at investere, reklamer, du bliver 

nødt til at investere images du bliver nødt til at investere i hvad som helst for at komme videre fordi, 

du er ikke den eneste på markedet, der er 30 mere som dig der gerne vil sælge sit eget navn som 

brands, så er det bare, det koster for overhovedet at gøre det, og det tager meget lang tid for at du 

kan etablere et navn som sådan, og lige så snart du gør det du har solgt dit navn fordi folk forbinder 

dit navn med noget bestemt, det kan være noget som helst, så er det klart det er den anden vej, når 

du køber et bestemte brand, (13:53) du køber dem fordi, ja, du ved Dolce Gabbana den er fræk, den 

er sexy, den er, ja det er jo mange ting som du gerne vil være en del af. Jeg er ikke fræk og jeg er 

ikke sexy fordi jeg er en gammel kælling efterhånden, så jeg kan ikke identificere mig med Dolce 

Gabbana lige meget hvad selvom jeg havde lyst til det, så det betyder da ikke hvis jeg finder en eller 

anden smart bluse som jeg kan sige den er da super fed, der kan man da godt være med, men der er 

rigtig mange der gør det og det er på den måde de sælger også navn, det betyder da for firmaet 

noget og de er jo nødt til at have et navn ellers kan de ikke sælge produktet. Det produkt skal hedde 

noget og det som regel det har et navn på det, ja jeg tror ikke … 

Det er også helt i orden. Jeg tror vi går i gang med nogle af de her forskellige brands du ar taget 

med. Det jeg gerne vil have, det er at du først vælger det brand som du synes siger mest om dig 

selv. (15:04) 

Af dem jeg har skrevet om? 

Ja af dem du har skrevet om. 

Åh, ved du hvad så tror jeg, jeg tager Sonia Rykiel. 

Sonia Rykiel?  

Jah, Armani eller Sonia Rykiel et kan være noget som helst, de er vidt forskellige for hinanden, men 

de har begge to meget plads i mit hjerte. (mumler) Ok vi tager Sonia Rykiel. 

Så kan du fortælle mig Sonia Rykiel. Hvad har du købt på genbrugsmarkedet af hende 

Oh mange ting 

Kom med et eksempel. 

Nej det passer jo ikke, men - Det vi snakker om det er selvfølgelig strikke-køb (15:36), det er fordi 

hun laver nogle fede strik, det er virkelig en dejlig serie, hun er faktisk meget sjov, hun er ikke bare, 

hun er ikke ligesom bare plain, der sker noget på hendes strikning designmæssigt set, de er søde og 

de er mega feminine, så jeg køber primært strik men du kan købe alt hvad du drømmer om af Sonia 

Rykiel, jeg er ikke så god til hendes kjoler, hvad hedder det, ja kjoler primært, hun har sådan et 

specielt design hun laver striknederdele hun laver alt (16:12). Hun laver også haute couture, hun 

laver alt, men jeg køber primært strik. Tørklæder og strik faktisk er mest glade for dem.  
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Ja, men så vil jeg egentlig gerne have du bare fortæller mig om en oplevelse du har haft med Sonia 

Rykiel brandet. (16:29) 

Altså oplevelse som?  

Ja din oplevelse med nogle af de ting du har købt eller med hendes brand som så. 

Oplevelse hvordan, man kan ikke blive skuffet (jo selvfølgelig kan man blive skuffet bla bla). 

Oplevelse, hvis du skal lige sige som sådan, igen, det er selvfølgelig lækker strik, og så er det jo, 

hun har faktisk sin egen underskrift på en måde  

Underskrift?(17:06) 

Ja når du ser hendes strik så ved du faktisk lige med det samme det det, ja så kan du mere eller 

mindre kan du sagtens forbinde det se det straks, at er det faktisk Sonia Rykiel der har lavet den, og 

det faktisk kan jeg godt lige på en måde fordi så har du sådan en du ved, hun er sjov, hvordan kan 

jeg forklare det, hun arbejder meget med detaljer som sådan. Ja, og de giver dig sådan et kick, strik 

er faktisk meget spændende når du tænker på det, hvad er strik? det er bare noget der kan varme og 

jeg er personlig helt vild med strik, det er slet ikke det, det er helt vildt flot, men strik er jo strik. Det 

er jo ikke en kjole hvor de fremviser din krop og har en kort nederdel eller noget hvor man kan sige 

wauw, strik er jo strik, men jeg har det der med strik og tørklæder og sådan noget og på den måde 

hun hviler meget tæt på mit hjerte fordi jeg er helt vild med hendes strik, der er altid et eller andet, 

hun er kendt med hendes striber for eksempel, striber, så er der Sonia Rykiel, det kan godt være 

hele verden laver striber, det gør de jo også, det er lige meget om det er Long Island eller Brandtex 

eller hvad for en du tager de laver striber, men når du ser sådan en Sonia Rykiel det er jo helt, det er 

jo hendes underskrift du ser, striber som sådan, tørklæder hun er sat’me en exciting. Hun er 

simpelthen så spændende med hendes design, det er jo altid et eller andet smart detalje, smart det er 

ikke sådan det hedder men lidt anderledes detalje på hendes strik ikke? Det giver oplevelsen af at du 

får faktisk et lille kick fordi hun er lidt sjov og hun er ikke bange, hun kan bare lave sådan nogle 

”crazy stuff” med sine strik, men hun er ikke ligesom du kan ikke forbinde hende med ligesom du 

forbinder med meget avantgarde du ved (19:02) designere, hvor man tænker ok hvad sker der her, 

hun er total nede på jorden, al det der strik som kan være, super, det kan være en joke på et hjerte 

for eksempel. Ja, eller stjerne, det kan være hvad som helst, men ”she’s wearable”, du kan bare have 

hende på fra morgen til aften, du skal ikke vente på det rigtige tidspunkt hvor du skal handle og 

hver gang du får hende på så får du den her hmmmm, du bliver i god humør med det samme, 

oplevelsen er jo at hun er meget ned på jorden, du kan virkelig gå med hendes ting uden at skriger 

at du er super anderledes, …Men du er alligevel anderledes.. 

Ja, hun er smuk og hun laver de her strikkjoler som jeg også godt kan lide, og sådan noget 

Hvad betyder det for dig at hun står for det her med at være anderledes, men ’wearable’ og alle de 

her forskellige ting du nu siger? (20:01) 

Personligt for mig, wearable selvfølgelig betyder det meget fordi, når du køber dem, når du har 

besluttet at du gerne vil have dem som sådan, du vil gerne også bruge dem, og så, hun er ikke en 



 230 

type du køber en kjole for eksempel, du kan sagtens også gøre det, hvis du køber haute couture, 

laver hun fantastiske ting ik’, men køber du noget af hendes luksusbrand som er helt du ved (ready-

to-ware), så er hun wearable på den måde, så betyder det, så klasker du den der strik eller bluse eller 

hvad det er til et par almindelige par jeans og du ser godt ud, så på den måde betyder det noget, 

fordi du har de muligheder for at gå med hende både på arbejde, i skole, til fest og ballade og uden 

at du sku’ lige du ved, du skiller dig som sådan ikke ud hvis du køber hendes strik, for strik er som 

sagt stadig væk kun strik og ikke andet, men du køber ikke en kjole hvad der hænger i garderoben 

(21:11) uden at du skal vente på det rigtige tidspunkt… på den måde she’s wearable 

Hvad så det med hun er anderledes? 

Jamen hun er anderledes, lige som alle andre designere, hun er anderledes fordi hun har fundet sin 

underskrift som sådan, dvs. hun arbejder med detaljer med sit tøj hvor du kan forbinde at det er 

Sonja Rykiel der laver den - du kan genkende hende  

Hvad betyder det for dig? 

Det betyder for mig, jeg kan godt lide hendes stil, så stilmæssigt betyder det, jeg har fundet ud af 

jeg godt kan lide hendes stil, det gør mig glad, det gør mig tilfreds med kvalitet, den ene med den 

anden, og så er det straks når du ser noget ”whatever” i genbrugsbutikker eller nye butikker, så ved 

jeg det er Sonia Rykiel, så jeg kan bare se det med mine egne øjne at det er hende der har lavet den, 

det er hendes tema eller hvad det er, og det betyder da for mig at hun, at jeg kan godt lide hende, det 

er på den måde det betyder, igen det er ikke image tror jeg, jeg tror ikke det er det vi snakker om, 

men jeg kan bare godt lide hendes ting og det er jeg kan sagtens blive ved med at købe den, uden 

jeg bliver træt af hende. 

(22:28) Ja, men så vil jeg lige høre, hvis vi nu siger det halstørklæde du har købt, hvad har 

inspireret dig til at købe det for eksempel? 

Jeg tror det ikke er andet end man bliver vild med den stil hun laver det for eksempel. Når jeg ser 

det tørklæde så ved jeg ”not again”, så er det stadigvæk uhuu (wauw) pænt, om det så er på grund af 

farverne eller på grund af det ene det andet og nu er jeg jo sådan en med tørklæder… Jeg køber 

mange forskellige tørklæder og er helt vild med gode tørklæder, jeg kan ikke forbinde mig med 

sådan kun et enkelt tørklæde, for det kan sagtens være mange laver fantastisk, alle laver fantastiske 

deres accessories de store luksusbrands er altid i top, men når du ser et enkelt tørklæde er det faktisk 

samme underskrift som hun har på sit tøj, du kan sagtens se det med det samme mere eller mindre at 

det er Sonja Rykiel der laver det og det varmer lidt dit hjerte så det – jeg ved at du gerne vil høre jeg 

køber det fordi det er Sonja Rykiel som sådan, men det er jo ikke, det er selvfølgelig rigtigt at selv 

om du ikke siger det højt at du identificerer dig med sådan noget så længe du synes det er lækkert 

og køber det af hende, så er det fordi du kan lide hendes stil og så er det fordi ja, så er det Sonja 

Rykiel der laver det og du er bare vild med hendes design og det er derfor du køber det.  

Jamen så skal jeg høre dig, nu nævner du de her forskellige ting såsom hun er anderledes og du 

nævner hun er meget down-to-earth. Er der andre karakteristika du synes Sonja Rykiel brandet 

udtrykker? (24:26) 
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Hun er lækker feminin, enorm feminin, hun er sådan en rigtig fransk kvinde som er fuldstændig, 

hvad hedder det på dansk, anderledes på den måde. Hun forsøger at være meget excentrisk, og hun 

er heller ikke en ung pige mere, hun er lige præcis 41 år, tror jeg.  

Jeg tror faktisk hun er ældre. 

Mere? Fordi for tre år siden der kom sådan en kollektion som var, så hun på min alder faktisk mere 

eller mindre, jeg tror hun er fra 1968 tror jeg det er der omkring, så hun har meget lang erfaring men 

hun er fantastisk feminin, hun er virkelig, du kan se hende med et par smarte læderbukser, så en 

feminin bluse og så en feminin de der strik, hun er ikke rå i stilen hun er meget feminin hun er 

meget smuk hun er fransk det kan man se. 

Nu nævner du netop det her med, du nævner Sonja Rykiel, hvad hun står for, så bliver jeg nødt til 

at spørge dig, hvad sammenhæng ser du mellem Sonja Rykiel personen og Sonja Rykiel brandet 

(26:04) 

Det ved jeg faktisk ikke det tror jeg ikke jeg kan svare på fordi for at kunne svare på sådan et 

spørgsmål, det skulle du gå rigtig op i hendes historie  

Så når du snakker, så taler du om..?  

Ja så har jeg fulgt hende hvordan og hvorledes med hendes kollektion, hvordan hun har udviklet sig 

og hvad hun laver som sådan. – og grunden jeg kan huske det var 1960 var fordi netop for et par år 

siden så kom de der kollektion som der var 40-års-jubilæum og der kom noget strik hvor der stod 

1968 og jeg er født i 1968 det er derfor jeg kan huske det og nu har jeg også solgt Sonja Rykiel som 

sådan så jeg har også sådan haft muligheden for at gennemgå hendes kollektion fra forskellige 

perioder. Men personligt, jeg kender hende ikke ret meget andet end at hun er faktisk sådan en ok 

dame tror jeg. (27:07) Det er hendes datter der hjælper hende ret meget i hendes imperium.  

Så det er hovedsageligt brandet du snakker om? 

Ja, så absolut. Absolut jeg har slet ikke nogen personlig forbindelse til hverken til Giorgio Armani 

eller ja selv til Sonja Rykiel selv madame 

Så vil jeg gerne lige prøve en lidt sjov ting med dig. Hvis vi nu tager f.eks. har du en kjole eller et 

styk tøj fra Sonia Rykiel. Hvis vi antager det brand, var en person i dit liv, hvilken person ville det 

så være? 

En gang til, det skal jeg lige have en gang til 

Du gentager(28.00) 

Jeg forstår det ikke rigtigt 

Ja, så lad mig sige det på en anden måde. Er der nogen specifik personlighed du synes brandet 

udtrykker. 
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Nåh. Personlighed for mig har ingen betydning som sådan, men for dem som står for det, selve 

Sonia, vil sikkert meget gerne have at folk forbinder hendes kollektioner og hendes tøj med alt hvad 

der er med hendes personlighed at gøre - for alle sammen de har en vision og de har en drøm og de 

har noget de tror på det, ud over de tjener kassen og penge, så de fylder bare, de vil gerne selv at 

folk skal føle som sådan. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er fuldstændig lige glad, hun betyder 

ikke noget andet end at hun laver noget lækker tøj og jeg synes hun er meget, det jeg har set og hørt, 

hun er en speciel dame, men det det betyder, det jeg ligesom for ud af det selv er at i alle de år, 

selvfølgelig er der altid noget du ikke kan lide, men hun kan altid overraske mig med et eller andet 

spændende. Det er li’som, hun er ikke færdig som designer selv om hun har været der i så mange år, 

og hun er ikke trendy på den måde som, ja, det er de unge som regel som li’som dikterer hvad der er 

trendy og hvad som der ikke er. Det er hun ikke, så er det rigtigt så hvis man kan sige noget der ikke 

nogen alder på hende. Du kan være 18 år og det ser hamrende godt ud i Sonia Rykiel og du kan 

være 100 år og du ser stadig hamrende godt ud. Det er sådan noget jeg godt kan lide ved hende, der 

er ikke nogen alder på Sonia Rykiel. Der er hun, det er simpelthen fordi hun er så levende i de ting 

hun laver hun er så feminin, og hun kan lave, der kan være hvidt i hendes tøj på sådan en rigtig sød 

måde, de er derfor du kan være 18 du kan være 100, du kan sagtens købe, hun laver også børnetøj 

(30:16) også f. eks.,  og det er børnetøj til f. eks piger, det er hvad jeg har set, det ligner på en prik 

en mor der skal købe det samme ik’, en super fed strik hvor der er et kæmpestort hjerte her eller et 

eller andet det er bare i minisize ik’, jeg tror faktiske det er derfor hun er mega levende hun er 

meget – der er ingen alder på hende, hun er en af de designere hvor alle kan være med, min 

svigermor elsker jo hende og hun er jo sådan knap firs og da jeg så solgt et sæt, da ved jeg bare det 

er virkelig, hun ser fantastisk godt ud om de er unge eller gamle 

(31:00) Så skal jeg høre dig, prøv at fortælle mig lidt om oplevelsen af at bruge designer brandet  

frem for et andet design, designermærke. 

Hmmm altså, selvfølgelig er der forskel, køber du Armani f. eks. Armani er også mange ting, der 

kan være Armani jeans der kan være Armani kollektioner der er meget sådan mere klassisk tone, 

der kan være høje Armani hvor der er sådan lidt mere yngre linjer, og stadigvæk nogle fede ting og 

så kan der være… og så kan der være haute couture der er bare, ja. Der er to helt vidt forskellige 

personallity bagved Giorgio Armani og hvis vi skal snakke Rykiel 

Så det er personligheden? 

Det er ikke så meget det, selvfølgelig er det personligheden der skaber deres værk 

Men også i brandet? 

I brandet ja ja ja, fordi Sonia, hun er bare brlrbrlrblrlrbbrl over det hele hvor Armani han er mega 

professionel. Ikke fordi hun er ikke sådan, men han er forfærdelig professionalistisk og mega 

klassisk og elegant, men Armani er også et kæmpestort navn fordi hvis man snakker om Armani så 

tænker man hvis du ejer et par Armani-jeans du synes du er noget værd eller du ved noget om 

Armani, det er slet ikke det fordi Armani produktion det er haute couture. Du kan ikke se om det er 

Armani elle Yves Saint Laurent hvem der er som der er større end den anden fordi de er jo bare 
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hver i sig selv nogle store, men han er jo fantastisk for han er jo både til mænd og til kvinder 

fantastisk, de er bare en biprodukt  af det han laver, når du køber en habit, en fuldstændig kedelig 

habit hvor du skal sidde og være pæn eller du skal være på et kontor  eller whatever, der ligner du 

en million i den habit hans snit er bare, (Perfect) ja 

Så det vil sige der er bare nogen forskel 

Kæmpestor forskel (33:49) 

Ok, ja så tror jeg du må prøve at fortælle mig hvis du har haft en ekstra ordinær oplevelse med 

Sonia Rykiel brandet  

Det tror jeg ikke jeg har  

Det har du ikke? 

Det tror jeg ikke, ikke noget jeg kan komme lige med det samme på  

Hvorfor ikke? 

Jeg ved ikke, ekstra ordinær oplevelse hvad kan det være, næh 

Jamen  

Ikke hvad jeg kan forbinde med nogen ekstra ordinær oplevelse 

Jamen det er i orden, så skal jeg høre dig med hensyn til om du har fået nogle specifikke reaktioner 

på dit brandkøb? 

Fra nogle andre mennesker? 

Ja 

Ah, ikke andet end nej hvor er de fede eller hvor sidder de flot de bukser, eller så selvfølgelig hvem 

laver dem, hvor har du købt dem eller noget i den stil, men man kan selvfølgelig blive lidt forvirret 

om de synes det er fordi de er super fede eller fordi du selv har fundet noget der gør noget godt for 

dig. (35:09) Du ved hvad jeg mener, der er så lille en forskel ikke, jeg ved ikke om det er det men… 

jeg har ofte hørt, nej hvor er den sød den der, fordi strik, ja det er primært strik jeg køber af tøj. 

Hvad betyder det så for dig at du får den reaktion, nej hvor ser det godt ud eller det er lækkert? 

Jeg er jo sådan en der er dårlig til komplimenter, og jeg er simpelthen så dårlig til at modtage 

komplimenter, det er j i alle situationer i mit liv ik’, men det betyder da selvfølgelig sådan at du har 

gjort et sådan at du kan lide den (måde jeg ser ud), at folk kan også lide den, men det skal 

overhovedet ikke betyde noget hvad andre synes om den, det er slet ikke det jeg mener, det gør det 

jo ikke, men du ved at når andre kan lide den så har du måske alligevel gjort det godt, ikke kun for 

sig selv men  - så kan de måske se at den er anderledes, eller den har et flot snit eller den har den 

rigtige farve eller hvad ved jeg, det kan være mange ting ikke, det er sådan det betyder noget.  
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Er der nogen der har nævnt noget i forhold til at du har købt det genbrugt? 

(36:27) Nej, faktisk nej, nej, jeg tror faktisk det er et gammelt fænomen at grunden til at begynde at 

gøre det. Kvinderne, især i Danmark, nu snakker vi om Danmark, for det er her vi kender markedet, 

vi ved ikke rigtigt hvad der foregår i andre lande – men kvinderne er så overbevist nogle gange at 

de gerne vil have de der luksusvare som sådan. Ja,ja det er de i den grad, der er i hvert fald en 

gruppe hvor der er mange du ved bruger tid og penge på sådan noget. Det er blevet et helt 

almindeligt fænomen at de køber i genbrugsbutikker fordi du kan faktisk sige at genbrugsbutikker, 

på luksusvare, det er noget helt andet end når du går i en rigtig genbrugsbutik, fordi de er virkelig 

noget andet fordi der er begyndt at være faktisk sådan en slags bevægelse i de der butikker hvor det 

er en ren business. Altså, du har købt et fejlkøb, eller du har fået noget eller du har fået en forkert 

gave eller hvad ved jeg, du vil bare sælge den for du vil have få fat på en anden taske eller hvad ved 

jeg så – det er simpelthen – og de fleste tøj i nogle sådan butikker er bestemt ikke slidt for du får 

ikke engang lov til at sælge dem hvis du kommer med en fuldstændig slidt stykke tøj, om så der står 

G. Armani, hvad ved jeg, så butikken vil have sagt: ”ved du hvad jeg kan ikke sælge dem”. 

Selvfølgelig må det gerne være genbrugt, det er slet ikke det og det er det jo også, det er meget 

meget sjældent du får et der er helt ny, det er så hvis du går i fysiske butikker, men går du på 

Trendsales det er noget helt andet.( 38:17) Jeg har købt rigtig mange ting på Trendsales, jeg har 

bare satset på at jeg har hverken tid, som jeg i virkeligheden ikke har eller lyst eller hvad ved jeg, 

fordi du kan købe super fede ting, som det er brugt som sådan, men de er så små (vise at billeder er 

små) specielt på Trendsales, så du kan ikke se varerne, så du skriver frem og tilbage og det er som 

regel nogle meget ærlige mennesker, det er sjælden du bliver snydt som sådan, men du har 

mulighed for at skrive ”meget brugt, overhovedet ikke brugt eller lidt brugt” og sådan noget, og så 

begynder det her ”Hvor lidt har du brugt den?”, ”Hvor mange gange har du brugt den?”, ” Hvor 

mange gange har du vasket den?” så du kan får en idé, jeg har absolut ikke tid til det, for står der så 

skal jeg så virkelig være brændt for det ellers så væk og ubrugt ok så snakker vi noget her. 

Ubrugt? (39:10) 

Ja, for så ved jeg at lige meget hvad så har jeg ikke det her bøvl, men det er derfor det er fedt at der 

er så mange, selvfølgelig hvis de er brugt så får du dem billigere, er de ubrugt skal du li’som give 

lidt mere penge for det ik’. Men på Trendsales har jeg virkelig købt ting og sager og der har… Hvad 

var det vi snakkede om før? 

Jamen det var det her med hvordan folk reagerede på at du købte det genbrugt 

Ja så tror jeg det er det jeg mener i vores dag jeg tror det er helt almindelig ting at du kan gøre 

faktisk for kun små 10 år siden det var ikke så almindeligt, da var det sådan nogle bestemte typer 

der kun gjorde det (40:01) da tænkte du ok, det kunne være ikke kun luksusvare, men noget helt 

andet, også hvis du havde købt i meget gamle dage på loppemarkedet. På loppemarkedet det var 

kun sådan nogle bestemte mennesker der købte tøj på loppemarkedet, nu kan du absolut også købe 

luksusvare på loppemarkedet, fordi dem der ikke gide levere det til butikken, ikke gider-ja- skrive 

frem og tilbage, faktiske sælger de også noget på loppemarkedet, det er ikke mig der går på 

loppemarkedet, fordi jeg ha ikke tid, men jeg kender nogen der gør det, og nogen gange bliver de 
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også heldig og køber nogle super fede ting. (40:40) så jeg har ikke fået nogen reaktion hverken 

negativ eller positiv, jeg tror et eller andet sted, folk spørger faktisk ikke. Ok der kan godt være hvis 

de er så vild med den at de spørger hvor har du købt den? Og jeg har aldrig haft problem til at 

fortælle dem hvor jeg har købt den. 

(41:00) ja, men så vil jeg egentlig gerne høre det her med at have købt SONIA RYKIEL brand fra 

nyt i forhold til at købe det genbrugt. Hvad tænker du om de mennesker der køber det nyt? 

Ikke andet end jeg siger voila (griner højt) Nej jeg vil nok sige at, i mit tilfælde det drejer sig 

selvfølgelig om penge, har jeg jo ikke haft, for mig er det ikke religion at jeg købt det genbrugt det 

er ikke sådan det skal forstås for der selvfølgelig nogle typer som helst vil have købt det genbrugt 

fordi de tror på den religion, det kan være også, det kan være ”let save the world” der er sådan nogle 

typer, det er ikke sådan en jeg jo er, jeg køber det på genbrugt eller whatever SH som sådan om det 

så er internettet eller fysisk butik eller sådan noget, fordi jeg har simpelthen ikke råd til at købe dem 

fra nyt. (42:08) Og så når man så har været, ligesom mig, i en butik så jeg ved hvad sådan 

nogenlunde hvad tingene koster egentlig, så har du heller ikke så meget lyst til at give de priser de 

er, du ved de ikke koster det, det kan du ikke bruge til noget, den der information som sådan, men i 

mit tilfælde når der står 5000 nede i Armani butikken, så ved jeg at butikken har ikke givet mere 

end 2000 for den. Forstår du hvad jeg mener, Så ok ja så genbrugt for mig er så bare muligheden for 

”access” til nogle ting og sager som tøj eller hvad ved jeg som ikke koster en formue. Og hvis man 

er heldig at få dem meget lidt brugt eller helt ny i en i en sådan tilstand hvormed det kan jeg godt 

leve med fordi den er god kvalitet, så er man bare heldig, men jeg gør det på grund af det og så kan 

jeg ikke tænke noget andet end så – hvad kan jeg tænke om folk der køber det som nyt, det tænker 

jeg selvfølgelig at , de er jo, hvis de er jo, hvordan skal jeg forklare det. Jeg kender faktisk rigtig 

rigtig mange der gør det, køber det fra nyt, og jeg tror ikke, for det første når du køber det nyt, 

sådan faktisk det er mere eller mindre, så har du købt noget der hedder ” sidst nye” 

Det sidste nye? (43:41) 

Præcis, og det har du kun mulighed for at gøre hvis det mere eller mindre på nyt. Selvfølgelig på 

Trendsales og også nogle andre butikker, det kan være du lige har købt er eller andet fantastisk ting 

for ”doesn’t matter who” og så, ja 14 dage så kan du ikke returnere den til butikken, og så tænker du 

alligevel det er et fejlkøb, der jeg aflevere den der og ser om jeg kan få nogle penge tæt på min 

købspris eller hvad det er, det kan du også have sådan nogle tilfælde, og på den måde finder du også 

de her dyre varer, men som regel i genbrugsbutikker så er det gamle varekollektioner. 

I Sonia Rykiel tilfælde kan du være fuldstændig lige glad for der er ikke noget der hedder ”ahr, nu 

er den trendy her eller den trendy der” eller, selvfølgelig betyder det noget hvis det er en nyhed som 

sådan, men det er kun fordi den anden har du bare set mange gange, kvalitetsmæssigt det er 

fuldstændigt det samme og stilmæssigt det ligger også meget tæt på hinanden, bare du kan lide den 

eller du finder noget som falder i din smag, det er ligegyldig om det er en kollektion fra for 5 år 

siden eller om det er lige nu. Men for mange mennesker der køber nyt betyder det noget at det er 

nyest og det er kommet lige nu og det er det som er kommet frem nu, som er moderne … det 

betyder for nogen enormt meget, også noget igen med det her image som de forbinde det, og det er 
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jo klart, lige så snart den er ude af sæsonen eller det er jo stadigvæk ”a dirty business, the whole 

practice”. De laver penge på noget som er luft som sådan… jo mere gamle, desto billigere eller 

uinteressant, ofte når du sælger noget på Trendsales f. eks, så kan du sagtens risikere at folk de 

spørger ”hvornår har du købt den”, hvis du siger de er indtil for to år siden eller for 5 år siden, for 

mange det vil være fuldstændig uinteressant fordi de gerne vil have dem billigere men ny så meget 

som det kan lade sig gøre, så det er det der betyder du får rigtig mange, ikke for mange men for 

nogle af dem, så er der bare de typer som total er, det eksisterer ikke i deres verden at det er 

genbrugt for de er ikke vandt til at købe, de køber det bare i butikkerne.  

Ja men så vil jeg gerne høre dig, du nævner du det her med dem der køber det nyt, de er 

interesseret i det nyeste nye, Hvad er så for dem som køber det genbrugt, hvad er det vigtige for 

dem? (46:19) Hvad er værdien for dem? 

Jeg tror at det faktisk er nogenlunde det samme, det er da også vigtigt at de køber, ikke det som er 

meget gammelt det er jo… For dem der køber det er jo vigtigt, helt sikkert, men igen, det kan man 

ikke generalisere rigtig, for det kan jo være hvad som helst, for nogen det kan være… 

Ja men hvad for dig? 

Jamen for mig, det er jo bare en mulighed for at jeg kan købe det luksus som kan, så jeg kan have 

det, det er sådan det er, og igen, når du har prøvet det der med luksusvarer så er det rigtigt svært at 

købe det andet. 

Fortæl mig lidt om hvorfor. (47:05) 

Det har også noget med kvaliteten at gøre for mig det er i hvert fald kvaliteten helt sikkert, altså 

luksus forstået på den måde at jo bedre materiale du bruger jo mere luksusbetonet er det. Så har jeg 

det faktisk lidt svært ved at købe (agere dårlig/ligegyldig kvalitets tøj). 

Så for dig er det mere kvaliteten end det er nyest nye? 

Præcis, Ja det kan du godt sige straigth away. Det er faktisk mere kvalitet i min verden, det er 

kvalitet og selvfølgelig snit, snittet på de der designs det er måske en lille smule bedre end hvis du 

køber en jakke  i H&M, ikke at jeg ikke kan lide H&M - jeg synes faktisk de laver nogle fede ting, 

men der er det meget meget sjældent jeg kan få en jakke der sidder bare skræddersyet på mig f. eks. 

Det har det (billig tøj) meget svært ved at gøre det, eller ja du ved hvad jeg mener altså, så kigge du 

altså hvad der er lavet af, så finder du ud af at det er 50% akryl og 10% et eller andet du ved , sådan 

forståelse det er det. På den anden side af medaljen så får du ligesom det her mere ud af det der er 

luksus, fordi det er jo kvalitet. Jeg får, i mit tilfælde der er det kvaliteten. 

Ja men så vil jeg høre, hvis du nu forestiller dig du er medlem af en klub, hvor I har det tilfældes at 

I køber luksus af Sonia Rykiel på genbrugsmarkedet, er der så et navn eller et ord der kan beskrive 

jer som gruppe?(48:35) 

Åhhh ha ha ja, vi er sådan nogle crazy tøser som sidder lige og bruger sin tid på sådan noget 

fuldstændig idiotisk 
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Nåh! skøre tøser? 

Skøre tøser, ja 

Hvorfor vælger du at sige det  

Ja lige præcis som, ja hvad fa… ellers skal jeg sige ja 

Jamen hvorfor var det lige det ord som du valgte som det første 

Det er fordi jeg tror det er kun sådanne kvinder der kan være medlem af sådan en klub, hvor man 

kan lige diskutere hvad skal man købe fra Sonia Rykiel for eksempel ik’, nej ja, jeg ved faktisk ikke 

hvis jeg er medlem af sådan, hvad var det hvis jeg var medlem af sådan en klub 

Ville du, hvis du nu forestillede dig du var medlem af en klub hvor I har det til fælles at i køber 

Sonia Rykiel på genbrugsmarkedet, så er det egentlig bare hvad karakteriserer jer? Er der et ord 

eller et navn eller et eller andet som kunne beskrive jer? 

Ja ja ja ja uh kan man ikke sige Sonia Rykile fan’ser, for hvis man er medlem af en klub og det 

drejer sig om hende - hvad ellers skal vi kaldes? 

Så skøre Sonia Rykile fans? 

Det tror jeg det tror jeg, det vil sikker blive noget i denne stil, det må det være sådan. 

Jamen ved du hvad så tror jeg vi lader den ligge der så smutter vi videre til det næste brand og 

denne gang vil jeg gerne have du vælger det luksusbrand som du allermest har lyst til at snakke om. 

Jeg tror altså det bliver Armani, Giorgio Armani 

Du har valgt Armani, så vil du fortæller mig historien bag dit brandkøb? 

(50:58)Om det jeg ved om Armani  

Åh bare historien bag at du købte Armani. 

Åh det, det startede med det at jeg faktisk har solgt Armani, og der blev jeg vildt forelsket i hans 

brand og det er så gennem 2½ år har jeg solgt Armani, Armani kollektion, og det er jo ikke en ung 

som sådan kollektion, det er jo ikke ligesom Emporio and Armani jeans, og sådan noget. Det er 

sat’me smukt og elegant og meget flot, og så blev jeg totalt forelsket i Armani, ja faktisk alt hvad 

jeg har købt fra Armani, som ikke er så meget alligevel, de ting som jeg har købt allerede der, og 

lidt senere både her og der, det er faktisk en af de bedste ting jeg har købt fordi de er mega tidløse, 

de er faktisk en af de sager hvor jeg føler mig så godt ad det nu er, de er en af de der sager hvor jeg 

føler mig så godt tilpas i dem. Det vil så sige at jeg tror faktisk, at hvis de ikke går i stykker, eller 

hvis det ikke bliver slidt eller, så kan jeg blive ved og ved og ved at tage dem på og bliver aldrig 

træt af at se på dem. Så på den måde er Armani er en fantastisk oplevelse og meget smuk 

Ja, du siger det her med du bliver forelsket det må du gerne fortælle  
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Ja altså, ikke af selve Armani fordi det kan man ikke, men i brandet, det blev jeg faktisk fordi jeg 

ku’ jeg ka’ ikke blive mæt af, når du har haft de muligheder for i min situation, at sælge dem, så har 

du selvfølgelig li’som en anden kontakt til brandet som sådan, da kiggede du på kollektionen der og 

du oplevede den med mere perspektiv, et bredere perspektiv. Og der er fantastisk, for lige meget 

hvordan du drejer det frem og tilbage om du kan lide det eller ej på dig, den er bare smuk, den er 

simpelthen så smuk, så smuk, så smuk,  at det bare er dig og så er det bare Armani den falder 

fantastisk i min lidt konservative smag med hensyn til farver og, selvfølgelig kan det få lov til en 

”pang” farve her og der, men alt er bare hold da op hvor er den bare flot og elegant, så jeg kan 

simpelthen ikke få  nok af at kigge på deres kollektion, og at kigge på hans tøj simpelthen, sådan et 

lille museum i min verden, det er jo virkelig smukt, det er li’som di  kigger på kunst altså, sådan 

tænker jeg på mange af hans ting selv om det er helt almindelige basale ting som tøj, det er sådan 

jeg forbinder Armani det er jo, han udtrykker det jo hvis du kigger på hans butik eller hvis du kigger 

på hans, han er jo også meget kendt med dekorere huse eller hvad ved jeg, han er bare sådan en, ren 

linier, ren stil og sådan nogle meget minimalistiske farver, han er faktisk meget minimalistisk på en 

super skøn måde, det er jo bare, bare ren elegance virkelig 

Ja nu siger du det er lige som at være i et museum, fortæl mig lidt om den oplevelse ( 54:29) 

Med et museum som sagt, det er jo så smukt, og det er skulpturelt, så flot lavet og det er bare noget, 

du behøves bare at kigge på ham du behøver ikke engang at gå med hans ting er rigtig flot. Specielt 

det der hedder, hvad jeg har haft tæt kontakt på Armani-kollektion, men som sagt Armani er faktisk 

alt, alt du kan købe af lidt sporty sager, du kan købe lidt mere folksager du kan købe nogle meget 

elegante sager, du kan købe virkelig haute couture hvor du bare taber det…, så det er alt du kan 

købe så er der selvfølgelig også lidt kommercielt men det skal han også få lov til, lingeri alt alt alt 

du kan få hos ham, så Armani er et imperium. 

Imperium? 

Ja det er det, hvis vi snakker om …?… there is one out of hundreds of them, det er også hun, med 

Sonia, også, super store huse igen der huser sådan noget og ahr du kan blive ved, men Armani det er 

et imperium, jeg tror altså at du ikke finder nogen mennesker som har hørt om Armani på et eller 

andet tidspunkt så en lille top, det er fuldstændig ligegyldigt i hvad, jeg tror ikke der findes nogen 

som ikke kender Armani (55:57) og tro mig jeg har arbejdet i branchen nogle år, der er stadigvæk 

nogle kolleger der har hørt en del af det her vi snakker om, det er rigtigt. De har hverken hørt om 

Ritzonie eller om Sonia Rykiel, intet, men Armani tror jeg nok de har hørt om, så tror jeg også det 

er virkelig et mega imperium 

Ja men hvad hedder det, kan du prøve at beskrive nogle af de følelser du oplever når du nu går og 

kigger på de her ting, kigger på kollektionen osv. 

Huh følelser, jeg har blandede følelser, det svare til, ”to be in love”. 

To be in love? 
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To be in love, det går det sikkert, ja altså, det er jo flot, det er jo virkelig flot så følelserne er jo 

sådan at du går og siger ok igen og igen og igen. På en måde er han meget konservativ men han er 

konservativ på, forstås på den måde, han er så ren i sine linier, så minimalistisk nogle gange og 

alligevel så chik,chik,chik,chik, så det ligger enormt meget i min (tager sig til hjertet), ja du ved, its 

”breath taking” på en måde hvis du overhovedet kan forbinde noget ”breath taking”  med tøj, det er 

virkelig smukt.  

Okay, ja men kan du prøve at fortælle mig hvordan oplevelsen af Armani er anderledes end andre 

brands. 

Det er selvfølgelig anderledes forstået på den måde hvis du er in love du kan bare ikke få nok, hvis 

du har de muligheder, og det er virkelig, jeg tror vist nok for mig jeg kan gå med 90 % af mit tøj 

med Armani og jeg ville ikke være ked af det, du ved hvad jeg mener og det er ikke slet ikke noget 

med navnet, men han er bare, når du forbinder med det navn det er virkeligt, men det er meget 

forskelligt. Da jeg solgte Armani der havde jeg så en kollega, en super flot pige, hun var slet ikke til 

Armani, slet ikke, for hende det var mega tungt og klassisk, og det klædte hende måske også ikke 

på en måde hun var bare ikke typen til den stil ik’, men det sagde hende absolut slet ikke noget, Der 

var noget andre sager i butikken blandt andet Hugo Boss, som vi solgte også på det tidspunkt, der 

var hun meget, selv om han også er meget ren i stilen og han er også meget ”strait”/direkte i 

forbindelse med kunden, der er ikke så meget der var hun mere varm på, hun kunne slet ikke forstå 

kærlighed til Armani på den måde  

Hvad tror du så var forskellen på de to  

Det er det jeg mener altså, du falder for et brand på en måde  

Du falder for det? 

Jeg tror det er din egen hvad skal man sige æstetik/smag om du falder for det her, her, her eller der 

og det har selvfølgelig nogen betydning om, hvor gammel er du, hvad for et arbejde du har, dine 

omgivelser, dine venner og hvad vil du lave i din fritid, det har altid nogen betydning. Det nytter 

ikke du køber en Armani habit og du arbejder i Netto, for eksempel, du kan ikke bruge den der… 

Ja, jeg synes det er super smukt, det er virkelig, virkelig smukt, det er det jo. 

(59:58) Ja men så vil jeg høre kan du fortælle mig om en ekstra ordinær oplevelse du har haft med 

(Mister Armani) ja noget af det her Armani 

Ha ha, det kan jeg godt fortælle dig det er en meget meget sjov historie det er noget af en vigtig 

ekstra oplevelse, men det er tæt på, nej det er det ikke. Igen som jeg siger, mit liv er absolut roligt at 

leve og så der er ikke så meget ekstraoplevelse med hensyn til et stykke tøj her eller der frem for 

man har så’n en fornøjelse af at bruge den. Jeg ejer en habit fra Armani som, i hvid farve, og jeg er 

slet ikke til hvid, overhovedet ikke og den er bukser, det er jo ikke nederdel. 

Buksedragt 
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Buksedragt ja, et super super super flot sæt som med nogle sager her og der, og den, det var på det 

tidspunkt jeg solgte Armani, og den var mega dyr, den kostede 9000 eller sådan noget i butikken, og 

selv i den butik havde vi lidt svært ved at sælge den fordi, for det første den var dyr, med hensyn til 

det var en hvid farve, det var jo ikke sådan en arbejdsbuksedragt, den var til ”party” – eller fest du 

skal bruge den til ik’, og så siger jeg til hende der, der havde butikken ”Ved du hvad den kan vi da 

ikke sælge med de procenter, der er ikke andet at gøre”, der er kun en habit tilbage tror jeg på det 

tidspunkt,  og det var min størrelse, jeg var et nummer op på det tidspunkt, den ta’r jeg. Så siger hun 

til mig ”sig mig helt ærlig hvor skal du bruge den der?” For det er jo virkelig sådan et styk tøj hvor 

du virkelig sku’, igen, du sku’ ikke sidde i toget, du sku’ ikke køre med bus, for at bruge sådan en 

habit, du skal have en eller anden mulighed for at bruge den. Så soiger hun til mig ”Hvorfor køber 

du den der, hvad skal du med den”? ”Det kan godt være jeg skal giftes med den (på)”, for jeg har 

satset på jeg skulle blive gift med den der, for jeg er til bukser jeg er ikke til kjoler og nederdele vel, 

og så havde jeg taget den beslutning at hvis Philip, på det tidspunkt er vi sådan nye kærester, hvis 

han frier, det bliver min. Det er så noget helt andet det gjorde vi jo aldrig. Han har ikke friet, han er 

ikke til det. 

Så du blev ikke gift i den buksedragt? 

Absolut ikke, og nu er den for stor til mig og jeg har aldrig brugt den. Nu hænger den stadigvæk i 

mit klædeskab 

Men drømmen var at du skulle giftes i den? 

Ja drømmen var faktisk at jeg skulle giftes i den, det kunne absolut ikke være mere tilpas, jeg har jo 

været gift før så har jeg brugt lang hvid kjole, det har vi prøvet, det gider jeg ikke mere de pjat, men 

buksedragt ved du hvad, og det var lige det jeg har, arh, og den var skræddersyet til mig før jeg har 

tabt mig, jeg lignede jeg ved ikke hvad, en million i min verden ik’. Så hun griner hende der den 

lille pige i buttikken. De har jo solgt butikkerne, så har de købt et super hus på Mallorca eller sådan 

noget. Men hver gang vi mødes på et eller andet tidspunkt du ved, enten på Facebook eller, forleden 

mødte jeg hende helt tilfældig inde i byen da hun var på besøg i København – Hun spørger hele 

tiden. ”Nå Mila, brugte du, hvad med den hvide sag”, og spørger hele tiden om vi er blevet gift eller 

ej fordi hun var med på den historie (1:3:39)Om du kan bruge den til noget eller ej, jeg har faktisk, 

jeg skulle tage mig sammen og sælge den videre fordi jeg tror aldrig jeg kommer til at bruge den 

efterhånden. Medmindre jeg bliver inviteret til et eller andet fantastisk bryllup, med nogen andre, 

hvor jeg kan bare have den på, men den skal syes ind, jeg har jo tabt mig rigtig meget siden. 

Ja men så vil jeg høre dig lidt om, hvorfor valgte du det her brand Armani? 

Det er ikke noget jeg har valgt, det er Armani der har valgt mig. Det er ikke noget jeg har valgt. Nej 

det er helt tilfældigt at jeg har solgt det, eller jeg har arbejdet et sted hvor vi havde meget Armani, 

og så bliver jeg, det kan være hvis jeg måske ikke har gjort det, måske har jeg ikke oplevet det på 

den måde. Jeg tror, du skal komme i gang på en eller anden måde, helt tilfældigt du køber et eller 

andet, du synes det er sat’me flot når man kigger på hvad de laver i katalog, et eller andet, hvor du 

lige kan finde ud af om det er dig eller det ikke er dig eller sådan noget. Måske havde jeg aldrig 



 241 

fundet ud af at det var mig. Den der to år fast kontakt med hans kollektioner og ejerne har faktisk, 

nu ved jeg ikke om du kender Binnesby har ligget før på Vimmelskaftet, men det er før min tid så 

det mange, mange år allerede så det ligger på Kongens Nytorv lige ved siden af Jyllandposten. Hvis 

det ikke var det helt tilfældigt så måske blev jeg ikke forelsket i den. Men den der kontakt jeg har 

haft med det tøj der, puha, ja det var ikke godt for sjælen.  

(1:06:00) Hvad var de så der inspirerede dig til at gå i gang med at købe det? 

Ja, som sagt så, jeg var forelsket i de sager, og så blev du også straks inspireret til at købe den, ja det 

gør du. Jeg har 2 tørklæder fra Armani stadigvæk fra den tid der, så jeg tænker hver gang jeg har 

dem på hold da op, det er bare mig. Det er virkelig bare mig, der står hverken eller hvad som helst 

på dem, det er slet ikke det jeg mener, jeg har det bare, føj hvor er det lækkert, meget flot, 

”excelent”, bare top klasse. 

Så skal jeg høre har du fået nogen reaktioner på dine Armani køb? 

Jeg tror faktisk, jeg tror jeg har fået reaktioner på den måde, at min lille omkreds af folk der kender 

mig jo har fundet ud af at jeg har smag for det og bruger penge på det. Nogen synes det er helt i 

orden og andre synes det er fuldstændig vanvittigt. Jeg tror jeg hører mere sådan nogen reaktioner 

og selvfølgelig… 

At det er vanvittigt eller hvad? 

Ja, der er mange der synes det er vanvittigt, der er rigtig mange, jeg kan også godt forstå det, der er 

rigtig mange mennesker, de er da fuldstændig ligeglad med hvad der står, ikke så meget hvad der 

står, de er ligeglade om det er køb af tøj eller det er noget fornuftigt, du skal købe det fordi det er 

noget du skal gå med. Jeg køber den ikke fordi…. Jeg har det måske fordi der er et eller andet med 

det, jeg kan nøjes med en ting i stedet for fem, som det er, men jeg kan bare ikke lade være med det. 

Men det er også forfærdelig for jeg er jo i branchen som sådan, og når du er i branchen så mister du 

det, du får så meget input hele tiden, du mister lidt af det her virkeligheden… 

 Realitetssans? 

Ja lige præcis. Hvorfor køber du den og hvorfor køber du den ikke, du bliver bare ved med det for 

du er bare solgt til et eller andet bestemt ting. Og for det meste de andre i omkredsen de har det 

selvfølgelig ikke sådan der, og hvis de har det sådan fordi de køber så er de klogere og gør noget ud 

af det f. eks min veninde, vi var jo sådan i gamle dage, total ”shoe-freak”, vi købte sko som 

vanvittige, ”shoe-freak” i den grad. Hver gang vi mødes til en kop kaffe så endte det med vi, har 

mange sko derhjemme, aj  Mamma mia, så kan jeg huske vi skulle mødes over en kop kaffe og der 

aftaler vi det er virkelig en kop kaffe, vi køber ikke et par sko, og både hun og, vi begge uden penge 

som sådan, vi brugte bare de sidste par sko, det var så det, før vi fik børn – nåh så aftalte vi,  vi skal 

absolut , niksen, biksen, vi skal bare drikke kaffe , så endte det med jeg købte 5 par sko og hun jeg 

kan ikke huske jeg ved ikke hvor mange og så , sagde jeg du får tre af dem hos dig og så jeg putter 

to under sengen for jeg kan da ikke, det var simpelthen kriminelt at jeg skulle kunne legalisere de 

her sko , jeg får de andre på det rigtige tidspunkt (1:09:41). Det hun har gjort for at komme ud af 
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det, den måde hun blev fuldstændig kureret, er at hun har åbnet en butik med sko. Det skulle jeg 

have gjort, der havde jeg ikke muligheden, hun fik bare nogle penge ved siden af lige pludselig, 

investerede i det. Så hun køber ikke mere sko, jeg tror folk er… det beskriver hvorfor mange folk 

gør det, inklusiv også mig -  ja hvorfor de køber de der luksus, ja, hvorfor går de op i sådan noget, 

min mor har faktisk lidt af det der og det hedder ”vanity”. 

Forfængelighed? 

Ja, Jeg tror de gør det, jeg sikkert køber det også fordi jeg har det godt med det der eller i hvert fald 

tror jeg aldrig jeg kommer til at holde og, fordi man har lidt af det der vanity selv, du forbinder ikke 

dit images som sådan, du vil bare gerne, i din verden hvad er godt og så er det klart at folk 

registrerer det på en måde. De registrere du går op i de ting måske og de registrerer at du har et eller 

andet flot på. 

Og hvad betyder det for dig at de registrerer det. 

Jeg kan sagtens forstå hvad du mener med det, men skal jeg være helt ærlig betyde det ikke en skid 

for mig – andet end hvis folk sige ”ej hvor er den fed den der”, så varmer det mit hjerte selvfølgelig, 

det kan jeg godt lide, så kan jeg bare sige med det samme den kan du få der og der, jeg har købt den 

med 70 % f. eks. hvis du skynder dig så får du det også. Så jeg gemmer den ikke for mig selv. 

Hvad betyder det for dig det her med at anbefale (1:12:44) 

Det er ikke noget problem, der er rigtig mange der har det problem, for det er ikke fordi det skal 

være mig eller noget, jeg er bare superglad for de der ting, så hvorfor skulle andre ikke gøre det, 

selvfølgelig, så på den måde har jeg ikke noget problem overhovedet. 

Hvad giver det dig så at du anbefaler og sådan giver de andre muligheden? 

Jeg tænker nu kommer søstrene ind i kampen (griner højt). Ikke mere ”crap”, der skal være noget 

lækkert, jo det er sådan det er. Når du nyder sådan en f.eks., jeg kan ikke sige mange gode ting om 

min svigermor ik’ og hun er faktisk en forfærdelig person som svigermor, som mor som alt muligt 

hun har men hun er typisk forfærdelig svigermor i den grad, men jeg kan sige det hun er også 

mange gode kvaliteter det er slet ikke det, men hun har den der smag til de sager som f. eks. hun 

forstår det bare med det samme f.eks. hende og jeg er ude i en butik, og enten hun spotter noget 

eller jeg siger det, så taler vi faktisk samme sprog, hun behøver ikke at købe den f. eks. hun har 

gjort det, hun har haft godt med penge, jeg mener hun har tjent godt fordi hun var læge, den ene og 

den anden, narkoselæge, hun arbejdede for ..?... i mange år, hun har tjent kassen på den god måde, 

så hun har været en permanent kunde i Birger Christensen f.eks. så hun har kun købt noget, ja. Men 

hun køber anderledes end mig, hun køber selvfølgelig fordi hun er mere normal en mig. Hun køber 

en god ting og den, og den ene gode ting bliver brugt ind til den bare falder, fordi hun forbinder i 

den grad med kvalitet de dyre luksusvare som sådan, men hun har kun købt sådanne vare, hun har 

aldrig, siden hun begyndte at tjene godt selvfølgelig, hun har aldrig nogensinde købt andet end en 

god vare så for hende er det faktisk en filosofi, så hun er også sådan i hendes syge hoved, selv om 

hun ikke har penge købt 1 stk., men godt, i stedet for at købe 10 stk. men (dårligt), quality frem for 
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quantity, det er så hendes filosofi, men så har hun også en fantastisk super god smag som falder 

måske tæt på min smag så vi taler jo samme sprog når vi siger noget, og selvfølgelig hun glæder sig 

over hvis jeg har en eller sød ja whatever, nu har hun tilfældigvis ikke noget Armani, men Sonia 

Rykiel også fordi hun er gammel, så hun har købt rigtig meget Sonia Rykiel med årene, hun er glad 

og jeg er glad for hende, og når hun ser det på mig ”ah, Sonia Rykiel det..” – du ved så er det bare. 

Så her I noget tilfælles  

Så har vi noget vi forstår hinanden, og andre de er total ja, der er fuldstændig ligeglade, Det skal de 

også helst et eller andet sted. 

Så vil jeg høre dig med hensyn til det at folk som ejer og bruger Armani brandet. Hvad tænker du 

om dem der køber det nyt (1:16:20). 

Jeg synes du skal tage det ligesom et første svar i det. Jeg tror ikke der andet svar end at forskel når 

du køber nyt Sonia eller når du køber nyt Armani. For det første tror jeg der er rigtig rigtig mange 

mennesker igen som slet ikke er bekendt med de muligheder de kan købe genbrugt eller what ever, 

for dem, de har slet ikke tid de mennesker der køber for nyt, f. eks. Armani, de er mennesker der har 

penge og de har slet ikke, det ligger slet ikke i deres interesse at de skal bruge de der genbrugte 

sager fordi de har, jo. Genbrugsfilosofien kommer af mere og mere frem fordi du har netop ikke råd 

til det andet, men du har lyst til det der. For dem det er slet ikke spørgsmålet om de har råd eller ej, 

selvfølgelig er de, de er ikke alle sammen rige de er, men igen f.eks. når du står og sælger Armani, 

det er jo fordi der kommer, du skal faktisk kigge på en helt almindelig kone der kommer ind i 

butikken og du kan faktisk stå i Moss om hun køber for 300 kr. en T-shirt eller hun køber for 3000 

kr. en bluse, de er fuldstændig den samme type der kommer, hun synes den er spændende og hun 

synes den er lækker, og den koster lidt mere, men de der 3000 hun mærker ikke på den måde 

forskellen på de her 300, du ved hvad jeg mener  

Ja alt er relativt? 

Relativt som sådan men så er der selvfølgelig mange som piber lidt over det er så dyrt, men de vil 

alligevel gøre, der er også rigtig mange husfruer, der aldrig gør noget andet end at bruge de penge 

på sådan noget. Ja jeg øh. Jeg tror faktisk at det er lige som sidste svar. 

OK, ja men så skal jeg bare lige høre hvis du var i en klub hvor I havde det tilfælles at I købte 

Armani. Hvordan ville du beskrive jer?   

Der er ikke nogen tøse-kællinger det er der ikke (højt ha). Det er nogle meget seriøse kællinger der. 

Nu spørger du mig virkelig om noget jeg ikke kan svare på, der er ikke noget der forbinder mig 

med, det er alt klubber og selskaber, organisationer og alt mulig, det siger mig bare ikke noget, jeg 

er ikke til sådan noget – hvis jeg skulle være medlem af noget der hvor jeg skulle følge flokken uha 

det har jeg altid haft det svært med, så jeg kan simpelthen ikke se mig i sådan en klub. 

(1:19:17) Så fortæl mig i stedet for nu er du ikke en klub, nu er du en enmandsklub 

Ja det kan vi bedre li’ 
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Hvilke ord skulle så beskrive dig i den klub der køber genbrugt Armani? 

I det er svært, det er en fornøjelse at købe genbrugt (griner) det er altid en fornøjelse at købe Armani 

når man ikke har råd til at købe nye ubrugt, så er det en fornøjelse at købe et genbrugt, nej jeg tror 

det er fuldstændig, igen er du in love med Armani’s tøj  

Du er forelsket? 

Ja fordi han er forfærdelig tidløs og jeg ved ikke rigtig hvor jeg har det med jeg har aldrig været 

sådan at nu er det bare hot hit det der, jeg har altid været bagud med det der hot hit, for hot hit 

matcher ikke altid 184 høj eller what ever, et eller andet mærke som hedder hot hit som sådan, jeg 

valgte altid det der klassiske og tidløse minus hvis du skulle være ekstravagant eller du skulle være i 

en branche hvor du skulle være meget anderledes eller fuldstændig, jeg har aldrig haft modet for at 

gøre det så jeg holdt fast i low profile, klassisk, og tidløs. 

Ja men så tror jeg vi skal gå videre til den sidste omgang her, og der vil jeg have du vælger det 

luksusbrand du har mindst lyst til at fortælle om,… det du synes mindst om 

Nu har jeg li’som skrevet en lille smule på hver jeg har købt lidt her og der det betyder ikke måske 

en af dem er helt tilfældig jeg synes mindst, men det er jo helt klart ….snakker vi mængder eller 

snakker vi noget andet? 

Nej jeg tænker bare mindst, ikke så godt kan lide, mindre kan lide end de andre? 

Hold da op, ja der findes ikke noget jeg mindre kan lide  

Stik mig bare et brand… der siger dig mindre?  

Ja ok det kan vi måske, ja f.eks. det der Notify, det er faktisk nogen af de fedeste jeans jeg 

nogensinde har købt, men jeg kender faktisk primært deres jeans ikke deres kollektion. Du kan godt 

se de siger mig ikke ret meget som brand, men de jeans jeg har købt fra Notify hmmmm. 

Så lad mig høre lidt om historien bag det brandkøb.  

Det ved jeg ved faktisk ikke ret meget om historien. 

Jeg mener, da du købte dem 

Jeg kan ikke rigtig huske jeg købte dem første gang Notify, jeg skal faktisk huske det for jeg blev 

bare forelsket i de der jeans og så købte jeg et par stykker mere, åh ja ja ja ja det kan jeg godt huske 

Trendsales, der var, det var ikke på grund af Notify jeans’ne, det kendte jeg jo ikke på det tidspunkt, 

men der var et eller andet med en pige på Trendsales, jeg har skrevet frem og tilbage i forbindelse 

med et eller andet, jeg kan ikke huske hvad det var af tøj, og så aftalte vi at jeg skulle mødes med 

hende og prøve, og det var faktisk noget med bukser at gøre, for jeg spørger altid Trendsales ” Hvor 

lange er de” og så skrev hun tilbage at de faktisk var meget meget lange, og så skrev vi lidt frem og 

tilbage og hun var også en meget høj pige, og så aftalte vi at vi skulle mødes, hun bor nemlig i byen, 
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og det viser sig på det tidspunkt, for nogle år siden at vi var fuldstændig samme størrelse, hun var 

en lille smule højere end mig, men absolut den samme størrelse, vi var fuldstændig som søstre, en 

meget sød pige, og så introducerede hun mig til Notify, hun havde noget til salg, og jeg købte, og de 

første Notify jeg købte, som jeg købte faktisk to par, jeg fandt dem hos hende og fandt på 

Trendsales magen til, det kan være du skal overtage dem far mig du er bedre til lavtaljede end mig.. 

nåh, så begyndte jeg at følge med det lidt her og der, så fandt jeg et par på Trendsales, måske jeg 

købte et par i den butik som jeg kender, fordi der er to mærker den ene hedder Notify og den anden 

hedder Superfine og de er begge to umh (lækre), også med lange ben til os ik’, så jeg fandt ud af at 

de der Notify faktisk laver lange bukser noget med 90 fra skridtet og ned, så de passer perfekt til os 

og bare sidder som en drøm, jeg fandt ud af det på den måde, og så begyndte jeg selvfølgelig, de 

butikker som solgte Notify den forsvandt på det danske marked, jeg tror ikke de blev etableret, det 

irriterer mig lidt faktisk i den grad, at købe dem på nettet som nyt. Superfine kan du få, men Notify 

kan du ikke få så mange steder, der lå ellers en fed butik som Ryberg og alt det der. Så fandt jeg ud 

af i Italien, sjovt nok alt det der vi snakker, undtagen Sonia Rykiel, men hun laver jo eller ikke 

bukser… men både Notify og Superfine er italienske mærker, og sjovt nok at de laver de der lange 

bukser vi kan bruge dem, det forbinder du ikke med italienske mærker det går man altså, så jeg har i 

en tid ledt efter dem der laver de der lange bukser... Italiensk mærke, jeg ved ikke ret meget andet 

end de er selvfølgelig dyre sådan nogle jeans de koster 2000 – 2500 ja det, Stella Mcchartney laver 

også sådan nogle jeans med lange ben og sådan noget, så jeg har bare brugt, alle de der super fede 

jeans de er alle sammen genbrugt ny, kun de første fra Birgitte de var lidt brugt. Men alle de andre 

jeg fandt på Notify også Stella Mccartney de er faktisk fuldstændig nye. Købte som SH på 

Trendsales, så de italienske mærker de er i min verden jeans.  

(1:26:49) ja, men kan du så fortælle mig hvad det brand Notify sådan udtrykke med det kendskab 

du nu har.  

De sidder bare som en drøm. Du får simpelt sådan en dejlig krop. Du ved jeans er meget med 

image, alle skal bare have det rigtige par jeans, du kan gå ind og prøve 100 par uden at købe noget 

fordi de ikke sidder som de skal, og jeg fandt bare ud af at Notify sidder præcis på mig. De slanker 

din bagende så den sidder hmm og de er lange, det betyder enorm meget for mig med vores lange 

ben, så på den måde, jeg skal bare lade være med at købe de der med lav talje fordi jeg har jeg er 

ikke god til lav talje fordi, jeg er ikke skabt til det, min facon passer ikke til det.  

(1:27:39) Ja men, du nævner det her med at man får en pæn krop af det og der er noget image. Prøv 

at fortælle lidt mere om det hvorfor det er det, det udtrykker. 

Når jeg siger pæn krop, så er det faktisk pasform vi snakker om, det er en pasform som både er 

smart og den sidder bare som den skal. Ja du kan finde i MOSS, InTown-jeans som sidder 

fantastisk, og er hverken med lav talje, men hold kæft hvor er de kedelige at kigge på. Og 

selvfølgelig, dyre jeans, de der luksus jeans de er lavet i en super fed tykkelse og farve til forskel fra 

den billige.  

Godt så har vi snakket om hvad det udtrykker, så vil jeg stille det næste spørgsmål som er. Prøv at 

fortælle om hvordan brandet har beriget dig.  
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Hvad? 

Hvordan brandet har beriget dit liv.  

Det har ikke beriget noget som helst, det har gjort mig fattigere (griner) 

Har det ikke beriget dig med noget andet så? 

Som vi snakkede om før så er det ren luft. Puh hvor har jeg svært ved at svare på det spørgsmål 

fordi hvordan har brandet beriget mig som ikke lyder fuldstændig åndssvagt.  

Så spørger jeg dig om noget andet, hvordan er det at have Notify brandet i forhold til det andet par 

jeans du snakker om nede fra MOSS 

Ah, der er stor forskel, rigtig stor forskel. 

Ja hvordan har det så beriget i forhold til det andet brand  

Det er nogle fede jeans, fede jeans høre desværre luksusbrands som sådan, for det er stadigvæk 

designer, de store designere der designer de jeans, og de gør dem automatisk federe, som vi 

snakkede om absolut super fed pasform og super fed kvalitet på de jeans, du føler dig bare en lille 

smule mere sexy og en lille smule mere lækker end når du bare køber sådan et par fra MOSS’ lange 

bukser. Det berige mig på den måde at du føler dig lidt mere lækker. Ja det synes jeg faktisk det gør 

helt sikkert  

Så skal jeg høre, har du haft en ekstraordinær oplevelse med Notify jeans? 

Hold op med det der ekstraordinær oplevelse (grin). Nej ikke andet end Philip synes de er super 

fede når jeg har dem på. Jeg ved ikke hvor meget ekstraordinært der er i det, nej det er det ikke. 

Nej, så vil jeg gå hen til det næste spørgsmål. Som du også snakker lidt om synes han de ser super 

fedt ud. Har du fået nogen andre reaktioner? 

Det har jeg faktisk, det var faktisk på den måde at folk simpelthen ikke lade være med at 

kommentere ”nej hvor er de fede de jeans”, det er sådan det er, de er jo ligeglade med om de hedder 

Notify, eller noget andet, de kan bare se at de er super fede, og så kan de også se at de er lidt 

anderledes end de andre forstået på den måde at jeg har købt nogle af Notify og de der Superfine, 

faktisk de der… og det er der ikke ret mange der kan med de der bukser, men når de sidder så godt 

på dig, uha det er nogen fede jeans ikke fordi de selv går med dem, de gør dem måske ikke noget 

godt fordi du ikke er høj og slank og hvad ved jeg så det jo, men jeg har altid været vild med de der 

halvfjerseragtige bukser, og det kan du sagtens finde i de der gode designer mærker jeans, så de 

sidder i top, og så har jeg altid fået nogen kommentarer, h…k… hvor de sidder godt på dig, eller ih 

hvor er de bare super fede at se det. Det er sådan. Men jeg tror det også et eller andet sted virkelig 

noget der sidder i dit eget hoved at du satser på at det er lige de bukser som gør noget for jeg har det 

faktisk, hende der, der har den der SH luxury forretning, hun har godt nok nogle fede mærker som 

folk kommer med. (1:32:58) Hun køber bukser i H&M f. eks. hun er fuldstændig ligeglad med om 
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bukserne skal være det ene eller det andet, som regel har hun et eller andet hun sætter til, så 

kommer der noget sort her og der. Jeg tænker, okay, hvor kan de bukser være! når du kan købe, det 

kommer bare. Der er hun totalt ligeglad. Der er tasker, hun gå fuldstændig amok, men bukserne fra 

den ene eller den anden.  Så det er jo lige som forskelligt, jeg er jo meget buksepige som sådan, så 

for mig, bukserne betyder meget, de skal sidde rigtigt  

(1:33:37)Hvad gør det så ved dig at folk reagerer meget positivt og lægger mærke til det at de 

sidder flot selv om de ikke kender brandet? 

Jo altså, så siger du fedt, så har du ramt den rigtige (griner). Jeg tror det der med jeans man tænker 

faktisk sådan at når man siger sådan, nej hold da op de er nogle gode nogen, de sidder godt. 

Også fordi, nu tænker jeg på det her med der er mange der går rundt i jeans, så det er sjælden du 

høre nogen sige h…k… fede jeans du har på. 

Præcis, det er nemlig det, og det er virkelig det med jeans at de er totalt regulærere efterhånden. 

Faktisk i de sidst mange mange år. Jeans er ikke bare…, da jeg var lille så sagde min far hele tiden 

han var imod jeg skulle gå med jeans, og også min mor, det var fuldstændig i hendes verden 

arbejdstøj og har brugt i regntøj, så han kunne slet ikke forstå man kunne føle sig lækker, og hvad er 

det for noget kvinder skulle ikke bruge sådan noget tøj til. Så tog det lidt tid for at forklare det er 

totalt…, jeg tror kvinder går rigtig meget op i det, jeg snakker ikke om de kvinder som går op i 

sådan nogle sager når de køber jeans, jeg gør det jo stadigvæk selv, jeg kan ikke få nok af jeans. 

Nå, men så kan du fortælle mig lidt om det her med hvad forskel er der mellem de kvinder som går 

op i de her ting og peger på de her luksusbrand frem for folk der ligesom ikke går op i det på 

samme måde, hvad er forskellen på deres værdier? (1:35:34) 

Jeg tror at de først og fremmest det kun er mænd der gør en forskel som sådan, det er ikke sådan 

mænds generelt, det er jo helt sikkert, har du mulighed for det har du råd til det har du købt 

luksusvarer, det er jo ikke kun til kvinder, om det drejer sig om det er tøj eller det er fjernsyn, 

telefon eller hvad det er, du vil selvfølgelig købe det bedst tøj du forbinder med det, det er 

selvfølgelig noget med hvor meget man har råd til det og så noget, så tror jeg specielt når vi snakker 

om tøj, ---hvad der er din interesse -- er du en type der vil redde alt og alle (miljø venlig) får du 

besked på at gå med det ene eller det andet, for dig tøj vil det kun være du skal ikke være naked. 

Hvad tror du så er forskellen på dem der køber Notify fra nyt og jer der køber det genbrugt?  

Men jeg vil nok sige at –ja- hvordan vil det være med jeans, jeg tror lige med sådan et mærke som 

Notify det vil virkelig betyde noget om det er noget af de sidst du køber.  

Okay, når du siger det sidste du køber er det så det sidste nye?  

Det sidste nye som sådan fordi de der er så meget med jeans som pigerne forbinder med noget 

totalt, ikke image fordi det er Notify der gør dem, men look, et bestemt look, og jeans’ne skal se 

sådan ud nu, og det jo sikkert klarere, faktisk har de ikke ret mange muligheder mere for at købe 

f.eks. Notify som genbrugt mere, når der ligger en forretning som jeg har købt sådan en Superfine, 
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ikke så meget jeansagtig noget mellem gamacher, jeg går ikke med gamacher, men de der totalt 

stramme bukser som man godt kan forbinde med et par gamacher eller noget fra Superfine, og den 

var så helt ny og ubrugt i sådan en luksus SH butik på Østerbrogade. De jo, sådan en vare, jeg tror 

ikke det gør nogen forskel om du køber dem for 2500 eller du giver noget andet i en sådan 

genbrugsbutik. 

Nej det er den samme værdier (1:38:32) 

Det tror jeg når du skal betale for sådan noget der, specielt butik så tror jeg det har de samme 

værdier. Og så er der folk som er imod det er…, de vil kun have det nye… 

Hvorfor tror du de har det sådan ar de kun vil købe det nyt 

Jeg ved det ikke, jeg tror det er noget med, jeg tror den her verden den tilhører mere til de unge 

piger, eller unge kvinder, ikke piger men kvinder. For det er faktisk ok at købe det sådan en gang 

imellem, ikke for de primært ikke kan gøre, så det i virkelig, it’s a crazy World, Isabel Marant, det 

er et super fedt mærke, hold da op så har de lavet nogle jakker som er så meget i top, fuldstændig 

blevet solgt over det hele. Så er de lige pludselig udsolgt, tror du så ikke det er fedt at finde sådan 

en i en genbrugsbutik på en eller anden måde den er halvt ned du betyder at have den jakke hvis du 

er lige som typen for det, og det er også sådan det fungerer, det er også mere business efterhånden 

for de der butikker. Jeg kan også se hvad der foregår på Trendsales, det er fuldstændig vanvittigt 

hvad folk køber f.eks. der.       

Det leder faktisk hen. Jeg tror vi stopper med det her Notify, og så går i gang med de første sådan 

lidt mere generelle spørgsmål og det er hvis du vil beskrive din oplevelse af det genbrugte 

luksusbrand frem for et nyt luksusbrand (1:40:22)altså for dig, hvad er forskellen er der nogen 

forskel? 

Der er ikke nogen forskel for mig, det er samme vare, fuldstændig samme vare f.eks. hvis det er det 

der brand du ved, så oplevelsen tror jeg ikke der er nogen forskel på, med mindre du går op i de 

ting, at du gerne vil købe det sidste nye, som er totalt irrelevant i min sag som sådan, ikke totalt, 

men det betyder ikke så meget falder jeg for de selv synes de ikke ved det […] Så er det jo 

fuldstændig ligegyldig om det er for 5 år siden eller det er ny.  Hvis jeg forbinder det med at det er 

mig eller jeg forbinder det at jeg godt kan lide det men kan på […] så går jeg ikke op 

Men du siger at oplevelsen er den samme, prøv at beskrive det, prøv at forklare det 

Altså når du køber det for kvalitetens skyld, så er oplevelsen den samme , hvis jeg gør det for den 

skyld som jeg gør det primært, så tror jeg nok oplevelsen er den samme  

Jamen så skal jeg høre dig, det er faktiske det næste spørgsmål, du kan beskrive din handling på 

genbrugsmarkedet med hensyn til din vidensindsamling og vidensdeling.  Dvs. du kan starte med at 

fortælle mig lidt om din vidensindsamling, altså når du samler viden ind omkring de her 

luksusbrands, hvordan foregår det? 

Om jeg har knowledge about it.  Med hensyn til viden om?? 
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 Med hensyn til luksusbrand, al den viden du nu samler ind omkring luksusbrands 

Om jeg kan bruge dem til noget eller hvordan?? 

Næh, hvordan samler du viden ind  

Åhh 

Hvordan finder du frem til dem? (1:42:36) 

Jo mere jeg går op i de ting, jo mere du bliver sulten for at finde ud af nogen sager, dvs. er du 

bevidst om du vil have nogle fede jeans så går du bare f.eks igennem de muligheder som du kender 

som har mulighed for at præsentere for dig noget nyt eller noget gammelt nyt eller hvad det er. Som 

sagt kendte jeg ikke noget før Armani butikken absolut intet, så det var mere en genbrugsmulighed, 

så fandt jeg ud af ” hold da op det der er noget for mig, det sidder godt og ?. Så går du ligesom 

videre med sagen ok, hvor kan jeg så finde Notify i Danmark, så går du på nettet selvfølgelig, så 

finder du hvem der forhandler Notify, så går du til fysiske butikker, så kigger du på hvad det koster 

og der kommer af informationer og osv. så samler du mere viden om det, it’s reliable or not forstået 

på den måde om det er altid du kan lide den eller om det bare måske helt tilfældigt eller ikke bare 

hvordan og hvorledes. Så samler du med alt andet på den måde mere viden, da jeg altså for mange 

år siden eller da jeg mit første mærke, Diane Fürstenberger om hendes kjole der var jeg jo totalt 

solgt til det der, hun har jo lavet en formue på det der slåom-effekten som sådan,  

Altså slå om kjolen(1:44:15)    

Da går du bare simpelthen ind igen, ok så siger du her lidt Diane Fürstenberger, så går du på nettet, 

så ser du al mulig, årsag, hvordan du kan få dem og hvad det betyder og hvordan de laves og er det 

altid sådan de laves, stille og rolig du samler mere viden  

Så du bruger nettet meget og går i butikker og gør alle de her ting, det lyder som om du bruger 

rigtig rigtig meget tid på det 

Ja det ved jeg godt, det lyder sådan, men det er faktisk ikke så meget tid jeg bruger. 

Fortæl mig nu, du må jo bruge noget tid i hvert fald på det, du kunne jo også vælge bare at tage en 

chance og købe tøjet, hvorfor er det vigtigt for dig at undersøge de her ting, læse lidt om dem og 

prøve tingene før du køber?  (1:45:08) 

Hvis du tænker på en fysisk butik ik’ som er ikke SH, der bruger du ikke ret meget tid, der går du 

bare ind, køber den og går ud. Der er nogen andre der søger den butik der synes måske[…] skal 

bruge tid på det. Der går du ind og siger jeg skal bare have nogle hvide bukser så kommer alt hvad 

der er af hvide bukser i den butik af forskellige mærker, du hopper i dem alle sammen og du siger, 

de der duer ikke og de der de sidder godt. Så har du fået at vide hov det er det mærke Armani, 

Notify, In-Town does’nt matter, det der fungere godt for mig, Gør du så det begynder du at samle, 

så begynder du at følge kollektionen, okay, nu ved jeg den sidder godt på mig, jeg holder mig lige 

fast i det mærke, umiddelbart en pasform som fungerer for dig, eller et design der fungerer for dig, 
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for selv om det lyder som om de gør de følger lidt i hvad der foregår med nyt i butikker og så noget, 

Det er sådan noget du bruger i de almindelige fysiske butikker, er du hele tide bare i 

genbrugsbutikker som sådan, de der luksusgenbrugsbutikker der er det noget andet  

Fortæl mig lidt om det  

I luksusgenbrugsbutikker, der er det som regel, du går efter nogle bestemte mærker, som du ved du 

går efter dem, for du kan ikke bare forvente du kan komme i en genbrugsbutik og ved en ting om 

det og forvente at de vare der bliver præsenteret for dig, sådan fungere det ikke, du blander bare 

igennem denne butik og så kan du bare se, den kender jeg fordi så’n og så’n. Fedt, så rammer du et 

eller andet som du er helt vild med den måske, hov hvad er det, om så du aldrig har hørt om Notify 

f.eks, så prøver du det, nej hvor sidder de bare, hold da op så skal vi lige se samme (1:47:12) så 

begynde du lige undersøge det igen, for den kant brugsviden videre om du kan få i den i 

almindelige butikker for det er klart butik hænger der kun et par ikke i din størrelse og du vil gerne 

have 5 par af samme størrelse og selvfølgelig, og du vil gerne undersøge hvor du kan få dem, og det 

tager jo ikke mere end en halv time før du sidder på nettet og måske hurtigt finder ud af om det 

overhovedet kan fås i Danmark eller det er sådan du skaffer viden hvis det interesserer dig, og det 

interesserer mig meget fordi selvfølgelig hvis jeg har fundet ud af at Notify sidder perfekt, men så 

vil mit næste par jeans også være dem. Det er sådan det fungerer 

Ja men så vil jeg høre, nu sagde du det her med at du gik ind i en genbrugsbutik og når du var på 

nettet så søgte du meget ofte efter et specifikt brand, kan du ikke fortælle mig lidt om hvordan 

foregår det, hvordan bruger du de her brands når du søger? (1:48:23) 

Hvordan søger du på dem eller hvad? 

Forklar mig lidt mere om at du går efter noget specifikt? 

Du gør det fordi, lad os nu sige, det her er jo bare nogle meget små eksempler, der er jo lidt mere 

bredt. Det er ligesom Missoni, dem ved vi jo, Missoni, jeg har mange, mange! Alt er relativt jeg har 

måske 3-4 stykker, tørklæder, det ved jeg bare lige meget hvad, jeg er bare helt vil med dem, det vil 

så sige du går efter dem, det vil sige du følger hvad der foregår med dem, om så du vælger at trykke 

på en knap med Trendsales hvor der står Missoni og så kommer der alt hvad der sælges på Missoni 

på en side, så ved du på det tidspunkt sælges der det og det og det, og der har du en god erfaring, du 

kender ikke varen, du sidder faktisk på nettet på Trendsales fra en eller anden person der sælger 

noget, men hvad er din erfaring, du har god erfaring med tørklæder, det kan ikke gå galt, og hvad 

har du ellers erfaring med, kjolerne sidder lidt i top, eller det er måske lidt svært med de størrelser, 

der er du lidt mere forsigtig, men ved du at de sidder i top, der er ikke bare andet end at handle 

prisen, hvis de passer til, om de er meget brugt eller lidt brugte, det er sådan det fungerer. Og sådan 

vil det også fungere med alt det andet når du går specifikt efter dem. Du har jo haft erfaring med et 

eller andet som du været så glad af en eller anden grund, ih det ville ikke være så dårligt hvis du 

gentager succesen, så du går efter den på en måde du går i en butik, i en genbrugsbutik (luksus) dem 

er der ikke så mange af i Danmark i København, men de der er, så bladrer du hurtigt, og så spotter 

du noget fra din yngling Sonia Rykiel, ok nu går du ligesom efter nogle sager som siger dig noget. 



 251 

Så vil jeg gerne høre lidt mere om, hvordan ville du have det med at købe nogle luksusbrand som du 

ikke havde hørt om før?      

Ingen problem, så længe jeg er overbevist om at det er noget godt, ikke for mig, det har jeg slet ikke 

noget problem med, fordi jeg køber det fordi jeg synes det er noget fedt, så er det fuldstændig lige 

meget med hvad det hedder.  

Du kan godt finde på at søge efter ’random’ bukser eller jeans eller så se hvad det er?  

Sagtens, og så kan jeg godt finde på at undersøge hvilken pasform det har og hvordan og hvorledes, 

og så finder jeg hurtigt ud af det er dem jeg gerne vil have dette er dem der er luksus. Det fungere 

bare sådan for mig. 

Så vil jeg gerne høre lidt om det du videreformidler til andre mennesker, snakker du om, diskuterer 

du med andre, eller anbefaler du nogle af de her luksusbrands. (1:51:37) 

Nu spørger du den forkerte person med hensyn til det der interesserer mig, jeg kan sælge hvad som 

helst 

Men nu er det jo ikke brands du skal sælge på dit arbejde.  

Nej, nej, nej, det har jeg så gjort, men det har jeg så gjort i mange år, jeg blander jo tingene i mit 

hoved 

Så fortæl mig lidt om det? 

Alle har jo deres egen teknik hvordan du sælger, hvordan du overbeviser hvordan de skal købe den 

og den og den, jeg har aldrig haft problemer med at overbevise kunder om de skal købe den fordi 

det er så lækkert  

Men hvorfor gør du det, men hvorfor anbefaler du de her luksusbrands til folk? 

Fordi jeg selv tror på dem, fordi jeg selv er glad for dem, så synes jeg selvfølgelig at det er bedre at 

gå med Armani end at gå med In-Town bukser f.eks. Jeg tror selv på det, jeg selv ved det er nogle 

fede sager, så derfor har jeg jo ikke noget problem med at sige til folk hel ærligt, men samtidig du 

selvfølgelig totalt klar over at du sælger du anbefaler eller hvad du gør der hvor der er lidt interesse, 

jeg kunne aldrig drømme om at sige til folk hvad de skal gøre hvad de ikke skal gøre. Det er noget 

du får løn for det og så lyder det over det hele som i det virkelig professionelle ’liar’. 

Men du får ikke løn for det her?  

Men, jeg synes bare det er nogle fede ting de laver, og når jeg synes det er nogle fede ting de laver 

så kan jeg ikke sige andet end køb de her ting. Det er jo ikke, når jeg selv synes at Notify er så fed, 

så kan jeg i det mindste sige prøv det. Det kan godt være det ikke fungerer for dig, men gør det det 

så synes jeg du skulle fuldstændig go for it girl ik’ og det er virkelig sådan og så er det også en 

meget nem ’escape’ på den måde fordi der er nogen super kreative kvinder som vi har, de kan være 

så dygtig til at kombinere billigt med dyrt, luksus med almindelige varer og de ligner en million. 
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Det er jo en kunst som man bare skal virkelig, det er noget man kan eller ikke kan, jeg har aldrig 

været til det så jeg har bare valgt den anden vej, så bare den dyre luksus fungerer for dig at du 

behøver ikke at arbejde, eller den anden vej, det koster, du bliver ruineret altså det gør du. 

Diskuterer du nogen gange brands med andre inde på Trendsales og så noget  

Jeg gør det faktisk ikke selv, men jeg hører, læser faktisk folk diskuterer det meget, og de diskuterer 

sådan nogle ting som, Missoni er jo ikke kendt for det og det f.eks. eller Sonia Rykiel er meget svær 

at til at få størrelserne ud, når du siger medium, eller hvad der vil svare til det danske, for folk har 

forskellig erfaring, og det er det de prøver at finde ud af, det mere end det kommer til at passe til 

dem og sådan noget.  

Læser du nogle gange de diskussioner? 

Ja, det gør jeg hvis jeg har interesse for et eller andet, for så bliver jeg nødt til at se det for så folk 

spørger hvad den mindste pris er, så læser du bar helt tilfældigvis hvad der følger, eller hvis der er 

andre der følger annoncen, hvis du samtidig har skrevet, kan du ikke svar mig længden på ærmer 

eller længden på ditten dutter dat, så læser du automatisk, så behøver du ikke at spørge, det er kun 

hvis du føler et eller andet. 

Men du deltager ikke? 

Nej ikke hvis det ikke interesserer mig. 

Men du kan godt finde på at skrive med i de diskussioner? 

Ikke i diskussioner, hvorfor diskussioner, hvad skal jeg diskutere, du kan godt skrive og stille 

spørgsmål 

Ok det gør du! 

Ja ja som er relevant som du gerne vil høre f.eks, ja det kan være hvad som helst. 

Med størrelse? 

Præcis med størrelse og mange ting du ved, der gør jeg. 

Ja men ved du hvad så tror jeg vi smutter til sidste spørgsmål som er et lidt mere personligt 

spørgsmål, og det er at du bare fortæller lidt om dig selv, hvem er du og hvad er vigtigt at vide om 

dig 

(Griner) Er det relevant nu eller er det relevant med hensyn til hvad? 

Ja, bare fortæl lidt om hvad du synes der er vigtigt at vide om dig selv? 

At jeg skal fortælle om hvad du synes der er vigtigt at vide om mig? Ingenting 

Nå, så kan du starte med dit navn i hvert fald 
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Ja ja Mila 

Fortæl lidt om at du arbejder i butik. Fortæl mig lidt om dine jobs.  

Mine jobs som sælger, altså, jeg får et kick af det 

Får lidt hvad? 

Får lidt kick af det  

Men det er faktisk noget lorte job det ved vi jo alle sammen, men der er en lille sælger der bor i mig 

det er der jo, det har der altid været, men hvad skal jeg fortælle… 

Har du været sælger altid 

Jeg startede for, da jeg blev færdig med gymnasiet, der fik jeg sådan, der har jeg besluttet mig jeg 

ikke skulle videre på universitetet, det var sådan en dum beslutning, men på det tidspunkt, jeg gider 

simpelthen ikke videre efter gymnasium, jeg var den eneste i min hele familie der ikke har gjort det, 

alle sammen jurister, alt muligt du ved og så, - så tog jeg sådan en… 

Salgsassistent? 

Nej, nej lige sådan en ganske kort uddannelse som pædagog  fra 0-6 

Ah, børnehavepædagog! 

Ja, jeg ved ikke hvorfor jeg satsede på det kunne være mig, hold da op… Med børn det siger folk 

noget for at undgå risikoen for et forkert sted, sagde jeg nej. Min far har altid haft noget med, et 

talent for, hvad er det det hedder, forretningshalløj, og … min eks. mand nu, vi var kun kærester på 

det tidspunkt det var meget længe inden jeg har mødt ham, han er en guldsmed, han er en maler, 

Painter, hvad hedder det på dansk maler? Det lyder så forkert når man maler er hus, hvad hedder 

det? 

Kunstner? 

Kunstner, jaja  

Han laver malerier? 

Ja ja kunstmaler, han fandt ud af han ikke kunne leve af det, og fordi han er mega talentfuld, han 

har hurtigt orienteret sig, han er blevet super, super, dygtig guldsmed, han designede sine egne 

smykker, og alt muligt, og der var jo bare, man har jo ikke en mulighed for at gå noget videre med 

det, det interesserede ikke ham det der med at sælge og sådan noget , der fandt jeg så ud af det , der 

kommer jeg hurtigt ind i billedet fordi jeg ingen forstand på den kunst, hvordan man laver det, men 

der kunne jeg bare sælge alt , ja og så begyndte vi så at vi havde vores egen lille sted hvor han og 

også en anden mand , som også havde noget med guldsmed at gøre , de ligesom designede de 

smykker , allerede der  var det meget med  design at gøre , alle de der mennesker der de er jo helt 

og du er sælger  
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Det er det jeg sidder og tænker på nu, kunstverden og design, hvordan hænger det sammen med det 

her luksusbrand? 

Det kan godt være det hænger måske også på en måde godt sammen, det tror jeg, det ville jeg ikke 

sige, men det gør de jo fordi i mens vi var sammen der var jo kun sådan nogen mennesker, så kom 

vi jo til Danmark helt fint du ved, han havde jo fået to gange medaljer fra dronningen Margrethe, 

han var så dygtig som designer og sådan noget, så jeg har jo faktisk brugt rigtig mange år at være 

med nogle mennesker som har været kunstnere, og jeg er ikke en skid kunstner selv, det er jeg jo 

ikke, men til gengæld er jeg jo god til sådan at nyde andres kunst og finde ud af om det er godt eller 

ej og sådan, men jeg er jo ikke, selv kan jeg ikke producere kunst, så fandt jeg bare stille og roligt 

ud af det, at jeg faktisk var ret god til at sælge, men grunden til at jeg end i butik i Danmark, det er 

simpelthen fordi når du kommer som udlænding her i Danmark og har ikke det med universitetet i 

bagagen som sådan så er der ikke ret megen anden job du kan få (2.01:50). 

Det er svært selv om man har en uddannelse.  

Lige præcis, det fordi, ved du hvad, der bruger du en teknik og what ever, du finder ud af det mere 

og mere frem til jeg er jo meget ekstovert som sådan og har ikke problem med at have kontakt til 

nogen, med folk, og det hjælper selvfølgelig lidt, da fandt jeg ud af at det gør jeg så bare, det så 

noget helt andet, jeg er blevet træt af branchen fordi, det er virkelig noget lorte branche, det er sådan 

en business cirkel, det drejer sig kun om de der penge, og har du penge går det godt, og har du ikke 

så er det fuldstændig forfærdelig, det så noget helt andet men udgangspunktet er jo om du kan sælge 

den er vare eller ej og det, jeg tror jeg har det lidt ligesom min far. 

Men det her med at du har omgåedes folk som laver kunst og du, du godt kunne se om det var noget 

der var kvalitet eller ej, er det noget du har bragt videre til dit liv med hensyn til tøj og 

luksusbrands  

Jeg ved det ikke om jeg kan definere det sådan jeg var ikke, jeg har ikke tænkt over det om det har 

nogen betydning i mit liv, kommer det derfra eller ej, det er ikke til at sige, for der er sket så meget 

gennem årene så, man ka’, ja det kan godt være der er noget der, men da jeg var stadigvæk, min 

eksmand som var kunstneren, han var faktisk lige glad med, og det er typisk for kunstnere, han 

kunne godt, selvfølgelig betyder det noget, der var han faktisk der siger ham ikke noget, Philip 

f.eks. som har ingenting kunst i sig selv. 

Er det din søn?  

Min kæreste, eks-programør meget mere tør end den anden, han er musiker osv. han spiller musik 

som hobby og sådan noget, med det han har noget fra sin mor, der er han fuldstændig bevidst om at 

jeg slet ikke skal bruge penge på billigt tøj men jeg er imod den mængde jeg køber men han vil 

absolut forstå hvis jeg kommer en med lækkert i stedet for ti. Der ved han, at der er noget her. Så 

det er jo lidt forskelligt måske hvordan og hvorledes. Men jeg tror også at branchen har lidt sport 

[…] så tør jeg ikke sige hvordan det havde udviklet sig for mig, men når man har som sagt denne 

input hele tiden, og når du har solgt alle de her varer så er du hooked. Jeg tør ikke sige hvis jeg ikke 
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havde været i branchen om jeg havde været hooked på den måde. Og så kan jeg slet ikke fortælle 

dig hvordan jeg har været det  

Hvor længe har du så været hooked på det her med genbrug og købe genbrugsluksus? 

Det der med genbrug er jo relativt nyt, det er de sidste 5-6 år, for i gamle dage, i hvert fald i 

København, det var det jo ikke det her, Trendsales f.eks. jo der var Blå avis, men det er jo ikke der 

du køber dit tøj. 

Men du har alligevel gjort det de sidst 6 år? 

Ja det har jeg, det kan jeg godt love dig det har jeg,  

Så det er siden det mere eller mindre er blevet til, kommet op og stå, ja nu tænker jeg lige så snart 

Trendsale begynder at blive lidt større så har du… 

Nåh du mener det der med Trendsales, det var faktisk helt tilfældigt, det var jo (tænker) der har 

li’som også været før i fysiske butikker.  

Og der gik du også? 

Ja, de der fysiske butikker de er jo stadig sådan, du køber bare nogen bestemte brands, og det er det 

der tager tid altså, hvis du også f. eks. skal sælge dine egne vare eller ting på det der (2:06:27). Du 

risikerer at 90 % af det du sender får et nej, de vil ikke de der brands, de sidder ikke, du synes selv 

måske de er lækre, det er de også, men de er i hvert fald […] aktuel og sendt, Armani f.eks. er ikke 

det der brands du skal ind og […] i de der  genbrugsbutikker fordi de er not trendy på den måde 

som nogen af de andre der lige har været der. Det lige som skifter lidt, du kan stadig finde det på 

Trendsales fordi det er ligesom alle kan være der på, men de butikker de har det der, vi tager vare 

fra der og der og de mærker, fordi de ved at de er aktuelle, fordi de ved at det er det kvinder går 

efter og det de sælger. Den anden der skal du lige som finde den rigtige for at gøre det, så lige 

pludselig bliver det kompliceret, jo så er det også igen helt tilfældigt at nogen af mine veninder har 

sådanne butikker det er virkelig. 

Det er der du er blevet introduceret?  

Ja, og så nu du har sådan et like take-it-for-granted, du tænker ikke over det, det er noget faktisk du 

har eller du kender dem, men Trendsales er sådan blevet et boom på det sidste, der fandt jeg ud af 

det jeg kunne finde superlækre varer, og der kan du prutte om prisen, det kan du altså ikke så meget 

i de der fysiske butikker, men går du på Trendsales kan du godt, og så har de faktisk nogle super 

fede vare for no money, et par jeans fra Notify fra 300, ved du hvad det kan du altså ikke købe, 

fuldstændig ubrugt og du kan gensælge dem for 7-8000, men det kan du jo ikke alligevel, ja så 

bliver de nødt til at gå lidt ned på et eller andet tidspunkt hvis de ikke vælger at beholde dem for sig 

selv, men der har jeg også været pæn heldig et par gange, så bliver du også lidt hooked på det. 
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Men jeg må jo sige at efter jeg har hørt hvad folk har sagt om genbrugsmarkedet og luksusbrand so 

bliver jeg jo helt nysgerrig til at lære noget til det, men jeg tror vi kan stoppe her faktisk fordi vi har 

mere eller mindre nået det vi skal.  

Fantastisk 

 

 


