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Abstract	
	
One	 of	 marketing’s	 main	 concerns	 has	 always	 been	 to	 understand	 consumer	 behavior,	

including	 the	 consumer	 decision	 journey,	 in	 order	 to	 provide	 products	 and	 marketing	

activities	 that	 fit	 the	consumer.	However,	 the	technological	development	has	resulted	 in	the	

introduction	of	social	media,	which	have	changed	marketing’s	conditions.	The	objective	of	this	

thesis	 has	 been	 to	 study	 the	 relation	 between	marketing,	 consumer	 decision	 journeys	 and	

social	media,	which	I	believe	is	currently	an	unsearched	combination.	Thus,	the	main	purpose	

of	 this	 study	was	 to	 identify	 social	media’s	 impact	 on	 consumer	 decision	 journeys	 and	 the	

consequences	for	the	marketing	field.		

The	 thesis	uses	 running	shoes	as	a	 case,	as	 I	 acknowledge	 that	 consumer	decision	 journeys	

differ	 from	 low	 to	 high	 involvement	 product,	 which	 makes	 it	 difficult	 to	 study	 consumer	

behavior	 as	 an	 overall	 phenomenon.	 Thus,	 the	 thesis	 will	 analyze	 the	 decision	 journey	 of	

consumers	who	have	 bought	 running	 shoes	 as	well	 as	 the	marketing	 activities	 of	Nike	 and	

adidas.	 The	 companies	 have	 been	 selected	 due	 to	 they	 large	 base	 of	 followers	 and	 their	

marketing	 activities	 on	 social	 media.	 	 The	 study	 analyzes	 marketing	 theories	 related	 to	

consumer	decision	journeys	in	order	to	distinguish	between	classical	marketing’s	assumption	

and	practices	and	what	is	possible	on	social	media.	Additionally,	the	theories	included	in	this	

research	are	the	foundation	of	knowledge	about	consumer	decision	journeys,	marketing	and	

social	media,	which	I	need	in	order	to	perform	the	semi-structured	interviews	and	netnografic	

study,	which	I	also	apply	in	my	research.		

The	study	concludes	 that	 the	main	difference	between	classical	marketing	assumptions	and	

social	 media	 marketing	 are	 the	 possibilities	 of	 dialogue,	 relationship	 and	 mutual	

understanding.	 It	 also	 reveals	 that	 social	 media	 have	 an	 influence	 on	 consumer	 decision	

journeys.	 Social	 Media	 is	 not	 dictating	 the	 final	 choice	 but	 is	 important	 when	 it	 comes	 to	

consumer	preferences	prior	 to	 the	 final	 choice.	Moreover,	Social	Media	was	 important	after	

the	purchase,	as	every	respondent	had	shared	their	purchase	of	running	shoes	on	Instagram.	

It	 was	 also	 identified	 that	 the	 decision	 journeys	 can	 be	 divided	 into	 several	 steps,	 where	

marketing	activities	have	different	purposes,	which	is	much	alike	the	cognitive	psychology’s	

theories	about	consumer	decision	journeys.	Next,	the	company	activities	where	analyzed	and	
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the	result	was	 that	 they	did	not	embrace	 the	communication	 forms	made	possible	by	social	

media,	 as	 their	 communication	 was	 characterized	 as	 classical	 advertising.	 However,	 the	

consumers	 revealed	 they	 sought	 relationship	 and	 dialogue.	 Furthermore,	 the	 results	

discovered	a	need	of	credibility	and	trustworthiness,	which	was	a	challenge	on	social	media,	

as	the	respondents	identified	brand	communication	as	lacking	credibility.	The	result	indicated	

that	content	 from	actual	persons	and	brand	ambassadors	were	of	higher	 interest	and	could	

overcome	 the	 barrier	 of	 lack	 of	 credibility.	 All	 in	 all,	 this	 thesis’	 results	 showed	 that	 social	

media	 has	 an	 impact	 on	 consumer	 decision	 journey	 and	 that	 consumers	 embrace	 the	

possibilities	of	relationship	and	dialogue	as	a	result	of	social	media.	However,	the	companies	

have,	according	to	the	results,	room	for	improvement,	which	they	could	overcome	by	making	

use	 of	 people	 and	 context	 related	 content,	which	 also	 helps	 them	 overcome	 social	media’s	

challenge:	trustworthiness.		

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	



	 5	

1.	Introduktion	
	
Marketing	har	i	mange	år	beskæftiget	sig	med	forbrugerbeslutningsprocesser	med	det	formål	

at	præge	forbrugeren	i	en	retning,	der	skulle	resultere	i,	at	forbrugerne	netop	udfyldte	deres	

behov	med	virksomhedens	produkt	og	ikke	konkurrentens	(De	Pelsmacker	et	al.,	2013,	s.	73).		

Det	 forholder	 sig	 således,	 at	 en	 af	 de	 første	 marketingmodeller	 for	

forbrugerbeslutningsprocesser,	 også	 kaldet	 effekthierarkimodeller,	 så	 dagens	 lys	 i	 1898.	 St.	

Elmo	 Lewis	 fremsatte	 da	 en	 hierarkisk	 ramme	 som	 et	 teoretisk	 fundament	 for	 sælgere.	

Formålet	 var,	 at	 de	 kunne	 skabe	 opmærksomhed	 omkring	 deres	 produkt,	 bevare	

forbrugernes	 interesse,	skabe	et	særligt	behov	for	netop	det	produkt	 for	til	sidst	at	opnå	en	

handling,	dermed	selve	købet.	Denne	model	gik	under	navnet	AIDA	(Barry,	1987,	s.	252).		

	

Det	 kan	 siges,	 at	 de	 betingelser	 for	 marketings	 påvirkning	 af	 forbrugernes	

beslutningsprocesser,	dermed	den	måde	hvorpå	markedsfører	forsøger	at	levere	sit	budskab	

om	f.eks.	købet	af	et	produkt,	har	ændret	sig.	I	mange	år	var	en	af	betingelserne	for	levering	af	

budskabet	 det	 trykte	medie,	 senere	 kom	 f.eks.	 fjernsynet,	 og	 senest	 internettet	 og	 dermed	

også	sociale	medier.	Sociale	medier	er	et	fænomen	i	konstant	forandring,	hvis	popularitet	er	

steget	i	hastige	skridt.	For	11	år	siden	så	Facebook	dagens	lys,	og	i	dag	har	67%	af	Danmarks	

befolkning	en	profil	på	et	socialt	medie	(Danmarks	Statistik,	2014).	Fjernsynet	var	50	år	om	at	

opnå	 50	millioner	 brugere,	 hvorimod	Twitter	 var	 to	 år	 om	 at	 opnå	 samme	 antal	 (Qualman	

2010).		

	

Men	 det	 er	 ikke	 kun	 hastigheden,	 der	 har	 fanget	 min	 interesse.	 Sociale	 medier	 er	 afgjort	

vokset	frem	for	privatpersoner,	men	det	har	også	ændret	mulighederne	for	fagpersoner	inden	

for	 marketing.	 Sociale	 medier,	 brugen	 deraf	 og	 de	 teknologiske	 muligheder	 udvikler	 sig	 i	

sådan	en	 fart,	at	det	også	er	svært	som	markedsfører,	at	danne	sig	et	præcist	overblik	over	

hvad	 mediet	 kan	 tilbyde	 i	 et	 marketingperspektiv.	 Er	 mediet	 blot	 en	 ny	 avis,	 hvor	

markedsfører	kan	sprede	sit	budskab	 i	en	afsender-til-modtager	 lukket	model,	eller	har	det	

åbnet	op	for	processen	og	ændret	de	vilkår,	en	markedsfører	opererer	under?		

	

Denne	afhandlings	fokus	er	blevet	til	i	lyset	af,	at	marketingen	i	mange	år	har	søgt	at	lukke	og	

simplificere	en	ellers	meget	kompleks	proces,	om	hvordan	vi	mennesker	træffer	beslutninger	
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f.eks.	i	form	af	effekthierarkimodeller.	TV’et,	avisen	og	Out	of	Home1	medierne	har	muliggjort,	

at	markedsførere	har	kunnet	operere	 i	dette	 lukkede	system	ved	at	overføre	et	budskab	fra	

sig	 selv	 (virksomheden),	 til	 modtager	 (forbrugeren),	 via	 kanalen	 (f.eks.	 TV’et).	 Det	

interessante	 ligger	 i,	 hvordan	 de	 sociale	 medier	 kan	 have	 ændret	 systemet.	 Nu	 kan	

modtageren	 af	 budskabet,	 i	 dette	 tilfælde	 forbrugeren,	 selv	 være	 afsender.	 Forbrugere	 kan	

interagere	med	hinanden	omkring	produkter	og	brands	uafhængig	af	brandet	selv,	og	det	i	en	

hast	og	et	omfang	der	kun	er	muliggjort	af	den	teknologiske	udvikling.	En	mulig	implikation	

for	virksomhederne	bliver	derfor,	at	de	har	mistet	en	del	af	kontrollen,	og	har	nu	at	gøre	med	

en	 kanal	 for	 kommunikation	 og	 engagement,	 hvor	 de	 ikke	 længere	 nødvendigvis	 kan	

kontrollere	hele	kommunikationsprocessen.		

1.1.	Problemstilling	

Da	 præmisserne	 for	 marketing	 har	 ændret	 sig,	 i	 kraft	 af	 de	 sociale	 mediers	 tilblivelse	 og	

markante	udbredelse,	er	det	 interessant	at	undersøge,	om	de	sociale	medier	har	rykket	ved	

marketingens	 klassiske	 opfattelse	 af	 forbrugeres	 beslutningsprocesser	 samt	 forbrugernes	

adfærd	og	undersøge	hvilke	implikationer	dette	har	for	markedsføringen.	

	

Svaret	 på	dette	 spørgsmål	 vil	 have	betydning	 for	marketingsfeltet	 i	 form	af	 et	 bidrag	 til	 en	

potentiel	forståelse	af	forbrugeres	beslutninger	i	den	digitale	tidsalder,	og	dermed	den	mulige	

påvirkning	heraf.	Som	nævnt	ovenfor	har	betingelserne	for	marketingen	ændret	sig,	hvorfor	

den	 viden	 feltet	 arbejder	 ud	 fra,	 ligeledes	 kan	 have	 ændret	 sig.	 Formålet	 med	 denne	

afhandling	 er	 dermed	 at	 undersøge	 forholdet	 mellem	 beslutningsprocesser,	 marketing	 og	

sociale	medier,	hvilket,	så	vidt	jeg	er	bekendt,	ikke	er	blevet	undersøgt	tidligere,	for	herefter	

at	udlede	vejledende	teorier	om	det	ukendte	fænomen.		

Der	er	derfor	et	muligt	problem	i,	at	marketingens	forståelse	af	forbrugeradfærd	bygger	på	en	

model	med	rødder	fra	1800	tallet,	da	betingelserne	som	forbrugere	står	overfor,	når	de	skal	

træffe	 beslutninger,	 har	 ændret	 sig.	 Det	 er	 netop	 ændringerne,	 der	 skyldes	 den	 digitale	

tidsalder,	 med	 sociale	 medier	 og	 øget	 mængde	 af	 tilgængelig	 information,	 at	 marketings	

antagelser	om	forbrugeradfærd	og	beslutningsprocesser	er	under	forandring.		

																																																								
1	Out	of	Home	medier	består	af	markedsføring	i	gadeomgivelserne,	markedsføring	på	og	i	offentlige	
transportmidler,	stationer	og	lufthavne	samt	markedsføring	via	billboards	(jcdecaux,	2015).		
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1.1.1	Problemformulering		

Med	 udgangspunkt	 i	 en	 analyse	 af	 marketings	 forståelse	 af	 forbrugeradfærd,	 samt	 dets	

metode	til	at	påvirke	forbrugeres	beslutningsprocesser,	vil	jeg	analysere	og	diskutere	sociale	

mediers	 påvirkning	 af	 forbrugerbeslutningsprocesser,	 samt	 den	 mulige	 påvirknings	

implikationer	for	marketing.	Dette	resulterer	i	følgende	problemformulering:		

	

Hvordan	påvirker	sociale	medier	forbrugerbeslutningsprocesser,	og	hvilke	implikationer	har	det	

for	markedsføring	til	forbrugerne?	

	

Det	er	således	min	ambition,	at	afhandlingen	vil	bidrage	til	en	viden	om	forbrugere	og	deres	

beslutninger	 i	den	digitale	 tidsalder,	 således	at	virksomheder,	herunder	markedsførere,	har	

brugbare	 indsigter	 om	 forbrugeradfærd	 inden	 for	 sociale	 medier.	 Dette	 resulterer	 i,	 at	

markedsførere	har	den	nødvendige	viden	om	forbrugerne,	således	at	disse	kan	påvirkes	bedst	

muligt.	Mere	præcist	vil	afhandlingen	være	et	bidrag	til	forståelsen	af,	hvilken	rolle	de	sociale	

medier	 spiller	 for	 forbrugeren	 i	 en	 beslutningsproces.	 Forholder	 det	 sig	 således,	 at	

forbrugeren	 gennemgår	 de	 samme	 trin	 i	 en	 beslutningsproces	 som	 hidtil	 antaget?	 Hvilken	

rolle	 spiller	 de	 sociale	 medier	 i	 sådan	 en	 proces,	 og	 hvad	 giver	 det	 markedsførere	 af	

muligheder?	 Undersøgelsens	 resultater	 skal	 være	 et	 bidrag	 til	 eksisterende	

marketinglitteratur	 vedrørende	 forbrugerbeslutningsprocesser.	 Den	 eksisterende	 litteratur	

tager	udgangspunkt	i	forbrugeren,	som	modtager	af	marketingtiltag,	men	dette	perspektiv	har	

behov	 for	 at	 blive	 suppleret,	 da	 de	 klassiske	 marketingmetoder	 nu	 skal	 tage	 højde	 for	

forbrugere,	 som	 agerer	 selvstændigt	 på	 de	 sociale	 medier.	 De	 har	 fået	 en	 stemme	 og	 er	

muligvis	blevet	en	aktiv	del	af	marketingkommunikationen,	og	dermed	en	del	af	det	at	påvirke	

de	selv	samme	forbrugere.			

	

Med	det	formål	at	svare	på	ovenstående	problemformulering	vil	jeg	i	opgaven	benytte	mig	af	

følgende	underspørgsmål:		

	

Hvilke	 antagelser	 og	 praksisser	 er	 dominerende	 i	 marketings	 forståelse	 af	

forbrugerbeslutningsprocesser?		
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Med	 antagelser	 og	 praksisser	 menes,	 hvilke	 teorier	 er	 dominerende	 i	 forhold	 til	

beslutningsprocesser	inden	for	marketinglitteraturen,	og	hvad	har	det	resulteret	i,	i	forhold	til	

praksis,	 når	 markedsførere	 søger	 at	 påvirke	 forbrugere	 i	 deres	 beslutningsprocesser.	 Som	

skrevet	 ovenfor	 er	 beslutningsprocesser	 et	 fænomen,	 der	 er	 blevet	 anskuet	 fra	 mange	

forskellige	felter.	Ved	at	identificere	den	gældende	forståelse	inden	for	marketinglitteraturen	

opnår	jeg	en	teoretisk	bagvedliggende	forståelse	for,	hvordan	marketing	opererer	i	forhold	til	

forbrugerbeslutningsprocesser.	 At	 ordet	 dominerende	 anvendes	 skyldes,	 at	 der,	 inden	 for	

marketinglitteraturen,	 ikke	 er	 fuldkommen	 konsensus	 om	 forståelsen	 af	

beslutningsprocesser,	hvorfor	de	mest	benyttede	teorier	vil	blive	præsenteret.		En	yderligere	

uddybning	findes	i	afsnittet	vedrørende	begrebsafklaring	samt	afgrænsning.		

	

Hvordan	påvirker	sociale	medier	marketings	vilkår,	herunder	dens	antagelser	og	praksisser?	

	

Med	 begrebet	 vilkår	menes	 det	 miljø,	 marketing	 udspiller	 sig	 i.	 	 Hvad	 er	 det	 for	 faktorer	

omkring	 en	 marketingsituation	 på	 de	 sociale	 medier,	 der	 har	 betydning	 for	 marketings	

påvirkning	af	beslutningsprocesser.	Forståelsen	af	marketings	vilkår	på	de	sociale	medier	vil	

bidrage	 til,	 hvordan	 det	 påvirker	 marketings	 tidligere	 teoretisk	 funderet	 antagelser	 og	

dermed	også	marketings	praksis	i	en	søgen	på	at	påvirke	forbrugere.		

Ved	at	undersøge	hvordan	 forbrugere	og	markedsførere	benytter	sig	af	de	sociale	medier	–	

heriblandt	 hvorledes	 virksomheder	 søger	 at	 påvirke	 forbrugerbeslutningsprocesser	 via	 de	

sociale	medier,	samt	hvorledes	forbrugere	opfatter	den	påvirkning,	bliver	resultatet	en	viden	

om	 hvorvidt	 de	 teorier,	 som	 marketingkommunikationen	 bygger	 på,	 fortsat	 er	 brugbare	 i	

forhold	til	den	digitale	tidsalder.	Er	dette	ikke	tilfældet,	vil	undersøgelsen	danne	grundlag	for	

en	diskussion	af	resultaternes	implikation	for	marketing	og	dets	påvirkning	af	forbrugere,	og	

dermed	 et	 bidrag	 til	 en	 mangel	 i	 litteraturen	 omhandlende	 beslutningsprocesser	 blandt	

autonome	forbrugeres	tilstedeværelse	på	de	sociale	medier.		

	

For	at	konkretisere	min	opgave,	har	jeg	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	en	bestemt	industri,	da	

der,	inden	for	marketingfeltet,	bliver	skelnet	mellem	høj-	og	lavinvolveringsprodukter.	Dette	

vil	sige,	at	beslutningsprocessen	kan	variere	fra	produkt	til	produkt	(Foxall	et	al.,	1994,	s.	27),	

hvorfor	 det	 kan	 antages,	 at	 der	 ikke	 findes	 en	 generel	 model	 for	

forbrugerbeslutningsprocesser.	 For	 at	 tage	 højde	 for	 teorien	 om	 forskellen	 på	 høj-	 og	
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lavinvolveringsprodukter	har	jeg	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	produktet	løbesko,	hvilket	kan	

kategoriseres	som	et	produkt,	der	har	en	høj	grad	af	involvering,	da	det	for	mange	mennesker	

gælder,	 at	 løbesko	 ikke	 er	 et	 køb,	 der	 foregår	 impulsivt,	 og	 at	mennesker	har	 løbestile,	 der	

kræver	 en	 bestemt	 sko,	 hvorfor	 der	 også	 ligger	 en	 vis	 grad	 af	 overvejelser	 bag2	(Lübecker,	

2015).	 	Valget	 af	 et	højinvolveringsprodukt	 er	 ligeledes	blevet	 truffet,	 da	det	 er	 et	produkt,	

hvor	forbrugeren	har	en	tendens	til	at	involvere	sig	med	produktet,	hvorfor	det	kan	antages,	

at	publiceringer,	meninger,	diskussioner	mm.	vil	være	at	 finde	på	de	sociale	medier,	som	er	

omdrejningspunktet	 i	 denne	 afhandling.	 Ligeledes	 er	det	 et	 produkt,	 hvor	de	 virksomheder	

der	producerer	løbeskoene,	markedsfører	deres	produkter,	og	er	aktive	på	de	sociale	medier	

(Facebook:	Nikerunning,	Facebook:	adidasrunning).	Valget	af	produktet	løbesko	medfører	at	

jeg	ligeledes	vil	benytte	mig	af	følgende	underspørgsmål:		

	

Hvilke	 implikationer	 har	 de	 sociale	 mediers	 påvirkning	 af	 marketings	 vilkår	 for	

markedsføringens	mulige	påvirkning	af		forbrugerens	beslutning	om	at	købe	løbesko?		

	

I	 opgavens	 teoretiske	 afsnit	 opnås	 en	 viden	 om	 det	 teoretiske	 fundament,	 som	 marketing	

opererer	 under.	 Gennem	 opgavens	 empiriske	 undersøgelse	 fås	 en	 viden	 om	 forbrugere	 og	

markedsføreres	ageren	på	de	sociale	medier,	og	dermed	en	forståelse	af	de	vilkår	marketing	

opererer	 under	 i	 lyset	 af	 den	 digitale	 tidsalder.	 Ved	 at	 kombinere	 den	 teoretiske	 viden	 om	

klassisk	 marketing	 med	 resultaterne	 af	 den	 undersøgte	 empiri,	 opnås	 en	 viden	 om	 både	

marketing	i	en	klassisk	forstand,	hvilket	vil	sige	de	gængse	teorier	og	praksisser,	en	viden	om	

forbrugerbeslutningsprocesser	 i	 den	 klassiske	 litteratur,	 samt	 på	 de	 sociale	 medier.	 Dette	

resulterer	 i	 en	 mulig	 diskussion	 af	 sociale	 mediers	 påvirkning	 af	 forbrugeres	

beslutningsprocesser	og	implikationen	for	nutidens	markedsføring.	

1.2.	Begrebsafklaring		

Denne	afhandlings	problemformulering,	og	dermed	 fokus,	 indeholder	 tre	centrale	begreber:	

forbrugerbeslutningsprocesser,	marketing	samt	sociale	medier.		

																																																								
2	For	nogle	mennesker	gælder	det,	at	køb	af		løbesko	ikke	kan	sættes	i	forbindelse	med	et	højinvolveringskøb.	I	
dette	speciale	sættes	der	fokus	på	de	personer,	der	overvejer	deres	køb	og	leder	efter	den	bedste	sko	for	netop	
deres	løbestil.		
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1.2.1.	Beslutningsprocesser	

Forskningen	 inden	 for	 forbrugerbeslutningsprocesser	 er	 mangfoldig	 og	 kan	 anskues	 fra	

mange	forskellige	perspektiver.	Her	tænkes	på	forskellige	perspektiver	inden	for	psykologien	

f.eks.	 den	 kognitive	 teori,	 Freuds	 psykodynamiske	 teorier,	 behaviorismens	 tanker	 om	

miljøpåvirkning	 mm.	 (Foxal	 et	 al.,	 1994,	 s.	 34).	 Det	 er	 ikke	 kun	 inden	 for	 psykologien,	 at	

beslutningsprocesser	er	blevet	studeret.	Det	har	også	været	omdrejningspunktet	 for	studier	

inden	for	mange	felter	såsom	økonomi,	litteratur,	sociologi	mm.	(Solomon	et	al.,	2006,	s.	24),	

hvorfor	 en	 begrebsafklaring	 er	 brugbar	 for	 opgavens	 klarhed.	 Indledningsvist	 defineres	

beslutningsprocesser,	for	afhandlingen,	som	værende	den	proces	en	forbruger	gennemgår,	fra	

et	behov	for	et	produkt	opstår	til	post-købet	eller	fravalg	af	produktet.	En	nærmere	definition	

og	 analyse	 af	 begrebet	 og	 dets	 anvendelighed	 behandles	 i	 afsnit	 4.1.	 om	

forbrugerbeslutningsprocesser.		

1.2.2.	Marketing		

Marketinglitteraturen	 har	 mange	 definitioner	 af	 begrebet	marketing.	 Philip	 Kotler	 (2009),	

professor	 i	 Marketing	 Management	 samt	 forfatter	 af	 utallige	 bøger	 og	 artikler	 inden	 for	

marketing	(The	Economist,	2008),	nævner	bl.a.	at:		

	

”Marketing	is	the	process	of	meeting	needs	profitably”		

	

	”Marketing	management	is	the	art	and	science	of	choosing	target	markets	and	getting,	keeping	

and	increasing	customers	through	creating,	managing,	communicating	and	delivering	superior	

customer	value”.	

	

Patrick	De	Pelsmacker,	marketing	professor	på	Antwerp	Universitet,	giver	en	anden	definition	

(Pelsmacker	et	al.,	2013):	

	

”Marketing	is	the	process	of	planning	and	executing	the	conception	of	pricing,	promotion	and	

distribution	of	ideas,	goods	and	services	to	create	and	exchange	value,	and	satisfy	individual	and	

organizational	objectives”.	
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Som	 de	 tre	 definitioner	 angiver,	 omhandler	 marketing	 mange	 forskellige	 aktiviteter	 i	

virksomheden,	 og	 kan	 defineres	 meget	 bredt.	 Da	 afhandlingen	 beskæftiger	 sig	 med	

beslutningsprocesser,	 afgrænses	 begrebet	 til	 de	 marketingaktiviteter,	 der	 berører	

forbrugerbeslutningsprocesser.	 Det	 vil	 sige,	 at	 det	 defineres	 som	 de	 aktiviteter,	 hvor	 en	

virksomhed	søger	at	påvirke	en	 forbruger	 i	 form	af	en	kommunikativ	eksponering	 f.eks.	via		

en	reklame.	Søges	en	definition	af	begrebet	reklame	–	eller	advertising	på	engelsk,	findes	der	

en	uklarhed	blandt	 forskellige	 teoretikere	om	begrebets	betydning,	hvorfor	en	definition	er	

nødvendig.	Richard	og	Currans	(2002,	s.	74)	definition	af	begrebet	reklame	benyttes	i	denne	

afhandling:		

	

”Advertising	is	a	paid,	mediated	form	of	communication	from	an	identifiable	source,	designed	to	

persuade	the	receiver	to	take	some	action	now	or	in	the	near	future”.		

	

Definitionen	findes	anvendelig,	da	den	fokuserer	på,	at	markedsfører	søger,	via	en	reklame,	at	

påvirke	forbrugere	til	at	 foretage	en	handling.	Dvs.	at	skubbe	en	forbruger	frem	i	processen	

fra	ikke	at	foretage	en	handling	til	at	tage	en	beslutning	om	at	gøre	det,	hvilket	er	i	god	tråd	

med	 hele	 denne	 afhandlings	 omdrejningspunkt:	 forbrugerbeslutningsprocesser.	 Denne	

definition	forholder	sig	til,	at	det	er	medieret	kommunikation,	altså	en	kommunikativ	aktivitet	

gennem	 et	medie.	 Denne	 klarhed	 er	 relevant	 i	 forbindelse	med	 specialets	 fokus	 på	 sociale	

medier,	da	den	ikke	kun	tager	udgangspunkt	i	afsender-modtager	perspektivet,	men	også	det	

medie	kommunikationen	udfolder	sig	i,	som	for	denne	afhandling	er	de	sociale	medier.	Ifølge	

Richard	og	Currans	kan	begrebet	paid	i	definitionen	diskuteres,	da	der	kan	argumenteres	for,	

at	 markedsførere	 ikke	 nødvendigvis	 betaler	 for	 eksponeringer.	 Dette	 er	 specielt	 relevant	 i	

forhold	til	sociale	medier,	da	markedsførere	har	mulighed	for	at	kommunikere	budskaber	via	

online	sociale	platforme	uden	at	betale	for	det	(jf.	bilag	20	vedrørende	sociale	medier).	Derfor	

er	ordet	paid	blevet	udeladt	i	denne	afhandlings	definition	af	begrebet	og	er	som	følger:		

	

Reklamen	er	en	medieret	form	for	kommunikation,	fra	en	identificerbar	kilde,	designet	til	at	

overtale	modtager	til	at	foretage	en	form	for	handling,	nu	eller	i	den	nære	fremtid	
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Den	ovenfor	nævnte	definition	af	marketing	og	reklame,	med	fokus	på	at	påvirke	forbrugere,	

medfører,	at	det	også	er	den	del	af	marketinglitteraturen,	som	denne	afhandling	vil	beskæftige	

sig	med.		

1.2.3.	Sociale	Medier		

Et	 tredje	 centralt	 begreb	 for	 afhandlingen	 er	 sociale	medier.	 Der	 findes	mange	 definitioner	

samt	 forsøg	 på	 en	 afklaring	 af,	 hvad	 begrebet	 dækker	 over.	 Dette	 kan	 være	 specielt	

udfordrende,	 da	 sociale	medier	 er	 i	 konstant	 udvikling,	 hvorfor	 det	 er	 vanskeligt	 at	 tage	 et	

øjebliksbillede	 og	 dermed	 definere	 begrebet.	 	 Ifølge	 Jones	 &	 Ryan	 (2012,	 s.	 152)	 defineres	

sociale	medier	som	følger:		

	

”Social	media	is	the	umbrella	term	for	web-based	software	and	service	that	allow	users	to	come	

together	online	and	exchange,	discuss,	communicate	and	participate	in	any	form	of	social	

interaction”		

	

Hovedfokus	her	er,	at	de	sociale	medier	er	en	internetbaseret	facilitator	af	social	interaktion.	

Definitionen	 tager	 ikke	 højde	 for,	 hvem	 brugerne	 er,	 dog	 adskiller	 mediet	 sig	 fra	 andre	

medier,	da	alle	har	mulighed	for	at	deltage	i	kommunikationen,	hvorimod	et	medie	som	TV’et	

ofte	er	kommunikation	med	virksomheder	eller	organisationer	som	afsendere.	Der	er	tale	om,	

at	mediet	 i	høj	grad	er	brugergenereret,	altså	at	det	er	brugerne	af	mediet,	der	er	med	til	at	

skabe	 mediets	 indhold	 (Faulds	 og	 Mangold,	 2009,	 s.	 1).	 Brugergenereret	 kan	 defineres	

således:		

	

”…	where	citizens	can	publish	their	own	comments,	photos,	videos,	and	more	online”	samt	”…	in	

this	new	media	culture	the	public	is	no	longer	a	passive	consumer	of	media,	but	an	active	

participant	in	the	creation	of	the	media	landscape”	(Faulds	og	Mangold,	2009,	s.	1).		

	

Med	afsæt	i	ovenstående	definerer	denne	afhandling	sociale	medier,	som	værende	en	online	

tjeneste	 der	 faciliterer	 det	 at	 publicere	 indhold	 samt	 social	 interaktion	 blandt	 både	 private	

brugere	og	organisationer.	Det	er	derfor	et	 sted,	hvor	kommunikation	udfolder	 sig,	og	hvor	

marketing	 dermed	 også	 udfolder	 sig.	 Der	 tages	 derfor	 højde	 for,	 at	 sociale	 medier	 er	 en	

platform	og	dermed	facilitator	af	 indhold	og	samtaler	(social	 interaktion).	For	dette	speciale	



	 13	

gælder	det,	at	hovedfokus	er	på	de	sociale	medier	som	arena	for	kommunikation,	og	hvordan	

denne	arena	påvirker	forbrugeres	adfærd	og	dermed	markedsføringen	til	forbrugeren.		

1.3.	Afgrænsning		

Som	ovenfor	nævnt	skelnes	der	ofte	mellem	lav-	og	højinvolveringsprodukter	i	undersøgelsen	

af	 forbrugerbeslutningsprocesser	 (De	 Pelsmacker	 et	 al.,	 2013,	 s.	 73).	 For	 denne	 afhandling	

gælder	 det,	 at	 jeg	 beskæftiger	 mig	 med	 beslutningsprocessen	 ved	 køb	 af	 løbesko,	 hvilket	

antages	 at	 indebære	 vis	 grad	 af	 involvering.	 Det	 undersøgte	 er	 altså	 sociale	 mediers	

påvirkning	 af	 beslutningsprocesser	 ved	 højinvolveringsprodukter	 med	 løbesko	 som	

eksemplificering.	 Dermed	 vil	 teorier	 om	 lavinvolveringsprodukter	 og	 beslutningsprocesser	

ikke	blive	behandlet	i	denne	afhandling.		

	

Som	 ovenstående	 begrebsafklaring	 angiver,	 beskæftiger	 jeg	 mig	 med	 den	 del	 af	

marketinglitteraturen,	 der	 omhandler	 beslutningsprocesser	 og	 påvirkningen	 deraf.	 Dermed	

anerkender	jeg,	at	marketing	omfatter	mere	end	blot	den	enkelte	del.	Dog	vil	dette	ikke	blive	

behandlet	i	denne	afhandling.		

	

I	Danmark	er	mange	 forskellige	 sociale	medier	 tilgængelige.	 For	denne	afhandling	vil	 fokus	

være	på	Facebook	samt	Instagram.	Dette	skyldes,	at	Facebook	og	Instagram	er	de	to	største	

sociale	medier	 i	 Danmark,	 både	 i	 forhold	 til	 antal	 brugere	 samt	 brugte	 annoncekroner	 fra	

markedsføreres	 side,	 hvorfor	det	 har	 en	 vis	 relevans	 i	 forhold	 til	markedsføring.	 For	begge	

medier	 gælder	 det,	 at	 både	 forbrugere	 og	 virksomheder	 er	 til	 stede	 (Danmarks	 Statistik,	

2014).		

2.	Videnskabsteoretisk	tilgang		

I	dette	afsnit	vil	jeg	definere	afhandlingens	undersøgelse,	i	forhold	til	de	videnskabsteoretiske	

paradigmer	 afhandlingen	 bygger	 på,	 da	 jeg	 anerkender,	 at	 det	 har	 betydning	 for	 dens	

undersøgelse	og	dermed	dens	resultater	(Nygaard,	2005,	s.	11).	Jeg	vil	ikke	gå	i	dybden	med	

de	 forskellige	 videnskabelig	 tilgange	 men	 derimod	 redegøre	 for	 denne	 afhandlings	

videnskabelige	 perspektiv,	 således	 at	 det	 er	 muligt	 at	 forholde	 sig	 til	 den	 viden,	 der	

produceres.	Et	paradigme	udgøres	af	ontologien,	epistemologien	og	metodologien	(Guba,	1990,	

s.	 18),	 hvorfor	 mit	 videnskabsteoretiske	 perspektiv	 har	 sit	 afsæt	 i	 disse	 begreber.	 Først	
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skelnes	 mellem	 denne	 afhandlings	 ontologi	 og	 epistemologi.	 I	 efterfølgende	 afsnit	 vil	 jeg	

ligeledes	redegøre	for	metodologien.		

	

Ontologi	er	læren	om	det	værende	(Langergaard	et	al.,	2011,	s.	75).	Dermed	er	ontologien	for	

denne	 afhandling,	 de	 antagelser	 jeg,	 som	 undersøger,	 har	 til	 verdenen.	 Epistemologien	 er	

videnskabelig	viden,	og	beskæftiger	sig	med	betingelserne	for	den	menneskelige	erkendelse,	

herunder	 grænserne	 for	menneskelig	 viden	og	 erkendelse	 (Langergaard	 et	 al.,	 2011,	 s.	 76).		

For	denne	afhandling	udgør	epistemologien	min	opfattelse	af,	hvordan	viden	er	mulig.	Det	er	

med	udgangspunkt	i	en	skelnen	mellem	disse	to	begreber,	at	jeg	skriver	denne	afhandling	ud	

fra	 en	 både	 socialkonstruktivistisk	 og	 hermeneutisk	 tilgang.	Ontologien	 for	 afhandlingen	 er	

socialkonstruktivistisk,	og	betyder	dermed,	at	afhandlingen	er	opbygget	ud	fra	en	forestilling	

om,	at	verdenen	og	dens	kommunikation	er	en	social	konstruktion	(Langegaard	et	al.,	2011,	s.	

105).	 I	 forhold	 til	 spørgsmålet	 om	 hvordan	 viden	 opnås	 i	 afhandlingen,	 er	 opfattelsen	

hermeneutisk	og	dermed	også	epistemologien	for	afhandlingen.	For	hermeneutikken	gælder	

det,	at	viden	bliver	skabt	i	en	cirkulær	proces,	hvor	undersøgers	forståelse	er	delvis	eksplicit,	

og	 det	 erkendes,	 at	 sandheden	 er	 foranderlig	 (Langegaard	 et	 al.,	 2011,	 s.	 126).	 For	

videndannelsen	i	denne	afhandling	betyder	det,	at	jeg	som	undersøger	gennemgår	en	cirkulær	

proces,	 da	den	viden	 jeg	 tilegner	mig	 i	 processen	 for	 tilblivelsen	 af	 afhandlingen,	 vil	ændre	

min	 forforståelse	 og	 forståelse	 af	 mit	 problemfelt.	 Fordi	 min	 forståelse	 af	 samt	 viden	 om	

emnet	er	 i	konstant	 forandring,	 i	 takt	med	at	problemfeltet	undersøges,	samt	at	 jeg	 tilegner	

mig	ny	viden,	kan	processen	kaldes	cirkulær.			

	

At	 opgaven	 har	 sit	 videnskabsteoretiske	 ståsted	 i	 henholdsvis	 socialkonstruktivismen	 som	

ontologi	samt	hermeneutikken	som	epistemologi,	er	afgørende	på	følgende	måder;		

2.1.	Socialkonstruktivismen	

Socialkonstruktivismen	 redegør	 for,	 at	 handlinger	 altid	 vil	 være	 kontekstafhængige,	 og	 at	

social	 interaktion	 kræves,	 for	 at	 handlingerne	 kan	 eksistere	 (Nygaard,	 2005).	 For	

afhandlingen	 betyder	 det,	 at	 den	 viden	 jeg	 opnår	 ved	 at	 undersøge	 en	 gruppe	 forbrugeres	

beslutningsproces	 på	 sociale	 medier,	 ikke	 nødvendigvis	 vil	 være	 den	 samme	 for	 en	 anden	

gruppe	 forbrugere,	 da	 denne	 er	 kontekstafhængig.	 En	 gruppe	 forbrugere	 opererer	 ikke	

nødvendigvis	 i	 samme	kontekst	 som	en	 anden,	 hvorfor	 et	 andet	 resultat	 ville	 kunne	opnås.	
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Som	resultat	af	dette	anerkender	jeg,	at	den	viden	jeg	opnår,	som	følge	af	denne	afhandlings	

undersøgelse,	 ikke	 nødvendigvis	 vil	 føre	 til	 samme	 resultat,	 hvis	 en	 anden	 person	 foretog	

undersøgelsen.	Dermed	kan	resultaterne	og	undersøgelsen	variere	 fra	kontekst	 til	kontekst,	

da	den	viden	 jeg	producerer,	er	afhængig	af	den	kontekst,	 jeg	 som	undersøger	 lever	 i,	 samt	

den	 kontekst	de	undersøgte	 lever	 i.	 Altså	 er	mine	 resultater	 ikke	 en	 repræsentation	 af	 den	

faktiske	 virkelighed,	men	 herimod	 en	 konstruktion	 afhængig	 af	 de	 sociale	 omstændigheder	

jeg	 gebærder	 mig	 i,	 og	 dermed	 min	 omgang	 med	 data,	 metode	 mm.	 (Collin,	 2003,	 s.	 25).		

Denne	opfattelse	støtter	Nygaard,	og	udtrykker	det	således:		

	

”Vores	viden	om	den	sociale	virkelighed	er		en	social	konstruktion,	der	ikke	repræsenterer	den	

sociale	virkelighed	selv,	men	er	skabt	i	interaktion	og	forhandling	med	andre”	(Nygaard,	2005,	s.	

129)	

	

Med	 afsæt	 i	 ovenstående	 er	 min	 omgang	 med	 dette	 problemfelt,	 min	 fremgangsmåde	 og	

analyse	 af	 data,	 en	 konstruktion,	 der	 ikke	 repræsenterer	 virkeligheden	 selv.	 Den	 skabes	 i	

interaktionen	 mellem	 mig	 og	 problemfeltet.	 Dette	 gælder	 ligeledes	 afhandlingens	 syn	 på	

virksomhedens	 påvirkning	 af	 forbrugeres	 beslutningsprocesser.	 Her	 menes	 interaktionen	

mellem	 markedsfører	 og	 forbrugeren.	 Konteksten	 som	 interaktionen	 befinder	 sig	 i	 er	

afgørende	for	effekten	af	markedsføringen,	da	denne	er	kontekstafhængig.		

	

At	 opgavens	 ontologiske	 position	 beskrives	 som	 konstruktivistisk,	 hvor	 sociale	 egenskaber	

ses	 som	 et	 resultat	 af	 interaktioner	mellem	 individer,	 og	 ikke	 som	 fænomener	 der	 foregår	

uafhængigt	 af	 individernes	 konstruktion,	 medfører,	 at	 afhandlingens	 undersøgelse	 vil	

fokusere	 på	 deltagerne,	 deres	 ord	 og	 dermed	 deres	 konstruktion	 af	 virkeligheden.	 Dette	

betyder,	at	undersøgelserne	er	kvalitative	(Bryman	&	Bell,	2011,	s.	386).	Det	kvalitative	studie	

vil	blive	uddybet	i	afsnit	3.	vedrørende	metodologi,	metode	og	empiri,		

2.2.	Hermeneutikken		

Hermeneutikken	 bruges	 som	 led	 i	min	 opmærksomhed	 på	min	 forforståelses	 rolle	 i	 denne	

afhandling	 og	 en	 begrænsning	 af	 denne	 forforståelse	 indflydelse	 på	 afhandlingens	

undersøgelse.	Dog	erkendes	det,	at	min	forforståelses	indvirkning	på	det	undersøgte	ikke	kan	

undlades	til	fulde,	og	at	denne	er	afgørende	i	min	tilegnelse	af	ny	viden.	
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Det	forholder	sig	således,	at	min	forforståelse	er	afgørende	til	at	videreudvikle	den	viden,	der	

opnås	 i	denne	afhandlings	undersøgelser,	ved	at	 sammenkæde	den	nye	viden	sammen	med	

den	viden,	som	lå	forud	for	undersøgelsen.	Processen	for	sammenkædning	af	allerede	tilegnet	

viden	 samt	 ny	 viden	 er	 kontinuerlig,	 hvorfor	 videndannelsen	 i	 afhandlingen	 er	 i	 konstant	

udvikling.	 Jeg	 gør	 altså	 brug	 af	 den	 hermeneutiske	 cirkel,	 der	 ifølge	 Nygaard	 forholder	 sig	

således:		

	

”…	forstå	meningen	med	dele	ved	at	se	dem	i	sammenhæng	med	deres	helhed	–	og	kun	kan	forstå	

helheden	ud	fra	de	enkelte	dele,	der	skaber	denne.”	(Nygaard,	2005,	s.	75).	

	

Det	vil	sige,	at	min	forforståelse	har	en	betydning	for,	hvordan	jeg	forstår,	hvilket	resulterer	i,	

at	 den	 viden	der	 opnås,	 altid	 vil	 tage	 sit	 afsæt	 i	min	 forforståelse	 og	nuværende	 forståelse.	

Denne	 proces	 betegnes	 som	 horisontsammensmeltning	 (Gadamer,	 2007,	 s.	 281).	 Ifølge	

ovenstående	 erkendelse	 vil	 der	 derfor	 være	 en	 forskel	 på,	 hvordan	 individer	 forstår	 og	

fortolker,	hvilket	også	gælder	denne	afhandling	og	dens	resultater.	At	 jeg	er	opmærksom	på	

ovenstående,	 bidrager	 dog	 til,	 at	 jeg	 har	 fokus	 på	 min	 egen	 forforståelses	 påvirkning,	 og	

dermed	 søger	 jeg	 at	 begrænse	min	 subjektive	 indflydelse	 på	 denne	 afhandlings	 resultater.	

Ydermere	 forholder	 jeg	 mig	 til	 min	 egen	 påvirkning	 af	 afhandlingens	 undersøgelse	 og	

fortolkninger,	 ved	 løbende	 at	 reflektere	 over	 både	 metodiske	 valg	 samt	 fortolkninger	 af	

resultater.		

2.3.	Den	videnskabsteoretiske	tilgangs	indflydelse	på	opgavens	vidensdannelse			

Der	kan	argumenteres	for,	at	den	endegyldige	og	faktiske	viden	er	fuldkommen	objektiv.	For	

denne	afhandling	gælder	dog,	som	følge	af	den	socialkonstruktivistiske	videnskabsteoretiske	

tilgang,	at	denne	form	for	viden	ikke	er	mulig	i	sin	omgang	med	individer.	Med	afsæt	i	denne	

videnskabsteoretiske	 tilgang	 mener	 jeg,	 at	 de	 resultater	 der	 opnås	 i	 afhandlingen,	 ikke	

nødvendigvis	ville	være	de	samme,	hvis	undersøgelsen	skulle	 foretages	af	en	anden	person.	

Dermed	understreger	jeg,	at	den	viden	der	produceres	i	afhandlingen,	ikke	er	endegyldig,	da	

samfundet	og	individers	forståelse	af	den	verden	og	virkelighed	samfundet	opererer	i,	ikke	er	

den	faktiske	virkelighed	men	blot	en	konstruktion	deraf.		Dette	betyder,	at	denne	afhandlings	

resultater	 ikke	 kan	 generaliseres	 i	 statistisk	 og	 kvantitativ	 forstand.	 Dog	 arbejder	 jeg	med	

analytisk	generaliserbarhed,	som	ifølge	Kvale	(1998),	er	en	mulighed	i	de	kvalitative	studier,	
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hvor	 analyseresultaterne	 bliver	 ”vejledende”	 for,	 hvad	 der	 sker	 i	 andre	 tilsvarende	

situationer.	En	uddybning	af	 resultaternes	anvendelighed	og	specialets	vidensproduktion	er	

at	finde	i	nedenstående	afsnit	vedrørende	metodologi,	metode	og	empiri.		

3.	Metodologi,	Metode	og	Empiri		

3.1.	Metodologi		

Metodologi	kan	betegnes	som	læren	om	de	forskellige	fremgangsmåder,	jeg	som	undersøger	

kan	 benytte	 i	 forbindelse	 med	 min	 undersøgelse.	 Ligeledes	 omhandler	 metodologien	 de	

konsekvenser,	 mine	 valg	 af	 fremgangsmåde	 har	 for	 de	 resultater,	 jeg	 når	 frem	 til	 i	 denne	

afhandling	 (Andersen,	 2010,	 s.	 17).	 	 I	 et	 metodologisk	 perspektiv	 indebærer	

socialkonstruktivismen	og	hermeneutikken,	 at	 viden	 er	 kontekstafhængig.	 Ligeledes	 gælder	

det,	at	undersøgers	forforståelse	spiller	ind	i	forståelsen	af	et	givent	emne,	hvilket	resulterer	i	

en	 cirkulær	 proces,	 da	 der	 hele	 tiden	 føres	 ny	 viden	 ind	 i	 forforståelsen,	 i	 takt	 med	 at	

undersøgelsen	 skrider	 fremad.	 Det	 erkendes	 derfor,	 at	 en	 fuldkommen	 objektiv	

repræsentation	 af	 	 problemfeltet	 ikke	 er	mulig.	Med	dette	 in	mente	 anerkender	 jeg,	 at	min	

subjektivitet	spiller	ind,	og	er	nødvendig	for	at	nå	frem	til	et	resultat.	Alligevel	bør	jeg	stræbe	

efter,	at	mine	resultater	baseres	på	så	mange	kilder	(i	form	af	data,	forskere,	teorier,	metoder	

etc.)	som	muligt,	således	at	validiteten	styrkes	ved	at	kompensere	for	min	egen	subjektivitets	

indflydelse	 på	 afhandlingens	 undersøgelse	 samt	 resultater.	 Det	 er	 årsagen	 til,	 at	 denne	

afhandling	 benytter	 forskellige	 metoder,	 i	 form	 af	 kvalitative	 enkeltinterviews	 og	

netnografiske	 studier,	 i	 søgen	 på	 besvarelsen	 af	 problemformuleringen.	 Ligeledes	 vil	

eksisterende	 teorier	 benyttes	 som	 teoretisk	 forståelsesramme	 forud	 for	 afhandlingens	

undersøgelse.	 Derfor	 kan	 afhandlingens	 undersøgelsesdesign	 defineres	 som	 en	

metodetriangulering,	 hvor	 formået	 er,	 at	 data	 og	 undersøgelsesmetoderne	 skal	 supportere	

hinanden	uden	nødvendigvis	at	være	ens	(Andersen,	2010,	s.	164-65).			

3.2.	Metode		

Denne	 afhandling	 er	 delt	 op	 i	 fire	 dele,	 hvor	 første	 del	 er	 en	 teoretisk	 redegørelse	 af	

beslutningsprocesser,	marketings	påvirkning	af	beslutningsprocesser	samt	sociale	medier	og	

deres	marketingvilkår.	 Den	 teoretiske	 redegørelse	 benyttes	 til	 at	 få	 en	 viden	 og	 forståelse,	

som	 jeg	 vil	 benytte	 som	 afsæt	 for	 min	 undersøgelse.	 Forståelsen,	 som	 er	 udledt	 af	 de	
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eksisterende	teorier	vedrørende	marketing	og	beslutningsprocesser,	svarer	på	afhandlingens	

første	 to	 underspørgsmål.	 Teorierne	 om	 beslutningsprocesser	 vil	 ligeledes	 resultere	 i	 en	

model	 for	 beslutningsprocesser,	 der	 vil	 blive	 benyttet	 som	 undersøgelsesramme	 i	

interviewene.		

	

Anden	 del	 af	 afhandlingen	 er	 en	 præsentation	 af	 den	 indsamlede	 data.	 Dataen	 vil	 blive	

indhentet	 via	 empiriske	 undersøgelser,	 der	 består	 af	 kvalitative	 enkeltinterviews	 af	

forbrugere	samt	et	netnografisk	studie	af	marketing	og	 forbrugeraktiviteter	på	Facebook	og	

Instagram.		

	

Tredje	del	er	en	analyse,	der	foretages	med	afsæt	i	den	kvalificerede	teori,	der	fungerer	som	

forståelsesramme	 forud	 for	 undersøgelsen,	 data	 som	 er	 opsamlet	 via	 de	 kvalitative	

enkeltinterviews	samt	det	etnografiske	studie.		

Den	 fjerde	 og	 sidste	 del	 af	 afhandlingen	 er	 en	 diskussion	 af	 resultaternes	 betydning	 for	

marketing	 samt	 en	 kritisk	 refleksion	 over	 konklusionernes	 svagheder	 og	 implikationer	 for	

den	videre	forskning.	Afsnittet	afsluttes	med	en	konklusion,	hvor	jeg	svarer	på	dette	speciales	

problemformulering	og	underliggende	spørgsmål.		

	

Da	 afhandlingen	 benytter	 eksisterende	 teorier,	 der	 bl.a.	 bruges	 til	 at	 skabe	 en	 model	 for	

beslutningsprocesser,	 som	vil	 blive	 brugt	 i	 empiriindsamlingen,	 er	 der	 tale	 om	en	deduktiv	

metode,	 hvor	 eksisterende	 teorier	 om	 beslutningsprocesser,	 marketing	 og	 sociale	 medier	

benyttes	til	at	forstå	et	enkelt	hændelse	–	forbrugeres	køb	af	løbesko	(Andersen,	2010,	s.	35).	

Da	der	er	tale	om	en	empirisk	undersøgelse,	der	foregår	i	nutiden	inden	for	det	virkelige	livs	

rammer,	samtidig	med,	at	der	er	mulighed	for	at	benytte	flere	informationskilder	til	at	belyse	

fænomenet,	er	det,	ifølge	Robert	Yin	(2002),	et	casestudie.	Et	casestudie	er,	ifølge	Emil	Kruuse	

(2005),	 ofte	 baseret	 på	 kvalitative	 undersøgelser,	 hvilket	 også	 vil	 være	 tilfældet	 for	

afhandlingen,	 da	 dataindsamlingsmetoderne	 består	 af	 enkeltmandsinterviews	 samt	

netnografiske	studier.		Ud	over	dette	vil	jeg	ligeledes	gå	ad	opdagelsens	vej,	hvor	jeg,	via	min	

dataindsamling	og	analysen	heraf,	 vil	 søge	at	udlede	vejledende	 teorier	om	et	hidtil	ukendt	

fænomen.	 Målet	 her	 er	 at	 belyse	 sammenhængen	 mellem	 flere	 variabler:	 marketing,	

beslutningsprocesser	 og	 sociale	 medier,	 hvorfor	 der	 også	 er	 tale	 om	 det	 eksperimentelle	

studie	(Andersen,	2010,	s.	116).	Det	betyder,	at	afhandlingen	vil	benytte	sin	undersøgelse	til	
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at	udlede	nogle	konklusioner	om	fænomenet	beslutningsprocesser	på	sociale	medier	og	deres	

implikationer	for	marketing.	Dette	vil	sige,	at	der	ligeledes	er	tale	om	en	induktiv	metode.	Den	

induktive	metode	karakteriseres	ved,	at	forholdet	mellem	teori	og	undersøgelse	er,	at	teorien	

udledes	 af	 undersøgelsen,	 som	 beskrevet	 ovenfor	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011,	 s.	 386).	 	 Den	

induktive	metode	er	ofte	af	finde	inden	for	de	kvalitative	undersøgelser	(Bryman	&	Bell,	2011,	

s.	 386),	 	 som	 afhandlingens	 undersøgelser	 også	 er	 karakteriseret	 ved,	 hvilket	 vil	 blive	

beskrevet	i	afsnittene	nedenfor.		

3.2.1.	Validitet		

Validitet	kan	defineres	således:		

	

”You	are	observing,	indentifying,	or	”measuring”	what	you	say	you	are”	(Mason,	1996,	s.	24).		

	

Der	kan	dertil	tilføjes,	at	der	ofte	skelnes	mellem	intern	og	ekstern	validitet	(Bryman	&	Bell,	

2011,	 s.	 395).	Om	 intern	 validitet	 siger	 LeCompte	 og	Goetz	 (1982),	 at	 der	 skal	 være	 lighed	

mellem	 undersøgers	 observationer	 og	 de	 teoretiske	 ideer,	 vedkommende	 udvikler	 på	

baggrund	heraf.	 I	 forhold	 til	ekstern	validitet	referer	Le	Compte	og	Goetz,	 til	graden	hvorpå	

resultaterne	af	undersøgelsen	kan	generaliseres	ud	over	selve	undersøgelseskonteksten.		

Som	 beskrevet	 ovenfor	 gør	 afhandlingen	 brug	 af	 metodetriangulering	 for	 at	 anskue	

problemfeltet	 fra	 flere	 vinkler,	 der	 gerne	 skulle	 supportere	 hinanden,	 hvilket	 styrker	

undersøgelserne	 interne	validitet.	 Ifølge	Yin	(2013,	s.	45)	er	brugen	af	mulitple	sources	til	at	

belyse	et	problem,	og	dermed	triangulering,	en	metode	til	at	øge	validiteten.		

Den	 eksterne	 validitet	 er,	 ifølge	 Compte	 og	 Goetz	 (1982),	 en	 af	 udfordringerne	 ved	 den	

kvalitative	metode,	 da	 den	 tenderer	 til	 at	 benytte	 sig	 af	 casestudier,	 som	 belyser	 ét	 enkelt	

fænomen	 med	 få	 respondenter,	 hvilket	 udfordrer	 anvendeligheden	 af	 den	 viden,	 der	

produceres,	når	det	kommer	til	generaliseringer	ud	over	undersøgelseskonteksten.		

	

Da	afhandlingen	benytter	sig	af	otte	enkeltinterviews	samt	et	netnografisk	studie	i	forhold	til	

en	 bestemt	 case,	 kan	 den	 eksterne	 validitet	 af	 undersøgelsen	 kritiseres,	 da	 konklusioner	

drages	 på	 baggrund	 af	 relativt	 få	 tilfælde.	 En	 af	 mulighederne	 for	 at	 styrke	 den	 eksterne	

validitet	ville	være,	at	der	efterfølgende	blev	defineret	hypoteser	på	baggrund	af	de	opnåede	

resultater	 for	undersøgelsen	af	 løbesko	og	 forbrugeres	beslutningsprocesser,	 for	herefter	at	
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teste	 disse	 på	 andre	 produktmarkeder.	 Ligeledes	 er	 den	 eksterne	 validitet	 svækket	 ved,	 at	

ontologien	 for	 afhandlingen	 ses	 som	 socialkonstruktivistisk	 og	 dermed	 kontekst	 og	

relationsbestemt,	hvilket	medfører,	at	resultaterne	ligeledes	er	afhængige,	af	den	kontekst	de	

er	udfoldet	i	og	dermed	vanskelige	at	generalisere	udover	specialets	kontekst.		

3.2.2.	Reliabilitet	

Reliabiliet	kan	ifølge	Goetz	og	Le	Compte	(1982)	ligeledes	opdeles	i	intern	og	ekstern.	Ekstern	

reliabilitet	defineres	ved	graden	af,	hvorledes	et	studie	kan	repliceres.	Intern	reliabilitet	opnås	

ved,	 at	 flere	 undersøgere	 benyttes	 i	 undersøgelsen,	 således	 at	 der	 opstår	 flerstemmighed	 i,	

hvad	der	ses	og	høres.	

Ekstern	reliabilitet	er,	ifølge	LeCompte	og	Goetz,	svært	at	opnå	i	kvalitative	studier,	da	det	er	

umuligt	 at	 ”fryse”	 en	 social	 kontekst	 og	 de	 omstændigheder	 for	 en	 undersøgelse,	 som	 det	

kræves,	for	at	kunne	replicere	den.		

Dermed	anerkender	 jeg,	 at	afhandlingens	 interne	 reliabilitet	er	 svag,	da	undersøgelserne	er	

kontekstafhængige,	 både	 hvad	 angår	 min	 rolle	 som	 undersøger,	 samt	 den	 kontekst	

respondenterne	er	i	i	undersøgelsesøjeblikket		

	

Ifølge	Lincoln	og	Guba	(1985)	er	det	nødvendigt	at	specificere	termerne,	når	det	kommer	til	

kvaliteten	 af	 det	 kvalitative	 studie	 som	 et	 alternativt	 til	 validitet	 og	 reliabilitet.	 Her	 er	

troværdighed	og	omsættelighed	kriterier	for	den	kvalitative	validitet	og	reliabilitet.		

Troværdigheden	 kan,	 ifølge	 Lincoln	 og	 Guba,	 opnås	 ved	 at	 benytte	 sig	 af	

undersøgelsesmetoder,	 som	 er	 fagligt	 anerkendte.	 Dette	 opnår	 jeg	 ved	 at	 benytte	 Steinar	

Kvale	 og	 Svend	 Brinkmanns	 (2014)	 praksisser	 om	 det	 semistrukturerede	 interview.	 I	 det	

netnografiske	studie	opnår	jeg	dette	ved	at	benytte	Robert	V.	Kozinets	(2002)	metode	om	det	

at	bruge	netnografiske	studier	i	marketingsundersøgelser.		

Da	det	kvalitative	studie,	 ifølge	Lincoln	og	Guba	(1985,	s.	316),	består	af	undersøgelser	af	få	

respondenter,	 kan	 omsættelighed	 opnås,	 ved	 at	 producere	 hvad	Geertz	 (1973)	 kalder	 thick	

description.	 Dette	 betyder,	 at	 man	 som	 undersøger	 grundigt	 beskriver	 detaljerne	 ved	

undersøgelsen.	Guba	og	Lincoln	tilføjer,	at	den	grundige	beretning	giver	læsere	en	database,	

der	kan	benyttes	 til	 egne	bedømmelser	om	den	mulige	omsættelighed	 til	 andre	kontekster.	

For	 at	 øge	 omsætteligheden	 vil	 der	 som	 bilag	 6-13	 til	 afhandlingen	 være	 fuldstændige	

transskriberinger	af	 interviewene.	Ligeledes	vil	undersøgelsens	resultater	blive	præsenteret	
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for	respondenterne,	såfremt	disse	ønsker	det,	således	at	der	opnås	en	sammenhæng	mellem	

det	sagte	og	de	resultater,	jeg	udleder,	hvilket	også	højner	validiteten.		

	

Ved	 at	 lede	 opmærksomheden	 hen	 på	 min	 forforståelses	 indflydelse	 på	 undersøgelsen	 og	

dens	 resultater,	 på	 undersøgelsernes	 udførelse,	 samt	 ved	 at	 give	 en	 grundig	 beskrivelse	 af	

undersøgelsen	og	dens	resultater,	søger	jeg	at	øge	opgavens	validitet	og	reliablitet,	som	ellers	

kan	være	en	af	udfordringerne	ved	brugen	af	udelukkende	kvalitativ	metode.		

3.3.	Empiri		
	
I	 afhandlingen	vil	der	blive	behandlet	 tre	 former	 for	empiri	 (bilag	5).	Først	og	 fremmest	vil	

den	behandlede	teori	i	afsnit	4.	fungere	som	forståelsesgrundlag	for	den	videre	undersøgelse.	

Hernæst	 benyttes	 semistrukturerede	 interview	 af	 enkeltpersoner	 i	 henhold	 til	 at	 forstå	

forbrugerens	beslutningsprocesser	 i	 forhold	til	 løbesko	og	de	sociale	mediers	 indflydelse	på	

denne	proces,	samt	til	at	afdække	forbrugernes	brug	af	sociale	medier,	hvilket	bidrager	til	at	

forstå	vilkårene	 for	marketing.	Til	sidst	benyttes	et	netnografisk	studie	af	markedsførere	og	

forbrugeres	adfærd	på	Facebook	og	Instagram	med	relation	til	løbesko.		

3.3.1.	Teori	som	forståelsesgrundlag		
	
Denne	afhandlings	teoriafsnit	benyttes	bl.a.	som	forståelsesafsæt	forud	for	undersøgelsen,	

således	at	jeg	opnår	en	teoretisk	forståelse	for	marketing,	beslutningsprocesser,	samt	sociale	

medier,	for	herefter	at	være	i	stand	til	at	undersøge	felterne	samt	hvor	disse	synes	at	

overlappe.	Kvale	(1998,	s.	102)	udtaler	i	denne	sammenhæng:		

	

”En	af	definitionerne	på	videnskab	er	systematisk	produktion	af	ny	viden.	Hvis	den	eksisterende	

viden	om	undersøgelsesemnet	ikke	lægges	frem,	er	det	vanskeligt	både	for	forskeren	og	læseren	

at	finde	ud	af,	om	den	viden,	der	er	opnået	via	interviewene,	er	ny,	og	dermed	hvori	

undersøgelsens	videnskabelige	bidrag	består”.		

	

Dermed	er	der,	 ifølge	Kvale,	 behov	 for	 en	 teoretisk	 forståelse	 af	den	eksisterende	 litteratur	

vedrørende	det	undersøgte,	for	at	kunne	frembringe	ny	viden	ved	nye	undersøgelser.	Derfor	

er	 det	 gennem	 teorier	 om	 marketings	 forståelse	 af	 beslutningsprocesser,	 marketings	

påvirkning	 af	 beslutningsprocesser,	 samt	 hvordan	 marketing	 udfolder	 sig	 på	 de	 sociale	
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medier,	 at	 jeg	 analyserer	 mig	 frem	 til	 den	 nødvendige	 viden	 for	 at	 gå	 videre	 med	 denne	

afhandlings	 undersøgelse.	 Ydermere	 mener	 Kvale,	 at	 en	 undersøger,	 forudgående	 for	 det	

kvalitative	interview,	har	behov	for	viden	om	interviewemnet,	når	det	drejer	sig	om	kunsten	

at	stille	nye	spørgsmål	til	opfølgning	af	interviewpersonens	svar	(Kvale	og	Brinkmann,	2014,	

s.	91).	Da	jeg	benytter	mig	af	det	semistrukturerede	interview,	og	da	dette	er	karakteriseret	

ved,	 at	 der	 kan	 opstå	 situationer,	 hvor	 undersøger	 stiller	 spørgsmål,	 der	 går	 ud	 over	

interviewguiden	 (Brymann	og	Bell,	 2011,	 s.	 467),	 kan	 jeg	 som	undersøger	have	glæde	af	 at	

have	en	grundig	 forståelse	af	undersøgelsesemnet	 for	at	være	 i	stand	til	at	stille	uddybende	

spørgsmål.		

	

At	jeg	som	undersøger	udvikler	ny	viden,	på	baggrund	af	viden	jeg	løbende	tilegner	mig,		er	i	

overensstemmelse	 med	 afhandlingens	 hermeneutiske	 videnskabsteoretiske	 perspektiv	 jf.	

afsnit	2.2.	Her	er	processen	for	at	tilegne	sig	ny	viden	kontinuerlig	og	afhængig	af	undersøgers	

forforståelse,	 som	 er	 i	 konstant	 udvikling.	 Dermed	 er	 processen,	 at	 jeg	 først	 tilegner	 mig	

teoretisk	forståelse	for	marketing,	sociale	medier	og	beslutningsprocesser,	for	herefter	selv	at	

lave	undersøgelser,	der	skal	bidrager	til	yderligere	forståelse	af	emnet.		

3.3.2	Det	semistrukturerede	interview	

Det	 semistrukturerede	 interview	 af	 enkeltpersoner	 er	 karakteriseret	 ved,	 at	 jeg,	 som	

undersøger,	har	en	interviewguide,	der	består	en	liste	af	specifikke	emner,	som	undersøgelsen	

skal	dække.	Dog	er	der	plads	til,	at	den	interviewede	person	har	mulighed	for	at	svare,	som	

vedkommende	lyster.	Spørgsmål	som	ikke	fremgår	af	interviewguiden,	kan	benyttes,	men	det	

vil	være	sådan,	at	de	samme	spørgsmål	går	igen	fra	person	til	person	(Bryman	og	Bell,	2011,	s.	

467)	 Det	 semistrukturerede	 interview	 har	 sin	 fordel	 i,	 at	 undersøger	 kan	 stille	 udbydende	

spørgsmål,	hvis	respondentens	svar	er	særligt	interessante	eller	kræver	en	uddybning.	Ved	at	

benytte	 samme	 spørgsmålsrække	 fra	 person	 til	 person	 sikrer	 jeg	 dog,	 at	 det	 undersøgte	

forbliver	 det	 samme,	 hvilket	 hjælper	 mig	 til	 at	 opnå	 den	 tidligere	 omtalte	 analytiske	

generaliserbarhed,	hvor	 jeg,	 på	baggrund	af	 relativt	 få	undersøgelser,	 kan	drage	vejledende	

fortolkninger,	 om	 hvad	 der	 kunne	 ske	 i	 andre	 tilsvarende	 situationer	 (Kvale,	 1998).	 Ifølge	

Kvale	og	Brinkmann	(2014,	s.	153)	er	forskningsinterviewet	anvendeligt,	når	det	undersøgte	

vedrører	 aspekter	 af	 menneskets	 oplevelsesverden.	 Da	 afhandlingen	 har	 fokus	 på	
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beslutningsprocesser,	 er	 der	 tale	 om	 menneskers	 oplevelsesverden,	 hvorfor	

forskningsinterviewet	findes	anvendeligt.		

	

Formålet	 med	 enkeltinterviews	 af	 forbrugere	 er	 at	 få	 indsigt	 i	 deres	 beslutningsprocesser	

vedrørende	køb	af	løbesko,	de	sociale	mediers	indflydelse	herpå,	samt	deres	generelle	brug	af	

sociale	medier.	Dette	vil	ske	ved	at	benytte	modellen	for	beslutningsprocesser,	der	er	fastlagt	i	

dette	speciales	afsnit	4.3.,	hvor	der	vil	blive	spurgt	ind	til	hver	enkelt	fase,	således	at	de	sociale	

mediers	 indflydelse	 på	 beslutningsprocesser	 kan	 brydes	 ned	 til	 de	 enkelte	 faser	 af	 selve	

beslutningen.	 Dette	 belyser	 yderligere,	 at	 jeg	 er	 interesseret	 i	 individers	 oplevelsesverden,	

hvilket	gør	det	kvalitative	interview	som	metode	brugbart	i	denne	sammenhæng.		

	

At	 jeg	 har	 valgt	 at	 benytte	 enkeltinterviews	 frem	 for	 fokusgrupper,	 skyldes	 mit	 fokus	 på	

forbrugeres	 beslutningsprocesser,	 effekten	 af	 marketingtiltag,	 samt	 kommunikation	 på	

Facebook	 og	 Instagram	 tilpasset	 til	 den	 enkelte,	 hvis	 informationsbearbejdelse	 som	

udgangspunkt	 foregår	 alene.	Ydermere	giver	 enkeltinterviewet	mulighed	 for	 at	 gå	 i	 dybden	

med	den	individuelle	informationsbearbejdelse	af	en	stimulus	såsom	reklamen	(Hjort,	1986,	

s.	111),	hvilket	er	omdrejningspunktet	 i	 afhandlingen.	Undersøgelsens	 fokus	på	 individet	er	

derfor	essentiel,	hvorfor	en	fokusgruppe	undersøgelse	ikke	synes	brugbar	

	

Det	 semistrukturerede	 interview	 som	 metode	 benytter	 jeg	 med	 henblik	 på	 den	

eksperimentelle	undersøgelse,	som	denne	afhandling	bl.a.	er	baseret	på,	da	jeg	har	fokus	på	et	

hidtil,	 så	 vidt	 jeg	 er	 bekendt,	 relativt	 uudforsket	 emne.	 Formålet	 med	 et	 eksplorerende	

interview	er,	ifølge	Brinkmann	og	Kvale	(2014),	at	opdage	nye	dimensioner	af	et	givent	emne.	

Styrken	er,	 at	undersøger	kan	bevæge	sig	 frem	og	 tilbage	 i	 spørgsmålene,	 i	 forhold	 til	hvad	

respondenterne	 svarer.	 Dette	 ses	 som	 en	 styrke,	 da	 der,	 som	 følge	 af	 det	 eksplorerende	

interview,	 opstår	 nye	 undersøgelsesspørgsmål	 til	 problemstillingen,	 som	 kan	 skabe	 nye	

dimensioner	og	forståelser	af	emnet	som	led	i	videndannelsen	afhandlingen.		

Ovenstående	 er	 ligeledes	 i	 tråd	 med	 afhandlingens	 epistemologiske	 grundlag,	

hermeneutikken,	 som,	 ifølge	 Gadamer	 (2007),	 er	 en	 proces,	 hvor	 viden	 og	 forståelse	

produceres	kontinuerligt.		
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Den	indsamlede	empiri,	som	følge	af	det	semistrukturerede	interview,	vil	præsenteres	via	det,	

som	Kvale	og	Brinkmann	(2014,	s.	267)	kalder	for	meningskondensering.	Dette	gør	jeg	ved	at	

præsentere	data	fra	interviewene	på	en	konsistent	måde	for	alle	respondenter,	uden	at	skulle	

fremvise	 helheden,	 da	 meningskondensering	 bruges	 til	 at	 fremhæve,	 hvad	 der	 findes	

væsentligt	 for	 afhandlingens	 undersøgelse.	 Eksempelvis	 er	 beslutningsprocessen	 for	 hver	

respondent	 identificeret	 i	 bilag	 15.	 For	 at	 fremme	 reliabiliteten	 og	 validiteten,	 ved	 bl.a.	 at	

benytte	 Geertz	 (1973)	 metode	 vedrørende	 thick	 thinking	 (jf.	 afsnit	 3.2.),	 vil	 en	 fuld	

transskribering	 af	 samtlige	 undersøgelser	 finde	 sted	 (bilag	 6-13).	Afhandlingen	 er	 ligeledes	

blevet	 sendt	 til	 samtlige	 respondenter,	 således	 at	 disse	 har	 haft	 en	mulighed	 for	 at	 komme	

med	 kommentarer	 til	 min	 udledning	 og	 fortolkning	 af	 deres	 kommentarer.	 På	 den	 måde	

sikrer	jeg,	at	denne	afhandlings	analyse	og	konklusion	er	i	tråd	med	min	undersøgelse,	hvilket	

højner	 specialets	 validitet	 ved	 f.eks.	 at	 undgå	 fejlciteringer	mm.	Respondenternes	mulighed	

for	 at	 eftergive	 kommentarer	 kan	 resultere	 i,	 at	 disse	 efterrationaliserer	 og	 ændrer	 deres	

udsagn,	hvilket	kan	resultere	i	muligheden	for	fejlkilder.	Dette	er	ikke	problematisk	så	længe,	

at	jeg	som	undersøger	er	opmærksom	på,	at	dette	kan	være	en	kilde	til	bias.		

3.2.2.1.	Respondenter		

Undersøgelsen	 består	 af	 enkeltinterviews	 af	 otte	 personer.	 Ved	 en	 undersøgelse	 er	 det	

brugbart,	 at	 antallet	 af	 respondenter	 ikke	 er	 for	 småt,	 da	 det	 kan	 være	 svært	 at	 udlede	

vejledende	fortolkninger	som	svar	på	afhandlingens	problemfelt,	hvis	empirien	udelukkende	

består	 af	 en	 til	 to	 personers	 udsagn	 (Kvale,	 2007).	 Som	 en	 løbende	 refleksion	 i	 min	

undersøgelse	erkendte	jeg,	at	der	ikke	var	grund	til	at	gennemføre	flere	end	otte	interviews,	

da	det	var	her,	 at	 jeg	opnåede	det	maksimale	udbytte	 	 af	hvert	 enkelt	 interview.	Med	dette	

mener	jeg,	at	det	var	ved	dette	antal,	at	der	ikke	længere	kom	tilstrækkelig	nye	perspektiver	

på	 afhandlingens	 problemfelt.	 Dermed	 opnåede	 jeg	 Law	 of	 Deminishing	 Returns,	 hvilket	

referer	 til	 et	 fald	 af	 effektivitet	 af	 produktion	 (undersøgelsen),	 når	 et	 bestemt	 antal	

(respondenter)	 nås	 (Kvale,	 2007).	 At	 benytte	 otte	 respondenter	 bidrager	 ikke	 til,	 at	

resultaterne	kan	generaliseres	med	statistisk	sikkerhed,	dog	er	det	tilstrækkeligt	til	at	bidrage	

med	 en	 viden,	 der	 er	 vejledende	 generaliserende	 for,	 hvordan	 lignende	 fænomener	 kunne	

tage	 sig	 ud.	 Dette	 skyldes	 bl.a.,	 at	 jeg	 har	 benyttet	 mig	 af	 samme	 metode	 og	

forskningsspørgsmål	ved	hvert	interview,	hvorfor	en	replikering	af	analysen	muliggøres.	Dog	

med	det	in	mente	at	undersøgelseskonteksten,	grundet	afhandlingens	socialkonstruktivistiske	



	 25	

ståsted	 jf.	 afsnit	 2,	 har	 betydning	 for	 den	 viden,	 der	 produceres,	 hvorfor	 en	 fuldkommen	

replikering	ikke	er	mulig.	

	

Respondenterne	har	 jeg	udvalgt	på	baggrund	af,	 at	de	har	købt	et	par	 løbesko	 inden	 for	de	

sidste	 to	 år.	 Det	 skyldes,	 at	 jeg	 er	 interesseret	 i	 at	 undersøge	 deres	 beslutningsproces	 i	

forbindelse	med	købet,	hvilket	kræver,	at	de	erindrer	processen,	hvorfor	det	ikke	må	være	for	

lang	 tid	siden,	at	købet	 fandt	sted.	Ligeledes	har	det	været	et	kriterium,	at	 forbrugerne	skal	

have	en	profil	på	Instagram	og	Facebook,	da	det	er	disse	to	sociale	medier,	som	afhandlingen	

undersøger.		

3.2.2.2.	Interviewguide	
	
Når	 et	 interview	 forberedes,	 kan	 det	 være	 brugbart	 at	 udarbejde	 to	 guider.	 Den	 ene	 med	

tematiske	 forskningsspørgsmål	 og	 den	 anden	 med	 de	 spørgsmål,	 der	 skal	 stilles	 under	

interviewet,	 og	 som	 både	 tager	 hensyn	 til	 de	 tematiske	 spørgsmål,	 som	 forholder	 sig	 til	

emnets	teoretiske	opfattelser,	der	ligger	til	grund	for	undersøgelsen,	og	til	den	efterfølgende	

analyse,	 samt	de	dynamiske	 spørgsmål	der	 skal	 fremme	en	positiv	 interaktion,	og	motivere	

respondenterne	 til	 at	 tale	 om	 deres	 oplevelser	 og	 følelser	 (Kvale,	 1998,	 s.	 134).	

Forskningsspørgsmålenes	 abstrakte	 formulering	 vil	 ikke	 føre	 til	 spontane	 svar,	 og	 skal	

oversættes	 fra	 det	 akademiske	 til	 dagligdagssprog,	 hvorfor	min	 interviewguide,	 jf.	 bilag	 14,	

består	 af	 overordnede	 forskningsspørgsmål	 samt	 en	 konkret	 interviewguide.	 Et		

forskningsspørgsmål	 kan	 udforskes	 via	 mange	 interviewspørgsmål,	 idet	 der	 kan	 indhentes	

righoldig	 og	 varieret	 information	 ved	 at	 angribe	 emnet	 fra	 mange	 vinkler	 (Kvale,	 1998,	 s.	

135).		

	

I	forhold	til	selve	spørgsmålene	bør	intervieweren,	ifølge	Kvale	(1998,	s.	136),	stille	”hvordan”	

og	”hvad”	spørgsmål	forudgående	for	”Hvorfor”.	Spørgsmålene	bør	være	deskriptive,	da	disse	

i	højere	grad	udløser	spontane	beskrivelser	fra	respondenterne	i	stedet	for	at	af	få	deres	egne,	

mere	 eller	 mindre	 spekulative,	 forklaringer	 på,	 hvorfor	 noget	 skete.	 For	 at	 undgå	 det	

intellektualiseret	spørgsmål	er	”Hvorfor”	spørgsmålene	søgt	begrænset,	da	det	er	min	opgave	

som	undersøger	at	finde	ud	af	grundene	til	og	forklaringerne	på,	hvorfor	noget	skete	(Kvale,	

1998,	s.	136).	
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Denne	afhandlings	 interviewguide	er	at	 finde	 i	bilag	14.	Det	 fremgår,	at	guiden	består	af	en	

stor	mængde	spørgsmål.	Disse	vil	ikke	blive	benyttet	alle	sammen,	men	er	blot	en	inspiration	

til	undersøgelserne.	 Selve	udvælgelsen	vil	 foregå,	 som	 interviewet	 skrider	 fremad,	hvor	 jeg,	

som	undersøger,	vil	søge	at	forholde	mig	til	respondentens	svar,	og	på	den	baggrund	stille	de	

videre	spørgsmål.		

3.3.3.	Netnografisk	studie		

Ovenstående	afsnit	vedrørende	det	 semistrukturerede	enkeltinterview	har,	ud	over	at	være	

en	beskrivelse	af	metoden,	haft	som	formål	at	 identificere	fordele	og	ulemper	ved	brugen	af	

metoden.	En	som	ikke	er	blevet	præsenteret	ovenfor,	er,	at	det	kvalitative	interview	kan	være	

påtrængende,	uden	for	livskonteksten	og	kunstig,	i	forhold	til	når	der	foretages	et	etnografisk	

studie	(Kozinets,	2002,	s.	2).		Således	gælder	det,	at	hver	metode	har	sine	fordele	og	ulemper,	

hvorfor	 det	 kan	 være	 en	 fordel	 at	 benytte	 sig	 af	 metodetriangulering,	 sådan	 at	 disse	 kan	

komplementere	 hinanden,	 hvilket	 bl.a.	 har	 været	 formålet	 med	 at	 supplere	 afhandlingens	

undersøgelse	med	en	netnografi.		

	

Netnografi	 udspringer	 af	 etnografien,	 som	 navnet	 antyder,	 og	 er,	 modsat	 interviewet,	 en	

undersøgelsesmetode	 der	 kan	 være	 mindre	 påtrængende	 og	 kunstig	 (Kozinets,	 2002).	

Etnografien	er	en	undersøgelse,	der	har	en	åben	praksis,	hvilket	vil	sige,	at	den	er	fleksibel,	i	

forhold	 til	 hvilken	 retning	 den	 udvikler	 sig	 i	 (Kozinets,	 2002,	 s.	 2).	 Dette	 er	 i	 tråd	 med	

opgavens	 eksperimentelle	 undersøgelse,	 hvor	 et	 hidtil	 ukendt	 felt	 er	 i	 fokus,	 hvorfor	 det,	

forud	for	undersøgelsen,	ikke	er	muligt	at	indikere	undersøgelsen	resultater.	Ligeledes	er	den	

etnografiske	undersøgelse	baseret	på	deltagelse	og	observation	af	kulturelle	arenaer,	hvor	det	

anerkendes,	 at	 undersøgernes	 refleksion	 er	 afgørende.	 Undersøgelsen	 er	 en	 af	 de	metoder,	

der	 er	mest	 påvirket	 af	 undersøgers	 interesse	 og	 kunnen	 (Kozinets,	 2002,	 s.	 2).	 Dette	 er	 i	

overensstemmelse	 med	 denne	 opgaves	 ontologi	 og	 epistemologi,	 der	 understreger,	 som	

førnævnt,	 at	 undersøgers	 kontekst	 samt	 forforståelse	 er	 fundamental	 for	 opgavens	

undersøgelse	og	resultater.	 	Altså	er	undersøgelsen,	i	forhold	til	sit	eksplorative	design	samt	

forhold	til	undersøgeren	selv,	relevant	for	afhandlingens	studie	af	problemstillingen.		

Etnografiske	 studier	 karakteriseres	 ved	 at	 være	 ansigt-til-ansigt	 undersøgelser,	 hvor	 social	

interaktion	 finder	 sted	 (Kozinets,	 2002,	 s.	 4).	 Online	 netværk	 er	 et	 nyt	 medie	 for	 social	

interaktion	mellem	forbrugere,	som	har	 indflydelse	på	de	metoder,	der	benyttes	til	at	 forstå	
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social	interaktion	og	menneskelig	adfærd.	Undersøgelsen	af	den	type	social	interaktion	tager	

sit	afsæt	i	etnografien,	men	kræver	en	grad	af	tilpasning	til	online	platformen	(Kozinets,	2002,	

s.	4).		

	

Robert	 V.	 Kozinets	 har	 udarbejdet	 nogle	 trin	 som	 guide	 til	 netnografisk	 forskning,	 som	

afhandlingen	 benytter	 sig	 af	 (Kozinets,	 2002,	 s.	 4).	 Ud	 fra	 disse	 tager	 afhandlingens	

netnografiske	 undersøgelse	 udgangspunkt	 i	 interaktionen	 mellem	 markedsførere	 og	

forbrugere	på	online	platformene	 Instagram	og	Facebook,	 hvor	dataen	udelukkende	hentes	

fra	Nike	Running	og	Adidas	Running	profiler	samt	de	ovenfor	nævnte	interviewede	personers	

profiler	på	Facebook	og	 Instagram.	Virksomhederne	er	udvalgt	på	baggrund	af	den	ovenfor	

nævnte	guide	udarbejdet	af	Robert	V.	Kozinets	med	særligt	fokus	på,	at	de	begge	omhandler	

emnet	 løb,	 hvilket	 har	 relevans	 for	 løbesko.	 Ligeledes	 gælder	 det,	 at	 de	 begge	 har	 den	

nødvendige	 volumen	 i	 form	 af	 antal	 medlemmer,	 kommentarer	 og	 interaktion	 brugerne	

imellem,	til	at	generere	den	nødvendige	data.	Eksempelvis	har	over	5.000.000	profiler	valgt	at	

følge	Nike	Running	på	Facebook	(Facebook:	Nike	Running).	Ligeledes	har	adidas	running	over	

440.000	følgere	på	instagram	(Instagram:	Adidasrunning).		

	

Det	netnografiske	studie	er	baseret	på	observationer	af	kommunikation	via	tekst	og	billeder,	

hvorfor	 der	 her	 er	 en	 forskel	 i	 forhold	 til	 det	 klassiske	 etnografiske	 studie.	 For	 den	

netnografiske	 undersøgelse	 gælder	 det,	 at	 informanter,	 på	 internettet,	 kan	 antages	 at	

præsentere	sig	selv	i	et	mere	kultiveret	og	kontrolleret	selvbillede,	hvilket	det	kan	kritiseres	

for	(Kozinets,	2002,	s.	4).	Da	jeg	ønsker	at	studere	beslutningsprocessen	og	den	dertilhørende	

konkrete	adfærd,	er	det	ultimative	mål	ikke	den	korrekte	repræsentation	af	personen,	hvorfor	

denne	 metode	 findes	 anvendelig	 for	 afhandlingens	 formål.	 Det	 vil	 sige,	 at	 den	 afgørende	

forskel	 mellem	 det	 etnografiske	 studie	 og	 den	 netnografiske	 undersøgelse	 er,	 at	 man	 i	

netnografien	 kigger	 på	 online	 adfærd	 blandt	 et	 socialt	 konstrueret	 fællesskab	 og	 ikke	

fællesskabet	 i	 dens	 helhed	 (Kozinets,	 2002,	 s.	 8).	 Da	 jeg,	 i	 denne	 del	 af	 undersøgelsen,	 er	

interesseret	i	forbrugere	og	markedsføreres	adfærd	på	de	sociale	medier,	og	ikke	uden	for	de	

sociale	medier,	er	denne	undersøgelsesmetode	brugbar	fundet	brugbar.		
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3.3.3.1.	Netnografiens	undersøgelsesdesign		

For	at	afgrænse	mængden	af	den	indsamlede	data	har	jeg	begrænset	dataindsamlingen	til	en	

uges	varighed	i	perioden	fra	28.	september	til	og	med	den	4.	oktober	2015.	I	perioden	har	jeg	

indsamlet	samtlige	kommunikationstiltag	 fra	Nike	Running	og	adidas	Running	på	Instagram	

og	 Facebook,	 samt	 forbrugeres	 reaktion	 herpå	 (Bilag	 16).	 Forbrugernes	 reaktion	 udvælges	

ved	at	være	de	ti	første	kommentarer	på	et	kommunikationstiltag,	for	at	begrænse	mængden	

af	data.	Ydermere	har	det	 vist	 sig,	 at	 kommentarerne	mindede	om	hinanden,	hvorfor	 ti	 var	

tilstrækkeligt.		

Tilmed	 består	 datasættet	 af	 de	 otte	 interviewpersoners	 aktiviteter	 på	 såvel	 Instagram	 som	

Facebook	(bilag	17).	Her	har	 jeg	 taget	udgangspunkt	 i	deres	aktiviteter,	som	har	relation	til	

Nike	Running	 eller	 adidas	Running.	 Jeg	har	udvalgt	 de	 aktiviteter,	 som	 respondenterne	har	

foretaget	 forud	 for	 interviewene.	 At	 jeg	 tager	 udgangspunkt	 i	 dette,	 skyldes	 at	

respondenterne,	på	daværende	tidspunkt,	 ikke	kendte	 til	min	undersøgelse,	hvorfor	de	 ikke	

var	 påvirket	 heraf.	 Havde	 dataindsamlingen	 fundet	 sted	 samtidig	 med	 resten	 af	 det	

etnografiske	studie,	havde	en	del	af	indsamlingen	foregået	efter	interviewene,	hvorfor	der	vil	

være	en	risiko	 for,	at	respondenterne	tænkte	mere	over	deres	adfærd	på	de	sociale	medier.	

Dermed	 agerer	 jeg,	 som	 det	 Kozinets	 (2002,	 s.	 65)	 kalder	professional	 lurker,	 hvilket	 er	 en	

fordel,	 da	 det	 ikke	 påvirker	 respondenternes	 almen	 adfærd,	 hvilket	 vil	 bidrage	 til	 en	

indsamling	 af	 oprigtig	 adfærd,	 hvilket	 ellers	 er	 svært	 at	 opnå,	 når	 det	 kommer	 til	

observationsstudier	(Andersen,	2010).		

Omfanget	 af	 dataindsamlingen,	 i	 forhold	 til	 respondenternes	 aktiviteter	 på	 Instagram	 og	

Facebook,	 er	 foretaget	 på	 den	 baggrund,	 at	 jeg	 erfarede,	 at	 aktiviteterne	 omhandlede	 de	

samme	emner,	og	var	af	samme	karakter,	hvorfor	 jeg	på	den	baggrund	konkluderede,	at	 jeg	

havde	den	tilstrækkelige	mængde	data,	til	at	kunne	foretage	afhandlingens	analyse.	Ydermere	

har	jeg	valgt	at	afgrænse	indsamlingen	til	en	forholdsvis	lille	mængde	(maksimalt	6	opslag	pr.	

medie	pr.	person),	 for	mere	effektiv	at	kunne	håndtere	og	analysere	den	mængde	data,	som	

opstod	som	følge	heraf.	Ifølge	Kozinets	(2002,	s.	64),	kan	brugbare	konklusioner	drages	ud	fra	

et	relativt	småt	antal	observationer,	hvilket	ligeledes	er	tilfældet	for	afhandlingen.		
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En	 analyse	 af	 Nike	 Running	 og	 adidas	 Runnings	 marketingaktiviteter	 vil	 bidrage	 til	 en	

forståelse	 af	 hvilke	 praksisser	 og	 antagelser,	 inden	 for	 marketingfeltet,	 disse	 aktiviteter	

bygger	på.	Her	vil	jeg	undersøge,	om	kommunikationen	bygger	på	antagelser	i	tråd	med	den	

klassiske	marketing	(jf.	afsnit	4.2),	eller	om	der	er	tale	om	andre	kommunikationsprincipper.	

Analysen	 af	 forbrugernes	 reaktion	 på	 adidas	 og	 Nikes	 marketingaktiviteter	 er	 med	 til	 at	

definere	 forbrugernes	 adfærd,	 hvilket	 er	 en	 del	 af	 afhandlingens	 omdrejningspunkt.	 Den	

indsamlede	data	vedrørende	 interaktionen	 forbruger	og	virksomhed	 imellem	bidrager	 til	 at	

forstå	 forholdet	 mellem	 parterne.	 Denne	 forståelse	 vil	 blive	 benyttet	 i	 diskussionen	 af	

forbrugeres	 adfærd	 på	 de	 sociale	 medier	 samt	 denne	 adfærds	 implikation	 for	 marketings	

påvirkning	af	beslutningsprocesser	på	de	sociale	medier.			

Den	 selvstændige	 forbrugeraktivitet,	 i	 form	 af	 de	 udvalgte	 respondenters	 adfærd,	 bidrager	

ligeledes	til	en	forståelse	af	forbrugeres	adfærd	på	de	sociale	medier,	der	lig	ovenstående	vil	

blive	 benyttet	 til	 at	 diskutere,	 hvorledes	Nike	 og	 adidas	 kan	benytte	 sociale	medier	 i	 deres	

søgen	 på	 at	 påvirke	 forbrugere	 i	 deres	 beslutningsproces.	 Dette	med	 henblik	 på	 at	 udlede	

vejledende	konklusioner	om	hvordan	virksomheder	kan	forstå	forbrugeradfærd	med	relation	

til	 sociale	medier,	 for	at	præsentere	 forbrugerne	 for	aktiviteter	der	bidrager	 til,	at	de	køber	

det	markedsførte	produkt.		

4.	Teori		

4.1.	Beslutningsprocesser		

Ifølge	Michael	R.	Solomon,	Ph.d.	i	marketing	og	forbrugeradfærd,	er	marketings	basale	formål	

at	 få	 virksomheder	 til	 at	 tilfredsstille	 forbrugernes	 behov.	 Dette	 kan	 kun	 opnås,	 hvis	

markedsførere	 formår	 at	 forstå	 de	 mennesker	 eller	 organisationer,	 der	 vil	 bruge	 deres	

produkt	eller	den	service,	de	sælger	(Solomon,	2013,	s.	33).	Ydermere	har	David	Court	et	al.	

(2009)	 fra	Management	Consulting	virksomheden	McKinsey	udtalt,	at	hvis	marketing	har	ét	

formål,	 er	 det	 at	 ramme	 forbrugere	 på	 det	 tidspunkt,	 der	 har	 størst	 indflydelse	 på	 deres	

beslutninger.	 Det	 er	 derfor	 et	 vigtigt	 element	 af	 marketing	 at	 forstå	 forbrugerne	 og	 deres	

adfærd.		
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Dette	afsnit	har	til	formål	at	identificere	hvilke	antagelser	og	praksisser,	der	er	dominerende	i	

marketings	forståelse	af	forbrugerbeslutningsprocesser.	Dette	teoretiske	fundament	ses	som	

grundstenene	og	årsagen	til,	at	marketing	praktiseres,	som	det	gør.	Da	afhandlingen	har	fokus	

på	en,	for	denne	tid,	mulig	ændring	i	forståelsen,	er	det	brugbart	at	undersøge	de	tidligere	og	

nuværende	gældende	antagelser	omhandlende	forbrugeres	beslutningsprocesser,	for	herefter	

at	kunne	identificere	og	analysere	en	mulig	ændring	som	følge	af	de	sociale	medier.		

4.1.1.	Marketings	grundlæggende	antagelser		

Forståelsen	 af	 marketings	 grundlæggende	 antagelser	 vil	 ske	 gennem	 en	 analyse	 af	 den	

behavioristiske	 teori	 om	 læring,	 samt	 den	 kognitive	 psykologi	 som	 grundsten	 for	

effekthierarkimodellerne.	 At	 specialet	 inddrager	 både	 den	 behavioristiske	 teori	 om	 læring	

samt	 den	 kognitive	 psykologi,	 skyldes	 først	 og	 fremmest,	 at	 de	 tager	 udgangspunkt	 i	 en	

information/stimulis	 (i	 dette	 tilfælde	 en	 marketingaktivitet)	 effekt	 på	 en	 persons	 adfærd	

(herunder	 forbrugeren).	 Dvs.	 hvordan	 en	 marketingaktivitet	 påvirker	 forbrugernes	

beslutningsprocesser,	hvilket	er	et	af	afhandlingens	omdrejningspunkter,	hvorfor	teorierne	er	

fundet	brugbare.	Ligeledes	 forholder	det	 sig	 således,	at	den	behavioristiske	 teori	om	 læring	

samt	den	kognitive	psykologi,	herunder	effekthierarkimodellerne,	er	de	teorier,	der	refereres	

mest	til	 i	marketinglitteraturen,	og	stadig	er	de	mest	anerkendte	modeller,	som	der	sværges	

til	inden	for	marketingfeltet	(De	Pelsmacker	et	al.,	2013,	s.	73),	hvorfor	disse	udgør	en	del	af	

de	dominerende	antagelserne	inden	for	feltet,	hvilket	er	det,	jeg	ønsker	at	identificere.		

4.1.2.	Marketings	grundlæggende	praksisser	

At	 de	 første	modeller	 for	 beslutningsprocesser	 blev	 til	 i	 slutningen	 af	 det	 19.	 Århundrede,	

betyder	 ikke,	 at	 de	 ikke	 tages	 op	 til	 diskussion,	 benyttes	 eller	 revurderes.	 Senest	 har	

Management	 Consulting	 virksomheden	 McKinsey	 undersøgt	 stadierne	 for	 forbrugeres	

beslutningsproces	 (Court	et	al.	2009),	 ligeledes	har	mediebureauet	OMD	udviklet	en	model,	

der	 også	 har	 sit	 afsæt	 i	 AIDA	modellen,	 og	 dermed	 sit	 udgangspunkt	 i	 en	 effekthierarkisk	

ramme	(Insightgroupnordic.com).	Det	vil	 sige,	at	der,	 inden	 for	marketing	både	 i	praksis	og	

teoretisk,	 er	 en	 stærk	 forbindelse	 mellem	 forbrugerbeslutningsprocesser	 og	 den	 kognitive	

psykologis	effekthierarkimodeller,	hvorfor	disse	er	udvalgt	til	afhandlingen.		
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4.1.3.	Den	kognitive	psykologi	som	grundsten	for	effekthierarkimodellerne		
	

En	 gennemgang	 af	 den	 kognitive	 psykologis	 teorier	 om	beslutningsprocesser	 vidner	 om,	 at	

der	 ikke	 er	 én	 men	 mange	 teorier	 om	 den	 proces,	 forbrugerne	 gennemgår,	 som	 også	 går	

under	 navnet	 effekthierarkimodellerne	 (Barry,	 1987,	 s.	 252).	 Dog	 bygger	 de	 fleste	 af	

effekthierarkimodellerne	på	det	princip,	at	individer	gennemgår	en	psykologisk	proces,	fra	de	

bliver	opmærksomme	på,	at	de	har	et	behov,	 som	kan	blive	 tilfredsstillet	via	et	køb	eller	et	

forbrug	af	 et	produkt,	 til	deres	endelige	evaluering	af	konsekvenserne	efter	at	have	købt	et	

produkt	 (Nicosia,	 1966;	 Engel	 et	 al.	 1968;	 Howard	 and	 Sheth	 1969).	 	 Den	 underliggende	

antagelse	 bag	 teorien	 om	at	 individer	 gennemgår,	 den	 ovenstående	beskrevet	 psykologiske	

proces	 er,	 at	 beslutningsprocesser	 ligger	 forud	 for	 en	 række	 af	 mentale	

informationsbearbejdelser.	 Først	 bearbejdes	 information	 om	 f.eks.	 et	 produkt,	 hvor	

overbevisninger	 formes	og	ændres	 –	det	kognitive	stadie.	Herefter	 responderer	 forbrugeren	

emotionelt	 og/eller	 evaluerende	 til	 alle	 de	 alternativer,	 der	 kunne	 tilfredsstille	 det	 opstået	

behov,	hvor	præferencer	dannes	 	–	det	affektive	stadie.	Til	sidst	er	 forbrugeren	motiveret	 til	

enten	at	købe	eller	afvise	et	produkt	som	et	resultat	af	de	foregående	mentale	processer	–	det	

konative	stadie	(Foxall	et	al.	1994,	s.	28).	At	den	kognitive	teori	fremhæves	i	denne	afhandling,	

bygger	bl.a.	på,	at	de	eksisterende	marketingmodeller	(bilag	1)	for	beslutningsprocesser,	nye	

som	 gamle,	 i	 de	 fleste	 tilfælde	 bygger	 på,	 at	 forbrugere	 gennemgår	 de	 ovenover	 beskrevet	

stadier	 ved	 køb	 af	 et	 produkt	 og	 dermed	 udgør	 marketings	 antagelser	 om	

beslutningsprocesser.		

	

At	en	forbruger	gennemgår	de	kognitive,	affektive,	og	konative	stadie,	er	en	central	pointe	for	

den	klassiske	marketing,	der	i	sin	søgen	på	at	påvirke	forbrugeren	benytter	sig	af	reklamen.	

En	 af	 reklamens	 præmisser	 er,	 at	 en	 forbruger	 først	 skal	 bearbejde	 den	 information,	

vedkommende	 får	 fra	 en	marketingaktivitet	 (kognitiv),	 herefter	 udvikles	 en	 holdning,	 som	

resultat	af	informationsbearbejdelsen	(affektiv),	og	til	sidst	handles	der	positivt	eller	negativt	

i	 forhold	 til	 markedsførers	 produkt,	 som	 resultat	 af	 informationsbearbejdelsen	 og	 den	

medfølgende	holdning	(konativ)	(Barry,	1987,	s.	285).		Derfor	fungerer	reklamen	som	det,	der	

kan	 få	 forbrugeren	 til	 at	 starte	 den	 kognitive	 informationsbearbejdelsesprocessen.	 En	

yderligere	gennemgang	af	reklamen	findes	i	denne	afhandlings	afsnit	4.2.	
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4.1.4.	Effekthierarkimodellerne		
	
Som	 tidligere	nævnt	blev	den	 første	 effekthierarkimodel	udviklet	 i	 1898	af	 St.	 Elmos	Lewis	

(Strong,	 1925).	Den	 gik	 under	 navnet	AIDA	 (Attention,	 Interest,	Desire	og	Action),	og	 var	 en	

teoretisk	 ramme	 til	 sælgere	 om	 at	 de,	 for	 at	 sælge	 produkter,	 skulle	 starte	 med	 at	 skabe	

opmærksomhed	på	deres	produkt,	herefter	interesse,	et	ønske	om	at	eje	produktet	for	til	sidst	

at	 få	 forbrugeren	 til	 at	 foretage	en	handling	om	at	købe	 selve	produktet.	AIDA	modellen	er	

stadig	en	af	de	modeller,	som	der	i	marketing	litteraturen	refereres	mest	til,	når	det	kommer	

til	 forbrugerbeslutningsprocesser	 som	 respons	 på	 marketingtiltag	 (Barry,	 1987,	 s.	 252).		

Denne	model	 er	 i	 tråd	med	 ovenstående	 beskrevet	 psykologiske	 kognitive	 processer,	 hvor	

opmærksomhed	og	interesse	finder	sted	i	det	kognitive	stadie.	Efterfølgende	skabes	et	muligt	

ønske	fra	forbrugeren	om	at	købe	eller	forbruge	produktet	–	det	affektive	stadie,	for	til	sidst	at	

foretage	 en	 handling	 –	 det	 konative	 stadie.	 Denne	 opdeling	 gælder	 for	 langt	 de	 fleste	

effekthierarkimodeller	 inden	for	marketinglitteraturen.	En	tabel	over	modeller	 fra	1898	til	 i	

dag	 illustrerer,	 hvordan	 processen	 kan	 have	 forskellige	 termer	 og	 variationer.	 Dog	 hersker	

der	 overvejende	 enighed	 om	 kognition-affektion-konation	 processen	 i	 den	 mentale	

bearbejdelse,	når	et	individ	træffer	en	beslutning	om	forbrug	(bilag	1).		

	

Dog	er	de	fleste	ovenstående	modeller	for	beslutningsprocesser	blevet	til	i	en	tid,	med	andre	

præmisser	 for	 den	 vi	 lever	 i	 nu.	McKinsey	 har	 formuleret	 den	moderne	 tids	 indflydelse	 på	

forbrugerbeslutningsprocesser	således:		

	

”But	today,	the	funnel	concept	fails	to	capture	all	the	touch	points	and	key	buying	factors	

resulting	from	the	explosion	of	product	choices	and	digital	channels,	coupled	with	the	emergence	

of	an	increasingly	discerning,	well-informed	consumer.	A	more	sophisticated	approach	is	

required	to	help	marketers	navigate	this	environment,	which	is	less	linear	and	more	complicated	

than	the	funnel	suggests.”	(Court	et	al.,	2009,	s.	1-2).		

	

Her	påpeger	McKinsey	den	forandrede	verden,	hvor	der	bl.a.	sættes	fokus	på	det	faktum,	at	vi	

lever	i	en	digital	tidsalder,	og	at	vi	har	flere	produktmuligheder,	hvilket	udfordrer	den	typiske	

lineære	model,	 som	effekthierarkiernes	skole	ellers	bygger	på.	De	kan	altså	kritiseres	 for	at	

være	 for	 lineære	 og	 for	 ikke	 at	 favne	 de	 mange	 faktorer,	 der	 ellers	 kan	 påvirke	 en	 sådan	
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proces.	Hvorvidt	modellerne	er	forældet,	når	det	kommer	til	sociale	medier,	vil	bl.a.	være	en	

del	af	afhandlingens	undersøgelse.		

4.1.5	Behaviorismens	indflydelse	på	marketings	praksis		
	
Ovenstående	 afsnit	 vidner	 om,	 at	 beslutningsprocesser	 kan	 forstås	 som	 rationel	

problemløsning,	hvor	resultatet	er	bestemt	af	forbrugeres	intellektuelle	formåen	og	rationelle	

bearbejdelse	 af	 information.	 Marketingkommunikation,	 med	 en	 forbrugeroverbevisning	 og	

handling	 som	 mål,	 er	 ofte	 blevet	 sat	 i	 forbindelse	 med	 at	 indlede	 og	 påvirke	 denne	

informationsbearbejderne	 frekvens,	 hvor	 reklamebudskabet	 resulterer	 i	 en	 række	

psykologiske	 virkninger	 hos	 forbrugeren,	 som	 kulminerer	 i	 købet	 af	 det	 markedsførte	

produkt	(Foxall	et	al.	s.	89).		

	

Der	 findes	 dog	 også	 eksempler	 på	 forbrugere,	 der	 har	 skullet	 træffe	 en	 beslutning	 ud	 fra	

andre	faktorer	end	den	rationelle	informationsbearbejdning,	og	reklamer	der	spiller	på	andet	

end	 rationalitet.	Her	 er	den	behavioristiske	 læringsteori	brugbar,	da	den	netop	beskæftiger	

sig	med	stimuli,	såsom	reklamen,	der	kan	resultere	i	en	bestemt	adfærd	fra	forbrugeren	som	

respons	på	den	stimuli,	der	er	betinget	af	andet	end	blot	rationalitet	(Foxall	et	al.	s.	90).		

	

Da	denne	afhandling	har	sit	 fokus	på	forbrugerbeslutningsprocesser	som	følge	af	aktiviteter	

på	 sociale	 medier,	 findes	 den	 behavioristiske	 tilgang	 til	 beslutninger	 brugbar,	 som	

komplementerende	 til	 den	 kognitive	 psykologis	 teorier,	 da	 denne	 kan	 forklare	 den	 adfærd,	

der	 ikke	 er	 betinget	 af	 rationel	 informationsbearbejdelse,	 som	 kunne	 opstå	 ved	 et	 køb	 af	

løbesko,	som	er	afhandlingens	omdrejningspunkt.		

	

De	 behavioristiske	 teorier	 fokuserer	 på	 ekstern	 indflydelse	 på	 forbrugeradfærd.	Her	 er	 der	

udelukkende	fokus	på	adfærd	som	resultat	af	en	ekstern	marketing	stimuli.	Dette	perspektiv	

kaldes	ofte	for	Stimuli	!	organisme	!	respons	modellen	(SOR).	(Kotler	et	al.,	2009,	s.	243).	

På	den	måde	er	forbrugeren	forsvarsløs	modtager	af	marketingkommunikation.	Det	centrale	

ved	det	behavioristiske	perspektiv	er,	at	forbrugeradfærd	er	betinget	af	en	marketingstimuli,	

hvor	 forbrugeren	 ses	 som	 forsvarsløs.	 Der	 er	 dermed	 tale	 om	 en	 envejsproces	 fra	

markedsfører	 til	 forbruger,	 hvilket	 gør	 forbrugeren	 til	 en	 særdeles	 påvirkelig	 størrelse,	 og	

giver	 markedsfører	 en	 høj	 grad	 af	 kontrol.	 Dette	 vil	 yderligere	 blive	 uddybet	 i	 afsnit	 4.2.	
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vedrørende	reklamen	og	ligeledes	i	afsnit	4.4.1	om	reklamer	på	sociale	medier.		

4.1.6.	Marketing	og	beslutningsprocesser	i	dag		

At	inddrage	marketings	forståelse	af		beslutningsprocesser	i	dag	bidrager	til	en	forståelse	om	

hvorvidt	marketing,	forud	for	denne	afhandlings	undersøgelse,	fortsat	bygger	sine	praksisser	

om	 forbrugerbeslutningsprocesser	 baseret	 på	 den	 kognitive	 psykologi,	 herunder	

effekthierarkimodellerne,	samt	den	behavioristiske	læringsteori.		

	

En	af	de	fremherskende	og	mest	influerende	teoretikere	inden	for	marketinglitteraturen	i	det	

20.	 og	 21.	 århundrede	 er	 Philip	 Kotler	 (Kothari,	 2004).	 I	 hans	 bog	 vedrørende	 marketing	

management	(Kotler	et	al.,	2009)	beskriver	han	forbrugerbeslutningsprocesser	som	værende	

en	 proces	 bestående	 af	 fem	 stadier:	 1.	 Problemgenkendelse	 hvor	 et	 behov	 opstår.	 2.	

Informationssøgen	 hvor	 forbrugeren	 er	 mere	 modtagelig	 for	 information	 vedrørende	 det	

opstået	 behov.	 Det	 er	 ligeledes	 her,	 at	 forbrugeren	 aktivt	 søger	 efter	 information.	 3.	

Evaluering	af	alternativer	hvor	forbrugerens	overbevisninger	og	holdninger	til	de	forskellige	

udbydere	 af	 produktet	 dannes.	 4.	 Selve	 købet	 hvor	 det	 brand	 der	 har	 forbrugerens	

præference,	oftest	vælges.		5.	Post-købsadfærd	hvor	tilfredshed	eller	det	modsatte	evalueres,	

hvilket	 afgør	 fremtidige	 køb.	 (Kotler	 et	 al.,	 2009,	 s.	 247-251).	 Her	 gælder	 det,	 som	 for	 de	

tidlige	 effekthierarkimodeller,	 at	 en	 forbruger	 gennemgår	nogle	 faser,	 hvor	den	 ene	 fase	 er	

afhængig	af,	at	forbrugeren	har	gennemgået	den	forrige.	Modellen	her	er	ligeledes	i	tråd	med	

den	tidlige	litteraturs	kognitive	præmis	om,	at	forbrugere	gennemgår	en	kognitiv	fase,	hvor	de	

tænker	 og	 søger	 information,	 den	 affektive	 fase	 hvor	 vores	 holdninger	 dannes,	 og	 den	

konative	hvor	en	handling	finder	sted.	Den	eneste	forskel	fra	de	tidligere	modeller	er	at	finde	

ved	 det	 sidste	 stadie,	 der	 omhandler	 stadiet	 efter	 købet.	 	 Rent	 teoretisk	 er	 det	 altså,	 ifølge	

Philip	Kotler,	fortsat	relevant	at	anskue	beslutningsprocesser	ud	fra	de	kognitive	teorier.		

	

Den	samme	tendens	ses	hos	en	anden	nyere	model.	Denne	model	er	blevet	til	efter	et	studie	

foretaget	 af	 McKinsey	 (Court	 et	 al.,	 2009).	 Denne	 virksomhed	 anses	 for	 at	 være	 verdens	

nummer	et,	når	det	kommer	til	rådgivning	af	strategier	(Firmconsulting,	2015),	hvorfor	dens	

praksisser	 findes	 anvendelige	 til	 at	 identificere	 marketings	 praksisser	 i	 forhold	 til	

beslutningsprocesser.	Virksomhedens	model	består	af	fire	stadier:	1.	Indledende	overvejelser	

hvor	forbrugeren	er	blevet	udsat	for	en	udløser,	der	har	skabt	et	behov,	hvor	vedkommende	
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nu	 har	 et	 antal	 brands	 in	 mente	 for	 at	 tilfredsstille	 det	 behov.	 2.	 Aktiv	 evaluering	 hvor	

forbrugeren	 tilføjer	 eller	 minimerer	 brands,	 når	 han	 evaluerer	 behovet.	 3.	 Købsøjeblikket	

hvor	forbrugeren	udvælger	et	af	brandsene.	4.	Post-købserfaringen	der	skal	have	indflydelse	

på	næste	køb.	Enten	kommer	 forbrugeren	 ind	 i	 loyalty	loopet,	hvor	han	ved	næste	køb	 ikke	

overvejer	 alternativer,	 men	 køber	 samme	 produkt	 som	 ved	 det	 forrige	 behov.	 Ellers	 var	

forbrugeren	ikke	tilfreds,	og	starter	samme	proces	som	ved	første	køb	(Court	et	al.,	2006,	s.	

3.).	Lig	Philip	Kotlers	model	er	der	tilføjet	en	dimension	omhandlende	post	købssituationen,	

som	 er	 afgørende	 for	 fremtidige	 køb.	 Ifølge	 Philip	 Kotlers	 teori,	 som	 udgør	 dele	 af	 de	

teoretiske	 antagelser	 om	 beslutningsprocesser,	 samt	 McKinsey	 praksisser,	 kan	 det	

konkluderes,	 at	 marketings	 antagelser	 og	 praksisser	 inden	 for	 marketings	 forståelse	 af	

beslutningsprocesser	fortsat	er	i	tråd	med	de	tidlige	kognitive	modeller.		

	

At	 marketingfeltet	 har	 taget	 beslutningsprocesser,	 og	 forsimplet	 dem	 ved	 at	 anskue	

kompleksiteten	 ud	 fra	 den	 kognitive	 og	 behavioristiske	 psykologi,	 har	 gjort,	 at	 den	 ellers	

uhåndgribelige	 proces	 bliver	 konkret	 og	 dermed	 påvirkelig.	 Markedsføreren	 har	 med	

effekthierarkimodellerne	 nogle	 stadier,	 hvorved	 vedkommende	 kan	 søge	 at	 påvirke	

forbrugeren	 i	den	ønskede	retning.	Fra	et	behavioristisk	synspunkt	ses	 forbrugeren	som	en	

organisme,	 der	 forsvarsløst	 kan	 påvirkes	 via	 en	 stimuli,	 hvilket	 ligeledes	 vidner	 om	 en	

antagelse	om,	at	forbrugeren	er	påvirkelig,	og	at	processen	er	kontrollerbar	fra	markedsførers	

synspunkt.		

	

At	 marketinglitteraturen	 anskuer	 beslutningsprocesser	 ud	 fra	 en	 forsimplet	 model,	 giver	

mulighed	 for	at	 tilegne	sig	et	billede	af	virkeligheden,	hvor	 forskellige	elementer	er	 trukket	

frem	og	forsimplet,	således	at	man	kan	se	relationerne	med	dem.	Dette	simplificerer	analysen	

af	relationen	mellem	de	forskellige	variabler	i	modellen	(Andersen,	2010,	s.	84).	Netop	fordi	

det	 er	 et	 forsimplet	 udsnit	 af	 virkeligheden,	 og	 ikke	 virkeligheden	 selv,	 da	 der	 i	modellens	

natur	udvælges	og	udlades	bestemte	 faktorer	er	det	blot	et	udsnit	af	virkeligheden,	og	 ikke	

den	fuldkomne	sandhed	(Andersen,	2010,	s.84).	Det	vil	sige,	at	marketinglitteraturen	anskuer	

fænomenet	beslutningsprocesser	ud	fra	udvalgte	faktorer,	og	ikke	samtlige	faktorer,	der	kan	

have	indflydelse	på	forbrugeres	beslutningsprocesser.	Dette	har	indflydelse	på	forståelsen	og	

analysen	af	beslutningsprocesser,	da	markedsførere,	via	modellen,	har	udvalgt	nogle	kriterier	
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at	 analysere	 ud	 fra,	 hvorfor	 andre	 påvirkelige	 og	 dermed	 afgørende	 faktorer	 kan	 være	

undladt.		

4.2.	Reklamen	som	middel	til	påvirkning	af	forbrugeren		
	

Ifølge	 ovenstående	 afsnit	 har	 marketinglitteraturen	 en	 teori	 om,	 hvorledes	 forbrugeres	

beslutningsproces	 forløber	 sig,	 fra	 de	 har	 et	 behov,	 der	 kan	 opfyldes	 af	 et	 produkt	 til	 det	

faktiske	 køb	 af	 produktet.	 Hvordan	 søger	 markedsfører	 at	 påvirke	 den	 proces?	 Ved	 at	

identificere	 og	 analysere	 hvilke	 præmisser	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 klassisk	 marketings	

påvirkning	af	 forbrugeres	beslutningsprocesser,	bliver	 jeg	 i	 stand	 til	 at	 se,	 om	vilkårene	 for	

påvirkning	 af	 forbrugere,	 gennem	 sociale	 medier,	 opfylder	 betingelserne	 for	 klassisk	

marketings	forståelse	af	denne	påvirkning.	Er	dette	ikke	tilfældet,	vil	et	teoretisk	gap	mellem	

klassisk	 marketing	 og	 nutidens	 marketing	 blive	 identificeret,	 hvorfor	 denne	 afhandlings	

formål	vil	være	at	bidrage	til	dette	teoretiske	gap.			

	

	I	 følge	 de	 Pelsmacker	 et	 al.	 (2013,	 s.	 73),	 er	 det	 reklamens	 opgave	 at	 lede	 forbrugeren	

gennem	de	 forskellige	 stadier	 i	processen.	Altså	er	det	 reklamen,	 som	markedsfører	bruger	

som	 værktøj	 til	 at	 påvirke	 forbrugeren	 i	 sin	 beslutning.	 I	 afsnittet	 vedrørende	

begrebsafklaringer	benyttede	jeg	en	definition	af	reklamen,	der	byggede	på,	at	reklamen	var	

en	medieret	 form	 for	 kommunikation	 fra	 en	 identificerbar	 kilde,	 designet	 til	 at	 overtale	 og	

påvirke	en	modtager	til	at	foretage	en	form	for	handling.	Der	er	derfor	tale	om	en	afsender	til	

modtager	 model,	 hvor	 forbrugeren	 til	 en	 hvis	 grad	 er	 passiv,	 i	 og	 med	 at	 han,	 ifølge	

ovenovenstående	definition,	 ikke	er	en	del	 af	kommunikationsprocessen,	men	derimod	blot	

en	modtager	af	den.		

	

I	 litteraturen	 vedrørende	 reklamens	 påvirkning	 af	 forbrugere,	 refereres	 der	 til	 SOR	

modellerne,	 som	 tidligere	 beskrevet	 i	 denne	 afhandlings	 afsnit	 4.1.5.	 (Jaboby,	 2002,	 s.	 51),	

hvor	 reklamen	 fungerer	 som	 den	 stimuli,	 der	 påvirker	 den	 forsvarsløse	 forbruger.	 Den	

tidligere	gennemgåede	litteratur	vedrørende	den	kognitive	psykologi	(jf.	afsnit	4.1.3.)	antog,	

at	en	reklame	godt	kunne	fungere	som	den	information,	forbrugeren	skulle	bearbejde	som	det	

første	led	i	sin	beslutningsproces.	Altså	er	reklamen,	ifølge	den	kognitive	psykologi,	det	første	

led	i	den	proces	forbrugeren	nødvendigvis	må	gennemgå	forudgående	for	et	køb.				
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At	 reklamens	 virke	 tager	 afsæt	 i,	 at	markedsførers	 aktivitet	 ses	 som	 den	 information	 eller	

stimulus,	 der	 resulterer	 i	 en	 effekt,	 er	 central	 for	 denne	 afhandling,	 da	 det	 vidner	 om,	 at	

markedsføreren	har	kontrollen,	hvorfor	der	er	tale	om	en	lukket	kommunikationsmodel,	der	

er	 karakteriseret	 ved	 envejskommunikation.	Dette	 er	 en	 central	 pointe	 for	 opgaven,	 da	 det	

understreger	marketings	grundlæggende	antagelse	om,	at	forbrugeren	er	en	passiv	modtager	

af	 kommunikation,	 hvor	markedsfører	 stimulerer	 forbrugeren	med	 sit	 budskab	 for	 at	 opnå	

den	tilsigtede	effekt.		

	

Litteraturen	vedrørende	kommunikationens	effekt	inden	for	marketing	indikerer,	at	teorierne	

omhandler	 kommunikationens	 effekt	 generelt	 og	 ikke	 alene	 i	 forhold	 til	 marketing.	 Her	 er	

litteraturen	dermed	mangelfuld	(Danaher	et	al.,	2011,	s.	33).		Derfor	tages	et	kig	ind	i	den	del	

af	 kommunikationslitteraturen,	 der	 omhandler	 det	 at	 kommunikere	 med	 effekt	 som	 mål.		

Formålet	 er	 at	 forstå,	 hvilke	 antagelser	 marketingskommunikation	 bygger	 på,	 og	 dermed	

hvilke	principper	der	ligger	til	grund	for	reklamen.		

	

En	af	de	mest	omtalte	kommunikationsmodeller	i	kommunikationslitteraturen	(Buttle,	1995,	

s.	299)	er	Harold	Lasswells	model,	der	beskriver	kommunikationsprocessen	således:	Hvem,	

siger	 hvad,	 via	 hvilken	 kanal,	 til	 hvem,	 med	 hvilken	 effekt	 (Lasswell,	 1948,	 s.	 216).	

Hovedpointen	i	denne	model	er,	at	der	må	være	en	effekt,	hvis	kommunikation	finder	sted.		Da	

denne	 afhandling	 har	 fokus	 på	 kommunikations	 effekt	 som	 værende	 en	 påvirkning	 af	

beslutningsprocesser,	er	denne	model	fundet	relevant.		

Hvis	ovenstående	teori	vedrørende	kommunikation	overføres	til	reklamen,	er	der	tale	om,	at	

markedsfører	 kommer	 med	 et	 budskab	 om	 sit	 produkt,	 gennem	 et	 medie,	 til	 en	 bestemt	

gruppe	af	mennesker,	der	skal	foretage	en	bestemt	handling.	Der	er	derfor	tale	om	et	forsøg	

på	 et	 kontrollerbart	 lukkede	 system,	 en	 til	 mange	 -	 envejs	 form	 for	 kommunikation.	 Med	

forsøg	på	kontrol	menes,	at	markedsfører	kommer	med	et	budskab,	via	reklamen,	som	har	en	

tilsigtet	 effekt.	 Det	 vil	 sige,	 at	 reklamen	 traditionelt	 set	 anses	 som	 værende	 en	 envejs	

kommunikativ	proces,	 (Tuten,	2008,	 s.	 3)	hvor	markedsførere	kontrollerer	det	 indhold,	der	

kommunikeres	(Barker	et	al.,	2013).		
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At	 forbrugeren	 iagttages	 som	 passiv	modtager	 af	 kommunikation,	 er	 en	 hovedpointe	 i	 den	

behandlede	 teori	 vedrørende	 klassisk	 marketing	 og	 dermed	 en	 af	 de	 grundlæggende	

antagelser,	 de	 klassiske	marketing	 teorier	 bygger	 på.	 Teorien	 om	 effekthierarkimodellerne	

bygger	 på,	 at	 det	 er	markedsførers	 opgave	 at	 flytte	 forbrugeren	 fremad	 i	 processen	 ved	 at	

kommunikere	et	budskab	til	forbrugeren.	Her	siges	intet	om,	at	forbrugerne	kunne	tænkes	at	

kommunikere	 tilbage.	Når	det	kommer	 til	den	kognitive	psykologis	 teori	om	emnet,	 gælder	

det	 ligeledes,	 at	 forbrugeren	 modtager	 et	 budskab	 fra	 markedsfører,	 som	 han	 behandler	

kognitivt,	 herefter	 affektivt	 og	 efterfølgende	 konativt.	 Denne	 antagelse	 beskriver	 Kotler	

(Kotler	et	al.,	2009,	s.	243),	hvor	han	udtaler,	at	forbrugeren,	i	forhold	til	det	behavioristiske	

perspektiv,	ses	om	en	”sort	boks”,	på	den	måde	at	en	forbrugers	adfærd	styres	af	hans	eller	

hendes	 respons	 på	 en	 marketingstimuli.	 Dermed	 er	 et	 af	 marketings	 grundlæggende	

antagelser,	 at	 forbrugeren	 er	 passiv,	 og	 at	 markedsfører	 kan	 overføre	 sit	 budskab	 til	

forbrugeren,	som	en	stimuli	for	at	opnå	den	tilsigtede	effekt.		

	

De	klassiske	medier	som	TV,	radio	og	print	har	bidraget	til	den	form	for	kommunikation	og	

dermed	hele	den	klassiske	opfattelse	af	reklamen,	da	mediet	faciliterer	det,	at	markedsfører	

kan	kommunikere	sit	budskab	til	forbrugeren.	F.eks.	kan	en	forbruger,	når	vedkommende	ser	

TV,	 ikke	 styre	 hvad	 han	 eller	 hun	 præsenteres	 for	 af	 reklamer,	 men	 er	 derimod	 passiv	

modtager.	 Det	 er	 hermed	 de	 præmisser,	 den	 klassiske	 markedsføring	 opererer	 under	 –	 at	

reklamens	formål	er	at	flytte	forbrugeren	i	sin	beslutningsproces.	Dette	søger	markedsførere	

at	gøre	ved	at	kommunikere	et	budskab,	som	leveres	til	forbrugeren	via	mediet.		

	

Præmisserne	 og	 vilkårene	 for	 den	 klassiske	 marketings	 forståelse	 af	 beslutningsprocesser,	

herunder	 påvirkningen	 deraf,	 er	 dermed	 blevet	 identificeret.	 Det	 næste	 afsnit	 vil	 søge	 at	

kortlægge	 præmisserne	 for	 markedsføring	 på	 de	 sociale	 medier	 for	 evt.	 at	 identificere	 en	

mulig	forskel	mellem	klassisk	marketings	antagelser	og	praksisser	og	marketings	vilkår	på	de	

sociale	medier.	Denne	forskel	vil	være	omdrejningspunktet	for	afhandlingens	analyse,	da	jeg	

vil	søge	at	afdække,	hvorvidt	denne	forskel	har	betydning	for	forbrugeres	beslutningsproces	

og	dermed	markedsførers	muligheder	for	påvirkning	af	forbrugerne.		
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4.3.	Afhandlingens	model	for	forbrugerbeslutningsprocesser	
	

Med	henblik	på	denne	afhandlings	undersøgelse	har	jeg	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	følgende	

forsimplede	lineær	model	for	beslutningsprocesser.	Denne	er	en	kobling	mellem	både	Kotlers	

model	for	beslutningsprocesser	(Kotler	et	al.,	2009,	s.	247)),	Foxall	et	al.	(1994,	s.	25)	model	

for	de	fire	stadier	i	en	forbrugers	beslutningsproces	samt	den	kognitive	psykologis	begreber	

om	kognition,	affektion	og	konation	(Foxall	et	al.,	1994,	s.	28).		Kotlers	model	benyttes,	da	den	

anerkender,	 at	 forbrugeren	 gennemgår	 nogle	 væsentlige	 processer	 forud	 for	 et	 køb,	 som	

markedsfører	 kan	 søge	 at	 påvirke.	 Da	 markedsførers	 påvirkning	 af	 forbrugeren	 er	

afhandlingens	 omdrejningspunkt,	 findes	 modellen	 anvendelig.	 Ydermere	 anerkender	 den,	

modsat	 de	 tidlige	 effekthierarkimodeller,	 at	 post-købs	 adfærd	 også	 er	 relevant	 i	 et	

marketingperspektiv,	hvilket	er	i	tråd	med	mulighederne	på	de	sociale	medier,	hvor	det	ses,	at	

forbrugere	ofte	deler	deres	køb	eller	brug	af	produkter	med	deres	online	netværk	(Bilag	4).	

Hvorvidt	dette	har	indflydelse	på	en	beslutningsproces,	eller	har	implikationer	for	marketing	

af	 produkter,	 vil	 blive	 belyst	 i	 afhandlingens	 undersøgelse.	 Dog	 er	 det	 sikkert,	 at	 nogle	

forbrugere	 udviser	 denne	 form	 for	 post	 købsadfærd	 på	 de	 sociale	 medier,	 hvorfor	 dette	

perspektiv	 er	 fundet	 relevant.	 At	 Foxall	 et	 al.	 (1994,	 s.	 25)	 samt	 den	 kognitive	 psykologi	

ligeledes	 er	 implementeret	 i	 denne	 afhandlings	model	 for	 beslutningsprocesser,	 skyldes,	 at	

hele	reklamens	virke	retfærdiggøres	ud	fra,	at	forbrugere	gennemgår	ovenfor	nævnte	proces,	

hvor	 reklamen	 fungerer,	 som	 den	 information	 forbrugeren	 først	 skal	 bearbejde,	 få	 en	

holdning	til	og	herefter	reagere	på	(Barry,	1987).		Da	afhandlingen	tager	afsæt	i	den	klassiske	

marketings	grundlæggende	antagelser,	og	at	den	kognitive	informationsbearbejdende	proces	

er	hele	grundlaget	for	reklamens	eksistens,	findes	ovenstående	teorier	relevante,	hvorfor	de	

er	inddraget	i	denne	afhandlings	model.	Ligeledes	gælder	det,	at	præmissen	for	reklamen	er,	

at	 den	 fungerer	 som	 input	 til	 informationsbearbejdelse	 i	 det	 kognitive	 stadier,	 hvor	

forbrugeren	 selv	 skal	 bearbejde	 informationen	 og	 få	 en	 holdning	 til	 den,	 hvilket	 skal	 lede	

vedkommende	til	en	beslutning	om	et	køb.	Ved	at	opdele	processen	i	faser	bliver	jeg	i	stand	til	

at	 undersøge,	 om	 aktiviteter	 på	 de	 sociale	medier	 også	 fungerer	 som	 input	 i	 det	 kognitive	

stadie,	eller	om	processen	for	en	beslutning	er	anderledes	på	denne	platform.		

Modellen	repræsenterer	den	bagvedliggende	teori	 for	effekthierarkimodeller,	som	går	på,	at	

en	forbruger	skal	gennem	et	stadie	for	at	komme	til	det	næste	(De	Pelsmacker	et	al,	2013,	s.	
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73),	og	er	 ligeledes	inspireret	af	effekthierarkimodeller	fra	slutningen	af	1800	tallet	til	 i	dag	

(bilag	1).		

	

	Figur	1:	Forbrugerbeslutningsprocessen		
	
Denne	model	benyttes	i	undersøgelsen	af,	hvorledes	marketing	søger	at	påvirke	forbrugeren	i	

de	 forskellige	 stadier.	 Ligeledes	 vil	 den	 danne	 ramme	 for	 undersøgelsen	 ved	 indsamling	 af	

empirien,	 således	 at	 jeg	 kan	 undersøge	 de	 sociale	 mediers	 påvirkning	 i	 hvert	 stadie	 af	

beslutningsprocessen,	og	ikke	alene	beslutningsprocessen	på	et	overordnet	plan.			

	

Den	kognitive	psykologis	teorier	om	beslutningsprocesser	som	en	informationsbearbejdende	

effekthierarkisproces	kan	kritiseres	 for	at	antage,	at	 forbrugere	er	meget	bevidste	om	deres	

beslutninger.	Da	dette	speciale	dog	ønsker	at	forstå	hvorledes	de	forløber	sig,	samt	hvorledes	

de	 social	 medier	 spiller	 en	 rolle	 i	 de	 forskellige	 faser,	 er	 ovenstående	 kritik	 ikke	 fundet	

problematisk,	 da	 ovenstående	 teori	 blot	 fungerer	 som	 en	 mulig	 model	 for	

beslutningsprocesser,	og	vil	bl.a.	blive	undersøgt	i	specialets	analyse.		

4.4.	Social	Media	marketing		
	
Dette	afsnit	har	til	formål	at	afdække,	hvorvidt	og	hvorledes	marketing,	på	de	sociale	medier,	

har	 mulighed	 for	 at	 	 adskille	 sig	 fra	 den	 klassiske	 marketings	 antagelser	 og	 praksisser.	

Ovenfor	 er	 kommunikationsprocesserne	 for	 kommunikation	 med	 effekt	 som	 mål	 blevet	

identificeret.	 Nedenfor	 vil	 jeg	 søge	 at	 afdække	 kommunikationsprocesserne	 på	 de	 sociale	

medier.		
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Da	 afhandlingen	 har	 fokus	 på	 Facebook	 samt	 Instagram	 er	 der,	 for	 forståelsens	 skyld,	

inkluderet	en	kort	beskrivelse	af	mulighederne	for	både	forbruger	og	markedsfører	på	de	to	

medier,	hvilket	er	at	finde	i	bilag	20.	

4.4.1.	Reklamen	på	de	sociale	medier		

Som	 nævnt	 ovenfor	 i	 afsnittet	 vedrørende	 reklamens	 påvirkning	 af	 forbrugeren	 blev	

påvirkningen	 forstået	 som	 en	 SOR	 model,	 hvor	 reklamen	 blev	 set	 som	 en	 stimulus	 af	

forbrugeren	 (organismen)	 til	 at	 foretage	 en	 bestemt	 handling	 (respons).	 Fra	 den	 kognitive	

psykologis	synspunkt	så	vi,	at	reklamen	fungerede	som	den	 information,	 forbrugeren	skulle	

bearbejde	 for	 herefter	 at	 foretage	 en	 handling.	 Den	 klassiske	 marketinglitteratur	 opfatter	

denne	 stimulus/information	 som	 værende	 fra	 markedsførers	 side,	 hvorfor	 der	 er	 tale	 om	

envejs	kommunikation	i	tråd	med	Lasswells	model	for	kommunikation.		

	
At	tænke	reklamen	som	en	envejs	kommunikativ	proces	omfavner	ikke,	hvad	der	er	muligt	på	

de	 sociale	 medier.	 De	 sociale	 medier	 består	 af	 en	 teknologi,	 der	 online	 gør	 det	 muligt	 for	

forbrugeren	at	have	kontrol,	frihed,	og	dialog,	hvilket	bidrager	til	en	ny	form	for	interaktivitet	

og	 forbrugerinvolvering	 til	 den	 klassiske	 forståelse	 af	marketing	 (Tracy,	 2008).	 Dermed	 er	

ovenstående	definition	af	reklamen	ikke	holdbar,	når	det	kommer	til	de	sociale	medier,	da	der	

ikke	 udelukkende	 er	 tale	 om	 en	 kommunikation,	 der	 foregår	 fra	 afsender	 til	modtager.	 	 Et	

eksempel	herpå	kan	f.eks.	være,	at	forbrugere	på	Facebook	har	mulighed	for	at	dele	en	given	

virksomheds	 reklame	 (bilag	 2)	 og	 kommentere	 direkte	 på	 virksomhedens	 opslag	 (bilag	 3)	

mm.	 På	 Instagram	 har	 forbrugere	 mulighed	 for	 at	 uploade	 et	 billede	 af	 en	 virksomheds	

produkt,	og	skrive	lige	hvad	vedkommende	har	lyst	til	om	det	pågældende	produkt	(bilag	4).	

Søges	der	f.eks.	på	personer	der,	på	Instagram,	har	delt	noget	med	ordet	”Nike”,	findes	der	pr.	

dags	dato	(9.	September	2015)	over	49.000.000	tilfælde	(bilag	4).	Det	vil	sige,	at	 forbrugere	

nu	 kan	 kommentere	 på	 den	 kommunikation,	 virksomhederne	 publicerer.	 Ligeledes	 kan	

forbrugerne	 blive	 afsendere	 af	 kommunikation	 omhandlende	 en	 given	 virksomhed	

uafhængigt	af	virksomheden	selv	og	dermed	uden	for	virksomhedens	kontrol.	Det	er	her,	at	

sociale	medier	adskiller	sig	fra	de	traditionelle	medier,	og	det	er	denne	forskel,	der	muliggør	

tovejs	eller	flervejs	kommunikation	mellem	virksomheder	og	forbrugere	(Tracy,	2008).	Social	

media	markedsføring	 og	 reklamer	 handler	 i	 højere	 grad	 om	 samtaler,	 forbindelser	 og	 delt	

kontrol	og	mindre	om	passivt	forbrug.		
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Ovenstående	 afsnit	 nævner,	 at	 forbrugerne	 på	 de	 sociale	 medier	 besidder	 muligheder	 for	

kontrol,	 frihed	og	dialog.	Disse	begreber	er	centrale	i	sondringen	mellem	klassisk	marketing	

og	social	media	marketing,	da	disse	kan	siges	at	være	diametrale	modsætninger	til,	hvad	der	

tidligere	 er	 blevet	 præsenteret	 i	 denne	 afhandling	 jf.	 afsnit	 4.1,	 hvor	 forbrugeren	beskrives	

som	passiv,	og	hvor	markedsfører	søger	at	opretholde	kontrollen.	Den	klassiske	marketings	

antagelse	om	at	forbrugeren	er	passiv	modtager	af	kommunikation,	bliver	dermed	i	den	grad	

udfordret,	 når	 det	 kommer	 til	marketing	 på	 de	 sociale	medier.	 Det	 er	med	 udgangspunkt	 i	

denne	ændring,	at	afhandlingen	vil	undersøge	forbrugeres	beslutningsprocesser,	for	herved	at	

diskutere	implikationerne	for	markedsføringen.		

	

Ovenstående	antyder	altså,	at	der	i	den	klassiske	offline	marketingkommunikation	er	tale	om	

envejskommunikation,	hvor	magtforholdet	ligger	hos	afsender,	i	dette	tilfælde	virksomheden,	

da	denne	sender	sit	budskab	til	den	passive	forbruger	via	et	medie,	uden	at	forbrugeren	har	

mulighed	 for	 at	 umiddelbart	 at	 give	 feedback	 eller	 interagere	 med	 kommunikationen.	

Ovenstående	magtforhold	 kan	dog	diskuteres,	 da	magt	 også	 kan	 argumenteres	 at	 være	hos	

forbrugeren,	 da	 han	 som	modtager	 af	 kommunikation,	 bestemmer,	 om	han	 overhovedet	 er	

modtagelig.	 Dog	 benyttes	magtbegrebet	 i	 denne	 sammenhæng	 i	 forhold	 til,	 at	 forbrugeren,	

ifølge	den	klassiske	marketing,	er	en	passiv	modtager	af	marketingbudskabet.	I	modsætning	

til	dette	bærer	kommunikation	på	de	sociale	medier	mere	præg	af	tovejskommunikation,	hvor	

magtforholdet	ikke	er	lige	så	entydigt	som	ved	den	klassiske	reklame.		

Tovejskommunikationen	 og	 det	 ligevægtige	 magtforhold	 kommer	 ligeledes	 til	 udtryk	 i	

tidligere	 nævnte	 definition	 af	 sociale	 medier	 (jf.	 afsnit	 1.2.3),	 hvor	 der	 lægges	 vægt	 på,	 at	

brugere	kan	 finde	sammen	og	udveksle,	diskutere,	kommunikere	og	deltage	 i	al	 slags	social	

interaktion.	 Der	 hentydes	 til,	 at	 på	 de	 sociale	 medier	 er	 alle	 lige,	 og	 det	 er	 dermed	 ikke	

virksomheden,	der	har	magtforholdet,	som	det	ellers	har	været	tilfældet	i	de	klassiske	medier.	

Forskellen	 på	 disse	 to	 typer	 af	 kommunikation	 har	 Grunig	 og	 Hunt	 fremsat	 i	 en	 model	

(Merkelsen,	2010,	s.	36)	Modellen	viser	fire	måder,	Public	Relations	(PR)	kan	praktiseres	på.	

For	forståelsens	skyld	defineres	PR	som	værende:		

”Public	Relations	influerer	opinionen	og	regulerer	mediebilledet	for	derved	at	skabe	en	gensidig	
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forståelse	mellem	virksomheden	og	dens	omverden”.	(Merkelsen,	2010,	s.	26).		

Selvom	at	der	her	er	tale	om	en	PR	model	og	ikke	en	egentlig	marketingmodel,	er	den	fundet	

anvendelig	 for	afhandlingen,	da	PR	beskæftiger	 sig	med	 forholdet	mellem	virksomheden	og	

dens	 omverden.	 Således	 kan	 teorierne	 herom	også	 benyttes	 i	marketingfeltet,	 da	 kunderne	

ligeledes	er	en	del	af	virksomhedens	omverden,	og	dermed	en	del	af	det	som	PR	faget	favner.	

At	PR	faget	anser	PR	og	dermed	også	marketing	som	værende	beskæftigelsen	med	forholdet	

mellem	 virksomheden	 og	 forbrugeren	 hentyder	 til,	 at	 relationen	 mellem	 disse	 er	 central,	

hvorfor	det	er	væsentligt	for	marketingfeltet	at	revurdere	dets	grundlæggende	antagelser,	da	

forholdet	har	ændret	sig	på	så	markant	en	måde	som	følge	af	de	sociale	mediers	 tilblivelse,	

hvilket	 er	 blevet	 identificeret	 ovenfor.	 Ydermere	 findes	 ovenstående	 definition	 særdeles	

relevant	 for	denne	afhandling,	da	 jeg	ønsker	at	undersøge	en	mulig	ændring	af	 forbrugeres	

beslutningsproces,	som	har	en	virkning	på	forholdet	mellem	markedsfører	og	forbruger.		

	

Figur	2:	Fire	modeller	for	Public	Relations	(Merkelsen,	2010,	s.	36)		

	

Modellen	beskæftiger	sig	med	envejskommunikation,	asymmetrisk	 tovejskommunikation	og	

symmetrisk	 kommunikation.	 I	 forhold	 til	 envejskommunikation	 skelner	 Grunig	 og	 Hunt	
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mellem	 Press	 Agency/Publicity	 og	 Public	 Information.	 I	 forhold	 til	 Press	 Agency	

kommunikation	 er	det	 ikke	nødvendigvis	hele	 sandheden,	 der	 inkluderes,	 hvor	der	 i	 Public	

Information	er	fokus	på	at	udbrede	information,	hvor	det	at	fortælle	sandheden	er	essentielt	

(Merkelsen,	 2010,	 s.	 37-38).	 I	 forhold	 til	 afhandlingen	 kan	 den	 klassiske	 reklame	 defineres	

som	Press	Agency	kommunikation,	da	der	er	tale	om	envejs	kommunikation.		

I	Tovejs	Asymmetrisk	 kommunikation	er	 feedback	en	mulighed	 i	 kommunikationsprocessen,	

hvorfor	den	kan	kategoriseres	 som	 tovejskommunikation.	Asymmetrien	 fremhæves	dog,	 da	

kommunikationen	 foregår	 på	 afsenders	 præmisser,	 hvorved	 magtforholdet	 fortsat	 er	 i	

afsenders	 favør.	 Afsenderen	 besidder	 den	 nødvendige	 information,	 og	 udvælger	 selv	 hvilke	

dele	af	informationen,	der	skal	deles	med	omverdenen.	Derfor	er	der	her	fortsat	ikke	tale	om	

egentlig	 dialog.	 I	 den	 Tovejs	 Symmetriske	 kommunikation	 ændres	 dynamikken	 i	

magtforholdet,	således	at	der	bliver	tale	om	et	ligeligt	forhold	mellem	kommunikatørerne,	der	

bygger	på	gensidig	forståelse.	Der	er	ikke	nødvendigvis	tale	om	overtalelseskommunikation,	

dog	udelukkes	det	ikke,	at	overtalelse	kan	finde	sted,	men	begge	partere	har	mulighed	for	at	

overtale	hinanden	(Merkelsen,	2010,	s.	39-41).		

Muligheden	 for	 kommunikation	 på	 de	 sociale	 medier	 kan	 bedst	 kategoriseres	 som	 tovejs	

symmetrisk,	 da	 både	 virksomhed	 og	 forbrugere	 kan	 dele	 information	 med	 hinanden,	 give	

feedback	etc.		

I	 tråd	 med	 den	 tovejs	 symmetriske	 tilgang	 til	 kommunikation	 har	 Grunig	 efterfølgende	

nuanceret	 ovenstående	 model	 i	 lyset	 af	 den	 digitale	 tidsalder,	 hvor	 han	 hævdede,	 at	 de	

digitale	medier	har	potentiale	til	at	gøre	kommunikation	tovejs	og	interaktiv	symmetrisk	eller	

dialogbaseret	(Grunig,	2009,	s.1).		

Ovenstående	 model	 kan	 derfor	 benyttes	 til	 at	 klassificere	 kommunikationsforhold	 mellem	

afsendere	 og	 modtagere	 og	 illustrere,	 i	 dette	 tilfælde,	 det	 skift	 der	 har	 fundet	 sted	 i	

kommunikationen	mellem	virksomheder	og	forbrugere	fra	den	klassiske	marketing	tilgang	til	

den	mulige	kommunikation	på	de	sociale	medier.	Modellen	kan	dog	kritiseres	for,	at	den	giver	

et	 enten	 eller	 billede	 af	 et	 kommunikationsforhold,	 og	 udelader	 muligheden	 for,	 at	 en	

organisation	kan	benytte	sig	af	forskellige	strategier	efter	formål.		
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5.	Resultater		

5.1.	Den	mulige	ændring	af	marketings	antagelser	og	praksisser	som	følge	af	de	sociale	
medier		
	

Dette	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 skildre,	 hvorledes	 denne	 afhandlings	 teoretiske	 gennemgang	

illustrerer	 en	mulig	 ændring	 i	marketings	 antagelser	 og	 praksisser	 som	 følge	 af	 de	 sociale	

mediers	tilblivelse.	Da	dette	allerede	er	skildret		i	ovenstående	afsnit	4,	vil	dette	blot	være	en	

kort	opsummering.		

	

Den	 klassiske	 marketing	 benytter	 sig,	 ifølge	 ovenstående,	 af	 reklamen	 som	 middel	 til	 at	

påvirke	 forbrugeren	 i	 sin	beslutningsproces.	 I	 afsnittet	vedrørende	den	kognitive	psykologi,	

(jf.	 afsnit	 4.1.3)	 samt	 afsnittet	 omhandlende	 behaviorisme	 (jf.	 afsnit	 4.1.5),	 blev	 det	

identificeret,	 at	 forbrugeren,	 for	 begge	 psykologiske	 standpunkter,	 anses	 som	 værende	

forholdsvis	passiv,	når	det	kommer	til	markedsførers	kommunikation	med	en	tilsigtet	effekt	

som	 mål.	 I	 forhold	 til	 den	 kognitive	 psykologi	 bliver	 markedsføring	 opfattet,	 som	 den	

information	der	starter	en	beslutningsproces,	hvor	der,	 ifølge	den	behavioristiske	tilgang,	er	

tale	om	en	reklame	som	stimuli	af	forbrugeren,	der	forsvarsløst	foretager	sig	en	handling	på	

baggrund	 heraf.	 I	 litteraturen	 vedrørende	 kommunikation	 som	 overtalelseselement,	 og	

dermed	 kommunikation	 med	 en	 effekt	 som	 mål,	 så	 vi,	 at	 der	 var	 tale	 om	 en	

kommunikationsmodel,	 hvor	 markedsfører	 i	 en	 lukkede	 proces,	 overførte	 sit	 budskab	 til	

forbrugeren	via	mediet,	hvor	der	på	 intet	 tidspunkt	blev	refereret	 til,	 at	 forbrugeren	var	en	

aktiv	 deltager	 i	 denne	 proces.	 Dermed	 blev	 det	 identificeret,	 via	 afhandlingens	 teoretiske	

gennemgang	 og	 analyse,	 at	 marketings	 grundlæggende	 antagelser	 og	 praksisser	 er,	 at	 et	

marketingtiltag	 fungerer	 som	 en	 stimulus	 eller	 information,	 der	 starter	 forbrugerens	

beslutningsproces.	 Ligeledes	 gælder	 det,	 at	 denne	 forbruger,	 forholdsvis	 passivt,	 modtager	

denne	 information,	 for	 herefter	 at	 foretage	 en	 handling	 på	 baggrund	 af	 den	

stimulus/information.	 Ligeledes	 er	 det	 en	 antagelse,	 at	 markedsfører	 kan	 kontrollere	 og	

påvirke	 processen,	 hvorfor	 der	 er	 tale	 om	 én	 til	 mange	 kommunikation,	 hvor	 kontrol	 og	

dermed	magtforholdet	er	i	markedsførers	favør.		

	

Ved	 en	 gennemgang	 af	 markedsføring	 på	 de	 sociale	 medier,	 i	 dette	 tilfælde	 Facebook	 og	

Instagram	 (jf.	 bilag	 20),	 blev	 det	 identificeret,	 at	 medierne	 består	 af	 en	 teknologi,	 der	
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faciliterer	 interaktion	 forbruger	og	virksomhed	 imellem	samt	kommunikation	omhandlende	

en	 virksomhed	 uafhængigt	 af	 virksomheden	 selv.	 Et	 af	 resultaterne	 af	 en	 analyse	 af	

kommunikationen	på	de	sociale	medier	resulterede	i	tre	begreber	(jf.	afsnit	4.4.1),	som	viste	

sig	 at	 udfordre	 den	 klassiske	 marketing.	 Disse	 er	 Kontrol,	 frihed	 og	 dialog.	 At	 kontrol	

fremhæves,	 skyldes,	 at	 mediet	 faciliterer	 forbrugeres	 selvstændige	 ageren	 i	 henhold	 til	

virksomheder,	 f.eks.	 i	 form	 af	 at	 disse	 nu	 kan	 kommunikere	 selvstændigt,	 og	 at	 denne	

kommunikation,	 lig	virksomheders	marketingtiltag,	kan	nå	ud	 til	mange,	hvorfor	kontrollen	

ikke	 længere	 er	 i	 virksomhedens	 favør.	 En	 forbruger	 kan	 nu	 være	 afsender	 af	 et	 budskab,	

hvilket	 ikke	 har	 været	 tilfældet	 i	 den	 klassiske	 marketing.	 Frihed	 refererer	 ligeledes	 til	

forbrugeres	 selvstændighed	 på	 de	 sociale	 medier,	 hvor	 disse	 relativt	 kan	 vælge	 hvilken	

kommunikation,	 de	 vil	 præsenteres	 for.	 Dette	 skyldes,	 at	 de	 kan	 vælge	 at	 følge	 de	

virksomheder,	 de	ønsker	 at	 få	 kommunikation	 fra.	 Ligeledes	kan	de	 selv	 vælge,	 hvad	de	vil	

kommunikere	 om	og	 interagere	med.	Dette	 er	 en	 forskel	 fra	 den	 klassiske	marketing,	 hvor	

f.eks.	TV’et	og	avisen	udgjorde	kanalen	for	markedsførers	kommunikation,	hvor	forbrugeren	

ikke	 selv	 kunne	 vælge	 hvilke	 kommunikationsbudskaber,	 denne	 skulle	 præsenteres	 for.	

Ydermere	 havde	 forbrugeren	 ikke	 mulighed	 for	 at	 interagere	 med	 indholdet,	 ud	 over	

muligheden	 for	 word-of-mouth 3 	(WOM),	 der,	 grundet	 kravet	 om	 ansigt-til-ansigt	

kommunikation,	sjældent	når	ud	til	mange	forbrugere.	Dette	leder	til	det	sidste	begreb	dialog,	

hvilket	 refererer	 til	 de	 sociale	 mediers	 teknologi,	 der,	 modsat	 den	 klassiske	 marketings	

kanaler,	 faciliterer	 dialog	 forbruger	 og	 virksomhed	 i	 mellem,	 hvor	 forbrugeren	 nu	 kan	

kommunikere	 til	 virksomheden,	 kommentere	 på	 virksomhedens	 marketingtiltag,	 være	

videresender	af	en	virksomheds	kommunikation	mm.	På	de	sociale	medier	muliggøres	derfor	

det,	 som	 Grunig	 og	 Hunt,	 jf.	 afsnit	 4.4.1.,	 beskriver	 som	 tovejskommunikation,	 hvilket	 er	

klassificeret	som	et	forhold,	hvor	der	er	gensidig	forståelse	mellem	forbruger	og	virksomhed,	

og	hvor	magtforholdet	på	 sin	vis	 er	 symmetrisk.	Dette	 forstået	 således,	 at	det	 ikke	 længere	

udelukkende	er	virksomheden,	der	kontrollerer	kommunikationen	og	dermed	effekten	af	den.	

De	 sociale	 mediers	 vilkår	 for	 markedsføringen	 og	 relationen	 markedsfører	 og	 forbruger	

imellem	er	dermed	karakteriseret	 ved	 et	muligt	 forhold	mellem	disse,	 hvilket	 er	 en	 central	

forskel	i	forhold	til	den	klassiske	marketings	praksisser	og	antagelser.	

																																																								
3	Word-of-mouth	(WOM):	I	markedsføring	involverer	kommunikation	via	mund-til-mund		overbringelse	af	
information	der	omhandler	et	brand,	produkt	eller	en	service	mellem	en	ikke-kommerciel	kommunikator	(som	
ikke	bliver	belønnet)	til	en	modtager	(Kotler	et	al.,	2009).	
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Forskellen	 på	 den	 klassiske	 marketings	 antagelser	 samt	 praksisser	 og	 de	 sociale	 mediers	

vilkår	 for	 markedsføring	 kan	 efter	 denne	 afhandlings	 teoretiske	 gennemgang	 illustreres	

således:		

Klassisk	marketing	 Social	Media	Marketing	

Passiv	forbruger	 Aktiv	forbruger	

Markedsfører	søger	at	kontrollere	forbrugere	 Et	forhold	i	mellem	markedsfører	og	

forbrugere	

En	til	mange	kommunikation		 En	til	en	kommunikation		

	
Figur	3:	Forskellen	på	klassisk	marketing	og	social	media	marketing	

	

Dermed	viser	resultaterne	af	den	teoretiske	analyse,	at	vilkårene	for	marketing	har	ændret	sig	

qua	de	sociale	mediers	kommunikative	muligheder,	hvorfor	denne	afhandlings	undersøgelse	

beskæftiger	 sig	 med	 et	 gap	 i	 teorien	 mellem	 den	 klassiske	 marketings	 antagelser	 samt	

praksisser	og	de	vilkår	for	marketing,	som	de	sociale	medier	fører	med	sig.		

Hvorledes	 denne	 ændring	 har	 medført,	 at	 markedsførere	 tilpasser	 deres	 antagelser	 og	

praksisser,	og	hvorvidt	dette	har	 indflydelse	på	 forbrugernes	beslutningsprocesser,	vil	blive	

analyseret	i	nedenstående	afsnit.		

5.2.	Forbrugernes	beslutningsprocesser	ved	køb	af	løbesko		

Ovenstående	identifikation	af	de	social	mediers	ændring	af	marketings	vilkår	vidner	om,	at	en	

mulig	 ændring	 af	 forbrugeres	 beslutningsprocesser	 kan	 opstå	 på	 baggrund	 heraf.	 Dette	

skyldes,	 at	 det,	 ifølge	 den	 klassiske	 opfattelse	 af	marketing,	 er	marketings	 opgave	 at	 flytte	

forbrugeren	 i	 sin	 beslutningsproces.	 Dog	 vidner	 ovenstående	 afsnit	 ikke	 om,	 at	 de	 sociale	

medier	har	ændret	marketingaktiviteterne	og	forbrugernes	beslutningsproces,	men	blot	at	de	

sociale	medier	faciliterer	en	mulig	ændring.	Dette	afsnit	har	til	formål,	at	analysere	hvorvidt	

og	hvorledes	sociale	medier	har	påvirket	forbrugeres	beslutningsprocesser	i	forhold	til	købet	

af	 løbesko.	 Afsnittet	 består	 af	 en	 analyse	 af,	 hvorledes	 forbrugernes	 beslutningsprocesser	

udformede	sig	i	forhold	til	deres	køb	af	løbesko,	samt	hvilken	rolle	de	sociale	medier	havde	i	

denne	 proces.	 Ved	 at	 analysere	 forbrugernes	 beslutningsprocesser	 bliver	 jeg	 i	 stand	 til	 at	

forstå	de	enkelte	trin,	og	hvad	der	har	været	afgørende	for	forbrugerne,	hvilket	er	brugbart	i	
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forhold	 til	 at	 identificere	 implikationen	 for	markedsføringen	 til	 forbrugeren,	 da	 jeg	 på	 den	

baggrund	 bliver	 i	 stand	 til	 at	 forstå	 deres	 adfærd,	 og	 bliver	 dermed	 i	 stand	 til	 at	 forstå	

hvorledes	disse,	i	et	marketing	perspektiv,	kan	påvirkes	bedst	muligt.		

Analysen	vil	 deles	 op	 i	 fem	 faser	 for	beslutningsprocesser,	 som	blev	 identificeret	 i	 afsnittet	

vedrørende	denne	afhandlings	model	for	beslutningsprocesser	(jf.	afsnit	4.3).		Som	beskrevet	i	

specialets	 afsnit	 vedrørende	 metode	 (jf.	 afsnit	 3),	 vil	 jeg	 benytte	 enkeltinterviews	 af	

forbrugere	 samt	 en	 netnografisk	 undersøgelse	 af	 deres	 adfærd	 til	 at	 forstå	 deres	

beslutningsproces.	Præsentationen	af	denne	undersøgelses	resultater	er	en	sammenfatning	af	

de	otte	interviewpersoners	beslutningsproces,	dog	har	jeg	delt	hver	enkelt	interviewpersons	

beslutningsproces	 op	 i	 de	 fem	 faser,	 som	 afsæt	 for	 præsentationen	 af	 resultaterne.	 En	

beskrivelse	af	hver	respondents	beslutningsproces	findes	i	bilag	15.		

5.2.1.	Problemgenkendelse		

For	seks	ud	af	otte	 interviewpersoner	gælder	det,	at	deres	behov	for	nye	 løbesko	opstod	på	

baggrund	 af,	 at	 deres	 tidligere	 sko	 var	 slidte.	 Altså	 skulle	 de	 bruge	 nye	 løbesko,	 for	

overhovedet	 at	 kunne	 fortsætte	 med	 at	 løbe.	 Det	 er	 således	 et	 individuelt	 behov,	 der	

resulterer	i,	at	beslutningsprocessen	for	løbesko,	hos	de	fleste	af	respondenterne,	starter.	For	

Frederikke	(Bilag	9)	gælder	det	dog,	at	hun	blev	opmærksom	på	en	ny	model	for	løbesko	via	

de	sociale	medier,	og	købte	dem	på	baggrund	deraf.	Selv	siger	hun,	at	hun	så,	at	skoene	var	

pæne,	hvorfor	hun	gerne	ville	have	dem.	Ligeledes	fortæller	hun,	at	hun	blev	opmærksom	på,	

at	modellen	var	kommet	på	Instragram	og	uddyber:	”Ja	altså,	jeg	ville	nok	aldrig,	hvis	jeg	havde	

set	et	blad,	gået	ind	på	nettet	og	kigget	på,	eller	i	hvert	fald	ikke	rigtig.	Det	er	det	der	med	når	

man	konstant	ser	på	Instagram	f.eks.	at	både	adidas	lægger	billeder	ud	af	den	her	nye	sko	…	og	

at	 man	 så	 ser	 sådan	 offentligt	 kendte	 mennesker	 eller	 hvad	 man	 siger	 på	 sin	 Instagram	 og	

venner	og	så	noget,	som	alle	sammen	lægger	billeder	op	af	den	her	sko,	så	er	det	nok	det	der	får	

mig	til	at	gå	ind	og	undersøge	det	noget	nærmere	eller	gå	ned	i	en	forretning	eller	sådan	aktivt	

at	gøre	en	indsats”	(Bilag	9)		

	

For	 Frederikke	 gælder	 det	 hermed,	 at	 en	 aktivitet	 på	 Instagram	 fungerer	 som	

problemgenkendelsesudløseren	 og	 dermed	 det,	 som	 startede	 beslutningsprocessen.	 Sidsel	

påpeger	ligeledes,	at	hun	får	inspiration	fra	de	sociale	medier	(bilag	6):	”Man	får	jo	lyst	til	at	

købe	 hver	 gang”	 (bilag	 6).	 Her	 refererer	 hun	 til,	 når	 Nike	 deler	 indhold	 omhandlende	 nye	
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produkter	på	Instagram.	Hun	uddyber	yderligere:	”Plus,	hvis	man	hører	en	løbeentusiast…	der,	

på	de	sociale	medier,	snakker	om	en	bestemt	model,	så	kan	man	godt	blive	nysgerrig,	synes	jeg,	

og	få	lyst	til	at	høre	mere	og	læse	mere	om	den”.	Derfor	viser	det	også,	at	de	sociale	medier	kan	

starte	processen	om	at	få	lyst	til	at	købe	nye	løbesko.	Mange	af	respondenterne	er	enige	om,	at	

sociale	medier	 kan	 være	 en	 inspiration	 i	 forhold	 til,	 når	 behovet	 er	 opstået.	 F.eks.	 udtaler	

respondent	Mirka	(bilag	10),	at	hun	lader	sig	inspirere	fra	indhold	på	de	sociale	medier.	Dog	

på	sådan	en	måde,	at	hun	kun	undersøger	den	pågældende	sko	yderligere,	hvis	behovet	 for	

nye	 løbesko	 faktisk	er	der.	Dette	bliver	yderligere	understøttet	af	Gitte	 (bilag	13),	hvor	hun	

understreger,	at	hun	kun	køber	løbesko,	hvis	behovet	for	løbesko	er	der.		

	

Dermed	 starter	 beslutningsprocessen	 for	 de	 fleste	 respondenter	 med,	 at	 deres	 sko	 bliver	

slidte.	Dog	kan	en	aktivitet	på	de	sociale	medier,	enten	i	form	af	markedsføring	fra	Nike	eller	

adidas	 eller	 fra	 forbrugere	 selv,	 godt	 være	 den	 stimulus	 eller	 information,	 der	 fører	

forbrugeren	videre	i	informationssøgningsfasen,	hvilket	vil	blive	analyseret	nedenfor.	At	Nike	

og	 adidas	har	 en	 aktivitet	 på	de	 sociale	medier,	 som	er	 den	 stimulus	 eller	 information,	 der	

starter	 forbrugeres	 beslutningsprocesser,	 er	 ikke	 meget	 anderledes,	 end	 hvis	 samme	

materiale	 blev	 overført	 via	 et	 medie	 som	 TV’et	 eller	 avisen.	 Dog	 nævner	 mange	 af	

respondenterne,	at	de	også	 lader	sig	 inspirere,	 af	personer	de	 følger,	hvilket	også	kan	være	

personer,	 de	 ikke	 kender,	 hvilket	 adskiller	 sig	 fra	 de	 traditionelle	medier	 og	 den	 klassiske	

marketing,	da	forbrugere	nu	er	bærere	af	et	budskab	ved	selvstændigt	at	kommunikere	noget	

ud	til	deres	følgere,	som	derved	også	kan	være	en	stimulus	eller	en	information,	der	indleder	

beslutningsprocessen.	 Her	 kommer	 begreberne	 kontrol	 og	 frihed	 dermed	 i	 spil,	 hvor	

forbrugerne	nu	selvstændigt	kan	agere	på	mediet	og	påvirke	hinanden.		

5.2.2	Informationssøgning		

Ovenstående	 resultater	 viste	 altså,	 at	 det	 som	 oftest	 udløser	 forbrugeres	

beslutningsprocesser,	 i	 forhold	 til	 løbesko,	 er,	 at	 skoen	 bliver	 slidt,	 men	 at	 aktiviteter	 på	

Instagram	 og	 Facebook	 godt	 kan	 være	 det,	 der	 leder	 forbrugeren	 videre	 over	 i	

informationssøgningsfasen.	 Her	 indikerer	 resultaterne,	 at	 informationssøgningsfasen	 ikke	

havde	 stor	 betydning	 for	 forbrugerne.	 For	 nogle	 af	 dem	 gælder	 det,	 at	 de,	 på	 baggrund	 af	

tidligere	 erfaring,	 køber,	 hvad	 de	 har	 løbet	 i	 før,	 da	 de	 ved,	 at	 det	 fungerer	 for	 dem.	 F.eks.	

udtaler	respondent	Bjørn	(Bilag	7),	da	han	bliver	spurgt	om,	hvorvidt	han	søgte	information	
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forestående	 for	hans	køb	at:	 ”Nu	ved	jeg	sådan	umiddelbart,	hvad	der	fungerer	for	mig	…	Det	

skal	bare	være	Lunar.	Det	er	ikke	noget.	Det	er	fremragende.	De	holder	en	små	1000	km,	og	så	er	

det	ud	med	dem”.	Dette	 understøttes	 af	 Gitte	 (bilag	 13),	 der	 siger:	 ”Jeg	 var	 jo	glad	 for	mine	

Pegasus,	og	det	fungerede	fint,	så	jeg,	jeg	havde	egentlig	bare	regnet	med,	at	jeg	skulle	fortsætte	

med	det	…	 Jeg	har	hele	 tiden	haft	 i	hovedet,	at	den	bare	 skulle	 skiftes	ud	med	det”	(bilag	 13).	

Man	kan	derfor	sige,	at	forbrugerne,	qua	deres	tidligere	erfaring,	ryger	ind	i	et	loyalitets	loop,	

jævnfør	McKinsey’s	model	for	beslutningsprocesser	(afsnit	4.1.6).	Dermed	springer	de,	i	dette	

tilfælde,	mange	af	trinene	over	i	beslutningsprocessen	ved	at	gå	direkte	fra	behov	til	køb.	Når	

det	kommer	til	de	sociale	mediers	rolle	i	informationssøgningsfasen,	er	der	ingen,	der	nævner	

de	sociale	medier.	Respondenterne	siger,	at	de	har	foretaget	søgninger	på	Google	eller	andre	

hjemmesider.	Dem	der	allerede	vidste,	at	de	ville	have	Nike	sko	udtalte,	at	de	gik	ind	på	Nikes	

hjemmeside,	da	de	ikke	overvejede	andre	brands.		

	

Det	 gælder	 altså	 for	 informationssøgningsfasen,	 at	 respondenterne	 ikke	benyttede	 sig	 af	de	

sociale	medier.	Dog	 viste	 de	 sig,	 fordi	 at	 de	 var	 i	marked	 for	 løbesko,	 at	 være	 sensitive	 for	

information,	hvorfor	 indhold	på	de	 sociale	medier,	 i	denne	 fase,	påvirkede	starten	på	deres	

evaluering	 af	 alternativer.	 Næste	 afsnit	 vil	 omhandle	 selve	 valget	 af	 løbeskoen,	 og	 dermed	

hvad	der	har	været	udslagsgivende	for	respondenternes	valg	og	fravalg	af	bestemte	modeller,	

samt	hvorledes	de	sociale	medier	spillede	en	rolle	her.		

5.2.3.	Evaluering	af	alternativer		

For	samtlige	 respondenter	er	det	afgørende,	at	 skoen	passer	 til	deres	 løbestil,	hvorfor	stort	

set	 alle	 er	nede	 i	 en	 løbebutik	 og	 teste	dem	på	 løbebånd	 for	 at	 få	 ekspedienternes	mening.	

Dermed	 er	 ekspertise	 vigtigt	 for	 respondenterne,	 når	 det	 kommer	 til	 selve	 valget	 af	 skoen.	

Mange	fortæller	 ligeledes,	at	de	 lader	sig	påvirke	af,	hvad	andre	siger,	både	ansigt	 til	ansigt,	

men	også	på	de	sociale	medier.	F.eks.	siger	Sidsel	om	evalueringen	af	alternativer	at:	”Der	tror	

jeg	måske	 lidt	mere,	 at	 jeg	 hører	 fra	 tætte	…	 eller	 ham	 her	 han	 er	 en	 stor	 løber,	 og	 han	 har	

snakket	om	den	her	model”		(Bilag	6).	Dog	nævner	hun,	at	hun	er	lidt	bange	for	sponsorater	på	

de	sociale	medier,	og	synes,	at	det	er	mere	 troværdigt	med	 folk,	hun	kender.	Hun	refererer	

derfor	til	troværdighed,	som	en	afgørende	faktor	for	evalueringen,	og	som	noget	der	kan	være	

et	problem	på	de	sociale	medier.	Dette	bakkes	op	af	Frederikke	(bilag	9	),	der	siger:	”Når	man	

ser	nogle	mennesker,	der	gang	på	gang	bruger	det	brand,	så	tænker	jeg,	at	det	mår	være	et	eller	
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andet	i	det”.	Dog	nævner	hun,	at	det,	for	hende,	kan	være	afgørende,	at	det	er	mennesker,	der	

bringer	 informationen,	 da	 hun	 ser	 dette	 som	 værende	 mest	 troværdigt:	 ”Jeg	 tror	 bare,	 jeg	

synes,	 det	 er	 mere	 troværdigt.	 Selvfølgelig	 kommer	 Nike	 til	 at	 tale	 mere	 godt	 om	 sin	 egne	

produkter.	 Hvor	 hvis	man	 ser	 nogle	mennesker,	 som	man	 ved	 løber	 godt,	 og	 som	man	 ved	 er	

dygtige	til	løb	eller	sådan,	så	vil	jeg	bare	hellere	tro	på	dem,	end	jeg	vil	tro	på	Nikes…”		(bilag	9).	

Mirka	nævner	også	troværdighed	som	afgørende,	når	hun	skal	træffe	selve	beslutningen	om	

hvilken	sko,	hun	skal	købe,	og	at	dette	godt	kan	være	problematisk	på	de	sociale	medier:	”…	if	

it	is	a	person	…	who	runs	the	same	way	as	I	do	or	who	runs	as	much	as	I	normally	do,	so,	and	I	

know	that	they	don’t	have,	yeah	work	for	this	company	so	they	have	to	say	this.	Because	there	

are	a	 lot	of	people	who	have	 clicks	with	 certain	 companies,	 so	 they	are	kind	of	obliged	 to	 say	

good	things.	But	runners	that	don’t	have	that	are	usually	more	honest”	(bilag	10).			

	

Dermed	antyder	 resultaterne,	 at	 forbrugerne	ofte	 søger	 kvalificerede	 råd	 vedrørende	deres	

valg	 af	 løbesko.	 Dette	 finder	 de	 ofte	 nede	 i	 selve	 løbeskobutikkerne,	 eller	 gennem	 folk	 de	

kender.	De	udelukker	ikke,	at	de	sociale	medier	ikke	har	en	indflydelse	her.	Dog	nævner	flere	

af	respondenterne,	at	kommunikation	på	de	sociale	medier	fra	virksomhederne	selv,	godt	kan	

virke	utroværdigt,	hvorfor	de	helst	 ser,	 at	kommunikationen	kommer	 fra	personer,	der	ved	

noget	 om	 løb,	 og	 som	 er	 uafhængige	 af	 virksomhederne.	 Uafhængigheden	 opfattes	 dog	

forskelligt	 fra	 forbruger	 til	 forbruger.	 Som	ovenstående	viser,	 siger	Mirka	 f.eks.,	 at	hun	kun	

stoler	på	de	løbere,	der	ikke	har	en	forbindelse	til	virksomhederne	(Bilag	10).	Sidsel	nævner	

ligeledes,	 at	 hun	 er	 bange	 for	 sponsorater	 af	 privatpersoner	 (bilag	 6).	 	 Dog	 er	 der	 også	

respondenter,	 der	 nævner,	 at	 de	 bliver	 påvirket	 af	 privatpersoner,	 der	 alligevel	 har	 en	

forbindelse	 til	 f.eks.	 Nike	 eller	 adidas.	 F.eks.	 nævner	 Bjørn	 (bilag	 7),	 at	 det	 at	 være	 i	

løbeklubben	 NBRO	 Running	 er	 afgørende	 for	 hans	 evaluering,	 fordi	 at	 de	 alle	 sammen	

udelukkende	benytter	sig	af	Nike	produkter.	Her	bruger	han	f.eks.	ordet	Nikefamilie,	og	siger,	

at	hver	gang	der	bliver	delt	et	billede	på	de	sociale	medier,	af	personer	fra	hans	løbeklub,	er	

der	et	Nikelogo	på.	Ifølge	ham,	har	disse	en	form	for	aftale	med	Nike	om,	at	de	løber	i	deres	

produkter	(bilag	7).		Altså	kan	der	her	være	tale	om	privatpersoners	påvirkning,	der,	i	en	eller	

anden	grad,	trods	alt	har	en	afhængighed	til	Nike.	Gitte	understøtter	ligeledes	dette,	når	hun	

siger,	 at	 hun	 følger	 en	 af	 de	 bedste	 maratonløbere	 i	 Danmark	 på	 Instagram.	 Fordi	

vedkommende	træner	meget,	og	løber	i	Nike,	tænker	hun,	at	der	må	være	noget	om,	at	skoene	

er	gode	(bilag	13).	Dog	 forholder	det	sig	således,	at	Danmarks	bedste	maratonløber,	Henrik	
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Them,	er	sponsoreret	af	Nike,	hvorfor	det	der	opfattes	uafhængigt	af	Gitte,	ikke	nødvendigvis	

er	det	i	realiteten	(Thielst,	2012).		

	

I	 forhold	til	de	sociale	medier	sagde	nogle	af	brugerne	ligeledes,	at	det	var	ekspedienterne	i	

løbebutikken,	 der	 hjalp	 dem	med	 at	 træffe	 det	 endelige	 valg.	 Dog	 havde	 aktiviteter	 på	 de	

sociale	medier	ofte	gjort,	at	de	gik	ned	i	løbebutikkerne	med	nogle	præferencer	for	bestemte	

modeller.	F.eks.	siger	Line,	om	hvorvidt	sociale	medier	påvirkede	hendes	evaluering:	”Hmm	jo,	

men	måske,	jo	lidt,	men	måske	ikke	helt.	Altså	fordi	løbesko	gælder	jo	lidt	om	hvordan	de	sidder	

på	dig	som	person,	men	i	forhold	til	hvad	du	går	ind	i	butikken	med	og	kunne	tænke	dig,	så	vil	jeg	

sige,	at	Nike	er	meget	gode	til	at	være	over	det	hele	så	man	får	lyst…”		 (Bilag	11).	Ud	fra	dette	

kan	 det	 udledes,	 at	 de	 sociale	 medier	 ikke	 nødvendigvis	 er	 udslagsgivende	 for	 det	 sidste	

afgørende	 valg	 for	 købet.	 Dog	 kan	 de	 være	 med	 til	 at	 have	 indflydelse	 på	 hvilke	 brands,	

forbrugeren	 overvejer	 i	 sin	 evaluering	 af	 alternativer.	 Dette	 er	 i	 tråd	 med,	 hvad	 der	 blev	

udledt	i	ovenstående	afsnit	vedrørende	informationssøgning.	

	

Dermed	 antyder	 interviewene,	 at	 ekspertise	 og	 troværdighed	 er	 vigtigt	 i	 forhold	 til	

evalueringen	af	alternativer	for	langt	de	fleste	af	respondenterne.	Denne	troværdighed	finder	

forbrugerne	som	oftest	i	selve	løbebutikkerne,	hvor	de	kan	få	testet	skoene	i	forhold	til	deres	

løbestil.	Dog	kan	troværdigheden	også	være	at	finde	på	de	sociale	medier.	Her	forholder	det	

sig	 således,	 at	 kommunikation	 fra	 Nike	 og	 adidas	 ikke	 anses	 som	 troværdigt,	 hvorfor	

forbrugerne	 hellere	 finder	 privatpersoners	 viden	 som	 brugbar	 i	 forhold	 til	 evalueringen	 af	

alternativer.	 Dette	 skyldes,	 at	 disse	 personer	 afkodes	 som	 uafhængige	 af	 virksomhederne.	

Uafhængighed	 kan	 dog,	 ifølge	 ovenstående,	 diskuteres	 fra	 forbruger	 til	 forbruger,	 da	

sponsorater	af	nogle	forbrugere	kan	opfattes	som	uafhængigt.	Her	efterlyser	forbrugerne	en	

kommunikationsform,	 som	 Grunig	 og	 Hunt	 (jf.	 afsnit	 4.4.5)	 karakteriserer	 som	

tovejssymmetrisk,	 hvor	 magtforholdet	 er	 lige	 mellem	 afsender	 og	 modtager	 af	

kommunikation.	Dette	muliggøres	på	de	sociale	medier,	da	virksomheden	ikke	længere	er	den	

eneste	mulige	afsender	af	kommunikation	vedrørende	produkter.		

	

Resultaterne	 indikerer	 dermed,	 at	 der	 er	 en	 ”gråzone”,	 hvor	 det,	 selv	 for	 forbrugeren,	 kan	

blive	 svært	 at	 vurdere	 troværdigheden.	 Dog	 vurderer	 respondenterne	 troværdighed	 som	

størst	fra	uafhængige	kilder.	Det	kan	dog	ikke	udelukkes,	at	troværdighed,	af	respondenterne,	
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også	vurderes	ud	fra	loyalitet	over	for	Nike	eller	adidas,	eller	egen	iscenesættelse	ved	hjælp	af	

produktet.	Dermed	mener	jeg	ikke,	at	de	ikke	finder	troværdighed	som	essentielt,	men	blot	at	

begrebet	troværdighed	og	hvad	det	implicerer,	kan	diskuteres.		

5.2.4.	Selve	købet		

Selve	købssituationen	er,	for	afhandlingen,	ikke	fundet	relevant,	da	afhandlingen	har	fokus	på	

de	sociale	medier,	og	at	et	køb,	på	de	sociale	medier,	fortsat	ikke	er	muligt.	Her	er	forbrugerne	

nødsaget	 til	 fortsat	 at	 gå	 i	 butikkerne	 eller	 købe	 skoene	 på	 internettet.	 For	 syv	 ud	 af	 otte	

respondenter	gjaldt	det,	at	købet	foregik	nede	i	en	butik	med	speciale	i	løb,	hvilket	yderligere	

understøtter,	 at	 viden	 og	 ekspertise	 er	 vigtige	 parametre	 i	 forhold	 til	 valg	 af	 løbesko,	 da	

brugerne	søger	ekspedienternes	viden	til	evalueringen	af	deres	valg	af	løbesko.		

5.2.5.	Post	Køb		

Samtlige	 respondenter	 fortæller,	 at	 de,	 mundtligt,	 har	 snakket	 om	 deres	 køb	 med	 deres	

løbeinteresserede	venner.	F.eks.	fortæller	Sidsel	(Bilag	6),	at	hun	har	talt	om	købet	med	den	

veninde,	 der	 anbefalede	 hende	 skoen.	 Simon	 fortæller,	 at	 han	 har	 talt	 om	 sit	 køb	 med	

personer	fra	hans	løbeklub,	fordi	de	spurgte	til,	hvordan	skoen	var	(bilag	12).	Mange	af	dem	

har	 ligeledes	 delt	 deres	 køb	 på	 de	 sociale	 medier.	 Dette	 fremgår	 af	 respondenternes	 egne	

udsagn,	og	bliver	ligeledes	understøttet	ud	fra	respondenternes	egne	aktiviteter	på	Instagram	

og	Facebook	(bilag	18).		F.eks.	fortæller	Bjørn	(bilag	7),	at	han	har	delt	sit	køb	af	nye	sko	på	de	

sociale	medier	fordi	”at	det	er	lidt	det	man	gør”.	Mirka	(bilag	10)	fortæller,	at	hun	har	delt	sit	

køb	af	løbesko	på	de	sociale	medier.	Hun	angiver	dog,	at	hun	førhen	altid	delte	billeder	af	at	

”Nike	havde	de	bedste	produkter	i	hele	verdenen”,	men	at	hun	nu	laver	bedømmelser,	og	at	

det	er	vigtigt	for	hende,	at	der	er	en	hvis	ærlighed	bag.	Line	(bilag	11)	fortæller,	at	hun	også	

delte	sit	køb	på	de	sociale	medier,	og	at	det,	for	hende,	handlede	om	at	se	bedre	ud	i	forhold	til	

hendes	omdømme.		

Når	det	kommer	til	at	dele	billeder	på	Instagram,	har	brugerne	mulighed	for	at	benytte	sig	af	

hashtags	 (jf.	bilag	20	om	Instagram).	Her	 lader	det	 til,	 at	 respondenterne	er	delt	 i	 to.	Sidsel	

udtaler	 f.eks.,	 at	 hun	 benytter	 sig	 af	 #Nike	 ”Man	 ved	 aldrig,	 om	man	 blev	 sponsoreret,	 eller	

måske	at	de	skrev	en	kommentar”		(Bilag	6).	Her	kan	det	udledes,	at	Sidsel	efterlyser	en	form	

for	reaktion	fra	Nike.	Der	er	dermed	tale	om	en	efterlysning	fra	forbrugeren	om	dialog	mellem	

Sidsel	og	Nike,	hvilket	kun	er	muliggjort	på	de	sociale	medier,	og	kan	dermed	kategoriseres	

som	nye	vilkår	 for	marketing	som	følge	af	sociale	medier.	Det	vidner	 ligeledes	om,	at	Sidsel	
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ser	det,	som	Grunig	og	Hunt	kalder	for	symmetrisk	tovejskommunikation,	hvor	begge	parter	

deltager	 i	 kommunikationsaktiviteterne.	 Flere	 af	 respondenterne	 nævner	 relationerne	 til	

virksomhederne	 som	 afgørende	 for,	 om	 hvorvidt	 de	 benytter	 sig	 af	 at	 hashtagge	

virksomhederne	bag	de	produkter,	de	deler	på	de	sociale	medier.	Bjørn	siger	bl.a.	at	han	kun	

benytter	sig	af	dem,	hvis	han	er	sponsoreret	af	et	brand,	eller	hvis	han	føler,	at	han	har	en	eller	

anden	 form	 for	 forpligtigelse	 (Bilag	 7).	 Det	 føler	 han,	 at	 han	 har	 til	 hans	 løbeklub,	 NBRO	

Running,	 hvorfor	 han	 ofte	 tilføjer	 ”#Nbro”.	 Ligeledes	 nævner	 han,	 at	 han	 er	 delvist	

sponsoreret	af	virksomheden	Le	Fix,	hvorfor	han	også	hashtagger	dem,	når	han	deler	billeder	

af	Le	Fix’s	produkter.	Dette	bakkes	op	af	Mikkel,	der	siger,	at	han	kun	hashtagger	brands,	hvis	

han	er	sponsoreret	af	dem,	og	at	han	ellers	ikke	gider	at	gøre	reklame	for	dem	(bilag	8).	Altså	

støtter	 han	 op	 om,	 at	 der	 skal	 være	 en	 form	 for	 relation	 til	 virksomheden,	 før	 at	 han	 vil	

benytte	sig	af	hashtags.	Mirka	fortæller,	at	hun	ofte	benytter	sig	af	hashtags,	men	at	det	skal	

være	fordi,	at	hun	kan	stå	inde	for	brandet,	og	det	de	laver	(bilag	10).		

	

Forbrugerne	deler	altså	billeder	af	deres	løbesko,	hvilket	bilag	17	også	vidner	om,	hvor	mange	

af	billederne	viser,	at	respondenterne	deler	billeder	af	deres	sko.	Nogle	af	dem	viser	blot	en	

løbesituation,	 hvor	 det	 er	 tilfældigt	 at	 skoen	 er	 kommet	med	 (Bilag	 17,	 figur	 17).	 Andre	 er	

billeder,	 hvor	 formålet	 er	 at	 vise	 skoen,	hvilket	 f.eks.	 ses	 ved	bilag	17,	 figur	32,	hvor	Mirka	

nævner,	at	hendes	Nike	sko	er	de	bedste	nogensinde,	og	benytter	sig	ligeledes	af	#Nike.	Der	er	

derfor	ingen	tvivl	om,	at	løberne	deler	produkter	på	de	sociale	medier.	Nogle	gør	det	blot	for	

at	dele	det	sociale	aspekt	af	deres	løb,	såsom	Frederikke	(bilag	9).	Andre	deler	blot	for	at	vise	

deres	produkter,	og	til	sidst	er	der	dem,	der	virkelig	skriver	om	deres	produkter	såsom	Mirka	

(bilag	10),	og	hashtagger	brandet	med	ønsket	om	en	reaktion	(bilag	6).	 	Uanset	motiv	deler	

forbrugerne	 altså	 billeder	 af	 deres	 produkter,	 der	 muligvis	 kan	 være	 med	 til	 at	 inspirere	

andre	 i	 deres	 valg	 af	 løbesko.	 Dette	 så	 vi	 i	 afsnittet	 vedrørende	 problemgenkendelse	 samt	

evaluering	af	alternativer,	hvor	mange	af	respondenterne	nævnte,	at	de	blev	inspireret	af	at	se	

privatpersoners	løbesko,	og	at	de	anså	den	form	for	kommunikation	som	troværdigt,	hvilket	

var	vigtigt	for	dem	i	forhold	til	deres	endelig	valg	af	sko.		

	

Afhandlingens	 undersøgelse	 viser	 derfor,	 at	 de	 sociale	 medier	 er	 med	 til	 at	 påvirke	

forbrugernes	beslutningsprocesser.	For	de	fleste	af	undersøgelsens	respondenter	var	det	dog	

ikke	 indhold	 på	 de	 sociale	 medier,	 der	 startede	 processen	 og	 dermed	 den	
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stimulus/information,	 som	 udgjorde	 problemgenkendelsesfasen.	 Resultaterne	 viste,	 at	 det	

kun	var	tilfældet	hos	en	af	respondenterne.	Resultaterne	 indikerede	dog	også,	 	at	de	sociale	

medier	 var	med	 til	 at	 påvirke	 hvilke	 præferencer,	 brugerne	havde.	Dette	 var	 dog	 først,	 når	

respondenterne	var	i	marked	for	løbesko,	og	dermed	havde	taget	beslutningen	om,	at	et	køb	

skulle	 finde	 sted.	 Resultaterne	 antyder,	 at	 denne	 påvirkning	 både	 kan	 opstå	 i	 form	 af	

markedsføring	fra	virksomhederne	selv,	men	i	høj	grad	også	fra	privatpersoner	samt	adidas	

og	Nikes	ambassadører.	Her	indikerer	undersøgelsens	resultater	altså,	at	brugerne	efterlyser	

faktiske	 løberes	 erfaringer	med	 løbeskoene,	 hvilket,	 ifølge	 respondenterne,	 skyldes	 en	 øget	

grad	 af	 troværdighed.	 I	 forhold	 til	 evalueringen	 af	 alternativer	 viste	 det	 sig,	 at	 de	 sociale	

medier	 ikke	 spillede	 nogen	 rolle,	 da	 samtlige	 respondenter	 hentede	 ekspertise	 fra	

ekspedienterne	i	løbebutikken.	Ifølge	respondenterne	skyldes	dette,	at	en	løbesko	skal	passe	

til	 løberens	 individuelle	 løbestil	 samt	 distance,	 hvorfor	 det	 er	 vigtigt	med	 en	 ekspertviden,	

som	 de	 ikke	 mener	 at	 få	 på	 de	 sociale	 medier.	 Selve	 købet	 var	 ikke	 essentiel	 for	 dette	

kandidatspeciales	undersøgelse,	da	det	på	nuværende	tidspunkt	ikke	er	muligt	at	foretage	køb	

på	 de	 sociale	 medier,	 hvorfor	 de	 sociale	 medier	 ikke	 viste	 sig	 at	 spille	 nogen	 rolle	 i	 den	

forbindelse.	I	forhold	til	postkøbssituationen	viser	resultaterne,	at	respondenterne	i	høj	grad	

deler	 deres	 køb	 og	 brug	 af	 løbeskoene	 på	 de	 sociale	 medier,	 hvor	 mange	 ligeledes	

identificerede	virksomheden	 i	 form	af	hashtags,	hvorfor	de	sociale	medier	 ligeledes	spillede	

en	stor	rolle	her.		

Dermed	viser	resultaterne	af	afhandlingens	undersøgelse,	at	de	sociale	medier	spiller	en	rolle	

i	 forbindelse	 med	 beslutningsprocessen	 om	 at	 købe	 løbesko.	 Dog	 er	 det,	 ifølge	

respondenternes	 eget	 udsagn,	 ikke	 dikterende	 for	 det	 endelige	 valg,	 men	 det	 har	 en	

indflydelse	 i	 form	 af	 præferencer	 forud	 for	 den	 endelige	 beslutning.	 Ligeledes	 spiller	 de	

sociale	medier	også	en	stor	rolle	når	produktet	tages	i	brug.		

	

Hvorledes	 markedsførere	 agerer	 på	 de	 sociale	 medier	 i	 forhold	 til	 de	 nye	 vilkår,	

markedsføringen	operer	under,	som	følge	af	de	sociale	medier,	samt	hvad	forbrugerne	gør	og	

efterlyser,	vil	blive	analyseret	i	de	følgende	afsnit.		

5.2.6.	Beslutningsprocessens	forløb		
	

Som	 nævnt	 i	 denne	 afhandlings	 introduktion	 samt	 i	 afsnittet	 vedrørende	

beslutningsprocesser	(jf.	afsnit	4.1)	er	der	mange	bud	på,	hvorledes	en	forbruger	træffer	sine	
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beslutninger,	 i	 forhold	 til	 hvilke	 faser	 han	 eller	 hun	 gennemgår.	 Det	 fremgår	 ligeledes	 af	

afsnittet	om	beslutningsprocesser,	at	disse	er	vigtige	 for	markedsførere	at	 forstå,	 således	at	

forbrugerne	 kan	 blive	 præsenteret	 for	 produkter	 og	 markedsføringstiltag,	 der	 passer	 til	

forbrugerens	ønsker	(jf.	afsnit	4.1).	For	denne	afhandling	er	det	derfor	relevant	for	adidas	og	

Nike,	som	markedsførere	af	 løbesko,	at	 forstå	forbrugernes	beslutningsprocesser.	Således	at	

de	 bedst	muligt	 kan	 præsentere	 dem	 for	 aktiviteter,	 der	 tilfredsstiller	 forbrugernes	 behov.	

Her	gælder	det	ikke	kun,	hvad	brugerne	finder	vigtigt	under	selve	processen,	som	analyseret	

ovenfor,	 men	 også	 hvordan	 processen	 tager	 sig	 ud	 overordnet,	 hvorfor	 jeg	 herunder	 vil	

præsentere	resultaterne	for	selve	forløbet	for	respondenternes	beslutningsprocesser.		

	

For	det	fleste	af	respondenterne	gælder	det,	at	de	bliver	opmærksomme	på	deres	behov	for	

løbesko	 grundet	 slidtage	 af	 deres	 nuværende	 model	 (bilag	 6-13).	 Her	 lader	 det	 til,	 at	 de	

kognitivt	bliver	opmærksomme	på	problemet	slidtage,	hvilket	indleder	beslutningsprocessen.	

Efterfølgende	 indikerer	 resultaterne,	 at	 de,	 grundet	 deres	 tidligere	 erfaring,	 springer	

informationssøgningsfasen	over,	for	at	hoppe	direkte	over	til	evaluering	af	alternativer.	Ifølge	

respondenterne	 selv	 skyldes	 dette,	 at	 løbesko	 skal	 passe	 til	 personens	 løbestil,	 hvorfor	 der	

ikke	er	meget	rum	til	at	lade	egne	præferencer	være	afgørende	for	selve	valget.	F.eks.	udtaler	

Gitte	om	sit	valg:	”…	jeg	var	åben	for	alt,	altså	havde	han	[ekspedienten]	sagt,	at	jeg	skulle	løbe	

på	bare	tærer,	så	havde	jeg	gjort	det	for	at	blive	klar	til	mit	maraton”	(bilag	13).	Dog	fortæller	

mange	 af	 respondenterne,	 at	 de	 alligevel	 har	 en	 præference	 når	 de	 kommer	 til	

evalueringsfasen,	 der	 ifølge	 dem	 selv,	 ofte	 skyldes	 tidligere	 erfaring	 (bilag	 6	 -13),	 skoenes	

udseende	(bilag	6,	9,11,	12	og	13),	eller	at	de	ser	andre	løbere	løbe	i	et	bestemt	brand.	F.eks.	

udtaler	Frederikke,	at	hun	godt	kan	blive	påvirket	af	løberne	fra	NBRO	Running’s	opslag	på	de	

sociale	medier:	 ”De	løber	jo	alle	sammen	i	Nike,	og	så	er	der	 jo	ofte,	hvor	de	alle	sammen	lige	

pludselig	 har	 købt	 en	 eller	 anden	 ny	 sko,	 eller	 af	 en	 eller	 anden	 årsag	 har	 anskaffet	 sig	 den	

samme	 sko	 alle	 sammen,	 og	 så	 skriver	 de	 jo	 også	 ofte	 til	 hinanden,	 eller	 folk	 har	 posted	

spørgsmål	til	dem,	om	de	er	gode	og	så	noget.	Hvis	der	så	er	mange,	der	har	brugt	den	samme,	og	

hvis	det	virker	 til,	at	det	er	sådan,	at	den	skulle	være	god,	 så	har	der	også	været	nogle	gange,	

hvor	 jeg	 har	 prøvet	 den	 derfor”	 (bilag	 9).	 Dermed	 søger	 brugerne	 ikke	 bevidst	 information	

forud	for	deres	køb,	men	de	er	påvirkelige,	som,	ifølge	dem	selv,	kan	skyldes	flere	faktorer.		
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I	 dette	 tilfælde	 finder	 jeg	 det	 dog	 essentielt	 at	 reflektere	 over	 denne	 analyses	 resultater	

grundet	muligheden	for	fejlkilder.	Hvad	der	faktisk	skyldes,	at	brugerne	har	en	præference	for	

bestemte	brands,	forud	for	evalueringen	af	alternativer,	er	ikke	nødvendigvis	i	tråd	med,	hvad	

brugerne	 selv	nævner.	Motiver	 for	brandpræferencer	kunne	her	 tænkes,	 ligeledes	 at	 kunne	

omhandle	egen	iscenesættelse,	brand	loyalitet,	vaner,	erfaring	som	løber	mm.			

	

Uanset	 motiv	 for	 præferencer	 kan	 det	 udledes,	 at	 respondenterne	 gennemgår	 en	

problemgenkendelsesfase,	 som	 udarter	 sig	 kognitivt,	 for	 herefter	 at	 hoppe	 direkte	 over	 i	

evalueringsfasen,	 dog	 med	 forudindtaget	 præferencer	 af	 affektiv	 karakter,	 for	 til	 sidst	 at	

foretage	købet	som,	ifølge	den	kognitive	psykologi	er	den	konative	fase.		

	

Seks	ud	af	de	otte	respondenter	delte	ligeledes	deres	køb	på	de	sociale	medier,	hvorfor	Philip	

Kotler’s	 tilføjelse	 af	post	 købs	 fasen	 i	 beslutningsprocessen	 (jf.	 afsnit	 4.1.6),	 i	 dette	 tilfælde,	

har	 sin	 berettigelse.	 Hos	 nogle	 af	 respondenterne	 viste	 det	 sig	 dog,	 at	 de	 lod	 til	 at	 springe	

faserne	over	efter	problemgenkendelsen,	fordi	de,	ifølge	dem	selv,	vidste	hvad	der	fungerede	

for	dem,	og	gik	direkte	til	købet.	F.eks.	udtaler	Bjørn:	”Nu	ved	jeg	sådan	umiddelbart	hvad	der	

fungerer	 for	mig	…	Der	 skal	 jeg	 bare	 have	 Lunar.	 Der	 er	 ikke	 noget.	 Det	 er	 fremragende.	 De	

holder	en	små	1000km,	og	så	er	det	ud	med	dem”.	Senere	i	interviewet	siger	han	igen:	”Altså	nu	

har	 jeg	 fundet	 Lunar	 og	 den	 er	 helt	 perfekt,	 så	 jeg	 holder	 mig	 til	 den”	 (Bilag	 7).	 	 Dette	

understøttes	 ligeledes	 af	 Mikkel,	 der	 fortæller	 om	 hans	 køb	 af	 adidassko:	 ”Jeg	 kendte	 godt	

mærket	i	forvejen.	Så	det	har	egentlig	bare	været	fordi,	jeg	har	været	glad	for	produktet	før	og	

brugt	 det	 mærke	 før,	 ikke.	 Så	 det	 var	 en	 lille	 fordel	 for	 dem.	 At	 jeg	 så	 prøvede	 dem	med	 et	

samme”	(bilag	8).	For	disse	respondenter	viser	resultaterne	hermed,	at	de	kommer	ind	i	det,	

McKinsey	kalder	Loyalty	Loop	(jf.	afsnit	4.1.6),	hvor	de	springer	dele	af	beslutningsprocessen	

over,	og	går	fra	problemgenkendelse	og	direkte	til	køb.		

Der	er	derfor	en	overensstemmelse	med	marketings	antagelser	om,	at	forbrugere	gennemgår	

en	 effekthierarkisk	 proces	 i	 forhold	 til	 deres	 beslutninger	 og	 denne	 afhandlings	

respondenters	 faktisk	 beslutningsproces.	Derfor	 er	 et	 af	 resultaterne	 for	 denne	 afhandlings	

undersøgelse,	at	beslutningsprocesserne,	for	de	fleste	af	respondenterne,	udarter	sig	som	den	

kognitive	 psykologi	 antog	 det	 allerede	 i	 slutningen	 af	 1800	 tallet	 (jf.	 afsnit	 4.1.4.).	 Dog	 har	

McKinsey’s	tilføjelse	af	en	loyalitetsparameter	(jf.	afsnit	4.1.6.)	også	været	relevant	for	nogle	

af	deltagerne,	da	de,	qua	positiv	erfaring	fra	tidligere	køb	af	løbesko,	er	blevet	loyale	købere,	
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der	springer	 trinene	 i	beslutningsprocessen	over,	og	går	direkte	 fra	problemgenkendelse	 til	

køb.		

5.3.	Nike	og	adidas	på	de	sociale	medier		
	
I	den	teoretiske	gennemgang	af	marketings	vilkår	på	de	sociale	medier	så	vi,	at	mediet	giver	

mulighed	for	en	relation	forbruger	og	virksomhed	i	mellem,	og	at	denne,	modsat	den	klassiske	

reklame,	 kan	 kategoriseres,	 som	 det	 Grunig	 og	 Hunt	 kalder	 for	 tovejs	 symmetrisk	

kommunikation	(jf.	afsnit	4.4.5).	Rent	teknologisk	er	dette	også	illustreret,	i	en	gennemgang	af	

kommunikationsmulighederne	 på	 Facebook	 samt	 Instagram,	 som	 er	 at	 finde	 ved	 bilag	 20.	

Ligeledes	 blev	 tre	 centrale	 begreber	 for	 marketings	 vilkår	 for	 sociale	 medier	 præsenteret:	

Kontrol,	 frihed	og	dialog.	Dette	 er	 en	 skildring	 af,	 hvad	 der	 er	muligt	 på	 de	 sociale	medier.	

Dette	 afsnit	 vil	 analysere	 hvorledes	 Nike	 og	 adidas,	 på	 de	 sociale	 medier,	 gør	 brug	 af	 de	

ændrede	 vilkår	 for	 kommunikation.	 Fokus	 vil	 ligeledes	 være	 på,	 hvorvidt	 virksomhederne	

fortsat	 benytter	 sig	 af	 kommunikative	 strategier	 fra	 den	 klassiske	 marketing,	 hvor	

kommunikationen	 bærer	 præg	 af	 det,	 Grunig	 og	 Hunt	 kalder	 for	 envejs	 asymmetrisk	

kommunikation,	 hvor	 kontrollen	 er	 hos	 virksomheden,	 og	 hvor	 mediet,	 i	 dette	 tilfælde	

Facebook	og	Instagram,	blot	fungerer	som	transmitter	af	budskabet	(jf.	afsnit	4.2.).	Eller	som	

Laswell	 beskriver	 en	 klassisk	 kommunikationssituation,	 hvor	 budskabet	 overføres	 fra	

afsender	til	modtager	via	mediet	(jf.	afsnit	4.2).		

Resultaterne	viser,	via	en	klassificering	af	samtlige	opslag	på	 Instagram	fra	adidas	og	Nike	 i	

den	 undersøgte	 periode	 (bilag	 18),	 at	 de	 alle	 kan	 kategoriseres,	 som	 det	 Grunig	 og	 Hunt	

betegner	 som	 Publicity,	 og	 dermed	 envejskommunikation	 der	 har	 til	 formål	 at	 overbevise	

modtager	 (jf.	 afsnit	 4.4).	 	 I	 flere	 af	 tilfældene	 omhandlede	 kommunikationen	

produktinformation,	hvor	mediet	blot	leverede	budskabet.	Dette	ses	f.eks.	ved	adidas	opslag,	

hvor	virksomheden,	under	billedet	af	et	par	 løbesko,	 skriver:	 ”Meticulous	craftsmanship	and	

an	 unwavering	 commitment	 to	 innovation.	 Presenting	 the	 #ultraboost	 Collective	 by	 Kolor”	

(Bilag	16,	figur	1).		Betingelserne	for	kommunikation	som	publicity	opfyldes	ved,	at	der	er	tale	

om	 envejskommunikation	 fra	 virksomhed	 til	 forbruger,	 fra	 afsender	 til	 modtager,	 som	 er	

karakteristisk	 for	 kommunikationen	 i	 den	 klassiske	 reklame.	 Benyttes	 Harold	 Laswell’s	

kommunikationsmodel	(jf.	afsnit	4.2.),	ser	kommunikationen	således	ud:	Hvem:	adidas	–	Siger	

hvad:	produktinformation	–	Til	hvem:	forbrugerne	–	Igennem	hvilket	medie:	Instagram	–	Med	
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hvilken	effekt:	at	forbrugerne	skal	købe	løbeskoen.	Dermed	er	betingelserne	for	den	klassiske	

reklame	og	de	klassiske	antagelser	for	marketing,	i	dette	tilfælde,	opfyldt.			

	

Et	andet	eksempel	herpå	findes	hos	et	opslag	fra	Nike	(Bilag	16,	figur	3).	Her	vises	et	billede	af	

et	 par	 sko	med	 følgende	 tekst:	 ”Your	 fastest	 race	 ever.	 A	 stroy	written	 in	 strides,	 sweat	 and	

swear	words.	A	quickly	unfolding	narrative.	Finished	but	never	done.	Find	your	footwear	for	the	

miles	 ahead.	 Shop	 the	#nikezoom	Vomero	 10	 on	 nike.com.	…”	 .	 Igen	 opfyldes	 kriterierne	 for	

publicity.	 Ligeledes	 er	 der	 tale	 om	 en	 kommunikationsproces,	 der,	 ifølge	 Laswells	 model,	

udarter	sig	lig	adidaseksemplet,	hvorfor	betingelserne	for	den	klassiske	reklame	også	her	er	

til	stede.		

	

Således	gælder	det	for	samtlige	kommunikationstiltag	på	Instagram,	fra	både	Nike	og	adidas,	

at	de	opfylder	kriterierne	for	den	klassiske	reklame	(bilag	18).	Dog	benytter	virksomhederne	

sig	 alligevel	 af	 funktioner,	 der	 er	 afhængige	 af	 det	 sociale	medie,	 hvor	 budskabet	 ikke	 ville	

have	været	 leveret	på	 samme	måde,	 hvis	det	 var	blevet	 leveret	 via	 f.eks.	TV’et	 eller	 avisen.	

Samtlige	opslag	(bilag	18)	gør	brug	af	hashtags,	hvilket	betyder,	at	brugerne	kan	 interagere	

med	indholdet,	da	de,	ved	at	klikke	på	hashtagsene,	kan	se,	hvad	andre	har	lagt	op	via	samme	

hashtag	(jf.	afsnit	4.4.2).	Ligeledes	gør	adidas	flere	gange	brug	af	et	event,	der	finder	sted,	den	

dag	de	kommunikerer.	Dette	er	f.eks.	tilfældet	ved	billedet	af	en	løber	i	Chicago	(bilag	16,	figur	

9),	 hvor	 virksomheden	 skriver:	 ”Race	the	wind.	With	the	breeze	at	our	back	and	#ultraboost	

laced	 tight,	our	eyes	are	 set	on	getting	 stronger	 in	Chicago.	#boostChicago”.	Ligeledes	 har	 de	

tilføjet	en	location4,	til	hvor	de	er:	Chicago	Waterfront.		

På	den	måde	gør	adidas	brug	af	en	aktuel	begivenhed,	og	kan	give	de	brugere,	hvor	Chicago	

som	by	eller	Chicago	Marathon	har	relevans,	en	form	for	fællesskabsfølelse,	hvor	der	her	kan	

være	tale	om	en	form	for	forhold.	Denne	form	for	kommunikation	kan	delvist	karakteriseres	

som	 tovejs	 asymmetrisk,	 da	 brugerne	 kan	 interagere	med	 indholdet,	 dog	 er	 det	 stadigvæk	

adidas,	der	er	kilden	og	deler	sit	budskab	om	sine	produkter:	”#ultraboost	laced	tight”	(bilag	

16,	 figur	 9).	 Her	 refereres	 til	 skoen	 adidas	 Ultraboost,	 hvorfor	 der	 fortsat	 er	 tale	 om	

produktinformation.		

																																																								
4	En	mulighed	på	både	Facebook	og	Instagram,	hvor	man	kan	tilføje	det	sted	hvor	man	er,	når	man	deler	et	
billede.	F.eks.	kan	adidas,	hvis	de	deler	et	billede	af	Chicago,	tilføje	at	de	står	i	Chicago.	Klikker	man	efterfølgende	
på	”Chicago”,	så	kan	man	se	alle	de	billeder	der	er	uploadet	der.		
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Her	viser	resultaterne	altså,	at	Nike	og	adidas,	i	dette	tilfælde,	ikke	til	fulde	benytter	sig	af	de	

nye	 vilkår	 for	 kommunikation	 på	 de	 sociale	 medier.	 Der	 er	 fortsat	 tale	 om	

envejskommunikation	 og	 i	 høj	 grad	 kommunikation	 om	 produkter,	 hvor	 Instagram	 som	

medie	 blot	 fungerer	 som	 transmitter	 for	 budskabet	 i	 tråd	med	 Harold	 Laswells	 model	 for	

klassisk	kommunikation	med	effekt	som	mål.	Virksomhederne	giver	dog	brugerne	mulighed	

for	 at	 interagere	 med	 indholdet,	 hvilket	 kan	 give	 markedsføringen	 tovejs	 asymmetrisk	

karakter.	 Dog	 er	 det	 fortsat	 virksomhederne,	 der	 har	 kontrollen,	 da	 de	 på	 ingen	 måde	

responderer	 på	 brugerne	 kommenterer,	 eller	 benytter	 sig	 af	 brugergenereret	 indhold.	

Brugernes	kommentarer	er	blot	holdninger	til	billedet,	som	virksomhederne	ikke	reagerer	på	

(bilag	16)		

	

I	 forhold	 til	 virksomhedernes	 kommunikation	 på	 Facebook	 har	 empirien	 været	 begrænset,	

hvor	jeg,	via	min	danske	IP	adresse,	ikke	havde	adgang	til	adidas	internationale	Facebookside,	

men	kun	den	danske,	hvor	adidas,	i	skrivende	stund,	ikke	har	kommunikeret	noget	ud	siden	

juni	2015	(Facebook:	adidasrunning).	Derfor	præsenteres	disse	resultater	med	udgangspunkt	

i	to	opslag	fra	Nike	Running.	Disse	er	ligeledes	klassificeret	(bilag	18)	ud	fra	Grunig	og	Hunts	

fire	former	for	kommunikation	(jf.	afsnit	4.4.5).		

	

På	Facebook	har	Nike,	ved	begge	opslag,	gjort	brug	af	samme	billeder,	som	dem	de	delte	på	

Instagram.	Kommunikationen	 bærer,	 lig	 den	 på	 Instagram,	 præg	 af	 klassisk	markedsføring.	

F.eks.	har	et	af	billederne	en	af	Nikes	løbesko	som	motiv	med	følgende	tekst:	”So	fast,	there’s	

no	shaking	it.	In	a	place	known	for	speed,	our	Nike+	Run	Club	coaches	and	pacers	were	the	first	

to	 test	 ride	 the	 all-new	 #nikezoom	 Structure	 19.	 Take	 your	 own	 pair	 for	 a	 spin:	

gonike.me/structure19_fb”	(bilag	 16,	 figur	 20).	 Analyseres	 dette	 opslag,	 er	 betingelserne	 for	

den	klassiske	reklame	opfyldt.	Der	er	tale	om	publicity,	og	mediet	fungerer	som	transmitter	af	

budskabet,	nøjagtigt	som	TV’et	eller	avisen	kunne	have	gjort	det.	Dog	er	der	en	forskel,	som	

kun	er	muliggjort	af	de	sociale	medier,	og	som	kan	klassificeres	som	tovejskommunikation.		

Til	et	af	billederne	skriver	en	bruger:	”Do	these	help	with	pronation?”	(bilag	16,	figur	21).	Her	

svarer	 Nike	med	 følgende:	 ”The	 Air	 Zoom	 Structure	 19	 is	 designed	 for	 a	 stable	 ride.	 They’re	

great	 for	 someone	who	pronates	or	 is	 looking	 for	a	 rigid	and	responsive	 ride”	(bilag	 16,	 figur	

21).	 	 Her	 identificeres	 en	 form	 for	 dialog.	 Dog	 er	 magtforholdet	 klart	 hos	 Nike,	 da	 det	 er	
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virksomhedens	egne	produkter,	de	kommunikerer	om.	Ligeledes	er	det	dem,	der	besidder	den	

nødvendige	viden	om	produkterne.	Der	er	dermed	tale	om	det,	Grunig	og	Hunt	kalder	tovejs	

asymmetrisk	kommunikation,	hvor	magtforholdet	ikke	er	lige,	hvor	den	ene	part	besidder	den	

nødvendige	 viden.	 Ligeledes	 gælder	 det,	 at	 betingelserne	 for	 Harold	 Laswell	

kommunikationsmodel	 ikke	er	opfyldt,	da	modellen	 ikke	giver	mulighed	 for	dialog.	Dermed	

adskiller	Nikes	kommunikation	på	Facebook	sig	fra	den	traditionelle	reklame.	Her	ses	altså	et	

eksempel	på	en	kommunikationsform,	på	de	sociale	medier,	hvor	marketing,	til	dels,	benytter	

sig	 af	 de	 vilkår,	 som	 de	 sociale	medier	 giver,	 når	 det	 kommer	 til	 markedsføring	 på	 denne	

platform.		

	

Tages	et	kig	på	Nikes	andet	opslag	(bilag	16,	 figur	17),	er	der	tale	om	en	kopi	af	et	af	deres	

oplag	 på	 Instagram,	 hvor	 samme	 tekst	 benyttes.	 Her	 bliver	 der	 ikke	 kommenteret	 på	

brugernes	kommentarer,	hvorfor	der	her	er	tale	om	publicity	lig	opslagene	på	Instagram,	og	

dermed	en	kommunikationsform	der	opfylder	betingelserne	for	klassisk	marketing.		

	

Resultaterne	viser,	ifølge	ovenstående	analyse,	at	både	Nike	og	adidas,	på	Instagram,	benytter	

sig	af	kommunikationsformen,	som	Grunig	og	Hunt	kalder	for	publicity,	da	den	karakteriseres	

ved	 at	 være	 envejs	 i	 en	 afsender	 til	 modtager	 lukkede	 model,	 og	 er	 markedsføring	 af	 et	

produkt.	 Ligeledes	 opfylder	 opslagene	 på	 Instagram	 kriterierne	 for	 Laswells	 model	 for	

kommunikation	 med	 en	 effekt	 som	 mål,	 hvor	 mediet	 blot	 fungerer	 som	 transmitter	 for	

budskaberne.	 Altså	 benytter	 virksomhederne	 sig	 ikke	 til	 fulde	 af	 de	 vilkår,	 som	 de	 sociale	

medier	 giver	 markedsføringen.	 Alligevel	 benytter	 adidas	 sig	 af	 små	 tiltag,	 der	 gør,	 at	

forbrugerne	 kan	 interagere	 med	 indholdet	 og	 i	 en	 hvis	 grad	 føle	 en	 form	 for	 relation	 til	

indholdet.	 Dette	 kommer	 f.eks.	 til	 udtryk,	 når	 adidas	 gør	 brug	 af	 Chicago	Marathon	 i	 deres	

kommunikation.	Der	er	dog	ikke	tale	om	en	egentlig	tovejskommunikation,	hvorfor	opslagene	

fortsat	kategoriseres	som	klassisk	marketing.		

	

På	Facebook	forholdt	det	sig	lidt	anderledes.	Her	gjorde	Nike	fortsat	brug	af	publicity,	når	det	

kom	 til	 selve	 opslagene.	 Dog	 interagerede	 de	 med	 brugerne	 i	 kommentarfelterne,	 hvilket	

opfyldte	betingelserne	 for	 tovejs	asymmetrisk	kommunikation,	da	en	 form	 for	dialog	var	 til	

stede.	 Magtforholdet	 var	 dog	 stadig	 hos	 Nike,	 hvorfor	 kommunikationen	 ikke	 kan	

kategoriseres	 som	 tovejs	 symmetrisk,	 hvilket	 ellers	 er	 de	 vilkår	 markedsføringen,	 ifølge	
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afhandlingens	 teoretiske	 afsnit,	 har	 mulighed	 for	 at	 benytte	 sig	 af,	 når	 det	 kommer	 til	

marketing	på	de	sociale	medier.		

5.4.	Forbrugernes	reaktion	på	adidas	og	Nikes	kommunikation		
	
En	 del	 af	 denne	 afhandlings	 undersøgelse	 omhandler,	 hvorledes	 sociale	 medier	 påvirker	

marketings	 vilkår,	 herunder	 hvordan	 forbrugere	 benytter	 sig	 af	 de	 sociale	 medier.	 I	

resultaterne	ovenfor	er	en	analyse	af,	hvorledes	forbrugernes	beslutningsprocesser	forløb	sig,	

samt	 hvilken	 rolle	 de	 sociale	 medier	 spillede	 i	 den	 forbindelse.	 Efterfølgende	 har	 jeg	

analyseret,	hvorledes	Nike	og	adidas	opererer	inden	for	de	nye	vilkår,	marketing	gebærder	sig	

i,	som	følge	af	de	sociale	medier.	Nu	vil	jeg	præsentere	resultaterne	for,	hvordan	forbrugerne	

reagerer	på	den	markedsføring,	de	to	virksomheder	benytter	sig	af	på	de	sociale	medier.	Som	

nævnt	 er	 resultaterne	med	 til	 at	 kortlægge	 det	miljø,	markedsføringen	 udspiller	 sig	 i,	 også	

forstået	som	vilkårene,	hvilket	ligeledes	bidrager	til	forståelsen	af	forbrugernes	ageren,	og	er	

dermed	et	led	i	min	forståelse	af	forbrugernes	beslutningsprocesser	og	adfærd	på	de	sociale	

mediers	implikationer	for	markedsføringen.		

I	 bilag	 16	 fremgår	 adidas	 og	Nikes	 aktiviteter	 på	 henholdsvis	 Instagram	og	 Facebook	 samt	

kommentarerne	 herpå.	 I	 min	 analyse	 af	 resultaterne	 fremgår	 det,	 at	 der	 på	 begge	 sociale	

medier	 er	 otte	 typer	 af	 forbrugerkommentarer:	 Kommentarer	 om	 selve	 produktet,	

Kommentarer	hvor	brugere	tagger	andre	brugere	(dvs.	gør	andre	brugere	opmærksomme	på	

opslaget),	 spørgsmål	 til	 virksomhederne,	 kommentarer	 til	 billedet	 der	 ikke	 omhandler	

produktet,	spørgsmål	til	andre	brugere,	kommentarer	om	selve	Nike	eller	adidas,	samt	det	jeg	

har	kategoriseret	som	”andet”	(bilag	19).		

	

Som	 det	 fremgår	 i	 tabellen	 (bilag	 19),	 er	 den	 mest	 benyttede	 form	 for	 interaktion	 med	

virksomhedernes	 indhold	 på	 Instagram,	 fra	 brugernes	 side,	 det	 at	 tagge	 andre	 i	 en	

kommentar,	hvilket	vil	sige,	at	man	gør	andre	opmærksom	på	billedet.	At	dele	en	virksomheds	

markedsføring	med	andre	har	selvfølgelig	altid	været	en	mulighed	i	form	of	WOM,	herunder	

at	en	 forbruger,	mundtligt,	har	kunne	 fortælle	en	anden	om	en	virksomheds	markedsføring	

eller	vise	avisen	 indeholdende	markedsføringen.	De	sociale	medier	 faciliterer	dog,	via	deres	

teknologi,	 at	 dette	 kan	 gøres	 hurtigt	 og	 med	 et	 større	 publikum,	 hvilket	 forbrugerne,	 på	

Instagram,	 har	 taget	 til	 sig.	 Det	 vil	 sige,	 at	 forbrugerne	 nu	 kan	 være	 videresendere	 af	

virksomhedernes	 budskaber,	 hvilket	 gør	 op	 med	 den	 klassiske	 opfattelse	 af	
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kommunikationsprocessen	 (jf.	Harold	Laswells	 teori	 afsnit.	 4.2).	Her	 vises	 altså	 et	miljø	 for	

markedsføringens	vilkår,	der	er	muliggjort	af	de	sociale	medier,	og	som	forbrugerne	har	taget	

til	sig.		

	

En	 anden	 type	 af	 kommentarer,	 på	 Instagrambillederne,	 er	 kommentarer	 fra	 forbrugerne	

vedrørende	selve	billederne	eller	det	fremviste	produkt.	Dette	kan	opfattes	som	en	form	for	

dialog,	 hvor	 forbrugernes	 kommentarer	 kan	 kategoriseres	 som	 feedback.	 Ifølge	 dette	

kandidatspeciales	afsnit	vedrørende	beslutningsprocesser	(jf.	afsnit	4.1.),	er	et	af	marketings	

formål	at	forstå	forbrugeren,	således	at	markedsføringen	kan	tilpasses	til	forbrugernes	behov.	

En	 slags	 feedback	 på	 markedsføringen,	 i	 form	 af	 en	 forbrugerkommentar,	 bidrager	 til	 en	

forståelse	af	forbrugerne,	hvilket	ligeledes	kun	er	muliggjort	af	de	sociale	medier,	hvorfor	det	

giver	 marketing	 nye	 vilkår,	 i	 form	 af	 øjeblikkelig	 forbrugerreaktion	 på	 et	

markedsføringstiltag.	 Denne	 form	 for	 asymmetrisk	 dialog	 (den	 kategoriseres	 som	

asymmetrisk	da	virksomhederne,	på	Instagram,	ikke	kommunikerer	tilbage,	hvorfor	der	ikke	

er	tale	om	et	 lige	magtforhold),	er	kun	muliggjort	af	de	sociale	medier,	hvorfor	det	 ligeledes	

anses	som	marketings	ændrede	vilkår,	som	følge	af	de	sociale	medier,	og	som	forbrugerne	har	

taget	til	sig.		

	

Ved	 bilag	 16	 findes	 ligeledes	 Nikes	 Facebook	 opslag	 for	 den	 nævnte	 periode.	 Her	 er	

fordelingen	anderledes,	da	brugerne	ikke	har	tagget	andre	i	deres	kommentarer	(jf.	bilag	19).	

Her	 er	 kommentarerne	 i	 højere	 grad	 spørgsmål	 til	 virksomhederne,	 hvilket	 vidner	 om,	 at	

brugerne	søger	en	dialog,	og	benytter	sig	af	mediets	mulighed	for	interaktion.	Afhandlingens	

netnografiske	undersøgelses	resultater	indikerer	altså,	at	forbrugerne	benytter	sig	af	de	nye	

muligheder	for	dialog	og	dermed	muligheder	for	relation,	virksomhed	og	forbruger	imellem,	

som	kun	muliggøres	grundet	de	sociale	mediers	teknologiske	karakter.		

	

For	begge	medier	gælder	det,	at	brugerne,	ifølge	denne	afhandlings	resultater,	er	villige	til	at	

interagere	 med	 indholdet.	 Brugernes	 aktiviteter	 kan	 således	 karakteriseres	 som	 værende:	

videresending	af	virksomhedernes	budskaber	samt	søgen	på	dialog,	hvilket	kun	muliggøres	af	

de	 sociale	 medier.	 Dermed	 viser	 resultaterne,	 at	 brugerne	 ændrer	 vilkårene	 for	

markedsføringen,	 som	 følge	 af	 de	 sociale	medier,	 da	 de	 favner	muligheden	 for	 både	 dialog	
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samt	muligheden	for	at	de	selvstændigt	kan	blive	afsendere	af	kommunikation,	som	vedrører	

virksomhederne,	hvilket	kun	er	muliggjort	af	de	sociale	mediers	teknologi.		

	

For	at	bidrage	yderlige	til	forståelsen	af	de	vilkår	som	marketing	udspiller	sig	i,	på	de	sociale	

medier,	vil	nedenstående	afsnit	analysere	relationen	mellem	forbrugerne	og	Nike	samt	adidas.	

Ligeledes	 vil	 afsnittet	 være	 en	 analyse	 af	 respondenternes	 forhold	 til	markedsføring	 på	 de	

sociale	medier.		

	

5.5.	Forbrugeres	forhold	til	markedsføring	på	de	sociale	medier		

5.5.1	Årsagen	til	at	forbrugerne	følger	virksomheder	på	de	sociale	medier		

I	en	søgen	på	at	forstå	forbrugernes	forhold	til	markedsføring	på	de	sociale	medier	søger	jeg	

først	 at	 afdække,	 hvad	 respondenterne,	 i	 første	 omgang,	 bruger	 markedsføringen	 til.	

Resultaterne	analyseres	på	baggrund	af	afhandlingens	enkeltinterviews	af	otte	respondenter	

(bilag	6-13).		Her	viser	resultaterne,	at	samtlige	respondenter	følger	Nike	og/eller	adidas	med	

henblik	på	at	holde	sig	opdateret	på	produktinformation.	F.eks.	mener	Sidsel	(bilag	6),	at	det	

inspirerer	hende	til	hvad	hun	overvejer	at	købe.	Gitte	(bilag	13)	nævner	ligeledes,	at	det	giver	

hende	præferencer	forud	for	butiksbesøg,	hvor	det	endelige	valg	skal	foretages.	Inspiration	er	

altså	den	primære	årsag,	ifølge	respondenterne	selv,	til	at	de	følger	de	to	virksomheder	på	de	

sociale	medier.	Dertil	 skal	det	 tilføjes,	at	Mikkel	 (bilag	8),	Mirka	(bilag	10),	samt	Line	(bilag	

11)	også	benytter	det	at	følge	virksomhederne	til	motivation	og	inspiration	til	træningsformer	

og	ikke	kun	produktinformation.	Resultaterne	indikerer	dermed,	at	nogle	af	respondenterne	

også	søger	information	der	ikke	er	produktrelateret,	hvilket	betragtes	som	afvigende	fra	den	

klassisk	reklame,	der	ofte	omhandler	et	produkt	eller	en	service,	og	dermed	unikt	for	sociale	

medier.		

5.5.2	Privatpersoner	og	ambassadører	på	de	sociale	medier		

Ud	over	at	følge	Nike	og	adidas	nævner	respondenterne,	at	de	i	høj	grad	følger	privatpersoner	

og	eliteløbere	på	de	sociale	medier	(bilag	6-13).	For	mange	af	dem	er	motivationsfaktoren	til	

dette,	 at	 de	 gerne	 vil	 følge	 mennesker	 med	 en	 ekspertise,	 der	 rækker	 ud	 over	

respondenternes	 egne.	 Dertil	 er	 det	 en	 fordel,	 at	 de	 er	 uafhængige	 af	 virksomhederne,	 da	

respondenterne,	 som	 tidligere	 nævnt,	 finder	 denne	 form	 for	 kommunikation	 for	 mest	
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troværdig.	 F.eks.	 udtaler	 Frederikke	 (bilag	 9):	 ”Så	 følger	 jeg	 ikke	så	meget	brands,	 jeg	 følger	

mest	personer,	som	lidt,	eller	jeg	ved	ikke	om	man	kan	kalde	dem	ambassadører	for	brandsene.	

Altså	jeg	tror,	at	jeg	vil	stole	mere	på,	at	en	eller	anden	god	løber	havde	et	par	løbesko	på,	end	

jeg	ville	teste	dem,	bare	fordi	de	var	på	en	eller	anden	Nike	side	eller	adidas	side”.	Her	refererer	

Frederikke	 til,	 at	 hun	 anser	 kommunikation	 fra	 brugere,	 og	 endda	 ambassadører	 for	

virksomhedernes	 produkter,	 for	 mere	 troværdigt	 end	 kommunikation	 fra	 virksomhederne	

selv.	Det	forholder	sig	således,	at	samtlige	respondenter	forholder	sig	til		kommunikation	fra	

privatpersoner,	 inden	 for	 løb,	 som	værende	 ekspertise,	 som	de	 kan	bruge	 i	 forhold	 til	 dem	

selv	 (bilag	6-13).	Frederikke	uddyber	dette	yderlige	når	hun	siger:	 ”Altså	jeg	tror,	at	det	jeg	

synes	er	sjovest	at	se	fra	dem,	det	er	jo	f.eks.	at	nu	har	adidas	haft	den	der	ultra	boost	kampagne	

med	de	der	ambassadører,	de	der	danske	piger,	bloggere	og	så	nogle	her	personer.	Der	synes	jeg	

klart,	 det	 er	 sjovere,	 at	 se	 så	 noget	 der	 content,	 altså	 rigtige	mennesker,	 som	man	 kan	 sætte	

ansigt	på,	eller	som	man	kender,	frem	for	sådan	nogle	modeller	som	bare	har,	altså	sådan	nogle	

kampagnebilleder…”	 (bilag	 9).	 	 Ud	 fra	 ovenstående	 fremgår	 det,	 at	 brugerne	 har	 en	

præference	 for	 at	 følge	 personer	 frem	 for	 virksomheder,	 også	 selvom	 at	 personerne	 er	

ambassadører	for	virksomhederne	da	det,	ifølge	respondenterne,	virker	mere	troværdigt	og,	

som	Frederikke	nævner	det,	”er	sjovere”	at	følge	med	i.		

5.5.3.	Hvad	er	vigtigt	for	forbrugerne	på	de	sociale	medier		

For	yderligere	at	forstå	respondenternes	forhold	til	markedsføring	på	de	sociale	medier,	blev	

der	 spurgt	 til,	 hvad	 de	 fandt	 vigtigt	 i	 forhold	 til	 virksomhedernes	 kommunikation	 på	

medierne.	Her	antyder	resultaterne,	at	inspiration	og	nyheder	om	produktinformation	er	det,	

som	 brugerne	 finder	 interessant,	 når	 det	 kommer	 til	 markedsføringen.	 Her	 finder	 jeg	 det	

relevant,	 at	 forholde	 mig	 lidt	 kritisk	 til	 resultaternes	 brugbarhed,	 da	 respondenterne	 kan	

tænkes	at	have	tendens	til	at	forholde	sig	til	tidligere	erfaring,	som	jo	er,	at	Nike	og	adidas,	på	

de	 sociale	medier,	 som	oftest	 kommunikerer	om	produkter	 og	 via	 en	kommunikationsform	

der	 er	 i	 tråd	med	 den	 klassiske	 reklame	 (Jf.	 afsnit	 5.3).	 	 Dermed	 har	 respondenterne	 ikke	

nødvendigvis	 oplevet	 andet,	 hvorfor	 det	 antages,	 at	 de	måske	 ikke	 kan	 forestille	 sig	 andre	

måder,	 virksomhederne	 kunne	 benytte	 sig	 af	 sociale	 medier,	 hvilket	 kan	 resultere	 i,	 at	 de	

muligvis	ikke	tænker	på	andre	mulige	former	for	kommunikation	på	de	sociale	medier.	Dtte	

kan	 muligvis	 påvirke	 deres	 svar.	 Dog	 efterlyser	 mange	 af	 respondenterne	 en	 brug	 af	

privatpersoner	samt	information	af	social	karakter.	F.eks.	nævner	Bjørn	(bilag	7),	at:	”…	det	er	
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jo	skide	smart,	at	have	fundet	nogle	folk	rundt	om	i	verdenen,	som	synes	det	er	sjovt	at	løbe,	og	

som	synes	Nike	er	et	fedt	mærke	og	få	dem	til	at	starte	noget	op,	og	jeg	ved	ikke,	hvad	der	er	på	

NBROs	Facebookgruppe,	men	måske	5000	plus	[medlemmer],	som	poster	billeder.	Hvis	man	går	

ind	og	laver	nogle	søgninger,	hvis	man	bare	søger	på	#nikerunning,	så	vælter	det	 jo	 frem	med	

billeder	fra	hele	verdenen	fra	de	her	Bridge	The	Gap	Familier5	primært	…	men	de	her	folk	er	bare	

med	til	at	inspirere…”	(Bilag	7).	 	Bjørn	søger	noget	 indhold,	på	de	sociale	medier,	der	har	en	

mere	social	karakter,	og	som	gør	brug	af	rigtige	mennesker.	Det	bekræftes	af	Frederikke,	der	

siger:	”Nu	har	Nike	jo,	i	forhold	til	NBRO,	der	er	de	jo	en	form	for	uofficielle	ambassadører,	eller	

officielle,	eller	jeg	ved	ikke	hvad	de	er,	men	de	bruger	i	hvert	fald	kun	Nike	tøj,	og	det	synes	jeg	

godt,	de	kunne	bruge	noget	mere	af	deres	sådan	content	på	deres	danske	Instagram,	fordi	at	det	

er	mennesker	som	måske	mange,	i	hvert	fald	i	løbsverdenen	i	København,	ved	hvem	er…”	(bilag	

9).	Respondenterne	finder	altså	indhold	fra	mennesker	interessant,	og	ser	gerne,	at	de	bliver	

præsenteret	for	den	form	for	kommunikation	frem	for	udelukkende	produkter,	til	trods	for,	at	

de	alle	sammen	nævner,	at	inspiration	vedrørende	produkter	er	den	primære	årsag	til,	at	de	

følger	virksomhederne.		

5.5.4.	Forholdets	karakter	forbruger	og	virksomhed	imellem		

I	afhandlingens	teoretiske	afsnit	vedrørende	marketings	vilkår	på	de	sociale	medier	(jf.	afsnit	

4.4)	blev	det	gjort	klart,	at	de	sociale	medier	bidrager	til	en	mulighed	om	et	egentlig	forhold	

virksomhed	om	forbruger	 imellem.	Dette	blev	 ligeledes	bekræftet	af	Grunig	og	Hunt	 i	deres	

model	om	tovejs	asymmetrisk	kommunikation.	Afhandlingen	har,	i	sine	undersøgelser,	derfor	

søgt	at	forstå	forholdet	mellem	Nike	og	adidas	og	deres	følgere	på	de	sociale	medier.	Her	viste	

det	sig,	at	syv	ud	af	otte	respondenter	havde	interageret	med	virksomheden,	enten	i	form	af	at	

synes	godt	om	noget,	virksomheden	havde	delt,	kommenteret	på	et	markedsføringstiltag,	delt	

noget	 af	 den	 kommunikation	 Nike	 eller	 adidas	 havde	 delt,	 eller	 selv	 lagt	 et	 billede	 op	 af	

produkterne	med	#Nike	eller	#adidas	(bilag	6-13),	samt	deltaget	i	en	konkurrence	(bilag	17).	

I	 syv	 af	 disse	 tilfælde	 var	 der	 ingen	 form	 for	 reaktion	 fra	 virksomhedernes	 side,	 hvilket	

bekræfter	 ovenstående	 resultater	 (afsnit	 5.3),	 om	 at	 der,	 trods	muligheden	 for	 symmetrisk	

tovejskommunikation,	 fortsat	er	 tale	om	tovejs	asymmetrisk,	da	 forbrugerne	giver	 feedback	

til	virksomhederne,	uden	at	virksomhederne	benytter	sig	af	muligheden	for	at	interagere	med	

																																																								
5	Urbane	Løbeklubber	der	går	ind	under	det	de	kalder	”Bridge	The	Gap”.	F.eks.	har	København	NBRO	Running,	
London	har	Run	Dem	Crew,	Amsterdam	har	Running	Junkies	osv.	(Bilag	7)	
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forbrugerne.	 Dette	 udtaler	 Simon	 sig	 om,	 når	 han	 siger:	 ”Jeg	 vil	 nok	 sige,	 at	 det	 ikke	 var	 et	

forhold	altså.	Det	er	nok	mere,	at	man	holder	øje	med	dem.	Det	er	jo	kun	sådan	en	vej,	vil	jeg	sige.	

De	altså,	de	gør	jo	ikke	noget	tilbage	igen	for	mig.	De	liker	jo	ikke	noget	jeg	ligger	op,	de	følger	jo	

ikke	 mig	 på	 samme	 måde.	 Så	 det	 er	 en	 vej	 kan	 man	 sige,	 som	 udelukkende	 er	 sådan	

informationsmæssigt”	(bilag	12).	Dermed	kommer	Simon	selv	ind	på,	at	der	ikke	er	tale	om	et	

symmetrisk	 forhold.	 Det	 var	 kun	 en	 af	 respondenterne,	 der	 havde	 oplevet,	 at	 Nike	

kommunikerede	med	hende.	Om	det	sagde	hun	følgende:	”They	have	regramed	my	photos,	but	

that	is	about	it.	Yeah	and	they,	 like	on	Twitter	they	obviously,	when	I	still	used	to	use	the	Nike	

Running	App,	they	tend	to	comment	something.	But	to	be	honest	it	feels	a	little	bit	like	a	robotic	

thing.	Like	they	just	comment.	It’s	not	too	personal.	It’s	just	like	certain	things	that	they	always	

comment	on.	I	don’t	know,	maybe	there	is	an	actual	person	who	does	that	but	yeah,	I	think	like	in	

the	beginning	I	was	just	amazed	that	wow	Nike	Running	is	commenting	on	something.	But	then	

you	just	grew	as	a	runner	and	okay,	they	do	that	to	everybody,	I	am	not	that	special”	(bilag	11).	

Altså	mener	Mirka	 ikke,	 at	Nikes	 interaktion	med	hende	har	noget	 at	 gøre	med	en	egentlig	

relation.	 Når	 hun	 anvender	 ordet	 robot	 om	 det,	 fjernes	 den	 personlige	 del	 af	 det	 at	

kommunikere	sammen,	og	dermed	kan	betingelserne	for	et	forhold,	i	dette	tilfælde,	betvivles,	

da	der	hentydes	 til,	 at	 det	 ikke	omhandler	 forholdet	mellem	 to	personer.	Her	 er	 Sidsel	 dog	

ikke	enig.	Hun	udtaler	bl.a.,	at	hun	benytter	sig	af	at	hashtagge	Nike	fordi:	”Jamen	altså	hvis	jeg	

nu,	hvis	jeg	hashtagger	Nike	eller	noget	med	Nike,	så	vil	det	primært	være	hvis	jeg	selv	lagde	et	

billede	op	af,	at	jeg	havde	købt	nogle	nye	Nike	sko,	eller	jeg	stod	i	noget	Nike	tøj	eller	andet.	Så	

synes	 jeg	bare,	det	giver	god	mening,	både	 sådan	man	ved	aldrig,	 om	man	bliver	 sponsoreret,	

eller	måske	at	de	skrev	en	kommentar.	Det	kan	jo	godt	ske	jo”	(bilag	6).	Dette	er	et	eksempel	på	

en	 bruger,	 der,	 ved	 at	 hashtagge	Nike,	 søger	 en	 reaktion	 fra	 dem,	 og	 dermed	 det	man	 kan	

begynde	at	kategorisere	som	et	egentligt	forhold,	da	der	dermed	er	tale	om	en	dialog.		

	

Sidsel	 (bilag	 6)	 nævner,	 at	 hun	 føler	 sig	 tættere	 på	 Nike,	 fordi	 at	 hun	 har	mulighed	 for	 at	

kommentere,	hvilket	hun	nævner,	at	hun	 ikke	kan,	hvis	det	er	en	avis	eller	et	TV.	Dog	viser	

resultaterne,	at	når	ordet	”forhold”	nævnes,	mener	de	alle,	undtagen	Sidsel,	at	der	ikke	er	tale	

om	 et	 forhold.	 Bl.a.	 udtaler	 Mirka,	 at	 forholdet	 er:	 ”Non	 excisting”	 (bilag	 11).	 De	 fleste	 af	

respondenterne	 fortæller	 dertil,	 at	 de	 opfatter	 deres	 forhold	 til	 virksomhedernes	

markedsføring	på	sociale	medier,	som	karakteriseret	af	at	nå	ud	til	dem	i	højere	grad	end	hvis	

det	 var	 på	 print	 eller	 på	 TV.	 F.eks.	 fortæller	 Simon	 (bilag	 12):	 ”Altså	 jeg	synes,	det	 fungerer	
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bedre	 ved	 at	 se	 det	 på	 de	 sociale	medier	 end	 f.eks.	 TV’et,	 fordi	 der	 altså,	 når	 du	 sidder	 på	 de	

sociale	medier,	så	har	jeg	mulighed	for	at	se	tingene	eller	videoen	igen	eller	billedet”.	Det	er	ikke	

sådan	 et	 reklamespot	 der	 kører,	 og	 så	 kommer	 der	 noget	 andet.	 Der	 kan	 jeg	 bedre	 lide	 at	 se	

tingene	på	de	sociale	medier.	Helt	klart.	For	der	kan	man	tage	sig	tid	til	at	se	tingene”.	Dertil	kan	

det	 argumenteres,	 fordi	 at	 brugerne,	 i	 forhold	 til	 Nike	 og	 adidas,	 selv	 har	 valgt,	 at	 de	 vil	

præsenteres	for	markedsføring	fra	dem,	har	en	højere	grad	af	interesse	for	indholdet,	end	de	

reklamer	de	præsenteres	for	på	andre	medier,	hvorfor	affiniteten	kan	antages	at	være	højere.		

5.5.5.	Udfordringer	på	de	sociale	medier		

Som	 nævnt	 flere	 gange	 i	 afhandlingen,	 er	 et	 af	 marketings	 formål	 at	 forstå	 forbrugernes	

adfærd,	 for	 bedst	 at	 kunne	 påvirke	 dem.	 Herunder	 hører	 også	 de	 udfordringer,	 der	 måtte	

opstå,	 i	 form	 af	 hvad	 forbrugerne	 finder	 problematisk	 på	 de	 sociale	 medier,	 således	 at	

markedsførerne	 har	 mulighed	 for	 at	 søge	 at	 overkomme	 disse	 udfordringer.	 Her	 antyder	

resultaterne	endnu	engang	entydigt,	at	troværdighed	er	markedsføring,	på	de	sociale	mediers,	

store	udfordring.	Sidsel	udtaler	bl.a.:	”	På	de	sociale	medier	ser	det	hele	bare	meget	perfekt	ud,	

synes	jeg.	Man	skal	lige	tage	de	kritiske	briller	på.	Måske	jeg	lige	skulle	høre	min	veninde,	som	

faktisk	har	købt	dem	[skoene],	om	de	egentlig	er	lige	så	fede	eller,	hvordan	hendes	erfaring	er	

med	 dem,	 frem	 for	 kun	 at	 gå	 ud	 fra,	 hvad	 de	 sociale	 medier	 siger”	 (bilag	 6).	 Mange	 af	

respondenter	 føler,	som	tidligere	nævnt,	at	kommunikation	fra	virksomhederne	selv	 ikke	er	

troværdigt.	Dette	bakkes	op	af	Frederikke:	”Selvfølgelig	kommer	Nike	til	at	tale	mere	godt	om	

sin	egne	produkter.	Hvor	hvis	man	ser	nogle	mennesker,	som	man	ved	løber	godt,	og	som	man	

ved	er	dygtige	til	 løb	eller	sådan,	så	vil	 jeg	bare	hellere	tro	på	dem,	end	 jeg	vil	 tro	på	Nikes…”	

(bilag	 9).	 Resultaterne	 viser,	 at	 brugerne,	 i	 dette	 tilfælde,	 forholder	 sig	 meget	 skeptisk	 til	

kommunikation	fra	virksomhederne	selv,	da	de	mener,	at	virksomhederne	er	forpligtet	til	at	

sige	 noget	 godt	 om	 deres	 egne	 produkter.	 Derfor	 ligger	 der	 en	 opgave	 i,	 for	marketing,	 at	

skabe	troværdighed	på	de	sociale	medier.		

	

Ovenstående	afsnit	har	altså	haft	til	formål	at	afdække	brugernes	holdning	til	markedsføring	

på	sociale	medier,	samt	deres	forhold	til	virksomhederne	som	resultat	af	deres	aktiviteter	på	

de	 sociale	 medier	 for	 at	 afdække	 marketings	 vilkår	 på	 de	 sociale	 medier.	 På	 baggrund	 af	

ovenstående	analyse	af	forbrugernes	forhold	til	adidas	og	Nikes	markedsføring	på	de	sociale	

medier,	 indikerer	 resultaterne,	 at	 brugerne	 først	 og	 fremmest	 følger	 virksomhederne	 med	
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inspiration	 og	 orientering	 om	 produktinformation	 som	 den	 primære	 faktor.	 Dog	 antyder	

resultaterne,	at	respondenterne	finder	det	både	sjovere	og	mere	troværdigt	at	følge	personer,	

der	 bruger	 produkterne,	 frem	 for	 virksomhederne	 selv.	 Hvad	 respondenterne	 identificerer	

som	 troværdige	 personer,	 omhandler	 såvel	 virksomhedsuafhængige	 personer,	 som	

sponsorerede	atleter	samt	ambassadører	for	virksomhederne.	Ud	over	at	holde	sig	opdateret	

om	produktinformationer	 indikerer	resultaterne,	at	 respondenterne	efterlyser	historier,	der	

går	ud	over	produktinformationer.	Igen	efterlyser	de	personers	historier	samt	inspiration	til	

træning,	 information	 om	 events	mm.	Her	 kommer	 det	 til	 udtryk,	 at	 respondenterne,	 på	 de	

sociale	 medier,	 efterlyser	 en	 kommunikationsform	 der	 er	 utraditionel	 for	 reklamen,	 da	

budskabet	ikke	omhandler	køb	af	et	produkt.	Som	tidligere	anvist,	afviger	de	sociale	medier	

fra	 de	 klassiske	 medier,	 i	 forhold	 til,	 at	 de	 muliggør	 en	 relation	 forbruger	 og	 virksomhed	

imellem.	 Her	 viser	 resultaterne,	 at	 respondenterne	 ikke	 opfatter	 forholdet	mellem	 dem	 og	

adidas	 samt	 Nike	 som	 en	 relation.	 Det	 blev	 bl.a.	 nævnt,	 at	 forholdet	 kun	 går	 en	 vej,	 og	 at	

virksomhederne	 ikke	 er	 interesseret	 i	 en	 dialog	 med	 forbrugerne.	 Dermed	 indikerer	

resultaterne,	 at	 der	 ikke	 er	 tale	 om	 det,	 Grunig	 og	 Hunt	 definerer	 som	 asymmetrisk	

tovejskommunikation,	 hvilket	 ellers	 er	 muliggjort	 grundet	 de	 sociale	 mediers	 teknologi.	

Resultaterne	antyder	dog,	at	nogle	af	respondenterne	efterlyser	den	relation	i	 form	af,	at	de	

gerne	 vil	 have,	 at	 Nike	 kommenterer	 på	 deres	 billeder,	 eller	 at	 de	 selv	 bliver	 udvalgt	 som	

testpersoner	 af	 produkterne.	 Resultaterne	 indikerer	 altså,	 at	 nogle	 af	 forbrugerne	

efterspørger	relationen,	men	at	Nike	og	adidas	ikke	benytter	sig	af	muligheden.		

Analysen	 af	 forbrugernes	 forhold	 til	markedsføringen	 på	 de	 sociale	medier	 skulle	 ligeledes	

bidrage	til	en	forståelse	af,	hvilke	udfordringer	virksomhederne	evt.	kunne	møde	på	de	sociale	

medier.	 Her	 indikerer	 resultaterne,	 at	 troværdighed	 er	 et	 stort	 problem.	 Respondenterne	

fortalte,	at	de	forholder	sig	kritisk	til	informationer,	de	får	fra	de	sociale	medier,	da	de	mener,	

at	kommunikation	fra	virksomhederne	selv	er	mindre	troværdigt,	end	hvad	de	får	at	vide	fra	

virksomhedsuafhængige	personer.	På	den	baggrund	indikerer	resultaterne,	at	muligheden	for	

en	symmetrisk	relation,	forbruger	og	virksomhed	imellem,	vanskeliggøres	af	forbrugerne,	da	

de	mener,	at	virksomhedernes	kommunikation	om	deres	egne	produkter,	 ikke	nødvendigvis	

er	 troværdig,	 da	 Nike	 og	 adidas	 anses	 som	 tvungne	 til	 at	 fremstille	 deres	 egne	 produkter	

bedst	muligt.		
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6.	Diskussion		

I	dette	afsnit	vil	 jeg	opsummere	resultaterne	af	afhandlingens	analyse	samt	diskutere	deres	

implikationer	 i	 forhold	 til	 både	 forskere	 og	 markedsføringen	 af	 løbesko.	 Dette	 gøres,	 da	

formålet	med	undersøgelsen	har	været	at	bidrage	med	ny	viden,	som	kan	bruges	 i	praksis	 i	

forbindelse	med	markedsføring	på	de	 sociale	medier,	 samt	grundet	 afhandlingens	 ambition	

om	 et	 akademisk	 bidrag	 til	 en	 større	 forståelse	 af	 samspillet	 mellem	marketing	 og	 sociale	

medier.	Vidensbidraget	skal	 ligeledes	kunne	guide	og	inspirere	fremtidige	undersøgelser,	da	

den	 viden	 markedsføringen	 bl.a.	 benytter	 sig	 af,	 når	 det	 kommer	 til	

forbrugerbeslutningsprocesser,	 ikke	 afspejler	 vilkårene	 for	marketing	på	de	 sociale	medier,	

og	 er	 blevet	 til	 i	 en	 tid	 længe	 før	 digitaliseringen	 (Jf.	 afsnit	 1).	 Endvidere	 vil	 jeg	 diskutere	

afhandlingens	potentielle	begrænsninger,	i	forhold	til	den	viden	der	produceres	med	henblik	

på	validiteten	af	de	konklusioner,	der	kan	drages	på	baggrund	af	resultaterne.		

6.1.	Resultaternes	implikation	for	marketing	

I	 den	 teoretiske	 analyse	 fandt	 jeg,	 at	marketings	 vilkår	 har	ændret	 sig	 i	 kraft	 af	 de	 sociale	

medier,	 hvorfor	 den	 klassiske	 marketings	 antagelser	 og	 praksisser	 viste	 sig	 ikke	 at	 være	

forenelige,	med	hvad	der	muliggøres	på	de	sociale	medier.	Dermed	blev	der	 identificeret	et	

gap	 i	 teorierne	om	klassisk	marketings	antagelser	og	praksisser	og	marketings	vilkår	på	de	

sociale	 medier.	 Dette	 understøtter	 relevansen	 af	 dette	 kandidatspeciales	 undersøgelse.	 En	

analyse	 af	 forbrugernes	 beslutningsprocesser	 og	 deres	 forløb	 viste	 dog,	 at	 der,	 i	 forhold	 til	

respondenternes	 køb	 af	 løbesko,	 var	 en	 proces	 lig	 den,	 som	 den	 kognitive	 psykologi	

præsenterede	i	form	af	en	effekthierarkisk	ramme,	hvor	de	forskellige	faser	spillede	en	rolle	i	

forhold	til	det	endelige	køb.	Som	nævnt	i	afsnittet	vedrørende	marketing	i	dag	(jf.	afsnit	4.1.6),	

har	 mediabureauet	 OMD	 samt	 management	 consulting	 virksomheden	 McKinsey	 begge	

fremsat	 modeller	 for	 beslutningsprocesser	 i	 lyset	 af	 den	 digitale	 tidsalder,	 som	 har	 deres	

afsæt	 i	 effekthierarkimodellerne.	Afhandlingens	 resultater	understøtter	denne	praksis,	 hvor	

resultaterne	 indikerer,	 at	 markedsføringens	 antagelser	 og	 praksisser	 om	

beslutningsprocesser	 fortsat	 er	 aktuelle.	 For	 markedsførere	 er	 den	 viden	 brugbar,	 da	

marketings	 formål	 (jf.	 afsnit	 4.1)	 er	 at	 forstå	 forbrugere	 og	 deres	 adfærd,	 således	 at	

virksomheden	præsenterer	disse	for	produkter	og	marketingtiltag,	der	passer	til	forbrugernes	

behov.		
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I	 forhold	 til	 denne	 afhandlings	 omdrejningspunkt	 vedrørende	 sociale	 medier	 og	 deres	

indflydelse	 på	 beslutningsprocessen	 viste	 det	 sig,	 at	 de	 sociale	 medier	 særligt	 havde	

indflydelse	i	overgangen	fra	informationsfasen	til	evalueringen	af	alternativer.	Dette	viste	sig	

ved,	at	når	forbrugerne	var	i	marked	for	at	købe	løbesko,	blev	de	inspireret	af	information	på	

de	sociale	medier,	både	fra	private	brugere	og	virksomheder.	I	et	marketingperspektiv	er	der	

altså	 en	mulighed,	 for	 producenter	 af	 løbesko,	 ifølge	 denne	 afhandlings	 resultater,	 at	 være	

tilstede	med	produktinformation	 til	 forbrugerne,	da	den	 information	disse	 får	på	de	 sociale	

medier,	 er	 med	 til	 at	 definere,	 hvilke	 præferencer	 forbrugerne	 har,	 når	 de	 kommer	 ned	 i	

løbebutikken,	hvor	det	endelige	valg	træffes.	Resultaterne	viste,	at	de	sociale	medier,	i		fasen	

for	evalueringen	af	alternativer,	 ikke	havde	nogen	 indflydelse,	da	 forbrugerne,	 i	denne	 fase,	

efterlyste	 ekspertviden	 fra	 personalet	 i	 butikkerne.	 Her	 skal	 markedsføringsaktiviteterne	

altså	 i	 højere	 grad,	 ifølge	 afhandlingens	 resultater,	 guide	 forbrugerne	 ned	 i	 butikkerne	 og	

fokusere	på	markedsføring	omhandlende	disse.	Resultaterne	viste	ligeledes,	at	forbrugerne	i	

høj	grad	delte	deres	køb	og	brug	af	løbesko	på	de	sociale	medier.	Dette	er	særligt	interessant	i	

et	 marketingperspektiv,	 da	 undersøgelsen	 også	 viste,	 at	 forbrugerne	 har	 en	 tendens	 til	 at	

finde	 kommunikation	 fra	 privatpersoner	 mere	 troværdigt	 end	 information	 fra	

virksomhederne	selv.	Nike	og	adidas	opnår	på	den	måde	at	være	afsendere	af	kommunikation	

vedrørende	 deres	 produkter,	 gennem	 personer	 som	 forbrugerne	 anser	 for	 at	 være	

troværdige,	via	de	sociale	medier.	For	markedsføring	af	løbesko	indikerer	resultaterne	altså,	

at	virksomhederne	kunne	drage	nytte	af,	at	have	marketingtiltag	der	opfordrer	forbrugerne	til	

selvstændigt	at		dele	deres	køb	og	brug	af	produkter.	At	virksomhederne	mister	kontrol,	kan	

opfattes	som	risikabelt,	da	de	ikke	er	beskyttet	over	for	negative	kommentarer,	dog	er	dette	

betingelserne	 for	 kommunikation	 på	 de	 sociale	 medier,	 og	 ligeledes	 det	 der	 er	 med	 til	 at	

overkomme	barriererne	om	troværdighed,	hvorfor	det	ikke	findes	problematisk,	da	risikoen	

opvejes	at	dens	egenskab	i	form	af	at	være	troværdighedsskabende.		

I	 forhold	 til	 indholdet	 af	 adidas	 og	 Nikes	 kommunikation	 viste	 resultaterne,	 at	 dette	 var	

karakteriseret	 som	 en	 klassisk	 reklame.	Det	 er,	 ifølge	 specialets	 analyse,	 ikke	 nødvendigvis	

problematisk,	da	resultaterne	ligeledes	indikerer,	at	forbrugeren	efterlyser	informationer	om	

produkter	 for	 at	 holde	 sig	 opdateret	 mm.	 Dette	 er	 ligeledes	 i	 tråd	 med	 resultaternes	

indikation	 om,	 at	 brugerne	 er	 sensitive	 for	 information	 vedrørende	 løbesko	 på	 de	 sociale	

medier,	 når	 de	 er	 i	 marked	 for	 løbesko.	 Dog	 viste	 resultaterne	 ligeledes,	 at	 forbrugerne	

efterspørger	troværdighed,	personlige	historier,	inspiration	og	motivation	til	træning	samt	en	
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form	for	 forhold	til	Nike	og	adidas.	Specialets	resultater	 indikerer	altså,	at	markedsføring	af	

løbesko,	 ud	 over	 at	 indeholde	 information	 om	 selve	 produkterne,	 kunne	 have	 gavn	 af	 at	

kommunikere	 om	 eller	 via	 private	 personer	 og	 deres	 historier,	 og	 dermed	 om	 kontekst	 og	

levende	historier.	Dette	bidrager,	ifølge	resultaterne,	ikke	kun	til	at	indholdet	passer	til	hvad	

forbrugerene	 efterlyser	 rent	 indholdsmæssigt.	 Det	 er	 ligeledes	 med	 til	 at	 overkomme	 den	

barriere,	som	blev	 identificeret	 i	 specialets	undersøgelse,	om	at	 troværdighed,	på	de	sociale	

medier,	 ifølge	 forbrugerne,	 kan	 være	 et	 problem.	 Mange	 af	 respondenterne	 nævnte	 f.eks.	

løbeklubber	 og	 ambassadørers	 indhold	 som	 værende	 interessant.	 Dette	 antyder,	 at	

virksomhederne,	ud	over	at	private	brugere	selvstændigt	kommunikerer	om	virksomhederne	

og	 produkterne,	 også	 kunne	 gøre	 gavn	 af	 at	 kommunikere	 gennem	 ambassadører	 eller	

offentlige	kendte	mennesker	inden	for	løbsverdenen.		

At	respondenterne,	ifølge	denne	afhandlings	analyse,	efterlyser	et	egentlig	forhold	til	Nike	og	

adidas,	er	en	mulighed,	som	virksomhederne	kan	benytte	sig	af,	i	form	af	at	søge	dialogen	med	

forbrugerne.	Dog	erkender	jeg,	qua	det	antal	brugere	der	følger	Nike	og	adidas	på	de	sociale	

medier,	samt	 	det	antal	brugere	der	 interagerer	med	de	 to	virksomheder,	at	dette	kan	blive	

yderst	 omkostningstungt,	 da	 en	 dialog	 med	 forbrugerne	 vil	 være	 meget	 omfattende	

tidsmæssigt.	 Især	 fordi	 at	 nogle	 af	 respondenterne	 søgte	 en	 skræddersyet	 personlig	

kommunikation	 jf.	Mirkas	udtalelse	om	Nikes	kommunikation	værende	robotlignende	(bilag	

10).	Resultaterne	viste	dog	i	den	forbindelse,	at	Nike,	på	Facebook,	havde	marketinginitiativer	

i	 form	 af	 dialog,	 med	 de	 kunder,	 der	 måtte	 have	 produktspecifikke	 spørgsmål,	 hvorfor	

virksomheden,	i	den	undersøgte	empiri,	har	taget	højde	for	dette.			

	

Alt	i	alt	indikerer	afhandlingens	resultater,	at	de	sociale	medier	spiller	en	rolle	i	forbrugernes	

beslutningsproces,	når	det	kommer	til	løbesko,	og	at	virksomhederne	vil	have	gavn	af	at	favne	

marketings	nye	vilkår	på	de	sociale	medier,	ved	at	benytte	sig	af	en	relationspræget	form	for	

kommunikation.	 Dette	 kan	 de	 opnå,	 ifølge	 afhandlingens	 resultater,	 ved	 at	 bringe	 de	

personlige	 historier,	 sætte	 produkterne	 i	 en	 træningskontekst	 eller	 aktuel	 kontekst	 med	

relevans	for	løberne,	samt	indgå	i	en	dialog	med	forbrugerne,	i	det	omfang	det	er	muligt.		

6.2.	Begrænsninger	og	fremtidige	undersøgelser	

I	 afhandlingen	 eksisterer	 flere	 potentielle	 begrænsninger,	 i	 forhold	 til	 validiteten	 af	 de	

konklusioner	som	drages	på	baggrund	af	undersøgelsen,	hvorfor	der	er	punkter	at	tage	højde	
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for,	 for	 den	 fremtidige	 forskning.	Min	 refleksion	 af	 begrænsningerne	 sættes	hovedsageligt	 i	

forbindelse	 med	 resultaternes	 interne	 og	 eksterne	 validitet,	 hvorfor	 jeg	 vil	 diskutere	

begrænsningerne	ud	fra	disse	begreber.	

6.2.1.	Refleksion	over	resultaternes	interne	validitet		

Spørgsmålet	 om	 resultaternes	 interne	 validitet	 omhandler	 hvorvidt,	 jeg,	 som	 undersøger,	

drager	konklusioner,	på	baggrund	af	det	 jeg	undersøger.	Herunder	hvorvidt	 jeg	undersøger	

det,	som	jeg	skriver,	at	jeg	vil	undersøge,	og	drager	konklusioner	udelukkende	på	baggrund	af,	

hvad	resultaterne	indikerer.	Ud	fra	denne	definition	er	svaret,	ja	det	gør	jeg.	Dog	anerkender	

jeg,	 grundet	 afhandlingens	 videnskabsteoretiske	 tilgang,	 samt	 det	 at	 en	 stor	 del	 af	

resultaterne	 er	 baseret	 på	 afhandlingens	 respondenters	 egne	 udsagn,	 at	 der	 kan	 stilles	

spørgsmål	til	den	interne	validitet.	F.eks.	havde	jeg,	grundet	min	forforståelse,	på	baggrund	af	

erfaring	med	sociale	medier,	markedsføring	samt	løb,	allerede	en	holdning	til	undersøgelsen,	

hvilket	 påvirker	 både	min	 konstruktion	 af	 f.eks.	 spørgeguiden,	mit	 valg	 af	 teori	 samt	mine	

fortolkninger	 af	 resultaterne.	 I	 min	 udvælgelse	 af	 empiri,	 i	 forhold	 til	 den	 netnografiske	

undersøgelse,	har	min	subjektive	vurdering,	med	hermeneutikken	som	videnskabsteoretiske	

ståsted,	f.eks.	påvirket	udvælgelsen	af	empiri	i	forhold	til	valgte	Instagramopslag,	periode	mm.	

Dette	 har	 jeg	 søgt	 at	 overkomme	 ved	 at	 benytte	 mig	 af	 Kozinets	 trin	 for	 netnografisk	

forskning	og	dermed	benytter	mig	 af	 anerkendte	undersøgelsesmetoder.	 I	 forhold	 til	 det	 at	

benytte	respondenters	svar	som	hovedbelæg	for	afhandlingens	konklusioner	erkender	jeg,	at	

dette	 er	 med	 til	 at	 påvirke	 den	 interne	 validitet.	 Dette	 kom	 særdeles	 til	 udtryk,	 når	 jeg,	 i	

undersøgelsen,	 søgte	 årsager	 til	 respondenternes	 adfærd.	 Et	 eksempel	 herpå	 er	 at	 finde	 i	

analysen,	 hvor	 jeg	 kommer	 frem	 til,	 at	 troværdighed	 er	 vigtig	 for	 forbrugerne.	 Her	 mente	

nogle	 af	 respondenterne,	 at	 de	havde	 en	 større	 tilbøjelighed	 til	 at	 finde	kommunikation	 fra	

privatpersoner	 troværdig	 fremfor	 den	 virksomhedsrelateret	 kommunikation,	 hvilket	 de	

mente	havde	 indflydelse	på	deres	valg	af	 sko.	Her	erkender	 jeg,	at	der	kan	være	 forskel	på,	

hvorledes	 en	 respondent	 præsenterer	 sig	 selv	 overfor	mig	 som	 undersøger,	 samt	 hvordan	

deres	adfærd	virkelig	er.	I	dette	tilfælde	kunne	det	f.eks.	tænkes,	at	der,	ud	over	troværdighed,	

også	 var	 parametre	 som	 selviscenesættelse	 samt	 brand	 loyalitet	 som	 spillede	 ind,	 hvilket	

ingen	 af	 respondenterne	 kom	 ind	 på.	 Ligeledes	 gælder	 det,	 at	 en	 forbrugers	

beslutningsprocesser,	 ifølge	 den	 kognitive	 og	 behavioristiske	 psykologi,	 også	 foregår	 i	

underbevidstheden	 hos	 en	 forbruger,	 hvorfor	 det	 er	 begrænset,	 hvad	 respondenter	 kan	
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udlede	af	deres	egen	beslutningsproces,	da	denne	ligeledes	foregår	på	et	underbevidst	plan.	

For	 at	 overkomme	dette	 skulle	 den	 fremtidige	 forskning	 følge	 forbrugerne,	 i	 det	 øjeblik	 de	

træffer	beslutningerne,	således	at	deres	egne	præsentationer	af	hvad	der	virkelig	skete,	kunne	

støttes	op	af	observationer,	af	hvad	der	faktisk	skete.	Dette	har	jeg	søgt	at	overkomme	ved	at	

benytte	 metodetriangulering	 som	 metode,	 hvor	 jeg	 har	 suppleret	 interviewsne	 med	 et	

netnografisk	studie.	Dog	har	jeg,	i	forbindelse	med	afdækningen	af	beslutningsprocesserne,	ud	

over	postkøbsfasen,	hvor	jeg	benyttede	respondenternes	egne	Instragramopslag,	benyttet	mig	

udelukkende	af	respondenternes	egne	versioner	af	hvad	der	skete,	hvorfor	jeg,	på	trods	af	en	

søgen	på	at	styrke	den	interne	validitet,	drager	konklusioner	på	baggrund	af	respondenternes	

fortællinger	 af	 hvad	 der	 skete,	 frem	 for	 hvad	 der	muligvis	 virkelig	 var	 gældende	 for	 deres	

beslutningsprocesser.		

6.2.2.	Refleksion	over	resultaternes	eksterne	validitet		

Med	 henblik	 på	 den	 eksterne	 validitet	 er	 det	 interessant	 at	 reflektere	 over,	 hvorvidt	

resultaterne	 	 kan	 generaliseres	 fra	 afhandlingens	 undersøgelse	 til	 lignende	 tilfælde,	 hvilket	

her	 vil	 sige,	 om	 afhandlingens	 resultater	 afspejler	 alle	 løberes	 beslutningsprocesser.	 Her	

erkender	 jeg,	 at	 det,	 grundet	 mit	 antal	 respondenter,	 er	 vanskeligt	 at	 drage	 en	 generel	

slutning.	 Dette	 er	 ofte	 svagheden	 ved	 kvalitative	 studier.	 Dette	 har	 jeg	 dog	 forsøgt	 at	

kompensere	for,	ved	at		benytte	det	Geertz	(1973)	beskriver	som	thick	thinking,	ved	grundigt	

at	 beskrive	 afhandlingens	 undersøgelsesmetode.	Dette	 har	 jeg	 gjort	 ved	 at	 vedlægge	denne	

afhandlings	spørgeguide	samt	 fulde	 transskribering	af	 interviewsne,	 således	at	 jeg	muliggør	

en	 gentagelse	 af	 min	 undersøgelse.	 Jeg	 anerkender	 dog,	 grundet	 specialets	

socialkonstruktivistiske	 ståsted,	 at	 undersøgelseskonteksterne	 er	 individuelle	 fra	 en	

undersøgelse	 til	 en	 anden,	 hvorfor	 en	 fuldkommen	 gentagelse	 ikke	 synes	 mulig.	 Ved	 at	

benytte	 samme	 interviewmetode	 ved	 samtlige	 respondenter,	 samt	 ved	 at	 analysere	 den	

netnografiske	 empiri	 ud	 fra	 samme	 parametre	 (jf.	 klassificeringen	 af	

virksomhedskommunikation	 samt	 forbrugeraktivitet	 bilag	 18-19)	 mener	 jeg	 dog,	 at	 have	

opnået	 en	 grad	 af	 analytisk	 generaliserbarhed,	 da	 mine	 resultater	 har	 vist	 sig	 at	 være	

overensstemmende,	hvorfor	jeg	kan	generalisere	ud	fra	fundne	mønstre	i	datamaterialet,	som	

idealtyper	 for	 lignende	 situationer	 (Kvale,	 1998).	 	 Jeg	 erkender	 dog,	 at	 den	 analytiske	

generaliserbarhed	 ikke	 er	 fuldkommen,	 da	 jeg,	 i	 min	 udvælgelse	 af	 respondenter,	

hovedsageligt	har	benyttet	mig	af	 	25-35	årige	løbere	bosiddende	i	hovedstaden.	Dermed	er	
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resultaterne	baseret	på,	hvad	der	kan	forventes	for	løbere	i	hovedstaden.	At	aldersfordelingen	

ser	 ud,	 som	 den	 gør,	 var	 dog	 svært	 at	 overkomme,	 da	 udvælgelseskriterierne	 for	

respondenterne	bl.a.	var,	at	disse	skulle	have	en	profil	på	både	Facebook	og	Instagram,	hvilket	

bidrager	til,	at	den	ældre	del	af	generationen	vælges	fra,	da	mange	i	den	aldersgruppe	ikke	har	

en	 profil	 på	 Instagram.	 Dette	 gælder	 ligeledes	 for	 denne	 afhandlings	 netnografiske	

undersøgelse.	En	del	af	denne	består	ligeledes	af	aktiviteter	fra	de	otte	udvalgte	respondenter,	

hvorfor	samme	problematik	er	at	finde	i	forhold	til	alder	og	bopæl.	Ydermere	kan	det	tilføjes,	

at	 den	 netnografiske	 undersøgelse	 af	 virksomhedernes	 kommunikation	 har	 foregået	 i	 en	

periode	på	en	uge.	Her	gjaldt	det,	at	kommunikationsformerne	 lignede	hinanden,	hvorfor	at	

en	uge	syntes	tilstrækkelig.	Tages	et	kig	på	f.eks.	Nikes	kommunikation	på	Instagram,	ser	jeg	

dog,	at	der	en	gang	i	mellem	er	eksempler	på	kommunikation,	hvor	virksomheden	f.eks.	gør	

brug	 af	 private	 løberes	 historier	 samt	 benytter	 sig	 af	 en	 form	 for	 dialogskabende	

kommunikation,	 hvorfor	 dette	 afviger	 fra	 afhandlingens	 resultater	 om,	 at	 deres	

kommunikation,	 på	 Instagram,	 udelukkende	 er	 af	 reklamekarakter.	 	 For	 den	 fremtidige	

forskning	 ville	 det	 derfor	 være	 brugbart	 at	 benytte	 respondenter	med	 en	 større	 geografisk	

spredning,	end	den	som	er	anvendt	i	afhandlingen	samt	forlænge	perioden	for	indsamlingen	

af	empiri.		

I	 forhold	 til	 den	 eksterne	 validitet	 er	 det	 endvidere	 relevant	 at	 reflektere	 over,	 hvorvidt	

resultaterne	kan	generaliseres	 til	 andre	brands	og	andre	produktkategorier.	 For	endeligt	 at	

kunne	 besvare	 dette	 spørgsmål,	 er	 der	 brug	 for	mere	 forskning,	 hvorfor	 der	 er	 tale	 om	 en	

essentiel	potentiel	begrænsning	i	forhold	til	undersøgelsen	eksterne	validitet.	F.eks.	kan	både	

vaner,	miljøpåvirkning,	brand	loyalitet	og	selviscenesættelse	spille	en	rolle,	når	det	kommer	

til	 forbrugerbeslutningsprocesser,	hvilket	 i	høj	 grad	kan	være	 tilfældet	 i	 en	undersøgelse	af	

adidas	 og	 Nikes	 løbesko	 som	 case.	 Det	 er	 svært	 at	 vurdere,	 om	 den	 observerede	 effekt	 af	

marketing	 på	 de	 sociale	medier	 er	 den	 samme	 for	 brands,	 som	modtager	 ikke	 har	 samme	

forhold	til.	Hvis	modtagere	allerede	har	formet	et	brandimage,	gennem	egne	erfaringer	med	

brandet	og	kontakt	til	brugere	af	brandet,	vil	markedsførings	effekt	 i	 forhold	til	brandimage	

givetvis	være	mindre	(Sepstrup	og	Øe,	2011,	s.	143).	Det	vil	derfor	bidrage	 til	den	eksterne	

validitet,	hvis	den	videre	forskning	beskæftigede	sig	med	samme	omdrejningspunkt	i	forhold	

til	 de	 sociale	medier	 og	 løbesko,	men	med	andre	producenter	 af	 løbesko	 eller	 endda	 andre	

produktkategorier.		
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7.	Konklusion		
	
Afhandlingens	 formål	 har	 været	 at	 undersøge	 forholdet	 mellem	

forbrugerbeslutningsprocesser,	 marketing	 og	 sociale	 medier,	 med	 den	 hensigt	 at	 forstå	

hvorledes	 sociale	 medier	 påvirker	 forbrugeres	 beslutningsprocesser,	 samt	 hvilke	

implikationer	 dette	 har	 for	 markedsføringen.	 	 Dette	 er,	 så	 vidt	 jeg	 er	 bekendt,	 et	 hidtil	

uudforsket	emne.		

Afhandlingens	resultater	viste,	i	forhold	til	den	klassiske	marketings	antagelser	og	praksisser	

sammenlignet	 med	 marketings	 vilkår	 på	 de	 social	 medier,	 at	 vilkårene	 for	 marketing	 har	

ændret	 sig	 og	 bidrager	 med	 muligheden	 for	 tovejskommunikation,	 et	 forhold	 mellem	

virksomhed	og	 forbruger	 samt	dialog.	Ligeledes	gælder	det,	 at	 forbrugerne,	 som	 følge	af	de	

sociale	medier,	ses	som	aktive	deltagere	af	kommunikationen,	hvor	de,	i	marketings	klassiske	

antagelser	 og	 praksisser,	 opfattes	 som	 passive.	 Dermed	 blev	 hele	 denne	 afhandlings	

undersøgelsesgrundlag	 understøttet;	 at	 de	 sociale	 medier	 har	 rykket	 ved	 marketings		

antagelser	og	praksisser.		

Ved	forbrugernes	beslutningsprocesser,	i	relation	til	køb	af	løbesko,	indikerer	resultaterne,	at	

de	sociale	medier	har	en	indflydelse	på	selve	processen.	Det	viste	sig,	at	de	sociale	medier,	i	de	

fleste	tilfælde,	ikke	var	den	information,	der	startede	beslutningsprocessen,	men	de	havde	dog	

en	indflydelse,	når	forbrugerne	først	var	i	marked	for	løbesko.	Her	viste	det	sig,	at	de	sociale	

medier	 kunne	 være	med	 til	 at	 skabe	 præferencer	 for	 hvilke	 sko,	 forbrugerne	 havde	med	 i	

overvejelserne,	 når	 det	 endelige	 valg	 skulle	 træffes.	 Det	 kunne	 enten	 være	 i	 form	 af	

kommunikation	fra	Nike	og	adidas	selv	men	også	kommunikation	fra	forbruger	til	forbruger.	

De	 sociale	 medier	 viste	 sig	 dog	 ikke	 at	 være	 dikterende	 for	 det	 endelige	 valg.	 Her	 søgte	

respondenterne	 ekspertise,	 hvilket	 de	 syntes	 at	 finde	 i	 specialiseret	 løbebutikker.	 Nogle	

nævnte	 dog,	 at	 anbefalinger	 fra	 venner	 og	 bekendte,	 både	 offline	 og	 på	 de	 sociale	medier,	

kunne	spille	en	rolle.	Dog	var	det,	for	mange	af	respondenterne,	problematisk	at	troværdighed	

ikke	var	givet	på	de	sociale	medier,	hvorfor	de	 fleste	 foretog	deres	endelige	valg	 i	butikken	

sammen	 ekspedienterne.	 For	 fasen	 efter	 købet	 spillede	 de	 sociale	medier	 en	 stor	 rolle,	 da	

stort	set	alle	respondenterne	havde	delt	deres	køb	på	de	sociale	medier.	Dette	resultat	findes	

særlig	relevant,	da	mange	af	respondenterne,	som	ovenfor	nævnt,	danner	deres	præferencer	

på	baggrund	af,	hvad	de	ser	på	de	sociale	medier	samtidig	med,	at	de	opfatter	kommunikation	
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fra	 faktiske	 personer	 mere	 troværdigt,	 hvilket	 resultaterne	 gentagende	 gange	 indikerer	 at	

være	en	stor	udfordring	på	de	sociale	medier.		

Med	relation	til	selve	beslutningsprocessens	forløb,	indikerer	resultaterne,	at	denne	forløber	

sig	lig	den	kognitive	psykologis	antagelse:	som	en	effekthierarkisk	proces,	hvor	en	fase	leder	

til	den	næste.	I	faserne	indikerede	resultaterne,	at	de	sociale	medier	havde	forskellige	roller,	

hvorfor	det	er	relevant	for	markedsførere	at	kende	til	de	forskellige	faser,	med	henblik	på	at	

præsentere	 forbrugerne	 for	 de	 kommunikationstiltag,	 disse	 har	 brug	 for,	 således	 at	 de	 kan	

bevæge	 sig	 til	 den	 næste	 fase	 i	 processen.	 For	 nogle	 af	 respondenterne	 forholdte	 det	 sig	

således,	 at	 de	 var	 røget	 ind	 i	 det,	 McKinsey	 kalder	 Loyalty	 Loop,	 hvor	 de	 gik	 direkte	 fra	

behovet	 om	 nye	 løbesko	 til	 købet	 på	 baggrund	 af,	 hvad	 de	 selv	 nævnte	 skyldes	 tidligere	

erfaring.		

For	 at	 forstå	 vilkårene	 for	 marketing	 på	 de	 sociale	 medier	 yderligere	 omhandlede	

undersøgelsen	ligeledes	forholdet	mellem	virksomhed	og	forbruger	på	de	sociale	medier.		

Her	 viste	 resultaterne,	 at	 både	Nike	 og	 adidas,	 i	 de	 fleste	 tilfælde,	 ikke	 benyttede	 sig	 af	 de	

mulige	 kommunikationsformer	 på	 de	 sociale	 medier,	 og	 at	 deres	 kommunikation	 opfyldte	

præmisserne	for	den	klassiske	reklame.	Da	forbrugerne	angav	at	følge	virksomhederne	på	de	

sociale	medier	med	henblik	på	at	modtage	produktinformation,	er	dette	ikke	nødvendigvis	en	

dårlig	 strategi	 for	 Nike	 og	 adidas.	 Dog	 viste	 resultaterne	 også,	 at	 brugerne	 er	 villige	 til	 at	

interagere	 med	 organisationernes	 indhold.	 De	 søger	 dialogen,	 og	 er	 selv	 afsendere	 af	

virksomhedsrelateret	kommunikation,	hvorfor	der	ses	en	mulighed	for	markedsførere	i	form	

af	at	udnytte	potentialet	 for	 forhold	og	dialog	 forbruger	og	virksomhed	 imellem.	At	Nike	og	

adidas	 skulle	 opgive	 kontrollen	 ved	 at	 præsentere	 forbrugerne	 for	 indhold	 omhandlende	

levende	historier	og	kontekstafhængige	budskaber,	medfører,	at	de	ikke	altid	kan	kontrollere,	

hvad	 der	 bliver	 kommunikeret,	 hvorfor	 de	 kan	 risikere	 at	 have	 budskaber,	 på	 de	 	 sociale	

medier,	 der	 ikke	 er	 i	 tråd	 med,	 hvad	 virksomheden	 ønsker	 at	 kommunikere.	 I	 forhold	 til	

forbrugernes	ønsker,	ses	det	dog	ikke	problematisk,	da	disse	søger	forbrugerhistorierne,	både	

af	interesse,	men	også	i	høj	grad	fordi	at	disse	opfattes	som	værende	mere	troværdige.	Ved	at	

benytte	sig	af	privatpersoners	historier	opnår	Nike	og	addias	 ikke	alene	en	større	 interesse	

fra	 forbrugerene.	 De	 overkommer	 ligeledes	 den	 barriere,	 der	 er	 blevet	 identificeret,	 om	 at	

kommunikation,	 på	 de	 sociale	medier,	 særligt	 brandrelateret	 kommunikation,	 opfattes	 som	

utroværdigt.		
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I	forhold	til	muligheden	for	et	forhold	på	de	sociale	medier	forbruger	og	virksomhed	imellem		

angav	 respondenterne,	 at	 de	 søgte	 relationen,	 og	 gerne	 så,	 at	 virksomhederne	 også	

kommunikerede	tilbage	til	dem	i	en	form	for	tovejskommunikation.	Her	angav	de	dog,	at	de	

anså	 forholdet	 mellem	 dem	 og	 Nike/adidas	 som	 ikke	 eksisterende,	 hvorfor	 der	 ligger	 en	

mulighed	i,	for	Nike	og	adidas,	at	omfavne	tovejskommunikationen	og	dermed	dialogen	med	

forbrugerne	på	de	sociale	medier,	i	det	omfang	det	er	muligt.		

Det	kan	dermed	konkluderes,	at	de	sociale	medier	har	ændret	marketings	vilkår,	og	dermed	

en	mulig	ændring	 i	 dens	 antagelser	 og	 praksisser.	 Ydermere	 konkluderes	 det,	 at	 de	 sociale	

medier	påvirker	forbrugeres	beslutningsprocesser	i	forhold	til	løbesko	–	ikke	som	dikterende	

for	selve	beslutningen	men	i	høj	grad	som	afgørende	for	forbrugernes	præferencer.	Ligeledes	

kan	det	konkluderes,	at	 forbrugerne	efterlyser	dialog	og	 forhold,	som	kun	muliggøres	på	de	

sociale	medier.	Dog	viste	resultaterne,	at	virksomhederne	har	et	stykke	vej	endnu,	for	at	have	

marketingtiltag,	 der	 kan	 karakteriseres	 som	netop	 dialogskabende	 samt	 som	 et	 ligevægtigt	

forhold.	 For	 at	 overkomme	 dette	 konkluderes	 det,	 at	 dette	 bedst	 kan	 opnås	 ved	 brug	 af	

historier	 fra	virkelige	personer,	hvilket	 ligeledes	bidrager	 til	 at	overkomme	sociale	mediers	

største	udfordring,	hvilket	for	denne	afhandlings	resultater	viste	sig	at	være	troværdighed.		
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