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Executive	  summary	  

	  

Customer	  loyalty	  is	  pursued	  by	  companies	  to	  keep	  up	  with	  the	  growing	  competition.	  The	  market	  

presents	  the	  customers	  with	  many	  alternatives	  and	  is	  such	  challenging	  the	  loyalty	  of	  the	  

customers	  in	  many	  ways.	  The	  goal	  with	  this	  paper	  is	  to	  find	  out	  how	  the	  loyalty	  of	  The	  Body	  Shop	  

customers	  in	  Denmark	  can	  be	  strengthened	  through	  the	  use	  of	  social	  media.	  

Loyalty	  is	  an	  attitudinal	  as	  well	  as	  a	  behavioral	  construct	  which	  is	  impacted	  by	  different	  factors.	  In	  

this	  paper	  I	  focus	  on	  the	  attitudinal	  construct	  with	  the	  use	  of	  relationship	  marketing.	  The	  goal	  of	  

relationship	  marketing	  is	  to	  retain	  customers	  in	  long-‐term	  relationships	  with	  the	  company	  through	  

value	  creation.	  Customers	  engage	  with	  brands	  with	  the	  purpose	  of	  extracting	  value	  from	  the	  

relationship	  that	  has	  a	  place	  of	  meaning	  in	  their	  lives.	  	  For	  the	  relationship	  to	  be	  valuable	  and	  long-‐

term,	  I	  have	  identified	  trust	  and	  engagement	  as	  factors	  that	  are	  affecting	  the	  relationship.	  Trust	  

forms	  the	  basis	  of	  the	  relationship.	  There	  is	  a	  need	  for	  the	  customer	  to	  engage	  with	  a	  credible	  and	  

trustworthy	  partner.	  Emotional	  engagement	  is	  apparent	  when	  the	  customer	  identifies	  with	  the	  

brand	  through	  shares	  values	  and	  is	  committed	  to	  the	  brand.	  	  	  	  

With	  the	  inclusion	  of	  social	  media	  the	  paper	  discusses	  the	  development	  of	  web	  2.0	  and	  how	  the	  

technologies	  have	  influenced	  consumer	  behavior,	  where	  consumers	  share	  knowledge	  in	  an	  even	  

greater	  extent.	  Electronic	  word-‐of-‐mouth	  is	  presented	  to	  demonstrate	  how	  traditional	  word-‐of-‐

mouth	  has	  expanded	  with	  the	  development	  of	  social	  media.	  With	  electronic	  word-‐of-‐mouth	  

consumers	  have	  greater	  possibilities	  to	  communicate	  and	  share	  knowledge	  in	  a	  way	  that	  is	  much	  

faster	  and	  more	  reachable	  than	  traditional	  word-‐of-‐mouth,	  which	  is	  why	  it	  can	  impact	  more	  

people.	  The	  power	  of	  the	  electronic	  word-‐of-‐mouth	  lies	  in	  the	  information	  sharing	  between	  

customers,	  where	  they	  are	  able	  to	  support	  each	  other	  and	  create	  more	  value	  from	  the	  use	  of	  the	  

products.	  However	  for	  companies	  the	  electronic	  word-‐of-‐mouth	  presents	  a	  greater	  threat	  to	  the	  

brand	  since	  negative	  comments	  may	  have	  a	  greater.	  In	  order	  to	  take	  advantage	  of	  the	  possibilities	  

of	  the	  threats	  and	  advantages	  from	  the	  social	  media	  the	  company	  may	  listen	  to	  its	  customer’s	  

needs	  and	  comments	  as	  well	  as	  create	  a	  dialogue	  that	  provides	  the	  customers	  with	  the	  

opportunity	  to	  voice	  their	  opinions	  directly	  to	  the	  company	  or	  give	  feedbacks	  where	  the	  company	  

in	  turn	  reacts	  on	  this	  by	  making	  changes.	  This	  exchange	  creates	  greater	  value	  for	  both	  parties	  in	  
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the	  relationship.	  Due	  to	  the	  great	  importance	  of	  the	  electronic	  word-‐of-‐mouth	  the	  company	  may	  

also	  see	  advantages	  by	  energizing	  its	  customers	  to	  share	  positive	  word-‐of-‐mouth	  in	  social	  media.	  

However	  this	  comes	  highly	  from	  loyal	  customers,	  which	  shows	  the	  importance	  of	  trust	  and	  

engagement	  in	  the	  brand.	  	  

Through	  a	  qualitative	  research	  I	  have	  tried	  to	  uncover	  which	  factors	  impact	  the	  loyalty	  and	  

relationship	  with	  The	  Body	  Shop	  brand	  from	  interviews	  with	  five	  of	  the	  brand’s	  Danish	  female	  

customers.	  From	  the	  data	  I	  found	  that	  the	  customers	  made	  a	  preference	  for	  the	  brand	  on	  the	  

basis	  of	  results	  and	  satisfaction	  from	  products	  they	  consumed.	  The	  lack	  of	  more	  engagement	  in	  

the	  brand	  was	  a	  result	  of	  poor	  knowledge	  of	  the	  brand	  values.	  The	  trust	  in	  the	  brand	  was	  high	  and	  

was	  not	  easily	  affected.	  However,	  the	  respondents	  agreed	  on	  social	  media	  having	  an	  impact	  on	  

their	  preferences	  and	  trust	  on	  both	  product	  and	  brand	  level.	  The	  respondents	  request	  information	  

on	  the	  values,	  stories,	  guidance,	  inspiration	  and	  advice	  for	  product	  use	  and	  more	  engagement	  of	  

the	  customers	  motivated	  by	  the	  The	  Body	  Shop.	  Nevertheless,	  some	  showed	  suspicion	  to	  

information	  stemming	  from	  the	  brand	  itself	  compared	  to	  information	  from	  other	  users	  since	  

brand	  information	  was	  often	  regarded	  as	  marketing	  and	  sales-‐based.	  

I	  could	  therefore	  conclude	  that	  in	  order	  for	  The	  Body	  Shop	  to	  be	  able	  to	  strengthen	  the	  loyalty	  of	  

their	  customers	  with	  the	  use	  of	  social	  media,	  the	  focus	  needs	  to	  be	  on	  creating	  value	  for	  the	  

customer	  to	  strengthen	  the	  commitment	  to	  the	  brand.	  With	  social	  media	  The	  Body	  Shop	  has	  the	  

possibility	  of	  listening	  to	  the	  needs	  and	  requests	  of	  their	  customers	  and	  respond	  to	  these	  to	  create	  

greater	  value	  of	  the	  relationship.	  Through	  dialogue	  the	  brand	  has	  the	  opportunity	  to	  gain	  

knowledge	  of	  what	  importance	  the	  brand	  has	  in	  the	  customers’	  lives	  and	  which	  values	  the	  

customers	  want	  to	  learn	  more	  about.	  Also	  by	  supporting	  and	  energizing	  its	  customers	  to	  share	  

electronic	  word-‐of-‐mouth	  the	  brand	  can	  generate	  strength	  from	  information	  sharing	  between	  

customers.	  The	  customers	  gain	  greater	  value	  from	  supporting	  and	  sharing	  knowledge	  between	  

each	  other.	  By	  engaging	  its	  customers	  in	  sharing	  information	  The	  Body	  Shop	  has	  the	  possibility	  of	  

engaging	  its	  customers	  in	  the	  brand	  and	  create	  valuable	  relationships	  for	  both	  parties.	  
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1.	  Indledning	  
	  

I	  takt	  med	  at	  flere	  udbydere	  hvert	  år	  indtræder	  på	  det	  danske	  kosmetikmarked,	  giver	  det	  

forbrugerne	  uendelige	  muligheder	  for	  at	  vælge	  blandt	  flere	  hundrede	  brands.	  Det	  skaber	  ikke	  kun	  

forvirring	  af,	  hvad	  der	  differentierer	  brandsene	  men	  udfordrer	  også	  loyaliteten	  til	  et	  brand.	  For	  

virksomheder	  resulterer	  situationen	  i	  en	  udfordring	  for	  at	  bibeholde	  loyale	  kunder,	  som	  ønsker	  at	  

indgå	  i	  et	  langsigtet	  forhold	  med	  virksomheden.	  Marketinglitteraturen	  anerkender,	  hvilken	  vigtig	  

betydning	  udvikling	  og	  bibeholdelse	  af	  loyale	  kunder	  har	  for	  virksomheder.	  Kundevedligeholdelse	  

og	  vækst	  er	  derfor	  blevet	  et	  vigtigt	  mål	  for	  mange	  virksomheder	  for	  at	  kunne	  følge	  med	  

konkurrencen	  på	  markedet	  (Chegini,	  2010)	  og	  i	  den	  sammenhæng	  anses	  loyale	  kunder,	  som	  

nøglen	  til	  succes.	  For	  at	  opnå	  loyale	  kunder	  må	  virksomheden	  være	  i	  stand	  til	  at	  identificere,	  hvilke	  

faktorer,	  der	  har	  indflydelse	  på	  kundernes	  loyalitet	  og	  især	  hvordan	  disse	  faktorer	  kan	  påvirkes	  for	  

at	  bibeholde	  loyaliteten.	  

	  

Værdiskabelse	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  blevet	  central.	  Virksomheder	  skal	  skabe	  værdi	  for	  kunden	  

for	  at	  bibeholde	  loyaliteten	  (Kotler,	  Kartajaya	  &	  Setiawan,	  2010).	  Markedet	  har	  nemlig	  ændret	  sig	  

fra	  udelukkende	  at	  være	  customer-‐centric	  til	  også	  at	  være	  values-‐driven,	  hvor	  virksomheden	  må	  

skabe	  en	  enestående	  værdi	  for	  sine	  kunder	  (Kotler	  et	  al.,	  2010).	  De	  sociale	  medier	  er	  en	  

medvirkende	  faktor	  til	  dette,	  fordi	  internettets	  udvikling	  har	  muliggjort	  interaktion	  ikke	  mindst	  

forbrugerne	  imellem	  men	  også	  mellem	  forbruger	  og	  virksomhed	  (Kotler	  et	  al.,	  2010:5-‐7).	  	  

	  

Der	  er	  i	  de	  seneste	  år	  sket	  et	  paradigmeskift	  baseret	  på	  sociale	  teknologier,	  som	  ændrer	  den	  måde	  

virksomheder	  arbejder	  på.	  Teknologierne	  vinder	  hurtig	  udbredelse	  hos	  virksomheder	  på	  det	  

danske	  marked	  i	  forlængelse	  af	  at	  millioner	  af	  danskere	  befinder	  sig	  på	  sociale	  medier.	  Web	  2.0	  

teknologierne	  har	  uden	  tvivl	  vundet	  indpas	  i	  erhvervslivet	  og	  bringer	  muligheder	  med	  sig	  for	  

virksomheden	  til	  at	  bruge	  sociale	  medier	  aktivt.	  

Ifølge	  Socialsemantics	  Factbook	  fra	  2012	  anser	  man	  sociale	  medier,	  som	  en	  væsentlig	  ekstern	  

kommunikationskanal,	  der	  vurderes	  på	  samme	  niveau	  med	  online	  annoncering,	  email	  marketing	  

og	  telemarketing.	  De	  sociale	  medier	  betragtes	  som	  mere	  værdiskabende	  end	  traditionelle	  

marketingskanaler	  kun	  overgået	  af	  TV	  annoncering	  (Socialsemantic,	  2012;61).	  Forretningsområder	  



Side	  |	  6	  	  
	  

som	  PR	  og	  Kommunikation	  samt	  Salg	  og	  Marketing	  opnår	  i	  dag	  størst	  værdi	  ved	  ekstern	  brug	  af	  

sociale	  medier.	  Ved	  at	  indgå	  i	  dialog	  med	  kunder,	  lancere	  nye	  produkter	  og	  kampagner	  og	  

udbrede	  budskaber	  via	  sociale	  medier	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  øge	  salg,	  engagement	  og	  trafik	  på	  

websites.	  Der	  ses	  dog	  en	  tendens	  til	  øget	  salg	  til	  nye	  kunder,	  men	  en	  mindre	  stigning	  til	  

eksisterende	  kunder	  (Socialsemantic,	  2010;59).	  

Sociale	  medier	  påvirker	  måden,	  hvorpå	  forbrugere	  forventer	  at	  interagere	  med	  virksomheder.	  Det	  

er	  sjældent	  nok	  for	  virksomheden	  bare	  at	  skabe	  en	  Facebook-‐side,	  en	  YouTube-‐video	  eller	  andet,	  

da	  det	  ikke	  er	  de	  enkelte	  kanaler,	  der	  er	  afgørende.	  De	  har	  betydning,	  men	  det	  afgørende	  er,	  

hvordan	  menneskelige	  relationer	  tænkes	  ind	  i	  processer	  og	  at	  forstå,	  hvorfor	  mennesker	  handler,	  

som	  de	  gør.	  	  

Nogle	  virksomheder	  følger	  systematisk	  med	  i,	  hvordan	  virksomheden	  omtales	  på	  sociale	  medier,	  

og	  går	  i	  stigende	  grad	  i	  dialog	  med	  kunder	  via	  sociale	  medier.	  Virksomheder	  som	  har	  fokus	  på	  at	  

være	  sociale,	  opleves	  af	  sine	  kunder	  som	  engagerende	  og	  opnår	  som	  belønning	  loyale	  kunder,	  der	  

deltager	  i	  udviklingen	  og	  markedsføringen	  af	  virksomhedens	  produkter	  (Socialsemantic,	  2012;14).	  

Gennem	  brug	  af	  sociale	  medier	  opnår	  virksomheder	  også	  en	  øget	  forståelse	  af	  kunderne.	  Dog	  er	  

der	  ifølge	  rapporten	  mange	  virksomheder,	  som	  ikke	  undersøger,	  hvad	  der	  siges	  om	  deres	  brand	  og	  

produkter,	  selvom	  de	  arbejder	  med	  sociale	  medier	  (Socialsemantic,	  2012;52).	  	  	  

Antallet	  af	  fans	  menes	  ikke	  at	  være	  den	  bedste	  måde	  at	  måle	  værdi	  på.	  Generelt	  anerkendes	  

værdiskabelsen	  ud	  fra	  kvaliteten	  af	  interaktionen	  mellem	  virksomheden	  og	  kunderne.	  Dialog	  og	  

positiv	  omtale	  ses	  som	  de	  bedste	  måder	  at	  skabe	  værdi	  for	  en	  virksomhed	  gennem	  sociale	  medier	  

(Socialsemantics,	  2012;47).	  For	  at	  kampagner	  på	  sociale	  medier	  kan	  vise	  sig	  effektive	  er	  det	  

nødvendigt	  at	  tænke	  den	  sociale	  dimension	  ind	  fra	  starten	  og	  skabe	  engagement	  og	  involvering	  

som	  en	  central	  del	  af	  processen.	  Derfor	  er	  den	  menneskelige	  dimension	  en	  vigtig	  del	  i	  arbejdet	  

med	  sociale	  medier.	  

1.1	  Problemformulering	  
	  

På	  baggrund	  af	  den	  store	  betydning	  der	  tillægges	  loyale	  kunder	  og	  potentialet	  der	  præsenterer	  sig	  

med	  de	  sociale	  medier,	  har	  jeg	  baseret	  min	  problemformulering	  på	  at	  afdække,	  hvordan	  The	  Body	  

Shop	  gennem	  tiltag	  på	  de	  sociale	  medier	  og	  de	  muligheder	  de	  sociale	  medier	  fremsætter,	  kan	  
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tilføre	  værdi	  til	  sin	  relation	  med	  loyale	  kunder	  ud	  fra	  relations	  faktorer,	  som	  har	  betydning	  for	  

kundernes	  loyalitet.	  	  	  	  

	  

Problemformuleringen	  for	  afhandlingen	  er	  derfor	  følgende:	  

	  

Hvordan	  kan	  The	  Body	  Shop	  styrke	  loyaliteten	  blandt	  eksisterende	  kunder	  via	  sociale	  medier?	  

	  

For	  at	  besvare	  problemformuleringen	  opstilles	  følgende	  underspørgsmål	  til	  at	  lede	  afhandlingens	  

teori	  i	  den	  ønskede	  retning:	  

	  

Hvilke	  faktorer	  har	  indflydelse	  på	  kundernes	  loyalitet?	  

	  

Hvilke	  muligheder	  for	  og	  trusler	  mod	  kundeloyaliteten	  eksisterer	  på	  de	  sociale	  medier?	  	  

	  

1.2	  Afgrænsning	  
	  

The	  Body	  Shop	  er	  et	  internationalt	  brand	  med	  markeder	  på	  verdensplan.	  Det	  er	  dog	  ikke	  denne	  

afhandlings	  formål	  at	  afdække	  forskelle	  i	  relationer	  på	  baggrund	  af	  kulturelle	  forskelle	  eller	  at	  

undersøge	  initiativer	  på	  tværs	  af	  markeder.	  Afhandlingen	  afgrænser	  sig	  derfor	  til	  at	  fokusere	  på	  

det	  danske	  marked	  og	  derfor	  også	  på	  de	  danske	  kunders	  relation	  til	  The	  Body	  Shop	  i	  Danmark.	  Når	  

der	  i	  afhandlingen	  nævnes	  The	  Body	  Shop	  henvises,	  der	  dermed	  til	  The	  Body	  Shop	  Danmark.	  	  	  

I	  henhold	  til	  loyalitetsbegrebet	  har	  jeg	  valgt	  at	  udelade	  kundetilfredshed,	  selvom	  dette	  ofte	  står	  i	  

relation	  til	  kundeloyalitet.	  Valget	  er	  truffet	  på	  baggrund	  af,	  at	  afhandlingen	  ikke	  har	  til	  hensigt	  at	  

måle	  loyaliteten	  ud	  fra	  tilfredshedsgraden	  hos	  kunderne	  i	  forhold	  til	  produkterne.	  Derfor	  anses	  

tilfredshed	  ikke	  nødvendig	  i	  denne	  sammenhæng,	  hvor	  loyaliteten	  søges	  styrket	  ud	  fra	  påvirkning	  

af	  en	  følelsesmæssig	  tilknytning.	  	  

Betydningen	  af	  illoyale	  kunder	  og	  hvordan	  disse	  kan	  omvendes	  til	  loyale	  kunder	  vil	  ikke	  inddrages,	  

da	  fokus	  for	  besvarelsen	  af	  problemstillingen	  ligger	  på	  at	  styrke	  eksisterende	  loyale	  kunders	  
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tilknytning	  og	  ikke	  på,	  hvordan	  loyale	  kunder	  erhverves	  eller	  hvordan	  illoyale	  kunder	  påvirker	  

loyale	  kunder.	  

Meget	  litteratur	  går	  på	  loyale	  kunders	  profitabilitet	  for	  virksomheden	  og	  årsagen	  til	  at	  styrke	  og	  

aktivere	  de	  loyale	  kunder	  fremfor	  erhvervelsen	  af	  nye.	  Der	  afgrænses	  dog	  fra	  at	  fokusere	  på	  

styrkerne	  ved	  loyale	  kunder	  i	  form	  af	  virksomhedens	  økonomiske	  profitabilitet,	  idet	  fokus	  er	  på	  

den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  og	  dennes	  udspil,	  og	  ikke	  på	  den	  adfærdsmæssige	  loyalitet	  i	  form	  

af	  en	  gentagen	  købsadfærd.	  	  

I	  forhold	  til	  de	  sociale	  medier	  vil	  værktøjer,	  som	  virksomheden	  kan	  gøre	  brug	  af	  på	  de	  sociale	  

medier	  såsom	  sociale	  netværk,	  wikis,	  blogs,	  communities	  m.m.	  ikke	  blive	  redegjort	  for	  således	  som	  

strategimodeller	  for	  sociale	  medie	  strategier,	  idet	  det	  ikke	  er	  afhandlingens	  formål	  at	  tilvejebringe	  

en	  konkret	  strategi	  på	  et	  taktisk	  niveau,	  men	  at	  få	  indsigt	  i	  hvilke	  faktorer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  ud	  

fra	  kundernes	  synspunkt	  førend,	  at	  en	  egentlig	  strategi	  kan	  udvikles.	  

1.3	  Videnskabsteori	  
	  

I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  først	  redegøre	  for	  socialkonstruktivismen	  og	  dernæst	  for,	  hvilket	  

videnskabsteoretisk	  ståsted	  opgaven	  bevæger	  sig	  indenfor.	  

1.3.1	  Det	  socialkonstruktivistiske	  paradigme	  
I	  den	  sociale	  konstruktivisme	  opfattes	  de	  sociale	  fællesskaber	  og	  den	  måde	  de	  fungerer	  på,	  som	  

afgørende	  for,	  hvordan	  vi	  erfarer	  virkeligheden	  (Jacobsen,	  Schnack,	  Wahlgren	  &	  Madsen,	  

2009:155).	  Socialkonstruktivismens	  udgangspunkt	  er,	  at	  vi	  mennesker	  ikke	  erkender,	  forstår	  og	  

erfarer	  vores	  omverden	  og	  virkelighed	  direkte.	  Det	  centrale	  budskab	  i	  socialkonstruktivismen	  er,	  

at	  ”(…)	  samfundsmæssige	  fænomener	  ikke	  er	  evige	  og	  uforanderlige,	  men	  derimod	  er	  til	  blevet	  via	  

historiske	  og	  sociale	  processer”	  (Rasborg	  i	  Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:	  349).	  Konstruktivisme	  handler	  

om,	  at	  det	  vi	  kalder	  virkelighed	  er	  formet	  og	  tolket	  af	  mennesket	  og	  dermed	  er	  virkeligheden	  

konstrueret.	  Virkeligheden	  opfattes	  ikke	  som	  en	  realitet,	  men	  som	  en	  konstruktion,	  der	  opbygges	  

af	  de	  fortolkninger,	  individer	  gennemgår	  for	  at	  forstå	  den	  verden	  og	  virkelighed,	  der	  omgiver	  dem.	  

Virkeligheden	  findes	  ikke	  og	  kan	  derfor	  ikke	  afdækkes,	  men	  blot	  fortolkes	  af	  mennesket.	  

Konstruktivisme	  interesserer	  sig	  derfor	  ikke	  for,	  hvordan	  tingene	  er,	  men	  for	  hvordan	  og	  hvorfor	  vi	  

som	  mennesker	  erfarer,	  forstår	  og	  beskriver	  dem	  på	  forskellige	  måder.	  Overordnet	  set	  er	  
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socialkonstruktivismens	  hovedtanke,	  at	  alt	  er	  menneskeskabt	  og	  konstrueret	  gennem	  

kommunikation,	  interaktion	  og	  vores	  fælles	  historie	  (Daymon	  &	  Holloway,	  2002).	  En	  skabt	  

virkelighed	  er	  derved	  ikke	  uafhængig	  af	  individet,	  men	  er	  i	  stedet	  en	  social	  konstruktion,	  som	  

skabes	  og	  fortolkes	  af	  individer.	  

Socialkonstruktivismen	  er	  i	  den	  sammenhæng	  med	  til	  at	  give	  en	  bedre	  forståelse	  af,	  hvad	  et	  

samfund	  og	  en	  social	  virkelighed	  er.	  Sociale	  institutioner	  ses	  ikke	  som	  naturlige,	  men	  er	  

menneskeskabte	  konstruktioner.	  Forståelsen	  af	  hvordan	  sociale	  fakta	  bliver	  skabt,	  og	  hvilken	  rolle	  

de	  spiller	  i	  vores	  samfund,	  er	  tæt	  knyttet	  til	  socialkonstruktivismen.	  Sociale	  fakta	  relaterer	  sig	  til	  

”viden	  om	  den	  sociale	  virkelighed”	  (Wenneberg,	  200:217).	  Denne	  viden	  konstrueres	  subjektivt	  af	  

individet,	  men	  bliver	  i	  sociale	  praksisser	  tillagt	  bestemte	  egenskaber,	  så	  der	  i	  fællesskab	  skabes	  

social	  fakta.	  

Den	  socialkonstruktivistiske	  videnskabsteori	  kan	  indeholde	  mange	  udformninger	  afhængig	  af	  

hvilket	  genstandsfelt,	  der	  arbejdes	  med.	  Set	  i	  lyset	  af	  dette	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  tage	  stilling	  til	  det	  

ontologiske	  og	  epistemologiske	  udgangspunkt.	  Den	  danske	  filosof,	  Finn	  Collin	  (2003),	  identificerer	  

fire	  forskellige	  socialkonstruktivistiske	  paradigmer,	  som	  alle	  repræsenterer	  forskellige	  udlægninger	  

af	  det	  konstruktivistiske	  perspektiv.	  De	  fire	  positioner	  opdeles	  i	  henholdsvis	  den	  

erkendelsesteoretiske	  socialkonstruktivisme	  og	  den	  ontologiske	  socialkonstruktivisme,	  hvor	  der	  

endvidere	  skelnes	  mellem,	  hvorvidt	  fokus	  lægges	  på	  den	  fysiske	  virkelighed	  eller	  den	  social	  

virkelighed	  (Collin,	  2003).	  

Den	  erkendelsesteoretiske	  socialkonstruktivisme	  argumenterer	  for,	  at	  vores	  viden	  om	  

virkeligheden	  er	  socialt	  konstrueret	  og	  skabt	  gennem	  interaktion	  og	  forhandling	  mellem	  individer.	  

Hvad	  enten	  det	  er	  den	  fysiske	  eller	  sociale	  virkelighed	  der	  er	  tale	  om,	  er	  erkendelsen	  at	  denne	  

virkelighed	  eksisterer,	  og	  gennem	  uafhængige	  erkendelser	  af	  den	  skabes	  der	  viden	  om	  den	  på	  

baggrund	  af	  undersøgelser	  og	  forskning.	  Den	  ontologiske	  socialkonstruktivisme	  hævder,	  at	  

virkeligheden	  i	  sig	  selv,	  den	  fysiske	  og	  sociale,	  er	  en	  konstruktion,	  der	  ikke	  eksisterer	  uafhængigt	  af	  

menneskers	  erkendelse,	  men	  konstruereres	  af	  og	  i	  processen	  med	  at	  generere	  viden.	  Denne	  

tilgang	  ses	  som	  den	  mere	  radikale	  i	  forhold	  til	  den	  epistemologiske	  tilgang	  (Collin,	  2003).	  	  
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Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  fastslå	  at	  jeg	  ikke	  vil	  redegøre	  for	  hele	  den	  socialkonstruktivistiske	  

videnskabsteori.	  Imidlertid	  skal	  næste	  afsnit	  anses	  som	  en	  afgrænsning	  af,	  hvilke	  aspekter	  jeg	  

vurderer	  væsentlige	  i	  relation	  til	  afhandlingen.	  	  

1.3.2	  Afhandlingens	  videnskabsteoretiske	  ramme	  
Idet	  jeg	  vælger	  at	  lade	  mig	  inspirere	  af	  socialkonstruktivismen,	  et	  det	  vigtigt	  at	  afklare	  

afhandlingens	  ståsted.	  På	  baggrund	  af	  opdelingen	  af	  socialkonstruktivismen	  i	  fire	  paradigmer,	  

vælger	  jeg	  at	  bevæge	  mig	  indenfor	  den	  ontologiske	  socialkonstruktivisme,	  hvor	  jeg	  forudsætter,	  at	  

viden	  om	  den	  sociale	  virkelighed	  er	  en	  social	  konstruktion	  skabt	  på	  baggrund	  af	  individers	  

interaktion	  og	  subjektive	  fortolkninger.	  	  

Da	  det	  er	  denne	  afhandlings	  formål	  at	  få	  indsigt	  i	  forbrugernes	  holdninger	  til	  deres	  relation	  med	  

brands,	  vil	  socialkonstruktivismen	  være	  den	  mest	  anvendelige	  og	  relevante	  tilgang,	  idet	  formålet	  

med	  en	  socialkonstruktivistisk	  analyse	  er	  at	  finde	  frem	  til	  fortolkninger	  og	  forståelse	  af,	  hvordan	  

verden	  anskues.	  Socialkonstruktivismen	  siger,	  at	  når	  mennesker	  taler	  med	  hinanden	  bliver	  verden	  

konstrueret	  (Collin,	  2003;7).	  I	  afhandlingen	  er	  fokus	  på,	  hvordan	  noget	  sker	  i	  interaktion	  mellem	  

mennesker	  og	  mellem	  brand	  og	  kunde,	  og	  hvordan	  brandet	  kan	  udnytte	  denne	  interaktion.	  

Brugerne	  på	  de	  sociale	  medier	  interagerer	  med	  hinanden	  og	  når	  de	  taler	  om	  for	  eksempel	  et	  

brand,	  bliver	  dette	  konstrueret	  gennem	  deres	  samtale.	  Ved	  at	  inddrage	  dette	  

videnskabsteoretiske	  syn	  i	  afhandlingen	  kan	  man	  anskue	  kunderne	  som	  medskabere	  af	  brandet	  og	  

hvorigennem	  interaktionen	  mellem	  brugerne	  og	  brandet	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  værdi	  for	  

begge	  parter.	  Samtidig	  er	  det	  her	  at	  den	  sociale	  fakta	  skabes	  via	  de	  sociale	  praksisser	  ved	  

interaktionen	  på	  sociale	  medier.	  De	  skaber	  værdien	  i	  fællesskab	  gennem	  de	  sociale	  medier.	  

Formålet	  med	  empirien	  er	  ikke	  at	  opnå	  en	  endegyldig	  sandhed,	  der	  dækker	  over	  alle	  The	  Body	  

Shops	  kunder,	  men	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  de	  personer,	  der	  indgår	  i	  min	  undersøgelse.	  Forståelsen	  

bygger	  på,	  hvordan	  personerne	  interagerer	  med	  andre	  og	  med	  brandet	  på	  de	  sociale	  medier	  og	  

hvilken	  betydning	  de	  forskellige	  interaktioner	  har	  for	  den	  enkelte	  person.	  	  

Fokus	  for	  afhandlingen	  er	  derfor	  på	  interaktionen	  mellem	  brand	  og	  kunder,	  og	  hvordan	  

interaktionen	  kan	  påvirkes,	  for	  at	  brandet	  kan	  skabe	  merværdi	  for	  kunden.	  

	  



Side	  |	  11	  	  
	  

1.4	  Metode	  
	  

Dette	  afsnit	  vil	  beskrive,	  hvilke	  metoder	  jeg	  benytter	  mig	  af	  i	  denne	  afhandling.	  Jeg	  vil	  her	  

redegøre	  for	  min	  overordnede	  metodiske	  tilgang	  ud	  fra	  afhandlingens	  formål	  samt	  præsentere	  de	  

teoretiske	  og	  empiriske	  metoder,	  jeg	  arbejder	  ud	  fra.	  Metodeafsnittet	  afspejler	  dermed,	  den	  

fremgangsmåde	  jeg	  har	  valgt	  at	  besvare	  min	  problemformulering	  ud	  fra.	  

	  

Da	  fokus	  for	  opgaven	  er,	  hvordan	  loyalitet	  kan	  styrkes,	  har	  jeg	  valgt	  at	  inddrage	  loyalitetsteori.	  Jeg	  

finder	  det	  nødvendigt	  at	  indlede	  med	  at	  se	  på	  de	  tre	  populære	  former	  for	  loyalitet,	  som	  

fremtræder	  i	  litteraturen	  blandt	  mange	  forskere.	  Her	  tager	  jeg	  primært	  Jacoby	  og	  Kyner(1973),	  

Jacoby	  og	  Chestnut	  (1978)	  og	  Assael	  (2004)	  i	  brug	  til	  at	  fremsætte	  forskellene	  på	  den	  

adfærdsmæssige,	  holdningsmæssige	  og	  sammensatte	  loyalitet.	  Ved	  at	  redegøre	  for	  de	  tre	  

forskelle	  gives	  der	  indsigt	  i,	  hvordan	  loyalitet	  kan	  anskues	  ud	  fra	  forskellige	  dimensioner.	  Day	  

(1969)	  og	  Dick	  og	  Basu	  (1994)	  inddrages	  kort	  for	  at	  skelne	  mellem	  sand	  og	  falsk	  loyalitet,	  som	  er	  

en	  forlængelse	  af	  den	  loyalitet,	  der	  blev	  redegjort	  for	  tidligere.	  Formålet	  med	  at	  skelne	  mellem	  

sand	  og	  falsk	  loyalitet	  er	  for	  at	  give	  læseren	  indblik	  i	  hvorfor	  den	  sande	  loyalitet	  ønskes	  og	  hvorfor	  

falsk	  loyalitet	  er	  kortvarig	  og	  påvirkelig.	  Idet	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  bliver	  valgt	  som	  

udgangspunkt	  for	  afhandlingen	  og	  en	  tilknytning	  til	  brandet	  dermed	  bliver	  formålet	  med	  

loyaliteten,	  bevæger	  jeg	  mig	  over	  i	  relationsmarketing.	  Jeg	  gør	  i	  den	  forbindelse	  brug	  af	  Fourniers	  

(1998)	  definiton	  af	  relationsmarketing	  samt	  hendes	  relationsteori	  om	  brandet,	  som	  en	  person	  

forbrugeren	  er	  medskaber	  af.	  Valget	  af	  relationsteorien	  er	  for	  at	  belyse,	  hvilke	  krav	  forbrugeren	  

har	  til	  brandet	  som	  forudsætning	  for	  en	  relation.	  Relationsmarketing	  bygger	  på	  engagement	  og	  

tillid	  og	  jeg	  inddrager	  derfor	  Mooran,	  Zaltman	  &	  Deshpandé,	  Morgan	  &	  Hunt	  samt	  Fullertons	  

forskning	  på	  området	  for	  at	  afdække,	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for	  kundens	  loyale	  relation.	  I	  

henhold	  til	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  bliver	  det	  følelsesmæssige	  engagement	  diskuteret	  og	  

hvilke	  faktorer,	  den	  påvirkes	  af.	  Udvalgte	  faktorer	  bliver	  udvalgt	  som	  udgangspunkt	  for	  empirien.	  	  

	  

For	  at	  kunne	  besvare	  afhandlingens	  problemformulering	  er	  det	  nødvendigt	  at	  forstå	  udviklingen	  i	  

kommunikationen	  mellem	  virksomhed	  og	  forbruger.	  Til	  dette	  formål	  lægger	  jeg	  ud	  med	  Dinesens	  

(2008)	  tanker	  og	  billede	  af	  den	  nye	  forbruger	  og	  interaktionen	  på	  web	  2.0	  efterfulgt	  af	  definitioner	  
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af,	  hvad	  de	  sociale	  medier	  betyder	  for	  forbrugerne	  og	  virksomheder.	  Dinesen	  samt	  anden	  

litteratur	  omkring	  web	  2.0	  og	  sociale	  medier	  tillægger	  interaktionen	  mellem	  forbrugerne	  stor	  

betydning	  for	  dynamikken	  mellem	  forbruger	  og	  virksomhed.	  Her	  får	  word-‐of-‐mouth	  (WOM)	  en	  

magtfuld	  rolle,	  idet	  den	  elektroniske	  word-‐of-‐mouth	  (eWOM)	  opnår	  en	  større	  udstrækning,	  da	  den	  

kan	  nå	  flere	  personer	  end	  traditionel	  WOM.	  Det	  ses	  derfor	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  afsnittet	  at	  

inddrage	  eWOM	  for	  at	  belyse,	  hvilken	  indflydelse	  kommunikationsformen	  har	  på	  forbrugere	  og	  

brands,	  hvor	  jeg	  inddrager	  undersøgelser	  foretaget	  af	  Hennig-‐Thurau,	  Gwinner,	  Walsh	  &	  Gremler	  

(2004)	  samt	  Gruen,	  Osmonbekov	  &	  Czaplewski	  (2006).	  

I	  forlængelse	  heraf	  benytter	  jeg	  Svarre	  (2011)	  til	  at	  kortlægge,	  hvilke	  omstændigheder	  udviklingen	  

skaber	  for	  virksomheden	  og	  hvorfor	  hans	  tre	  regler	  for	  virksomhedernes	  tilstedeværelse	  på	  de	  

sociale	  medier;	  vælg	  den	  rette	  platform,	  tal	  det	  rette	  sprog	  og	  vær	  interessant,	  skal	  medtænkes	  i	  

virksomhedernes	  interaktion	  med	  forbrugerne.	  	  

Som	  topanalytikere	  for	  Forrester	  Research	  har	  Li	  og	  Bernoff	  (2008)	  diskuteret	  tendenserne,	  for	  det	  

de	  kalder	  Groundswell	  og	  dens	  betydning	  for	  virksomheder,	  der	  vil	  interagere	  med	  sine	  kunder	  på	  

de	  sociale	  medier.	  De	  har	  fremsat	  fem	  mål,	  som	  virksomheder	  kan	  søge	  at	  opnå	  i	  deres	  strategier	  

på	  sociale	  medier.	  Min	  hensigt	  med	  at	  inddrage	  disse	  mål	  i	  afsnittet	  er,	  at	  se	  på	  virksomhedens	  

muligheder	  for	  at	  påvirke	  de	  faktorer,	  der	  tilfører	  værdi	  til	  kundernes	  relation	  til	  brandet	  og	  

påvirker	  loyaliteten.	  Li	  &	  Bernoffs	  mål	  vil	  derfor	  anvendes	  i	  empirien	  og	  analysen	  samt	  

diskussionen.	  	  

	  

Afhandlingens	  empiri	  vil	  bestå	  af	  en	  kvalitativ	  undersøgelse.	  Der	  vil	  blive	  foretaget	  kvalitative	  

interviews,	  hvor	  Kvales	  teori	  om	  interviewmetoder	  danner	  platformen	  for	  den	  valgte	  

interviewteknik.	  De	  kvalitative	  interviews	  vil	  være	  semistrukturerede	  og	  gennemført	  ud	  fra	  en	  på	  

forhånd	  udarbejdet	  interviewguide.	  Interviewguiden	  vil	  bruges	  med	  henblik	  på	  at	  mindske	  risikoen	  

for	  udeladelse	  af	  vigtig	  information	  og	  for	  at	  intervieweren	  kan	  beholde	  en	  vis	  form	  for	  styring	  og	  

påvirke	  interviewene	  i	  en	  retning,	  der	  skaber	  viden	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2007:206).	  Resultaterne	  fra	  

interviewene	  vurderes	  som	  pålidelige,	  idet	  de	  afspejler	  interviewpersonernes	  egne	  holdninger.	  

Dog	  kan	  der	  forekomme	  en	  række	  bias	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  potentielle	  misforståelser	  af	  

spørgsmål	  eller	  emner,	  eller	  ved	  tilbageholdelse	  af	  informationer.	  Men	  det	  må	  anses,	  at	  

interviewene	  som	  udgangspunkt	  skildrer	  interviewpersonernes	  sande	  og	  uforbeholdne	  mening.	  I	  
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interviewene	  vil	  jeg	  have	  fokus	  på,	  hvad	  relationen	  er	  bestemt	  af,	  hvad	  der	  skaber	  engagement	  og	  

tillid	  hos	  interviewpersonerne	  i	  henhold	  til	  brandet	  på	  de	  sociale	  medier	  og	  hvad	  der	  ifølge	  de	  

interviewede	  tilfører	  værdi	  til	  deres	  forhold	  med	  brandet.	  

	  

I	  analysen	  af	  den	  indsamlede	  empiri	  vil	  jeg	  dele	  svarene	  fra	  interviewene	  op	  i	  kategorier	  for	  at	  

trække	  på	  ligheder	  i	  interviewpersonernes	  holdninger	  på	  baggrund	  af	  inspiration	  fra	  kodning	  fra	  

Glasser	  og	  Strauss’	  Grounded	  Theory.	  Kategorierne,	  der	  er	  identificeret	  forud	  for	  empirien,	  vil	  jeg	  

anvende	  til	  at	  tolke	  empiriens	  resultater.	  Kategorierne	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  faktorer,	  der	  blev	  

identificeret	  i	  afsnittene	  om	  loyalitet	  og	  sociale	  medier.	  I	  analysen	  vil	  empiriens	  resultater	  sættes	  

op	  imod	  teorien	  fra	  loyalitet	  og	  relationsmarketing	  for	  at	  undersøge,	  hvordan	  indsigten	  fra	  

kunderne	  kan	  anvende	  i	  samarbejde	  med	  teorien.	  Endvidere	  vil	  jeg	  i	  diskussionen	  behandle	  

loyalitetsfaktorernes	  betydning	  og	  hvordan	  faktorerne	  bedst	  kan	  opfyldes	  af	  brandet	  gennem	  

initiativer	  på	  de	  sociale	  medier.	  Hensigten	  med	  empirien	  er	  ikke,	  at	  afhandlingen	  skal	  resultere	  i	  en	  

social	  medie	  strategi,	  men	  at	  opnå	  indsigt	  i	  kundernes	  relation	  og	  præference	  for	  brandet	  og	  

hvilken	  værdi	  brandet	  har	  for	  kunderne.	  Denne	  indsigt	  skal	  hjælpe	  med	  at	  forstå,	  hvordan	  brandet	  

kan	  styrke	  kundens	  præference	  for	  brandet	  ved	  brug	  af	  dynamikkerne	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  

	  

Afhandlingen	  vil	  afslutningsvis	  byde	  på	  et	  konkluderende	  afsnit,	  hvori	  der	  på	  baggrund	  af	  

analysens	  og	  diskussionens	  frembragte	  resultater	  svares	  på	  problemformuleringen.	  Konklusionen	  

bliver	  efterfulgt	  af	  et	  perspektiveringsafsnit.	  Her	  vil	  der	  på	  baggrund	  af	  resultater	  og	  den	  tillagte	  

viden	  blive	  givet	  forslag	  til	  videre	  undersøgelse	  og	  tiltag	  på	  sociale	  medier	  for	  The	  Body	  Shop.	  
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2.	  Loyalitet	  
	  

I	  dette	  afsnit	  ser	  jeg	  på	  hvordan	  loyalitet	  har	  indflydelse	  på	  kunders	  adfærd	  og	  holdning	  til	  et	  

brand	  og	  hvordan	  loyaliteten	  afhænger	  af	  relationer,	  værdiskabelse,	  tillid	  og	  engagement.	  Først	  

lægger	  jeg	  ud	  med	  en	  definition	  af	  begrebet	  og	  en	  redegørelse	  af	  hvordan	  begrebet	  har	  udviklet	  

sig	  indenfor	  marketings	  litteratur	  og	  forskning.	  

2.1	  Brandloyalitet	  
	  

Konceptet	  loyalitet	  kommer	  af	  litteraturen	  om	  kundeadfærd	  (Chegini,	  2010)	  og	  begrebet	  

kundeloyalitet	  har	  eksisteret	  siden	  1920’erne.	  Først	  i	  1950’erne	  fik	  forskerne	  øjnene	  op	  for	  

begrebets	  betydning	  i	  forhold	  til	  marketing.	  Research	  af	  brandloyalitet	  fortsætter	  med	  at	  være	  et	  

centralt	  punkt	  i	  marketings	  management	  litteraturen	  (Brown,	  Kozinets,	  &	  Sherry,	  2003;	  Dillon,	  

Madden,	  Kirmani,&	  Mukherjee,	  2001;	  Foumier,	  1998;	  McAlexander,	  Kim,	  &	  Roberts,	  2003;	  Odin,	  

Odin,	  &	  Valette-‐Florence,	  2001;	  Yi	  &	  Jeon,	  2003;	  Yi	  &	  La,	  2004).	  Brandloyalitet	  har	  haft	  en	  rig	  

tradition	  af	  research	  på	  feltet	  og	  begrebets	  opbygning	  er	  somme	  tider	  identificeret	  til	  at	  være	  en	  

kompleks	  blanding	  af	  holdningsmæssige	  og	  adfærdsmæssige	  elementer	  (Jacoby	  &	  Kyner,	  1973;	  

Oliver,	  1999).	  	  

Jacoby	  og	  Chestnut	  (1978)	  giver	  et	  af	  de	  ældste	  og	  måske	  mest	  brugte	  definitioner	  på	  loyalitet,	  

hvor	  de	  definerer	  brandloyalitet	  som:	  	  

	  

”The	  (a)	  biased,	  (b)	  behavioral	  response,	  (c)	  expressed	  over	  time,	  (d)	  by	  a	  decision-‐making	  unit,	  (e)	  

with	  respect	  to	  one	  or	  more	  alternative	  brands	  out	  of	  a	  set	  of	  such	  brands,	  	  and	  (f)	  is	  a	  function	  of	  

psychological	  (decision-‐making)	  processes.”	  (Jacoby	  &	  Chestnut,	  1978:80).	  

	  

Loyaliteten	  karakteriseres	  her	  ud	  fra	  et	  engagement	  og	  en	  gentagen	  købsadfærd	  over	  tid.	  Loyalitet	  

ses	  som	  resultatet	  af	  adfærden,	  som	  er	  påvirket	  af	  kundens	  præferencer.	  Loyale	  kunder	  udvikler	  

sig	  til	  at	  være	  brand	  ambassadører,	  der	  omtaler	  brandet	  positivt	  til	  sin	  omgangskreds,	  hvilket	  jeg	  

senere	  i	  afhandlingen	  vil	  behandle	  effektiviteten	  af.	  Kundens	  loyalitet	  udspringer	  af	  

virksomhedens	  marketing	  strategier,	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  skabe	  konkurrencedygtig	  værdi	  for	  

kunderne	  (Li	  &	  Green,	  2011).	  	  
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Forskning	  indenfor	  brandloyalitet	  er	  blevet	  udvidet	  til	  at	  inkludere	  emner	  som	  kundeloyalitet	  i	  

forhold	  til	  loyalitetsprogrammer	  idet	  de	  påvirker	  salgsniveau	  for	  brandet	  (Yi	  &	  Jeon,	  2003),	  

indflydelsen	  af	  forbrugerens	  tilhørsforhold	  til	  et	  brand	  community	  på	  loyaliteten	  til	  brandet	  

(McAlexander,	  Schouten	  &	  Koenig,	  2002)	  og	  økonomiske	  konsekvenser	  af	  brand	  loyalitet	  

(Anderson	  &	  Mittal,	  2000).	  	  

	  

Der	  eksisterer	  tre	  forskellige	  anvendte	  tilgangsvinkler	  til	  begrebet	  loyalitet,	  som	  kan	  identificeres	  

som	  adfærdsmæssig,	  holdningsmæssig	  og	  sammensat	  loyalitet.	  De	  tre	  tilgangsvinkler	  vil	  i	  det	  

følgende	  blive	  diskuteret.	  

2.1.1	  Adfærdsmæssig	  loyalitet	  
Mange	  definitioner	  af	  kundeloyalitet	  har	  overordnet	  deres	  oprindelse	  i	  den	  adfærdsmæssige	  

tilgangsvinkel.	  Udgangspunktet	  for	  dem	  er,	  at	  loyalitet	  anskues	  ud	  fra	  en	  adfærdsmæssig	  tilgang,	  

som	  er	  defineret	  ud	  fra	  forbrugerens	  gentagende	  købsadfærd	  inden	  for	  en	  given	  produktkategori	  

eller	  service.	  Denne	  type	  af	  loyalitet	  bygger	  ikke	  på	  de	  bagvedliggende	  mekanismer,	  men	  ser	  kun	  

på	  konkrete	  adfærdsbaserede	  handlinger	  hos	  forbrugeren	  og	  derfor	  menes	  der	  ikke,	  at	  denne	  

form	  for	  loyalitet	  tilstrækkelig	  indikerer	  loyalitet	  (Jacoby	  &	  Kyner,	  1973;	  Reichheld,	  2001).	  	  	  

Den	  adfærdsmæssige	  loyalitet	  beror	  på	  den	  egentlige	  handling	  foretaget	  af	  kunden,	  uden	  hensyn	  

til	  hvilke	  attituder	  eller	  præferencer,	  handlingen	  er	  underlagt.	  Virksomheder	  der	  ønsker	  at	  øge	  

denne	  form	  for	  loyalitet	  fokuserer	  på	  strategier,	  der	  kan	  øge	  en	  gentagen	  købsadfærd.	  

	  

Der	  er	  derfor	  faktorer	  ved	  den	  adfærdsmæssige	  loyalitet,	  som	  giver	  den	  adfærdsmæssige	  loyalitet	  

lille	  betydning.	  Kundernes	  adfærdsmæssige	  loyalitet	  og	  genkøb	  kan	  have	  påvirkning	  af	  tre	  forhold:	  

tvunget	  til	  at	  være	  loyale,	  inerti	  eller	  funktionel	  loyalitet	  (Kuusik,	  2007:6).	  Tvungen	  loyalitet	  kan	  

udspringe	  af	  begrænsede	  alternativer,	  hvor	  virksomheden	  kan	  have	  monopol	  på	  markedet	  eller	  

forbrugerens	  økonomiske	  status	  begrænser	  valgmuligheder.	  Exit	  barrierer	  har	  også	  indflydelse	  på	  

en	  kundes	  tvungne	  loyalitet	  (Grönholdt,	  Martensen	  og	  Kristensen,	  2000).	  

Inerti	  opstår	  når	  forbrugeren	  ikke	  ønsker	  at	  tage	  stilling	  til	  et	  brandskifte,	  hvad	  enten	  denne	  er	  

tilfreds	  eller	  utilfreds	  med	  sit	  tidligere	  køb	  (Kuusik,	  2007:7).	  Hofmeyr	  og	  Rice	  (2000)	  mener,	  at	  en	  

af	  årsagerne	  til,	  at	  kunder	  ikke	  skifter	  til	  andre	  brands,	  når	  de	  er	  utilfredse	  over	  det	  brand,	  de	  

forbruger	  er,	  at	  alternative	  brands	  anses	  som	  ligeså	  dårlige,	  som	  det	  brand	  de	  bruger	  eller	  endnu	  
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dårligere	  (Hofmeyr	  &	  Rice,	  2000).	  Mangel	  på	  information	  om	  attraktive	  karaktertræk	  ved	  brandet	  

og	  konkurrenterne	  kan	  også	  være	  skyld	  i	  inerti	  og	  kundens	  ligegyldige	  holdning	  til	  at	  blive	  eller	  

skifte	  brand	  (Wernerfelt,	  1991;231).	  	  	  

Funktionel	  loyalitet	  kan	  skabes	  fra	  virksomhedens	  side	  ud	  fra	  pris,	  kvalitet,	  distribution,	  

brugervenlighed	  af	  et	  produkt	  eller	  gennem	  forskellige	  loyalitetsprogrammer	  (Wernerfelt,	  1991).	  

Disse	  funktionelle	  værdier	  vil	  give	  kunder	  en	  konkret	  årsag	  til	  at	  foretrække	  et	  brand	  fremfor	  et	  

andet.	  Funktionel	  loyalitet	  anses	  dog	  flygtig,	  idet	  konkurrenter	  meget	  nemt	  kan	  kopiere	  de	  

funktionelle	  værdier.	  	  

Adfærdsmæssig	  loyalitet	  har	  affødt	  fremkosten	  af	  33	  forskellige	  definitioner	  (Jacoby	  &	  Chestnut,	  

1978),	  som	  udelukkende	  giver	  en	  forståelse	  af	  selve	  købsadfærden.	  Kritikken	  af	  den	  

adfærdsmæssige	  tilgang	  lyder	  på,	  at	  de	  bagvedliggende	  mekanismer,	  der	  skaber	  og	  udvikler	  

loyaliteten	  ikke	  anerkendes	  (Jacoby,	  1978:70;	  Assael,	  2004)	  men,	  at	  man	  kun	  måler	  loyaliteten	  ud	  

fra	  en	  konkret	  adfærd.	  Det	  er	  længe	  blevet	  understreget,	  at	  gentagen	  købsadfærd	  ikke	  er	  

tilstrækkeligt	  til	  at	  repræsentere	  kundeloyalitet	  (Jacoby	  &	  Kyner,	  1973),	  fordi	  en	  forbruger	  kan	  

gentage	  sit	  køb	  ud	  fra	  et	  valg,	  som	  er	  baseret	  på	  positive	  evalueringer	  af	  et	  brand	  eller	  som	  en	  

automatisk	  proces,	  som	  er	  styret	  af	  situationsbestemte	  faktorer,	  som	  har	  lille	  eller	  ingen	  

forbindelse	  til	  brandet	  (Huang	  &	  Yu,	  1999).	  Hvis	  loyaliteten	  kun	  vurderes	  ud	  fra	  adfærdsmæssig	  

loyalitet,	  er	  der	  sandsynlighed	  for,	  at	  den	  er	  påvirket	  af	  faktorer,	  som	  har	  ingenting	  tilfælles	  med	  

sand	  loyalitet.	  	  

2.1.2	  Holdningsmæssig	  loyalitet	  
Modsat	  den	  adfærdsmæssige	  loyalitet	  defineres	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  ved	  en	  attitude	  

og	  påpeger,	  at	  denne	  attitude	  skaber	  en	  holdning,	  der	  indgår	  i	  evaluering	  af	  et	  produkt	  eller	  

service	  (Assael,	  2004:216).	  Jacobys	  (1971)	  definition	  af	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  vurderer	  

præferencer	  og	  adfærdsintentioner:	  

”Brand	  loyal	  attitudes	  are	  the	  underlying	  predispositions	  to	  behave	  in	  such	  a	  selective	  fashion.”	  

(Jacoby,	  1971:26).	  

Definitionen	  påpeger,	  at	  loyaliteten	  bygger	  på	  bagvedliggende	  mekanismer	  i	  kundens	  præferencer	  

og	  købsadfærd,	  som	  får	  kunden	  til	  at	  foretage	  en	  gentagende	  adfærd.	  Den	  holdningsmæssige	  
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loyalitet	  indebærer,	  at	  loyalitet	  er	  en	  tilstand,	  hvor	  kunden	  er	  loyal	  fordi	  han/hun	  har	  en	  positiv	  

præference	  og	  attitude	  til	  brandet.	  Kunden	  kan	  lide	  brandet	  eller	  produkterne	  og	  foretrækker	  

derfor	  brandet	  i	  forhold	  til	  konkurrenterne,	  dermed	  forstås	  kundens	  voksende	  loyalitet,	  som	  en	  

voksende	  præference	  for	  brandet.	  Præferencen	  for	  brandet	  er	  også	  forbundet	  med	  tilfredshed	  og	  

derfor	  skal	  virksomheden	  forbedre	  sine	  produkter,	  image	  eller	  andre	  elementer	  af	  kundens	  

oplevelse	  af	  brandet	  for	  at	  kunne	  påvirke	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  (Peppers,	  2009).	  	  

Ud	  fra	  Jacoby	  og	  Chestnuts	  tidligere	  definiton	  af	  brand	  loyalitet	  er	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  

en	  funktion	  af	  de	  psykologiske	  processer.	  Brands	  vælges	  ud	  fra	  forbrugers	  interne	  kriterier,	  der	  

resulterer	  i	  en	  positiv	  følelsesmæssig	  tilknytning	  til	  brandet.	  Ifølge	  Jacoby	  og	  Chestnut	  (1978)	  er	  

denne	  tilknytning	  det	  essentielle	  element	  i	  brandloyaliteten.	  	  

Derfor	  anses	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  som	  en	  gunstig	  evaluering,	  som	  er	  stærk	  og	  stabil	  og	  

langsigtet.	  Det	  er	  en	  stærk	  attitude,	  som	  kan	  modstå	  konkurrenternes	  lokkende	  forsøg	  og	  

fremmer	  gunstige	  opfattelser	  og	  overbevisninger	  relateret	  til	  brandet.	  	  

Ud	  fra	  denne	  betragtning	  reflekterer	  loyaliteten	  de	  to	  komponenter;	  kognitiv	  og	  affektiv	  (Assael,	  

2004).	  Den	  konative	  komponent	  udgøres	  af	  forbrugerens	  opfattelse,	  tanker	  og	  vurdering	  af	  

brandets,	  produktets	  eller	  servicens	  karakteristika.	  På	  baggrund	  af	  denne	  vurdering	  dannes	  en	  

præference.	  Som	  følge	  af	  den	  samlede	  opfattelse,	  evaluerer	  forbrugeren	  i	  den	  affektive	  

komponent,	  hvorvidt	  brandet	  er	  fordelagtigt	  i	  forhold	  til	  forbrugerens	  valgkriterier.	  Den	  affektive	  

komponent	  repræsenterer	  en	  følelsesmæssig	  mekanisme	  i	  underbevidstheden	  og	  dannes	  som	  

konsekvens	  af	  tidligere	  erfaringer.	  På	  baggrund	  af	  den	  attitude,	  der	  dannes	  i	  den	  affektive	  

komponent,	  tilpasses	  adfærden	  i	  den	  konative	  komponent	  med	  henblik	  på	  at	  foretage	  en	  konkret	  

handling	  i	  forhold	  til	  det	  pågældende	  brand	  (Assael,	  2004).	  Den	  sidste	  komponent	  passer	  på	  den	  

adfærdsmæssige	  loyalitet.	  	  

Jensen	  og	  Hansen	  (2006)	  har	  afdækket	  to	  intentioner	  på	  en	  gentagen	  købsadfærd,	  som	  kommer	  af	  

forbrugernes	  holdningsmæssige	  loyalitet.	  Den	  første	  er,	  at	  en	  søgen	  efter	  alternativer	  reduceres	  

grundet	  den	  stærke	  brand	  præference,	  hvilket	  giver	  bedre	  intentioner	  for	  genkøb.	  Den	  anden	  viser	  

sig	  ved,	  at	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  gør	  kunden	  resistent	  overfor	  fristende	  tilbud	  fra	  andre	  

brands	  også	  i	  situationer,	  hvor	  brandet,	  som	  kunden	  er	  loyal	  overfor,	  er	  udsolgt	  (Liu-‐Thompkins	  &	  
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Tam,	  2011).	  Den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  er	  vigtig	  at	  opnå	  på	  baggrund	  af	  den	  stærke	  

præferences	  modstand	  overfor	  alternativer.	  

Den	  holdningsmæssige	  tilgang	  har	  været	  underlagt	  kritik,	  idet	  loyalitet	  her	  kun	  kommer	  til	  udtryk	  

gennem	  forbrugerens	  holdninger	  og	  ikke	  giver	  udtryk	  for	  en	  konkret	  handling	  (Dick	  &	  Basu,	  

1994:100;	  Jacoby,	  1978;	  Assael,	  2004).	  En	  attitude	  kan	  eksistere	  hos	  forbrugeren	  men	  være	  

uafhængig	  af	  et	  langsigtet	  forhold	  med	  brandet,	  i	  og	  med	  at	  kunden	  kan	  have	  en	  loyal	  attitude,	  

men	  aldrig	  handle	  loyalt	  (Peppers,	  2009).	  Den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  kan	  på	  trods	  af	  sin	  

stærke	  karakter	  vise	  sig	  som	  unyttig	  for	  virksomheden,	  hvis	  den	  ikke	  udmunder	  i	  en	  konkret	  loyal	  

købsadfærd.	  	  

2.1.3	  Sammensat	  loyalitet	  
De	  to	  foregående	  tilgange	  til	  loyalitet	  bliver	  kritiseret	  for	  ikke	  alene	  at	  kunne	  påvise,	  hvad	  loyalitet	  

er,	  idet	  ingen	  af	  de	  to	  individuelt	  kan	  definere	  loyalitetsbegrebet	  og	  dets	  kompleksitet	  

tilstrækkeligt	  (Day,	  1969;	  Assael,	  2004:68).	  	  

Adfærdsmæssig	  loyalitet	  uden	  holdningsmæssig	  loyalitet	  er	  ikke	  meget	  værd,	  men	  samtidig	  er	  

holdningsmæssig	  loyalitet	  uden	  adfærdsmæssig	  loyalitet	  ingenting	  værd,	  fordi	  holdningsmæssig	  

loyalitet	  blot	  er	  en	  attitude	  og	  ikke	  har	  nogle	  økonomiske	  fordele	  for	  virksomheden	  førend	  at	  

loyaliteten	  manifesteres	  i	  en	  konkret	  handling	  (Peppers,	  2009).	  	  

Flere	  forskere	  har	  derfor	  anerkendt	  behovet	  for	  en	  konceptuel	  forklaring	  af	  loyalitet	  og	  skabe	  en	  

forståelse	  af,	  hvad	  forbrugerne	  opfatter	  som	  ægte	  loyalitet,	  hvilket	  kræver	  en	  kobling	  af	  

adfærdsmæssig	  og	  holdningsmæssig	  loyalitet	  for	  at	  vurdere	  loyalitet	  i	  sin	  helhed	  (Zins,	  2001;	  

Assael,	  2004;	  Schieffer,	  2005).	  Day	  (1969)	  påpeger,	  at	  loyalitet	  ud	  fra	  en	  gentagen	  adfærd,	  ikke	  er	  i	  

stand	  til	  at	  skelne	  mellem	  ægte	  og	  falsk	  loyalitet.	  Ægte	  loyalitet	  vil	  komme	  til	  udtryk	  i	  både	  en	  

konkret	  adfærd	  samt	  forbrugerens	  holdninger	  og	  tilknytning	  til	  brandet,	  hvorimod	  falsk	  loyalitet	  

mangler	  tilknytningen	  og	  engagementet	  til	  brandet,	  da	  den	  kun	  repræsenteres	  af	  en	  gentagen	  

købsadfærd.	  Falsk	  loyalitet	  medfører,	  at	  forbrugere	  er	  mere	  modtagelige	  overfor	  andre	  brands	  og	  

deres	  markedsføringstiltag	  (Day,	  1969).	  	  Loyaliteten	  kommer	  derfor	  af	  styrken	  i	  samspillet	  mellem	  

kundens	  attitude	  og	  gentagne	  adfærd	  (Dick	  &	  Basu,	  1994).	  
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Sammensat	  loyalitet	  er	  en	  kombination	  af	  det	  adfærdsmæssige	  og	  holdningsmæssige	  perspektiv,	  

hvor	  loyaliteten	  udspringer	  af	  en	  gentagende	  adfærd	  fremkaldt	  af	  attituder	  og	  er	  ifølge	  Day	  (1969)	  

den	  stærkeste	  definition	  af	  loyalitet.	  Den	  repræsenterer	  en	  attitude	  i	  samspillet	  mellem	  brand	  og	  

kunde,	  hvor	  kundens	  præferencer	  er	  bestemmende	  for	  til-‐	  og	  fravalg	  af	  brandet	  (Day,	  1969).	  	  

For	  at	  adskille	  loyalitet	  fra	  almindelig	  gentagende	  købsadfærd	  har	  Jacoby	  og	  Kyner	  (1973)	  

specificeret,	  hvilke	  betingelser	  der	  er	  nødvendige	  og	  disse	  inkluderer	  blandt	  andet,	  at	  loyaliteten	  

er	  forudindtaget,	  at	  adfærden	  udtrykkes	  over	  en	  længere	  periode	  samt	  at	  loyaliteten	  er	  et	  resultat	  

af	  til	  og	  fravalg	  og	  psykologiske	  beslutnings-‐	  og	  evalueringsprocesser	  (Jacoby	  et	  al.,	  1973).	  	  	  

Jacoby	  og	  Chestnut	  (1978)	  argumenterer	  på	  baggrund	  af	  dette	  for,	  at	  ægte	  loyalitet	  identificeres	  

ud	  fra	  kognitive,	  affektive	  og	  konative	  komponenter.	  Loyaliteten	  er	  dermed	  dannet	  med	  

udgangspunkt	  i	  kundens	  opfattelse	  af	  brandet,	  som	  er	  højerestående	  end	  opfattelsen	  af	  

konkurrenternes	  brands,	  hvilket	  også	  gælder	  for	  evalueringen.	  Som	  et	  sidste	  trin	  udviser	  kunden	  

sin	  loyalitet	  ved	  at	  købe	  brandet	  fremfor	  konkurrenternes	  brands	  i	  en	  given	  købssituation	  (Oliver,	  

1997;390).	  Loyaliteten	  bliver	  dermed	  både	  en	  holdningsmæssig	  præference	  og	  en	  udvist	  loyal	  

adfærd.	  	  

I	  denne	  afhandling	  vil	  loyalitet	  blive	  betragtet	  ud	  fra	  den	  holdningsmæssige	  tilgang	  på	  trods	  af,	  at	  

denne	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  enkelt	  perspektiv	  og	  har	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  den	  

sammensatte	  loyalitet.	  Denne	  tilgangsvinkel	  er	  valgt,	  da	  målinger	  af	  den	  adfærdsmæssige	  loyalitet	  

vil	  kræve	  en	  længere	  tidshorisont,	  hvor	  kundernes	  adfærd	  kan	  observeres.	  Ud	  fra	  afhandlingens	  

problemstilling,	  er	  det	  forsvarligt	  at	  anvende	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  idet	  den	  

karakteriserer	  kundens	  loyalitet	  ud	  fra	  attraktivitet,	  anbefaling	  og	  engagement	  i	  brandet.	  	  

Den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  fremkommer	  af	  tilknytningen	  til	  brandet,	  hvilket	  fører	  mig	  videre	  

til	  at	  se	  på	  betydningen	  af	  relationer	  til	  brandet.	  I	  sin	  definition	  af	  brand	  loyalitet	  fremhæver	  

Reichheld	  (2001)	  individets	  villighed	  til	  at	  styrke	  relationen	  til	  brandet	  gennem	  en	  personlig	  ofring	  

eller	  investering,	  hvilket	  ifølge	  ham	  afspejler	  loyalitet	  (Reichheld,	  2001).	  Der	  lægges	  vægt	  på,	  at	  

forholdet	  er	  af	  så	  stor	  betydning,	  at	  kunden	  ønsker	  at	  bibeholde	  dette	  forhold	  og	  vil	  gøre	  mere	  for	  

at	  bibeholde	  det	  end	  en	  kunde,	  som	  ikke	  er	  loyal.	  Det	  skyldes,	  at	  kunden	  er	  investeret	  i	  forholdet	  

og	  derfor	  ikke	  ønsker	  at	  bryde	  forholdet	  og	  miste	  værdien	  som	  ligger	  i	  relationen.	  	  
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2.2	  Relationsmarketing	  
	  

I	  deres	  bog	  The	  relationsship	  marketer	  diskuterer	  Hougaard	  og	  Bjerre	  (2009)	  værdien	  af	  forholdet	  

mellem	  virksomheden	  og	  dens	  kunder.	  De	  mener,	  at	  marketing	  i	  dag	  handler	  om	  forhold	  og	  

definerer	  relationsmarketing	  som:	  	  

”Company	  behaviour	  with	  the	  purpose	  of	  establishing,	  developing	  and	  retaining	  competitive	  and	  

profitable	  customer	  relations	  to	  the	  benefit	  of	  both	  parties.”	  (Hougaard	  et	  al.,	  2009;29).	  

Med	  denne	  definition	  lægges	  der	  vægt	  på,	  at	  forholdet	  skal	  have	  fordele	  for	  begge	  parter	  for	  at	  

kunne	  eksistere	  og	  vedligeholdes.	  Relationsmarketing	  forsøger	  at	  fastholde	  og	  vedligeholde	  

brandets	  eksisterende	  kunder	  i	  langsigtede	  relationer	  (Berry,	  1995:236).	  Betydningen	  af	  

relationsmarketing	  for	  loyalitet	  forklares	  af	  Webster	  (1994)	  og	  Aaker	  (2002),	  der	  ser	  sig	  enige	  i,	  at	  

udviklingen	  og	  styrkelsen	  af	  brandets	  relation	  med	  sine	  kunder	  er	  den	  bærende	  faktor	  for	  

loyalitetens	  eksistens.	  	  

Det	  anerkendes,	  at	  der	  er	  komplekse	  relationelle	  processer	  før	  kunden	  ses	  som	  værende	  loyal	  til	  

et	  bestemt	  brand	  (Odin,	  Odin	  &	  Vallett-‐Florence,	  2001;	  Yi	  &	  La,	  2004).	  Kundeloyalitet	  er	  

hovedmålet	  for	  relationsmarketing.	  Brandloyalitet	  kan	  ses	  som	  resultat	  af	  relationsmarketing,	  

hvor	  kunden	  har	  en	  betydningsfuld	  psykologisk	  tilknytning	  til	  den	  brandenhed,	  som	  kunden	  

forbruger	  (Fournier,	  1998).	  	  	  

Fournier	  (1998)	  mener,	  at	  forbrugerens	  samspil	  med	  brandet	  kommer	  af	  en	  gentagen	  udveksling	  

mellem	  parterne.	  For	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  hvilke	  mekanismer,	  der	  påvirker	  forbrugeren	  til	  at	  

oprette	  et	  forhold	  til	  et	  brand,	  vil	  jeg	  inddrage	  Fourniers	  (1998)	  tanker,	  om	  brandet	  som	  en	  person	  

forbrugeren	  indgår	  i	  en	  relation	  med:	  	  

“For	  the	  brand	  to	  serve	  as	  a	  legitimate	  relationship	  partner,	  it	  must	  surpass	  the	  personifications	  

qualification	  and	  actually	  behave	  as	  an	  active,	  contributing	  member	  of	  the	  dyad.”	  

(Fournier,1998:345).	  	  

Relationsformen	  mellem	  brand	  og	  forbruger	  konstrueres	  på	  baggrund	  af	  forbrugerens	  

psykologiske,	  sociokulturelle	  og	  relationelle	  bevæggrunde	  (Fournier,	  1998:	  367).	  Forbrugeren	  

kopierer	  ikke	  bare	  brandets	  betydning,	  men	  forhandler	  det	  i	  forhold	  til	  sine	  individuelle	  og	  sociale	  
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livsprojekter.	  Dermed	  er	  forbrugeren	  en	  vigtig	  del	  i	  meningskonstruktionen	  af	  brandet	  og	  ses	  også	  

som	  ejer	  af	  brandet	  (Buhl,	  2005:	  16).	  Forholdet	  mellem	  forbruger	  og	  brand	  er	  derfor	  ikke	  bestemt	  

af,	  hvad	  virksomheden	  ønsker	  med	  forholdet,	  men	  hvad	  forbrugeren	  gør	  med	  brandet	  for	  at	  

tilføre	  sit	  liv	  mening	  (Fournier	  1998:	  367).	  Forholdet	  mellem	  brand	  og	  kunde	  er	  derfor	  påvirket	  af,	  

hvilken	  værdi	  de	  kan	  tilføre	  hinanden.	  

Marketing	  forskere	  har	  i	  de	  sidste	  årtier	  udviklet	  en	  stor	  mængde	  litteratur	  på	  forskningsområdet	  

for	  relationsmarketing	  (Bendapudi	  &	  Berry,	  1997;	  Sheth	  &	  Parvatiyar,	  2002).	  Denne	  litteratur	  er	  

for	  det	  meste	  blevet	  udviklet	  på	  to	  forskningsområder:	  business-‐to-‐business	  udveksling	  og	  

forbruger	  services.	  I	  den	  senere	  tid	  har	  forskere	  undersøgt	  de	  relationelle	  variabler,	  som	  er	  selve	  

kernen	  af	  forbruger	  og	  brand	  forhold	  (Chaudhuri	  &	  Holbrook,	  2002;	  Fournier,	  1998).	  

Relationsmarketing	  arbejder	  på	  at	  identificere	  de	  faktorer,	  som	  motiverer	  og	  demotiverer	  

kundernes	  loyalitet	  (Hennig-‐Thurau	  &	  Hansen,	  2000:38).	  Virksomhedens	  opgave	  er,	  at	  påvirke	  sine	  

kunder	  til	  at	  være	  loyale	  ved	  at	  afdække,	  variablerne	  der	  påvirker	  loyaliteten.	  Dertil	  bidrager	  

relationsmarketing	  også	  til	  forståelsen	  af	  de	  faktorer,	  der	  ligger	  bag	  dannelsen	  af	  loyalitet	  

(Webster,	  1994:26;	  Aaker,	  2002:23-‐25).	  Det	  er	  virksomhedens	  opgave,	  at	  skabe	  fordele,	  som	  har	  

værdi	  for	  kunderne	  for	  at	  motivere	  kunderne	  til	  at	  skabe	  fordele	  for	  virksomheden	  gennem	  deres	  

loyalitet.	  	  

Morgan	  &	  Hunt	  (1994)	  mener,	  at	  succesfuld	  relations	  marketing	  kræver	  engagement	  og	  tillid	  og	  

identificerer	  dem	  som	  nøglevariablerne	  (Morgan	  &	  Hunt,	  1994;	  20).	  Jeg	  vil	  derfor	  redegøre	  for,	  

hvad	  tillid	  og	  engagement	  betyder	  for	  loyaliteten.	  	  

2.2.1	  Tillid	  
Ifølge	  flere	  forskere	  fører	  tillid	  til	  et	  brand	  til	  kundens	  engagement	  til	  forholdet	  og	  derfor	  anses	  

tillid	  som	  en	  nøglefaktor	  for	  succesfulde	  forhold	  (Berry,	  1995;	  Dwyer,	  Schurr	  &	  Oh,	  1987;	  

Moorman,	  Deshpandé	  &	  Zaltman,	  1993;	  Ganesan	  &	  Hess,	  1997;	  Morgan	  &	  Hunt,	  1994).	  

Ifølge	  Moorman,	  Deshpandé	  og	  Zaltman	  (1993:82)	  kan	  tillid	  defineres	  som	  ”a	  willingness	  to	  rely	  on	  

an	  exchange	  partner	  in	  whom	  one	  has	  confidence.”,	  som	  er	  understøttet	  af	  Morgan	  og	  Hunts	  

definition	  (1994:23)	  af	  tillid	  som	  “confidence	  in	  the	  exchange	  partner’s	  reliability	  and	  integrity.”.	  

Ved	  begge	  definitioner	  bliver	  det	  understreget,	  at	  tilliden	  kommer	  som	  resultat	  af	  pålidelighed	  og	  

integritet	  fra	  den	  anden	  partner	  i	  forholdet.	  For	  at	  opbygge	  tillid	  har	  virksomheden	  behov	  for	  at	  få	  
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indsigt	  i	  kunders	  ønsker,	  behov	  og	  præferencer,	  med	  fokus	  på	  at	  forsøge	  at	  leve	  op	  til	  disse.	  Ved	  at	  

indgå	  i	  dialog	  med	  kunderne	  har	  virksomheden	  mulighed	  for	  at	  opnå	  den	  nødvendige	  indsigt.	  

Virksomheden	  skal	  derpå	  bevise	  sin	  pålidelighed	  ved	  at	  leve	  op	  til	  kundernes	  forventninger	  og	  

agere	  i	  henhold	  til	  sine	  løfter.	  

Flere	  empiriske	  undersøgelser	  har	  understøttet	  tillid	  som	  kernen	  i	  en	  relationel	  tilgang	  til	  kunde	  og	  

anser	  det	  som	  nøglefaktoren	  til	  udvikling	  af	  engagement	  i	  kunde	  og	  brand	  forholdet	  (Garbarino	  &	  

Johnson,	  1999;	  Tax,	  Brown	  &	  Chadrashekaran,	  1998)	  samt	  til	  at	  skabe	  og	  vedligeholde	  langsigtede	  

forhold	  med	  kunden.	  Desværre	  har	  flere	  tendenser	  vist	  at	  miljøet,	  som	  virksomhederne	  opererer	  i	  

er	  blevet	  mærket	  af	  mindre	  tillid	  (Kotler,	  Setiawan	  &	  Kartajaya,	  2010).	  Tilliden	  påvirkes	  i	  stedet	  af	  

horisontale	  relationer,	  hvor	  forbrugerne	  har	  større	  tiltro	  til	  hinanden	  fremfor	  virksomhederne.	  Det	  

viser	  sig	  i	  en	  rapport	  foretaget	  af	  Nielsen	  Global	  Survey,	  som	  viste	  at	  færre	  forbrugere	  har	  tillid	  til	  

virksomhedernes	  egne	  reklamer	  og	  i	  stedet	  har	  tillid	  til	  de	  anbefalinger,	  der	  kommer	  fra	  

omgangskredsen	  eller	  andre	  forbrugere	  (Nielsen,	  2009).	  Rapporten	  understøtter	  tendensen	  for	  

forbrugernes	  mistillid	  til	  virksomhederne.	  Årsagen	  kan	  findes	  i	  markedsføringens	  relation	  til	  salg,	  

hvor	  manipulation	  og	  overtalelse	  er	  fremtrædende	  (Kotler	  et	  al.,	  2010).	  	  

Forbrugernes	  mistillid	  fremsætter	  nye	  dimensioner,	  som	  forbrugerne	  værdsætter	  for	  at	  opbygge	  

tillid.	  Det	  kan	  findes	  i	  samskabelse,	  hvor	  forbrugerne	  skaber	  den	  størst	  mulige	  værdi	  af	  

produktoplevelsen,	  ved	  at	  påvirke	  den	  i	  henhold	  til	  egne	  behov	  og	  ønsker	  (Gilmore	  &	  Pine,	  2007).	  

Virksomheder	  kan	  skabe	  en	  platform,	  hvor	  forbrugerne	  kan	  komme	  med	  tilpasninger	  og	  

forbedringer,	  som	  virksomheden	  derefter	  foretager.	  Forbedringer	  øger	  forbrugerens	  oplevelse.	  

Med	  mistilliden	  kommer	  også	  vigtigheden	  af	  autencitet.	  Forbrugerne	  afgør	  hurtigt	  om	  brandet	  er	  

ægte	  eller	  falsk	  og	  virksomheder	  kan	  hurtigt	  miste	  troværdigheden,	  hvis	  de	  ikke	  leverer	  oplevelser,	  

der	  levet	  op	  til	  det,	  de	  påstår	  (Gilmore	  &	  Pine,	  2007).	  Autencitet	  er	  derfor	  grundlaget	  for,	  at	  

forbrugerne	  ønsker	  at	  knytte	  sig	  til	  virksomheden.	  	  

Idet	  forbrugernes	  indbyrdes	  interaktion	  tillægges	  større	  tillid,	  kan	  virksomheden	  påvirke	  tilliden	  

ved	  at	  forbinde	  forbrugere	  med	  hinanden	  i	  interessefællesskaber,	  hvor	  de	  deler	  de	  samme	  

værdier	  og	  deres	  stærke	  tilknytning	  til	  brandet.	  Fællesskaberne	  er	  for	  at	  forbrugerne	  kan	  drage	  

nytte	  af	  den,	  men	  for	  virksomheden	  findes	  værdien	  i	  at	  servicere	  medlemmerne	  af	  fællesskabet	  og	  

bidrage	  til	  deres	  stærke	  tilknytning	  (Kotler	  et	  al.,	  2010).	  Sådan	  et	  fællesskab	  har	  mulighed	  for	  at	  
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samle	  brandentusiaster,	  hvor	  de	  indbyrdes	  kan	  påvirke	  hinanden.	  Omdrejningspunktet	  for	  

fællesskabet	  er	  deres	  tilknytning	  til	  brandet.	  Dette	  bringer	  mig	  videre	  til	  kundens	  engagement	  i	  

brandet.	  	  	  

2.2.2	  Engagement	  
Kundeengagement	  anses	  som	  en	  central	  kerne	  for	  formålet	  i	  relationsmarketing	  med	  at	  udvikle	  og	  

vedligeholde	  brand	  og	  kunde	  forhold,	  fordi	  engagementet	  linker	  kunden	  til	  brandet	  (Bansal,	  Irving	  

&	  Taylor,	  2004;	  Morgan	  &	  Hunt,	  1994)	  i	  både	  business-‐to-‐business	  og	  business-‐to-‐consumer	  

relationer	  (Morgan	  et	  al.,	  1994;	  Bansal	  et	  al.;	  Fullerton,	  2003).	  Forskere	  på	  marketingsområdet	  

vurderer	  engagement	  til	  at	  være	  en	  tilknytning	  mellem	  parterne,	  som	  leder	  til	  et	  ønske	  om	  at	  

vedligeholde	  forholdet	  (Moorman,	  Zaltman	  &	  Deshpande,	  1992;	  Morgan	  et	  al.,	  1994)	  og	  netop	  

derfor	  argumenteres	  der	  for,	  at	  engagement	  er	  en	  holdningsmæssig	  konstruktion,	  idet	  den	  

repræsenterer	  kundens	  følelser	  omkring	  vedligeholdelse	  af	  sit	  forhold	  til	  en	  kommerciel	  partner	  

(Fullerton,	  2003).	  	  

2.2.2.1	  Følelsesmæssig	  engagement	  
I	  undersøgelser	  af	  relationsmarketing	  bliver	  engagement	  ofte	  behandlet	  som	  et	  følelsesmæssigt	  

engagement	  (Fullerton,	  2003;	  Gillliland	  &	  Bello,	  2002).	  Kundens	  følelsesmæssige	  engagement	  er	  

bygget	  på	  en	  emotionel	  tilknytning	  til	  brandet,	  hvor	  kunden	  identificerer	  og	  involverer	  sig	  med	  

brandet	  og	  nyder	  at	  være	  en	  del	  af	  forholdet	  (Allen	  &	  Meyer,	  1990;2).	  Oprindeligt	  var	  

følelsesmæssig	  engagement	  udviklet	  til	  at	  forklare	  et	  medarbejderengagement	  i	  forbindelse	  med	  

organisationen,	  men	  det	  har	  vist	  sig	  også	  at	  være	  anvendeligt	  i	  forbruger-‐	  og	  

virksomhedssammenhænge	  (Gruen,	  Summers	  &	  Acito,	  2000).	  Det	  følelsesmæssige	  

kundeengagement	  anvendes	  ofte	  i	  marketing,	  da	  det	  repræsenterer	  et	  langsigtet	  ønske	  om	  at	  

bibeholde	  et	  værdifuldt	  forhold	  (Morgan	  et	  al.,	  1994).	  Følelsesmæssig	  engagement	  er	  rodfæstet	  i	  

delte	  værdier,	  identifikation	  og	  tilknytning	  til	  brandet	  (Bansal	  et	  al.,	  2004;	  Fullerton,	  2003;	  Gruen	  

et	  al.	  2000),	  hvor	  kunderne	  har	  tillid	  til	  partneren,	  fordi	  de	  er	  følelsesmæssigt	  engageret	  i	  denne	  

partner.	  Forholdet	  er	  dermed	  bygget	  på	  positive	  følelser.	  	  

Sammenstillet	  med	  følelsesmæssigt	  engagement	  er	  et	  fortsat	  engagement,	  som	  beror	  på	  at	  

forbrugeren	  er	  engageret,	  fordi	  der	  opnås	  fordele	  ved	  forholdet,	  som	  ikke	  er	  nemme	  at	  få	  fra	  

andre	  potentielle	  partnere	  eller	  fordi	  der	  er	  konkrete	  omkostninger	  forbundet	  med	  at	  bytte	  

partner	  (Bendapudi	  and	  Berry	  1997;	  Dwyer,	  Schurr,	  and	  Oh	  1987;	  Gundlach,	  Achrol,and	  Mentzer	  
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1995).	  Der	  er	  dog	  bevist	  en	  negativ	  effekt	  af	  fortsat	  engagement,	  idet	  denne	  type	  engagement	  har	  

en	  svag	  positiv	  effekt	  på	  kundernes	  intentioner	  om	  genkøb	  og	  derudover	  en	  negativ	  indflydelse	  på	  

intentioner	  om	  positiv	  omtale	  (Fullerton,	  2003).	  Når	  kunderne	  føler	  en	  tilstand	  af	  at	  være	  uønsket	  

afhængige	  af	  brandet	  resulterer	  dette	  i	  tilbageholdelse	  af	  positiv	  word-‐of-‐mouth	  kommunikation,	  

hvilket	  understøttes	  af	  anden	  forskning,	  der	  beviser	  en	  negativ	  virkning	  på	  forbrugernes	  villighed	  

til	  at	  være	  entusiastiske	  ambassadører	  på	  vegne	  af	  virksomheden	  (Fullerton,	  2003;	  Harrison-‐

Walker,	  2001)	  hvis	  de	  føler	  sig	  tvunget	  til	  at	  være	  i	  forholdet.	  	  	  	  

	  

Fullerton	  (2003)	  har	  i	  sin	  undersøgelse	  af	  engagement	  hos	  forbrugere,	  bevist	  fordelene	  ved	  

kunder,	  som	  er	  engageret	  ud	  fra	  positive	  følelser	  og	  identifikation	  med	  brandet	  i	  stedet	  for	  fortsat	  

engagement,	  idet	  følelsesmæssig	  engagement	  har	  en	  større	  afgørende	  effekt.	  Netop	  derfor	  bør	  

relationsmarketing	  fokusere	  på	  at	  opbygge	  engagement	  ud	  fra	  identifikation	  og	  delte	  værdier	  

(Handelman	  and	  Arnold	  1999).	  Denne	  form	  for	  engagement	  viser	  sig	  nemlig,	  som	  mere	  effektiv	  til	  

at	  tilbageholde	  kunder	  i	  forholdet	  med	  virksomheden	  end	  loyalitetsprogrammer,	  der	  tilbageholder	  

kunder	  gennem	  skifteomkostninger	  eller	  fordi	  kunder	  er	  bundet	  af	  forholdet	  grundet	  en	  kontrakt	  

(Anderson	  and	  Weitz	  1992).	  Fullerton	  (2003)	  argumenterer	  dog,	  at	  for	  at	  kunne	  forstå	  

effektiviteten	  af	  følelsesmæssig	  engagement,	  er	  det	  nødvendigt	  også	  at	  inddrage	  fortsat	  

engagement	  for	  dermed	  at	  forstå,	  hvorfor	  kunder	  i	  nogle	  situationer	  vedligeholder	  og	  værdsætter	  

forholdet,	  mens	  andre	  kunder	  kun	  er	  løst	  tilknyttet	  forholdet	  (Fullerton,	  2003;343).	  Selvom	  der	  

argumenteres	  for	  at	  dette	  perspektiv	  bør	  inddrages	  for	  at	  forstå	  hvorvidt	  kunden	  er	  løst	  eller	  

stærkt	  tilknyttet	  brandet,	  vil	  jeg	  i	  denne	  afhandling	  udelade	  continuance	  engagement,	  idet	  jeg	  

vurderer,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  omkostninger	  ved	  skift	  af	  brand	  og	  fordi	  ingen	  kontrakter	  indgås	  

mellem	  kunde	  og	  brand	  i	  The	  Body	  Shop.	  

Følelsesmæssig	  engagement	  kan	  dog	  siges	  at	  ligge	  i	  hjertet	  af	  et	  kunde	  og	  brand	  forhold,	  fordi	  

kunden	  identificerer	  sig	  med	  og	  bliver	  involveret	  med	  de	  brands	  der	  forbruges	  (Fournier,	  1998)	  og	  

derved	  forklarer	  denne	  form	  for	  engagement	  sandsynligvis	  processen,	  hvor	  det	  kan	  antages	  at	  

kunden	  er	  loyal,	  fordi	  der	  foreligger	  en	  gunstig	  attitude	  overfor	  brandet,	  som	  ender	  i	  genkøb.	  Det	  

følelsesmæssige	  perspektiv	  kan	  derfor	  anvendes	  alene	  i	  forhold	  til	  kundeengagement,	  hvilket	  også	  

understøttes	  af	  (Garbarino	  &	  Johnson,	  1999;	  Morgan	  et	  al.,	  1994).	  	  
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Fullertons	  (2003)	  undersøgelse	  bekræfter	  også	  relationsmarketing	  litteraturen	  i,	  at	  effekten	  af	  det	  

følelsesmæssige	  engagement	  er	  positivt	  og	  dermed	  en	  stærk	  drivkraft	  af	  kundens	  gentagne	  køb	  og	  

ambassadørintentioner	  på	  vegne	  af	  brandet.	  De	  relationelle	  tilknytninger	  som	  kunden	  har	  til	  

brandet	  skaber	  effekten,	  som	  ønskes	  opnået	  af	  relationsmarketing,	  nemlig	  at	  kunden	  bliver	  i	  et	  

langsigtet	  forholdet	  med	  brandet	  og	  spreder	  positiv	  word-‐of-‐mouth.	  En	  stor	  fordel	  ved	  loyale	  

kunder	  viser	  sig	  ved,	  at	  de	  fortæller	  om	  brandet	  til	  deres	  familie,	  venner	  og	  omgangskreds	  og	  

dermed	  spreder	  positiv	  word-‐of-‐mouth.	  Ifølge	  Word	  of	  Mouth	  Marketing	  Association	  (WOMMA)	  

anses	  word-‐of-‐mouth,	  som	  den	  mest	  ærlige	  form	  for	  marketing,	  idet	  den	  afspejler	  kundens	  ønske	  

om	  at	  dele	  sine	  oplevelser	  med	  venner,	  familie	  og	  kollegaer	  af	  egen	  fri	  vilje	  (Li	  &	  Bernoff,	  2008).	  

Word-‐of-‐mouth	  fungerer	  dermed	  også,	  som	  et	  af	  de	  stærkeste	  værktøjer	  til	  at	  erhverve	  nye	  

kunder.	  Netop	  derfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  virksomheder	  at	  have	  loyale	  kunder,	  som	  kan	  sprede	  et	  

positivt	  billede	  af	  brandet.	  Jeg	  kommer	  dog	  nærmere	  ind	  på	  word-‐of-‐mouth	  og	  dens	  betydning	  i	  

afsnittet	  om	  sociale	  medier.	  

2.3	  Sammendrag	  
	  

Loyalitet	  er	  blevet	  defineret	  af	  mange	  marketingsforskere,	  hvor	  vægten	  er	  blevet	  lagt	  på	  det	  

adfærdsmæssige	  perspektiv	  eller	  det	  holdningsmæssige.	  Den	  adfærdsmæssige	  loyalitet	  anvendes	  

til	  at	  observere,	  måle	  og	  forstå,	  hvordan	  kunder	  gentager	  deres	  loyalitet	  gennem	  en	  konkret	  

handling.	  Med	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  er	  formålet	  i	  stedet	  at	  afdække,	  hvordan	  kunden	  

gennem	  psykologiske	  processer	  skaber	  en	  gunstig	  attitude	  og	  præference	  for	  et	  produkt	  eller	  

brand.	  Der	  er	  dog	  enighed	  i,	  at	  adfærden	  er	  den	  mest	  nødvendige,	  idet	  den	  udmunder	  i	  et	  køb,	  

hvorimod	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  ikke	  nødvendigvis	  resulterer	  i	  et	  køb.	  Dog	  ses	  den	  

adfærdsmæssige	  loyalitet	  også	  som	  en	  falsk	  loyalitet,	  fordi	  den	  nemt	  kan	  påvirkes	  af	  

konkurrenternes	  tiltag	  eller	  være	  resultatet	  af	  en	  uønsket	  eller	  ligegyldig	  handling	  fra	  kundens	  

side,	  hvorimod	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  repræsenterer	  en	  præference,	  som	  oftest	  ikke	  er	  

letpåvirkelig.	  Flere	  forskere	  har	  derfor	  indset	  nødvendigheden	  af,	  at	  kombinere	  de	  to	  tilgange,	  for	  

at	  få	  en	  dybere	  forståelse	  af	  kundernes	  loyalitet.	  I	  denne	  afhandling	  vil	  jeg	  dog	  kun	  behandle	  den	  

holdningsmæssige	  loyalitet,	  da	  interessen	  er,	  at	  påvirke	  kunderne	  til	  at	  styrke	  deres	  præference	  

for	  brandet	  og	  ikke	  på,	  hvordan	  de	  kan	  påvirkes	  til	  at	  udføre	  en	  egentlig	  købshandling.	  	  
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Da	  den	  holdningsmæssige	  loyalitet	  skaber	  en	  kundes	  præference	  for	  et	  produkt	  eller	  brand,	  

inddrages	  relationsmarketing	  for	  at	  belyse	  forholdet	  mellem	  kunde	  og	  brand.	  Med	  

relationsmarketing	  fokuserer	  brandet	  på,	  hvordan	  det	  indgår	  i	  et	  værdifuldt	  forhold	  med	  kunder	  

og	  hvordan	  dette	  forhold	  kan	  styrkes	  og	  vedligeholdes	  gennem	  tiltag,	  der	  tilfører	  værdi	  til	  begge	  

parter.	  Som	  Fournier	  (1998)	  fremsætter,	  fremstår	  brandet	  som	  en	  person	  med	  personlige	  

karaktertræk,	  som	  kunden	  dermed	  vælger	  at	  indgå	  i	  en	  relation	  med.	  Relationen	  er	  derefter	  

underlagt	  en	  udveksling,	  hvor	  kunden	  tilpasser	  brandet	  ud	  fra	  egne	  mål	  og	  værdier.	  Brandet	  får	  

derigennem	  tillagt	  en	  betydning	  for	  kunden,	  som	  udspringer	  af,	  hvad	  kunden	  ønsker	  med	  sin	  

relation	  til	  brandet.	  Netop	  derfor	  har	  brandet	  forskellige	  betydninger	  for	  den	  enkelte	  kunde,	  idet	  

det	  tilpasses	  egne	  livsprojekter.	  	  

For	  at	  vedligeholde	  og	  styrke	  forholdet	  er	  det	  nødvendigt	  at	  kunden	  har	  tillid	  og	  er	  engageret	  i	  

brandet.	  Forbrugernes	  tillid	  er	  en	  central	  del	  af	  forholdet,	  men	  tilliden	  forsvinder	  til	  fordel	  for	  tillid	  

til	  andre	  forbrugere.	  Virksomhedens	  muligheder	  i	  at	  opbygge	  tilliden	  findes	  i	  at	  agere	  troværdigt	  

og	  tilpasse	  sig	  kundernes	  ønsker.	  Kundens	  engagement	  kan	  både	  være	  af	  følelsesmæssig	  karakter	  

og	  på	  baggrund	  af	  en	  videreførelse	  af	  engagement.	  Fortsat	  engagement	  er	  oftest	  baseret	  på	  et	  

engagement,	  som	  er	  underlagt	  en	  kontrakt	  eller	  andre	  forhold,	  der	  hindrer	  kunden	  i	  at	  omgå	  sit	  

engagement	  til	  brandet.	  Følelsesmæssig	  engagement	  i	  brandet	  forekommer	  derimod,	  når	  kunden	  

kan	  identificere	  sig	  med	  og	  deler	  brandets	  værdier,	  samt	  føler	  en	  tilknytning	  til	  brandet.	  Fullertons	  

(2003)	  undersøgelser	  har	  bekræftet,	  at	  kunder	  der	  er	  følelsesmæssigt	  engageret	  i	  brandet	  er	  mere	  

tilbøjelige	  til	  at	  indgå	  i	  en	  langsigtet	  relation	  med	  brandet.	  Derudover	  har	  denne	  type	  engagement	  

vist	  sig	  at	  afstedkomme	  positiv	  word-‐of-‐mouth	  og	  en	  adfærdsmæssig	  loyalitet.	  	  

De	  følgende	  faktorer	  vil	  benyttes	  til	  afhandlingens	  empiri:	  

Relation–	  Hvilken	  betydning	  brandet	  har	  i	  kundens	  liv	  

Engagement	  –	  Hvordan	  kunden	  engagerer	  sig	  i	  brandet	  

Identifikation	  –	  Kunden	  kan	  identificere	  sig	  med	  brandets	  mål	  og	  værdier	  	  

Tillid	  –	  tiltroen	  til	  den	  anden	  partners	  integritet	  og	  pålidelighed	  	  
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Ud	  fra	  den	  behandlede	  teori	  vurderes	  brandets	  vigtigste	  opgave	  i	  forbindelse	  med	  

relationsmarketing	  at	  skabe	  et	  forhold,	  som	  har	  langsigtet	  værdi	  for	  brandet	  og	  kunden.	  Målet	  er	  

dermed	  at	  pleje	  og	  beholde	  eksisterende	  kunder.	  Ved	  at	  identificere	  kundernes	  perspektiv	  på	  

forholdet	  ud	  fra	  disse	  variabler,	  kan	  der	  arbejdes	  hen	  mod,	  hvordan	  kunde	  og	  brand	  forholdet	  kan	  

udvikles	  og	  plejes.	  Til	  det	  formål	  vil	  de	  sociale	  mediers	  potentiale	  og	  dynamik	  diskuteres	  og	  

evalueres	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  de	  kan	  påvirker	  kundernes	  loyalitet	  og	  hvordan	  det	  kan	  anvendes	  

af	  virksomheden.	  	  
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3.Sociale	  medier	  
	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  indlede	  med	  at	  diskutere	  de	  processer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  på	  sociale	  medier.	  

Her	  er	  forbrugernes	  adfærd	  og	  samspil	  i	  fokus.	  Dernæst	  skifter	  jeg	  over	  til	  at	  se,	  hvordan	  

virksomhedens	  adfærd	  på	  sociale	  medier	  påvirkes	  af	  forbrugernes	  adfærd	  og	  samspil	  med	  

hinanden	  og	  virksomheden.	  	  

3.1	  Web	  2.0	  og	  forbrugerne	  
	  

Web	  2.0	  bliver	  ofte	  beskrevet	  som	  den	  teknologiske	  udvikling	  af	  internettet,	  hvor	  brugerne	  

gennem	  en	  social	  adfærd	  har	  mulighed	  for	  interaktion,	  samarbejde	  og	  kommunikation	  (Dinesen,	  

2008;14).	  Dinesen	  (2008)	  taler	  om	  ”at	  de	  digitale	  formater	  sætter	  en	  flodbølge	  af	  sharing	  i	  gang”	  

(Dinesen,	  2008;18)	  hvor	  der	  sker	  en	  stor	  udveksling	  af	  information	  mellem	  forbrugerne.	  Denne	  

udvikling	  har	  ifølge	  Dinesen	  (2008)affødt	  det,	  hun	  kalder	  for	  en	  kollektiv	  intelligens,	  som	  kommer	  

af,	  at	  mennesker	  mødes	  og	  samarbejder	  om	  at	  løse	  en	  overordnet	  problematik	  (Dinesen,	  

2008;33).	  Web	  2.0	  giver	  muligheden	  for	  at	  brugerne	  kan	  dele	  viden	  med	  hinanden	  og	  indgå	  i	  

sociale	  relationer	  med	  hinanden	  og	  dermed	  fremmes	  den	  kollektive	  intelligens	  gennem	  

samarbejde.	  Det	  betyder	  også,	  at	  forbrugerne	  via	  debat	  og	  interaktion	  diskuterer,	  hvorvidt	  

virksomheden	  kan	  opfattes	  som	  troværdig	  (Dinesen,	  2008:39).	  	  

De	  sociale	  medier	  er	  en	  del	  af	  Web	  2.0.	  Men	  for	  at	  komme	  dybere	  ind	  i	  forståelsen	  af	  hvad	  de	  

sociale	  medier	  er,	  og	  hvilken	  betydning	  de	  har	  i	  en	  kommunikationssammenhæng	  mellem	  

forbrugere	  og	  virksomheder	  vil	  jeg	  begynde	  med	  en	  definition	  af	  sociale	  medier	  ud	  fra	  The	  Social	  

Media	  Bible	  (Safka	  &	  Brak,	  2009):	  

“Social	  media	  refers	  to	  activities,	  practices	  and	  behaviors	  among	  communities	  of	  people	  who	  

gather	  online	  to	  share	  information,	  knowledge	  and	  opinions	  using	  conversational	  media.	  

Conversational	  media	  are	  Web	  based	  applications	  that	  make	  it	  possible	  to	  create	  and	  easily	  

transmit	  content	  in	  the	  form	  of	  words,	  pictures,	  videos,	  and	  audios.”	  (Safko	  et	  al.,	  2009:6)	  	  

Sociale	  medier	  er	  derfor	  ikke	  bare	  et	  produkt	  af	  en	  udvikling	  i	  teknologien,	  men	  skal	  mere	  forstås	  

som	  en	  bestemt	  adfærd.	  Ændringen	  i	  forbrugernes	  adfærd	  som	  er	  et	  resultat	  af	  de	  sociale	  medier,	  

bliver	  af	  analytikerne	  Charlene	  Li	  og	  Josh	  Bernoff	  i	  Groundswell	  beskrevet	  som:	  
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“A	  social	  trend	  in	  which	  people	  use	  technologies	  to	  get	  the	  things	  they	  need	  from	  each	  other,	  

rather	  than	  from	  traditional	  institutions	  like	  corporations	  .“(Li	  &	  Bernoff,	  2008:	  9).	  	  

Web	  2.0	  og	  de	  sociale	  medier	  har	  dermed	  affødt	  en	  ny	  type	  forbruger,	  der	  gør	  brug	  af	  dem	  for	  at	  

dække	  sine	  behov.	  Behovene	  søges	  dækket	  af	  andre	  forbrugere	  fremfor	  af	  virksomheden.	  

Muligheden	  for	  at	  kommunikere	  med	  flere	  forbrugere	  har	  også	  gjort	  den	  enkelte	  forbruger	  mere	  

kritisk.	  Problematikken	  for	  virksomheden	  ligger	  i	  den	  mistede	  kontrol	  over	  indhold,	  som	  er	  

relateret	  til	  virksomhedens	  brand.	  De	  sociale	  teknologier	  har	  skabt	  et	  pull	  society	  (Dinesen,	  

2008:21),	  hvor	  forbrugeren	  vælger	  og	  fravælger	  kommunikation	  bevidst.	  Der	  er	  sket	  en	  ændring	  

fra	  førhen,	  hvor	  push	  kommunikation	  betød	  at	  kommunikationen	  og	  budskaber	  blev	  skubbet	  ud	  til	  

forbrugerne,	  til	  nu	  hvor	  forbrugerne	  i	  stedet	  trækker	  informationen	  ind	  og	  forventer	  at	  

kommunikationen	  sker	  med	  dem.	  De	  forventer	  at	  indgå	  i	  dialog	  med	  virksomheden	  (Dinesen,	  

2008).	  

	  

Aktiviteterne	  på	  de	  sociale	  netværk	  og	  andre	  sociale	  medier	  består	  af	  socialisering	  med	  venner	  og	  

udveksling	  af	  information	  og	  oplevelser	  vedrørende	  brands	  og	  fordi	  kontakten	  på	  netværkene	  

tager	  udgangspunkt	  i	  forbrugernes	  eget	  personlige	  netværk	  er	  der	  tendens	  til	  at	  vurdere	  

afsenderen	  som	  mere	  troværdig	  end	  virksomhederne	  eller	  andre	  ukendte	  kilder,	  der	  har	  en	  

bagtanke	  (Chu	  &	  Kim,	  2011)	  som	  er	  salgsbaseret.	  Alle	  brands	  er	  truet	  af,	  at	  forbrugerene	  taler	  med	  

hinanden,	  om	  hvad	  brandet	  er	  og	  hvad	  det	  betyder	  for	  dem.	  Gennem	  udvekslingen	  redefinerer	  

forbrugerne	  brandet	  og	  tager	  det	  ud	  af	  virksomhedens	  hænder	  (Li	  &	  Bernoff,	  2008:12).	  Derfor	  ses	  

der	  også	  en	  tendens	  til,	  at	  stadig	  flere	  virksomheder	  opretter	  brand	  profiler	  på	  sociale	  

netværkssider	  for	  at	  engagere	  kunderne	  til	  at	  blive	  venner	  med	  eller	  følge	  brandet	  for	  ultimativt	  at	  

få	  dem	  til	  at	  sprede	  positiv	  eWOM	  til	  deres	  netværk	  (Jansen,	  Zhang,	  Sobel	  &	  Chowdury,	  2009).	  

	  

Indflydelsen	  fra	  word-‐of-‐mouth	  på	  web	  2.0	  på	  forbrugernes	  købsbeslutninger	  har	  været	  et	  

voksende	  emne	  blandt	  virksomheder	  og	  marketingsforskere	  (Jansen,	  Zhang,	  Sobel	  &	  Chowdury,	  

2009;	  Riegner,	  2007).	  Idet	  populariteten	  af	  webbaserede	  applikationer	  er	  steget	  og	  blevet	  

voldsomt	  populært	  blandt	  forbrugere	  i	  hele	  verden	  har	  applikationer,	  som	  især	  sociale	  netværk	  

givet	  forbrugerne	  store	  muligheder	  for	  at	  engagere	  sig	  i	  produktanbefalinger	  og	  elektronisk	  word-‐

of-‐mouth	  (Bambauer-‐Sachse	  &	  Mangold,	  2011).	  For	  at	  forstå,	  hvorfor	  virksomheder	  efterstræber	  
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eWOM	  vil	  jeg	  i	  det	  følgende	  behandle	  eWOMs	  indflydelse	  på	  forbrugernes	  opfattelse	  af	  produkt	  

og	  brand.	  	  

3.2	  Elektronisk	  word-‐of-‐mouth	  
	  

Traditionel	  WOM	  er	  en	  verbal	  form	  for	  interpersonel	  kommunikation.	  Den	  er	  baseret	  på	  ikke	  at	  

være	  kommerciel	  og	  deles	  af	  forbrugere,	  som	  kender	  hinanden	  (Arndt,	  1967).	  Gennem	  WOM	  

deler	  forbrugere	  deres	  attituder,	  holdninger	  eller	  erfaringer	  omkring	  virksomheder,	  produkter	  

eller	  virksomhedens	  service.	  Årsagen	  til	  at	  WOM	  anses	  som	  stærkt	  påvirkelig	  er	  fordi,	  mennesker	  

stoler	  på	  deres	  familie,	  venner	  eller	  andre	  personer	  i	  deres	  sociale	  netværk	  (Jansen	  et	  al.,	  2009).	  	  

Denne	  kommunikationsform	  har	  udviklet	  sig	  i	  takt	  med	  den	  digitale	  udvikling.	  Den	  elektroniske	  

word-‐of-‐mouth	  (eWOM)	  har	  vundet	  indpas,	  idet	  flere	  forbrugere	  benytter	  sig	  af	  sociale	  medier	  til	  

at	  dele	  blandt	  andet	  produktinformation	  (Lee,	  Park	  &	  Han,	  2008).	  Hennig-‐Thurau,	  Gwinner,	  Walsh	  

&	  Glemle	  (2004)	  definerer	  eWOM	  som:	  

"Any	  positive	  or	  negative	  statement	  made	  by	  potential,	  actual,	  or	  former	  customers	  about	  a	  

product	  or	  company,	  which	  is	  made	  available	  to	  a	  multitude	  of	  people	  and	  institutions	  via	  the	  

Internet."(Hennig-‐Thurau,	  Gwinner,	  Walsh	  &	  Gremle,	  2004:39)	  	  	  	  

	  

Der	  har	  været	  en	  del	  forskning,	  som	  fokuserer	  på	  effekten	  af	  eWOM	  kommunikation	  (Davis	  &	  

Khazanchi,	  2008;	  Chevalier	  &	  Mayzlin,	  2006),	  og	  oftest	  viser	  forskningen	  at	  bevæge	  sig	  på	  to	  

forskellige	  niveauer	  med	  fokus	  på	  markedet	  eller	  individet	  (Lee	  &	  Lee,	  2009).	  Forskere	  med	  fokus	  

på	  markedet	  har	  analyseret	  effekten	  af	  eWOM	  kommunikation	  på	  markedsparametre	  som	  

produktsalg	  (Chevalier	  &	  Mayzlin,	  2006;	  Clemons,	  Gao	  &	  Hitt,	  2006;	  Dellarocas,	  Zhang	  &	  Awad,	  

2007;	  Duan,	  Gu	  &	  Whinston,	  2008).	  På	  individniveauet	  har	  fokus	  for	  forskningen	  i	  stedet	  været	  på	  

eWOMs	  personlige	  indflydelse,	  hvor	  kommunikationen	  mellem	  afsender	  og	  modtager	  kan	  ændre	  

modtagerens	  attitude	  og	  dermed	  købsbeslutning	  (Kiecker	  &	  Cowles,	  2001;	  Park	  &	  Kim,	  2008;	  Park	  

&	  Lee,	  2008;	  Cheung,	  Lee	  &	  Thadani,	  2009).	  På	  individ-‐niveauet	  undersøges	  eWOM	  

kommunikationens	  betydning	  for	  individets	  købsintentioner,	  holdninger,	  informationsindsamling	  

og	  tillid.	  Derfor	  ses	  også	  en	  stigende	  tendens	  blandt	  virksomheder,	  som	  implementerer	  eWOM	  
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strategier	  med	  fokus	  på	  deres	  produkter	  for	  at	  udvikle	  stærke	  forhold	  til	  kunder	  og	  styrke	  

forbrugernes	  engagement	  i	  deres	  brand	  (Smith,	  Coyle,	  Lightfoot	  &	  Scott,	  2007).	  

eWOM	  vurderes	  at	  være	  af	  mindre	  personlig	  karakter	  end	  traditionel	  WOM,	  idet	  den	  ikke	  foregår	  

ansigt	  til	  ansigt,	  men	  derimod	  har	  den	  en	  mere	  betydningsfuld	  rækkevidde,	  fordi	  den	  er	  mere	  

tilgængelig	  for	  andre	  personer	  udenfor	  det	  nærmeste	  netværk	  og	  dermed	  mere	  magtfuld	  og	  

indflydelsesrig	  end	  traditionel	  WOM	  (Hennig-‐Thurau	  et	  al.,	  2004:42).	  Det	  unikke	  ved	  eWOM	  er,	  at	  

kommunikationen	  er	  en	  multi-‐vejs	  udveksling	  af	  information	  (Hung	  &	  Li,	  2007),	  fordi	  den	  kan	  

suppleres	  af	  andre	  forbruger.	  Samtidig	  anses	  den,	  som	  mere	  vedholdende	  og	  tilgængelig	  end	  den	  

traditionelle	  WOM,	  fordi	  den	  arkiveres	  på	  internettet,	  så	  snart	  informationen	  lægges	  ud	  og	  derfor	  

altid	  kan	  hentes	  frem	  (Herr,	  Kardes	  &	  Kim,	  1991;	  Hennig-‐Thurau	  et	  al.,	  2004;	  Sen,	  2008;	  Park	  &	  

Kim,	  2008).	  eWOM	  kommunikationen	  indbefatter	  både	  positive	  og	  negative	  udmeldinger	  og	  kan	  

optræde	  på	  forskellige	  platforme	  som	  weblogs,	  diskussionsfora,	  anmeldelsessider,	  sociale	  

netværkssider	  m.m.	  De	  sociale	  medier	  fremmer	  en	  informationsdeling	  blandt	  millioner	  af	  

forbrugere,	  som	  frit	  udtrykker	  deres	  holdninger	  og	  erfaringer	  og	  adgangen	  til	  denne	  information	  

er	  nemmere	  end	  med	  traditionel	  WOM.	  På	  grund	  af	  den	  massive	  strøm	  af	  information,	  som	  

forbrugerne	  udsættes	  for	  lagt	  oveni	  den	  voksende	  mistillid	  til	  virksomhederne,	  trækker	  de	  netop	  

på	  netværket	  og	  ”en	  som	  mig”	  (Dinesen,	  2008;89).	  

3.2.1	  Motivationer	  for	  eWOM	  
Forbrugernes	  motivationer	  for	  at	  indgå	  i	  eWOM	  kommunikation	  findes	  både	  i	  sociale	  og	  

økonomiske	  fordele,	  bekymring	  for	  andre	  og	  selvophøjelse	  (Hennig-‐Thurau	  et	  al.,	  2004).	  

Forbrugerne	  deler	  dermed	  eWOM	  for	  at	  hjælpe	  andre	  med	  at	  træffe	  beslutninger	  og	  undgå	  

dårlige	  køb	  eller	  for	  at	  demonstrere	  sin	  egen	  ekspertise	  eller	  sine	  gode	  køb.	  Derudover	  læser	  

forbrugere	  kommentarer	  online	  med	  det	  formål,	  at	  mindske	  deres	  beslutningstid	  og	  gøre	  dem	  

bedre	  i	  stand	  til	  at	  træffe	  en	  beslutning	  omkring	  et	  køb	  (Hennig-‐Thurau	  &	  Walsh,	  2003).	  Det	  er	  

også	  her	  at	  de	  økonomiske	  fordele	  viser	  sig,	  ved	  at	  spare	  penge	  på	  fejlkøb.	  

Dette	  understøttes	  af	  Balasubramanian	  &	  Mahajan	  (2001)	  som	  mener,	  at	  eWOM	  deltagere	  

udleder	  en	  økonomisk,	  utilitaristisk	  værdi	  af	  deres	  deltagelse.	  Den	  utilitaristiske	  værdi	  kan	  komme	  

af	  udveksling	  af	  know-‐how.	  Know-‐how	  identificeres	  som	  en	  erhvervet	  praktisk	  evne	  eller	  

ekspertise,	  som	  gør	  én	  i	  stand	  til	  at	  udføre	  noget	  effektivt	  og	  ubesværet	  (von	  Hippel,	  1988).	  
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Generelt	  er	  customer-‐2-‐customer	  (C2C)	  udveksling	  af	  know-‐how	  en	  interaktion	  mellem	  

forbrugere,	  som	  har	  til	  formål	  at	  styrke	  kompetence	  og	  viden	  gennem	  udveksling	  af	  information.	  	  	  

Udgangspunktet	  for	  et	  langsigtet	  virksomhed	  og	  kunde	  forhold	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  

virksomhedens	  evne	  til	  at	  give	  fundamental	  værdi	  til	  sin	  kunde	  (Parasuraman,	  Berry	  &	  Zeithaml,	  

1991)	  og	  det	  er	  derfor	  virksomhedens	  mål	  at	  tilføre	  værdi	  til	  kunden.	  C2C	  know-‐how	  udveksling	  er	  

en	  mulighed	  for	  virksomheden	  for	  at	  tilføre	  værdi	  til	  sine	  produkter	  og	  brand.	  Udvekslingen	  af	  

information	  forbrugerne	  imellem	  giver	  kunderne	  værdi	  i	  form	  af	  selvophøjelse.	  

Informationsudveksling	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  fremkomme	  vejledning	  og	  råd	  for	  brug	  af	  

produkterne	  eller	  for	  at	  forstå	  produkternes	  fordele.	  Ved	  at	  kunden	  bliver	  mere	  kompetent	  i	  

produktet	  stiger	  produktets	  værdi	  også	  for	  kunden.	  	  

Derudover	  ses	  eWOM	  også	  som	  mere	  relevant	  og	  troværdig	  end	  virksomhedens	  

marketingsinformation	  (Bickart	  &	  Schindler,	  2001).	  	  I	  deres	  undersøgelse	  af	  loyalitetsintentioner	  

ud	  fra	  en	  adfærdsmæssig	  loyalitet	  og	  eWOMs	  indflydelse	  på	  loyalitetsintentionerne	  kunne	  Gruen,	  

Osmonbekov	  og	  Czaplewski	  (2006)	  konkludere,	  at	  C2C	  udvekslingsaktiviteter	  havde	  en	  betydelig	  

effekt	  på	  værdien	  af	  virksomhedens	  produkter,	  og	  at	  kunderne	  anså	  eWOM	  kommunikation,	  som	  

en	  troværdig	  informationskilde.	  Deres	  undersøgelse	  gav	  empiriske	  beviser	  på,	  at	  eWOM	  har	  en	  

direkte	  fordel	  for	  virksomheder	  udover	  den	  iboende	  værdi,	  der	  udledes	  ved	  kundernes	  deltagelse	  i	  

eWOM,	  som	  identificeret	  af	  Hennig-‐Thorau	  et	  al.	  (2004).	  C2C	  know-‐how	  udveksling	  har	  en	  direkte	  

relation	  til	  adfærdsmæssige	  loyalitetsintentioner	  samt	  et	  indirekte	  forhold,	  som	  blev	  formidlet	  

gennem	  en	  samlet	  værdi	  af	  virksomhedens	  tjenester.	  Tidligere	  forskning	  (Sheth	  &	  Parvatiyar,	  

1999;	  Zeithaml,	  Berry	  &	  Parasuraman,	  1996;	  Brady	  &	  Robertson,	  2001)	  har	  vist	  en	  direkte	  relation	  

mellem	  den	  samlede	  værdi	  fra	  virksomheden	  tjenester	  og	  sandsynligheden	  for	  gentagen	  

købsadfærd.	  I	  deres	  undersøgelse	  viste	  de	  at	  dette	  forhold	  også	  er	  påvirket	  af	  eWOM	  idet	  

resultater	  viste,	  at	  den	  opfattede	  værdi	  fra	  virksomhedens	  services	  også	  blev	  påvirket	  af	  den	  værdi	  

der	  blev	  opnået	  gennem	  interaktioner	  med	  andre	  kunder	  (Gruen	  et	  al.,	  2006).	  	  	  	  

3.2.2	  Udfordringer	  ved	  eWOM	  
WOM	  kan	  optræde	  i	  både	  positiv	  og	  negativ	  form	  og	  effekten	  af	  positiv	  WOM	  (PWOM)	  og	  negativ	  

WOM	  (NWOM)	  diskuteres	  derfor	  ofte.	  PWOM	  anses	  for	  at	  være	  mere	  hyppig	  sammenlignet	  med	  

NWOM	  (Arndt,	  1967),	  men	  mange	  forfattere	  påstår,	  at	  NWOM	  er	  mere	  indflydelsesrig	  og	  
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magtfuld,	  fordi	  utilfredse	  kunder	  oftere	  spreder	  deres	  erfaringer	  og	  holdninger	  i	  forhold	  til	  

tilfredse	  kunder	  (Bayus,	  1985;	  Breazele,	  2009).	  	  

Ulemper	  ved	  eWOM	  kan	  dog	  findes	  i	  og	  med,	  at	  negativ	  eWOM	  kan	  nå	  mange	  forbrugere	  hurtigt	  

og	  have	  dårlig	  indflydelse	  på	  virksomhedens	  brand	  og	  produkter.	  Holdninger	  der	  udtrykker	  en	  

negativ	  information	  omkring	  virksomheden	  på	  nettet,	  kan	  også	  vise	  sig	  at	  være	  meget	  

indflydelsesrige	  selvom,	  de	  måske	  er	  misledende	  eller	  ude	  af	  kontekst	  (Jalilvand,	  Esfahani	  &	  

Samiei,	  2011).	  Kildernes	  troværdighed	  gør	  eWOM	  til	  en	  større	  udfordring,	  idet	  modtageren	  af	  

eWOM	  ikke	  altid	  er	  i	  stand	  til	  at	  bedømme	  kilden.	  I	  traditionel	  WOM	  er	  afsender	  en	  person,	  som	  

modtager	  kender	  og	  stoler	  på,	  hvorimod	  at	  afsenderen	  i	  eWOM	  kan	  være	  hvem	  som	  helst,	  og	  

dermed	  bliver	  modtageren	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  bedømme	  afsenders	  troværdighed.	  På	  trods	  af	  dette,	  

har	  mennesker	  stadig	  en	  tendens	  til	  at	  stole	  på	  holdninger	  fra	  andre	  mennesker	  udover	  deres	  

tætte	  sociale	  forbindelser,	  som	  er	  udtrykt	  på	  sociale	  medier	  (Duana,	  Gub	  &	  Whinston,	  2008:	  

2169).	  	  	  

Lee,	  Park	  og	  Han	  (2008)	  vurderer	  på	  baggrund	  af	  deres	  undersøgelse	  af	  effekten	  fra	  negativ	  

eWOM,	  at	  virksomheder,	  skal	  fokusere	  mere	  på	  den	  negative	  eWOM	  og	  lære	  at	  administrere	  den,	  

da	  den	  har	  en	  mere	  magtfuld	  indflydelse	  på	  opfattelsen	  af	  et	  produkt	  end	  positiv	  eWOM.	  De	  

mener,	  at	  den	  negative	  eWOM	  i	  nogle	  tilfælde	  er	  urimelig	  og	  ikke	  hjælper	  andre	  kunder,	  men	  

alligevel	  have	  en	  negativ	  indflydelse	  på	  andre	  forbrugeres	  holdning	  til	  produktet	  (Lee,	  Park	  &	  Han,	  

2008).	  Der	  er	  derfor	  et	  kontroltab	  hos	  virksomheden	  over	  den	  negative	  omtale,	  som	  kan	  spredes	  

via	  eWOM.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  den	  negative	  eWOM	  er	  såvel	  som	  den	  positive	  eWOM	  nem	  at	  

overvåge	  for	  virksomheder,	  da	  internettet	  præsenterer	  gennemsigtighed	  og	  tilgængelighed	  

(Kozinets	  et	  al.,	  2010)	  og	  derfor	  anbefales	  det,	  at	  virksomheder	  følger	  med	  i	  den	  negative	  eWOM	  

kommunikation	  for	  at	  kunne	  handle	  på	  baggrund	  af	  dens	  alvorsgrad	  og	  gyldighed	  (Bambauer-‐

Sachse	  &	  Mangold,	  2011).	  Ved	  traditionel	  NWOM,	  har	  virksomheden	  ikke	  mulighed	  for	  at	  få	  

adgang	  til	  informationen.	  Med	  negativ	  eWOM	  har	  virksomheden	  derimod	  mulighed	  for	  at	  

monitorere	  kundernes	  udveksling	  og	  reagere	  på	  skadelig	  information.	  

Forskning	  har	  vist,	  at	  internettet	  kan	  udfordre	  stabile	  brands	  positioner	  (Chiou	  &	  Cheng,	  2003)	  

gennem	  negative	  anmeldelser	  omkring	  brandets	  produkter	  (Bambauer-‐Sachse	  &	  Mangold,	  2011).	  I	  

deres	  undersøgelse	  af	  negativ	  eWOMs	  effekt	  på	  brandets	  værdi,	  fandt	  Bambauer-‐Sachse	  et	  al.	  
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(2011),	  at	  selv	  kunder,	  der	  havde	  en	  stor	  brandviden	  eller	  som	  var	  skeptiske	  overfor	  eWOM,	  ikke	  

var	  immune	  overfor	  effekten	  fra	  negativ	  eWOM	  (Bambauer-‐Sachse	  et	  al.,	  2011).	  Det	  betyder,	  at	  et	  

brand	  med	  loyale	  kunder,	  ikke	  kan	  være	  afhængig	  af	  fordelene	  ved	  loyale	  kunder,	  men	  må	  være	  

opmærksom	  på	  effekten	  af	  negativ	  eWOM	  selv	  på	  loyale	  kunder.	  	  

Meningsdannelsen	  af	  relationen	  til	  brandet	  sker	  dermed	  gennem	  information,	  der	  er	  anskaffet	  

gennem	  de	  sociale	  medier	  og	  indflydelsen	  kommer	  i	  højere	  grad	  af	  hvilke	  positive	  eller	  negative	  

kommentarer	  andre	  brugere	  deler	  om	  brandet.	  Truslen	  mod	  loyalitet	  kan	  derfor	  i	  højere	  grad	  

findes	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvor	  kunderne	  interagerer	  med	  hinanden	  og	  påvirker	  hinanden.	  

Det	  kan	  dermed	  udledes,	  at	  virksomhedernes	  kontrol	  over	  indholdet,	  timingen	  og	  hyppigheden	  af	  

information	  på	  nettet	  forsvinder	  til	  fordel	  for	  forbrugernes	  udveksling	  af	  information.	  

Udvekslingen	  kan	  vise	  sig	  som	  værende	  skadelig,	  men	  har	  også	  stort	  potentiale	  for	  at	  være	  

værdiskabende	  for	  begge	  parter	  afhængig	  af,	  hvorvidt	  den	  er	  baseret	  på	  positive	  eller	  negative	  

udvekslinger.	  Med	  de	  sociale	  medier	  opstår	  der	  også	  fordele	  og	  muligheder,	  som	  virksomheden	  

kan	  drage	  nytte	  af	  for	  at	  påvirke	  forholdet	  til	  kunderne.	  

3.3	  Det	  deportaliserede	  univers	  
	  

Som	  man	  kan	  se	  ud	  fra	  vurdering	  af	  eWOM	  ligger	  magten	  og	  indflydelsen	  hos	  forbrugerne	  og	  

dette	  afføder	  nogle	  andre	  kriterier	  for	  virksomhedens	  tilstedeværelse	  på	  de	  sociale	  medier.	  

Pull	  kommunikationen	  betyder	  for	  virksomheder,	  at	  de	  skal	  gøre	  op	  med	  deres	  kommunikation	  af	  

perfekte	  budskaber	  og	  i	  stedet	  fokusere	  på	  interaktion	  med	  forbrugerne.	  	  Svarre	  (2011)	  anbefaler,	  

at	  man	  åbner	  op	  for	  samtale	  og	  dialog	  med	  forbrugerne	  og	  lytter	  til	  deres	  input.	  Denne	  form	  for	  

deltagelse	  kan	  dog	  ikke	  forventes	  at	  komme	  frivilligt	  fra	  forbrugerne	  (Svarre,	  2011;120).	  Der	  skal	  

foreligge	  en	  værdi	  for	  forbrugerne,	  for	  at	  generere	  deltagelse	  i	  dialog	  med	  virksomheden.	  Værdien	  

kan	  udspringe	  fra	  forbrugernes	  følelse	  af,	  at	  deres	  bidrag	  har	  betydning	  for	  både	  virksomheden	  og	  

gør	  en	  forskel	  for	  forbrugernes	  oplevelse	  af	  virksomheden	  og	  produkterne.	  	  

I	  den	  forlængelse	  skal	  sociale	  medier	  som	  udgangspunkt,	  ses	  som	  en	  mulighed	  for	  brandet	  for	  at	  

komme	  tættere	  på	  sine	  kunder	  gennem	  udveksling	  og	  værdiskabelse.	  Deportalisering	  handler	  

ifølge	  Svarre	  (2011)	  om	  et	  nyt	  forhold	  mellem	  kunder	  og	  virksomheder,	  hvor	  kontrollen	  og	  

skabelsen	  af	  kommunikation	  og	  markedsføring	  nu	  ligger	  i	  forbrugerens	  hænder	  og	  ikke	  i	  
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virksomhedens	  som	  førhen	  (Svarre,	  2011;112).	  Følgende	  præmisser	  bliver	  af	  Svarre	  (2011)	  fremsat	  

for	  virksomhedens	  berettigelse	  på	  sociale	  medier:	  	  

1. Man	  skal	  vælge	  den	  rette	  platform	  

2. Man	  skal	  tale	  det	  rette	  sprog	  

3. Man	  skal	  være	  interessant	  

Ifølge	  Svarre	  (2011)	  kaster	  mange	  virksomheder	  over	  anvendelsen	  af	  sociale	  medier	  uden	  en	  

større	  overvejelse	  eller	  analyse	  af,	  hvad	  der	  kunder	  ønsker	  eller	  har	  behov	  for.	  De	  vælger	  platform	  

ud	  fra,	  hvor	  de	  tror	  de	  møder	  deres	  kunder,	  i	  stedet	  for	  at	  undersøge,	  hvor	  deres	  kunder	  befinder	  

sig.	  De	  anvender	  marketingssprog	  i	  et	  univers,	  hvor	  brugerne	  taler	  et	  normalt	  dagligdagssprog	  til	  

hinanden.	  Samtidig	  går	  de	  ind	  med	  et	  tro	  på,	  at	  kunderne	  brænder	  for	  og	  er	  engageret	  i	  deres	  

produkter	  og	  brand	  (Svarre,	  2011).	  

Færdigpakkede	  budskaber	  har	  ikke	  længere	  en	  værdi	  eller	  et	  formål	  for	  forbrugerne	  (Svarre,	  

2011;119).	  Forbrugerne	  har	  et	  større	  behov	  for	  information,	  som	  de	  kan	  tilpasse	  og	  ændre	  på,	  så	  

det	  får	  en	  berettigelse	  i	  deres	  verden.	  En	  vigtig	  dimension	  af	  deportaliseringen	  er	  interaktion	  og	  

deltagelse,	  hvor	  kommunikationen	  skal	  ske	  med	  kunderne	  for	  at	  være	  effektiv	  (Svarre,	  2011;119).	  

Det	  rette	  sprog	  er	  dermed	  rette	  mod	  virksomhedens	  tilpasning	  til	  den	  interaktion	  de	  sociale	  

medier	  præsenterer.	  	  

Virksomhedens	  produkter	  eller	  brand	  kan	  have	  forskellige	  grader	  af	  interesse	  hos	  den	  enkelte	  

kunde	  og	  derigennem	  styre	  intentionerne	  for	  engagement	  i	  brandet.	  Potentialet	  præsenterer	  sig	  

ved	  skabelsen	  af	  samtale.	  Virksomheden	  kan	  engagere	  sine	  interesserede	  kunder	  i	  en	  samtale	  

omkring	  de	  områder	  eller	  emner	  ved	  produkterne	  og	  brandet,	  som	  de	  er	  interesseret	  i	  (Svarre,	  

2011;127).	  Derigennem	  er	  der	  potentiale	  for	  at	  påvirke	  hinanden	  kunderne	  imellem	  og	  for	  

virksomheden	  at	  påvirke	  sine	  kunder.	  	  

Virksomhederne	  kan	  udnytte	  forbrugernes	  behov	  og	  mulighed	  for	  at	  engagere	  sig	  til	  at	  få	  dem	  til	  

at	  engagere	  sig	  i	  brandet.	  Mangold	  &	  Faulds	  (2009)	  har	  på	  baggrund	  af	  indsamlet	  information	  fra	  

populær	  business	  press,	  akademisk	  litteratur,	  diskussioner	  med	  reklame	  og	  PR	  bureauer	  og	  

virksomheder	  fremsat	  metoder	  til	  at	  engagere	  kunderne	  i	  brandet	  på	  de	  sociale	  medier.	  

Metoderne	  sigter	  mod	  at	  engagere	  kunder	  i	  produktet	  eller	  brandet	  ved	  at	  give	  dem	  mulighed	  for	  
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at	  give	  feedback,	  idet	  det	  har	  vist	  at	  have	  en	  effekt	  på	  følelsen	  af	  samhørighed	  med	  brandet,	  hvor	  

åben	  og	  ærlig	  kommunikation	  opmuntres.	  Information	  og	  især	  detaljeret	  information	  om	  

virksomheden,	  produkterne	  og	  temaer	  forbundet	  med	  brandet	  giver	  kunderne	  en	  større	  

vidensbase	  omkring	  brandet.	  Kunder	  som	  ved	  mere	  om	  brandet	  og	  produkterne	  er	  mere	  villige	  til	  

at	  tale	  om	  dem.	  En	  følelsesmæssig	  tilknytning	  kan	  også	  udvikles	  ved,	  at	  støtte	  kampagner	  eller	  

sager,	  der	  har	  betydning	  for	  kunderne.	  Kunder	  taler	  med	  hinanden	  om	  sager,	  som	  de	  føler	  sig	  

følelsesmæssigt	  knyttet	  til.	  Mindeværdige	  historier	  med	  en	  forbindelse	  til	  brandet	  har	  potentiale	  

for	  at	  have	  en	  stærk	  indflydelse,	  idet	  der	  er	  stor	  sandsynlighed	  for	  at	  de	  bliver	  gentaget	  og	  delt	  på	  

sociale	  medier	  i	  form	  af	  eWOM	  (Mangold	  et	  al.,	  2009).	  

På	  baggrund	  af	  disse	  metoder,	  tager	  jeg	  udgangspunkt	  i	  Li	  &	  Bernoff	  (2008),	  som	  kortlægger,	  

hvordan	  virksomheden	  kan	  kommunikere	  og	  engagere	  sine	  kunder.	  

3.3.1	  Fem	  mål	  for	  virksomheden	  på	  sociale	  medier	  
I	  deres	  bog	  Groundswell	  har	  Li	  &	  Bernoff	  (2008)	  fokus	  på,	  hvordan	  de	  magtfulde	  understrømme,	  

der	  er	  et	  resultat	  af	  den	  menneskelige	  interaktion	  på	  nettet,	  har	  betydning	  for	  virksomhederne.	  

For	  virksomheder	  opfattes	  disse	  understrømme	  både	  som	  fordele	  og	  samtidig	  som	  trusler	  grundet	  

følelsen	  af	  kontroltab	  over	  indholdet.	  Udgangspunktet	  for	  Groundswell	  er,	  at	  vende	  de	  muligheder	  

som	  de	  sociale	  medier	  præsenterer	  til	  en	  fordel	  for	  virksomheder	  og	  udnytte	  det	  i	  stedet	  for	  at	  

modarbejde	  det.	  

Li	  et	  al.(2008)	  opstiller	  fem	  mål	  for	  virksomheders	  tilstedværelse	  på	  sociale	  medier;	  lytte,	  tale,	  

tilføre	  energi	  (energizing),	  støtte	  (supporting)	  og	  inddrage	  (embracing).	  Anvendelsen	  af	  disse	  mål	  

sker	  i	  henhold	  til	  virksomhedens	  arbejde	  med	  at	  kortlægge	  en	  strategi	  på	  de	  sociale	  medier	  ud	  fra	  

deres	  POST-‐metode	  (Li	  et	  al.,	  2008;67).	  Metoden	  består	  i	  at	  identificere	  kundernes	  social	  

teknografiske	  profil	  dvs.	  deres	  adfærd	  på	  de	  sociale	  medier	  (People)	  for	  derefter	  at	  opstille	  mål	  for	  

hvad	  virksomheden	  ønsker	  at	  opnå	  med	  de	  sociale	  medier	  (Objectives).	  På	  det	  tredje	  trin	  vælger	  

virksomheden,	  hvilke	  ændringer	  den	  søger	  opnået	  og	  hvordan	  disse	  skal	  udformes	  (Strategy).	  

Afslutningsvis	  træffes	  beslutningen	  omkring,	  hvilke	  tekniske	  platforme	  der	  vælges	  på	  baggrund	  af	  

de	  foregående	  trin	  i	  metoden	  (Technology).	  

Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  fokusere	  på	  de	  fem	  mål,	  der	  danner	  basis	  for	  metodens	  andet	  trin.	  Disse	  mål	  

er	  blevet	  formet	  på	  baggrund	  af	  deres	  iagttagelser	  af	  flere	  hundrede	  virksomheder,	  der	  følger	  



Side	  |	  37	  	  
	  

understrømsstrategier	  (Li	  &	  Bernoff,	  2008,	  s.	  84).	  	  Formålet	  med	  inddragelse	  af	  disse	  mål	  er,	  at	  

afklare	  virksomhedens	  muligheder	  for	  at	  anvende	  de	  sociale	  medier	  i	  forståelsen	  af	  sine	  kunder	  og	  

inddragelsen	  af	  dem	  i	  brandets	  og	  forholdets	  værdiskabelse.	  	  

3.3.1.1	  Lytte	  
Målet	  med	  at	  lytte	  beror	  på	  sociale	  medier	  brug	  til	  virksomhedens	  research	  til	  at	  opnå	  en	  bedre	  

forståelse	  af	  sine	  kunder	  og	  til	  udvikling	  og	  anvendelse	  indenfor	  blandt	  andet	  marketingsområdet.	  

Forbrugerne	  efterlader	  meninger	  døgnet	  rundt	  om	  virksomheden	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvilket	  

giver	  virksomheder	  indsigt	  i,	  hvad	  forbrugerne	  mener,	  hvordan	  de	  interagerer	  med	  virksomheden	  

og	  konkurrenterne	  og	  hinanden.	  Virksomheder	  kan	  også	  ved	  at	  lytte	  finde	  ud	  af,	  hvad	  kunderne	  

mener,	  at	  brandet	  står	  for.	  Ifølge	  brand	  teoretikeren	  Ricardo	  Guimaraes	  er	  virksomhedens	  brand,	  

hvad	  folk	  siger	  det	  er.	  Virksomheden	  har	  en	  klar	  ide	  om,	  hvad	  der	  folk	  siger	  det	  er.	  Virksomheden	  

har	  en	  klar	  ide	  om,	  hvad	  deres	  brand	  står	  for,	  men	  endnu	  vigtigere	  er	  det,	  hvad	  det	  står	  for	  i	  

kundernes	  bevidsthed	  og	  om	  hvordan	  disse	  to	  adskiller	  sig	  eller	  overlapper	  hinanden	  (Li	  et	  al.,	  

2008;93).	  En	  anden	  vigtig	  årsag	  til	  at	  lytte	  er,	  at	  virksomheden	  forstår,	  hvordan	  samtalen	  om	  

brandet	  løbende	  ændrer	  sig	  på	  de	  sociale	  medier	  (Li	  et	  al.,	  2008;	  93).	  Virksomheden	  kan	  finde	  ud	  

af,	  hvad	  der	  er	  et	  vigtigt	  emne	  for	  kunderne,	  og	  hvor	  meget	  de	  taler	  om	  brandet.	  Ved	  at	  lytte	  til	  

kunderne	  opnår	  virksomheden	  hele	  tiden	  indsigt	  i	  og	  forståelse	  af	  sine	  kunder.	  Der	  er	  også	  en	  

styrke	  i	  at	  finde	  kilder,	  som	  har	  indflydelse	  på	  kunderne	  og	  som	  taler	  om	  produktet	  og/eller	  

brandet.	  Det	  kan	  være	  bloggere,	  der	  har	  indflydelse	  eller	  det	  kan	  være	  diskussionsfora,	  der	  

påvirker	  adfærd	  og	  attituder.	  	  

Det	  kan	  også	  være	  en	  fordel	  for	  virksomheder	  at	  lytte	  til	  negativ	  omtale	  på	  sociale	  medier	  og	  

dermed	  reagere	  hurtigere	  på	  denne.	  Kontroltabet	  betyder	  for	  virksomheden,	  at	  der	  gives	  plads	  til	  

positive	  kunder	  og	  kritikere.	  Disse	  er	  dog	  allerede	  til	  stede	  på	  de	  sociale	  medier,	  så	  derfor	  vil	  det	  

være	  en	  styrke	  at	  lytte	  til	  kritikerne	  i	  stedet	  for	  at	  ignorere	  dem,	  da	  det	  i	  sidste	  ende	  kan	  skade	  

brandet	  endnu	  mere.	  De	  sociale	  medier	  præsenterer	  også	  en	  styrke	  for	  virksomheder	  ved	  at	  lytte	  

til	  hvad	  kunderne	  har	  at	  sige;	  hvilke	  ideer	  de	  har	  omkring	  de	  produkter	  de	  bruger.	  Hvis	  

virksomheder	  vil	  lytte	  til	  disse	  ideer	  vil	  kunderne	  også	  gerne	  dele	  deres	  ideer	  med	  virksomheden	  

(Li	  et	  al.,	  2008;94-‐95).	  	  	  
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3.3.1.2	  Tale	  	  
Virksomhedens	  mål	  med	  at	  tale	  kræver	  en	  større	  aktiv	  involvering	  fra	  virksomhedens	  side.	  Det	  

kræver,	  at	  virksomheden	  er	  parat	  og	  villig	  til	  at	  interagere	  med	  sine	  forbrugere.	  

En	  forudsætning	  for	  kundernes	  deltagelse	  i	  virksomhedens	  aktiviteter	  på	  de	  sociale	  medier	  sker	  

derfor	  ud	  fra	  præmissen	  om,	  at	  virksomheden	  ikke	  blot	  er	  passivt	  lyttende,	  men	  også	  forventes	  at	  

deltage	  aktivt	  (Li	  et	  al.,	  2008;102).	  Målet	  med	  at	  oprette	  en	  profil	  på	  sociale	  netværk	  er	  ikke	  

tilstrækkelig,	  det	  kræver	  også	  en	  aktiv	  tilstedeværelse,	  hvor	  virksomheden	  viser	  sig	  tilgængelig	  for	  

forbrugeren.	  Formålet	  med	  deltagelsen	  er	  at	  skabe	  interaktion	  med	  forbrugeren	  og	  derigennem	  

opbygge	  relationer,	  der	  er	  betydningsfulde	  for	  begge	  parter.	  	  

Det	  kræver	  engagement	  fra	  virksomhedens	  side	  at	  skabe	  engagement	  fra	  forbrugeren.	  Det	  er	  dog	  

nødvendigt	  at	  have	  i	  baghovedet,	  at	  forbrugerne	  fortsat	  lærer	  fra	  hinanden	  og	  bliver	  påvirket	  af	  

hinanden	  og	  nedsætter	  værdien	  af	  virksomhedens	  marketing	  (Li	  et	  al.,	  2008;	  102).	  	  

3.3.1.3	  Tilføre	  energi	  
Tredje	  mål	  drejer	  sig	  om,	  virksomhedens	  indsats	  for	  at	  finde	  stærke	  entusiastiske	  kunder	  og	  

gennem	  sociale	  medier	  motivere	  dem	  til	  at	  sprede	  deres	  positive	  word-‐of-‐mouth	  (Li	  et	  al.,	  

2008;130).	  	  

Her	  drejer	  det	  sig	  om	  at	  finde	  de	  mest	  energiske	  kunder	  og	  få	  dem	  til	  at	  fungere	  som	  

ambassadører	  for	  virksomheden.	  Disse	  energiske	  kunder	  skal	  sprede	  virksomhedens	  budskaber,	  

og	  vil	  ofte	  fremstå	  meget	  ærlige,	  da	  de	  ikke	  gør	  dette	  for	  egen	  vinding.	  Effekten	  fra	  eWOM	  blev	  

præsenteret	  i	  afsnit	  3.2.	  

Det	  drejer	  sig	  om	  at	  give	  kunderne	  muligheden	  for	  at	  sprede	  eWOM.	  For	  virksomheder	  betyder	  

det,	  at	  man	  skaber	  forbindelse	  til	  sine	  engagerede	  kunder	  og	  giver	  dem	  lysten	  til	  at	  sprede	  positiv	  

word-‐of-‐mouth,	  fordi	  ”people	  believe	  other	  people	  more	  than	  media”	  (Li	  et	  al.,	  2008;131).	  Li	  et	  al.	  

(2008)	  fremsætter	  nogle	  teknikker	  for	  virksomheder	  for	  at	  tilføre	  deres	  kunder	  energi,	  hvor	  den	  

ene	  består	  i	  at	  anskaffe	  viden	  om	  kundernes	  entusiasme	  med	  hjælp	  fra	  ratings	  og	  reviews.	  Dette	  

har	  en	  fordel	  for	  både	  virksomheder	  og	  for	  kunder,	  idet	  kunderne	  kan	  udtrykke	  deres	  holdninger	  

om	  produkter	  og	  brandet,	  og	  virksomheden	  får	  indsamlet	  denne	  viden.	  En	  anden	  teknik	  

omhandler	  skabelsen	  af	  et	  fællesskab	  eller	  at	  finde	  eksisterende	  fællesskaber,	  hvor	  de	  

entusiastiske	  kunder	  kan	  samles	  og	  motiveres	  til	  større	  engagement	  i	  brandet.	  



Side	  |	  39	  	  
	  

3.3.1.4	  Støtte	  
Ved	  støtte	  opbygger	  virksomheden	  værktøjer	  og	  rammerne	  omkring	  forbrugernes	  interaktion,	  hvor	  

forbrugerne	  kan	  hjælpe	  hinanden	  med.	  Der	  er	  en	  villighed	  hos	  forbrugere	  i	  at	  hjælpe	  fremmede	  omkring	  

produkter	  og	  problemløsning	  (Li	  et	  al.,	  2008;158).	  Motivationerne	  for	  at	  hjælpe	  hinanden	  blev	  diskuteret	  i	  	  

afsnit	  3.2.1	  om	  eWOM.	  For	  virksomheden	  betyder	  det,	  at	  man	  kan	  skabe	  rammerne	  for	  at	  forbrugerne	  kan	  

kommunikere	  med	  hinanden,	  samtidig	  med	  at	  virksomheden	  overvåger	  samtalen	  og	  deltager.	  Ved	  at	  give	  

anledning	  til	  at	  hjælpe	  hinanden	  og	  give	  støtte,	  skaber	  virksomheden	  også	  en	  form	  for	  tryghed	  hos	  

kunderne,	  fordi	  de	  giver	  dem	  lov	  til	  at	  tale	  og	  spørge	  om	  alt.	  Det	  tilfører	  en	  ekstra	  værdi	  til	  kunden	  (Li	  et	  al.,	  

2008;167).	  

3.3.1.5	  Inddrage	  
Målet	  om	  inddragelse	  handler	  om	  at	  integrere	  kunderne	  i	  virksomhedens	  arbejde	  og	  bruge	  deres	  

hjælp	  og	  viden	  i	  udviklingen	  af	  virksomhedens	  produkter.	  Kunderne	  produktudvikler	  og	  integreres	  

her	  i	  udviklingen	  af	  nye	  produkter	  eller	  nye	  brandtiltag.	  Fokus	  er	  her	  på	  innovation	  og	  

fællesskaberne	  inddrages	  for	  at	  få	  hurtige	  tilbagemeldinger	  og	  indsigt	  i	  kundernes	  ideer	  (Li	  et	  al.,	  

2008;183).	  For	  at	  vise	  sig	  effektivt	  er	  det	  nødvendigt	  for	  virksomheden,	  at	  vise	  engagement	  i	  at	  

opfylde	  kundernes	  ønsker.	  Resultatet	  vil	  for	  virksomheden	  være,	  at	  innovation	  vil	  ske	  hurtigere	  

samt	  at	  virksomheden	  anses	  som	  ansvarlig	  (Li	  et	  al.,	  2008;194).	  Inddragelsen	  af	  kunderne	  finder	  

sin	  legitimitet	  i	  og	  med	  at	  kunderne	  får	  medansvar	  i	  dele	  af	  brandet	  og	  virksomheden	  generer	  

ideer	  og	  udvikling	  samt	  troværdighed.	  

3.4.	  Sammendrag	  
	  

Den	  teknologiske	  udvikling	  og	  udbredelsen	  af	  de	  sociale	  medier	  har	  ændret	  måden	  hvorpå	  

virksomheder	  interagerer	  med	  sine	  kunder	  og	  hvordan	  forbrugere	  kommunikerer	  med	  hinanden	  

på.	  Forbrugernes	  adfærd	  på	  nettet	  er	  karakteristeret	  ved	  udveksling	  af	  information,	  interaktion	  og	  

samarbejde.	  Der	  deles	  ud	  af	  information	  i	  store	  strømme	  og	  informationen	  bevæger	  sig	  hurtigt	  

mellem	  diverse	  sociale	  medier.	  Denne	  informationsdeling	  på	  nettet	  går	  under	  betegnelsen	  

elektronisk	  word-‐of-‐mouth	  og	  er	  gennem	  forskellige	  undersøgelser	  blevet	  anerkendt	  for	  at	  have	  

indflydelse	  på	  meningsdannelsen	  og	  købsbeslutninger	  hos	  forbrugerne	  i	  henhold	  til	  produkter	  og	  

brands.	  	  
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Positiv	  eWOM	  viser	  sig	  at	  tilføre	  værdi	  til	  virksomheden	  og	  forbrugerne,	  idet	  forbrugerne	  gennem	  

udveksling	  af	  know-‐how	  viden	  gør	  hinanden	  i	  stand	  til	  at	  opnå	  et	  større	  udbytte	  af	  produktet	  og	  

derigennem	  en	  større	  værdi	  af	  de	  produkter,	  virksomheden	  tilbyder	  dem.	  På	  den	  anden	  side	  udgør	  

eWOM	  også	  en	  trussel.	  Kritik,	  negative	  holdninger	  og	  oplevelser	  kan	  hurtig	  sprede	  sig	  på	  sociale	  

medier	  og	  påvirke	  kundernes	  holdninger.	  Negativ	  eWOM	  har	  vist	  sig	  at	  have	  en	  større	  indflydelse	  

på	  holdninger	  og	  tillid,	  hvorfor	  det	  derfor	  anbefales,	  at	  virksomheder	  er	  specielt	  opmærksomme	  

på	  denne	  type	  eWOM.	  Virksomheden	  har	  dog	  gennem	  de	  sociale	  medier	  mulighed	  for	  at	  

monitorere	  negativ	  eWOM	  og	  reagere	  på	  den	  hurtigere	  end	  ved	  traditionel	  WOM,	  som	  foregår	  via	  

private	  sociale	  relationer.	  

Med	  skiftet	  i	  forbrugernes	  tendenser	  på	  de	  sociale	  medier	  er	  det	  også	  nødvendigt	  for	  

virksomheden	  at	  ændre	  sin	  kommunikation	  for	  at	  retfærdiggøre	  sin	  tilstedeværelse	  på	  de	  sociale	  

medier.	  Der	  er	  behov	  for,	  at	  virksomheden	  tilpasser	  sig	  og	  underlægger	  sig	  forbrugernes	  

præmisser	  ved	  at	  møde	  dem	  på	  den	  rette	  platform,	  tale	  det	  rette	  sprog	  og	  være	  interessant.	  Li	  og	  

Bernoffs	  fem	  mål,	  som	  virksomheden	  kan	  søge	  at	  opnå	  på	  de	  sociale	  medier:	  lytte	  til,	  tale	  med,	  

tilføre	  energi	  til,	  støtte	  og	  inddrage	  sine	  kunder,	  hjælper	  virksomheder	  til	  at	  beslutte,	  hvordan	  de	  

bedst	  kan	  udnytte	  de	  sociale	  mediers	  fordele	  og	  drage	  nytte	  af	  dem	  for	  at	  tilføre	  værdi	  til	  

relationen	  med	  kunderne.	  Med	  disse	  mål	  har	  virksomheden	  potentiale	  for	  at	  indgå	  i	  dialog,	  

aktivere	  eWOM	  og	  inddrage	  kunderne	  i	  brandet.	  	  	  

Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  afsnit	  er	  formålet	  ikke	  at	  fremsætte	  en	  social	  medie	  strategi	  for	  The	  

Body	  Shop,	  men	  at	  se	  på	  hvilke	  tilgange,	  brandet	  kan	  anvende	  for	  at	  underbygge	  kundernes	  

relation	  til	  brandet.	  Det	  er	  ud	  fra	  en	  forståelse	  af	  brandets	  muligheder	  for	  interaktion	  med	  

kunderne	  og	  udvekslingen	  mellem	  kunderne,	  at	  jeg	  vil	  se	  på,	  hvilke	  elementer	  på	  de	  sociale	  

medier,	  der	  i	  kundernes	  øjne	  har	  indflydelse	  og	  påvirker	  dem	  og	  deres	  loyalitet.	  	  
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4.	  Virksomhedsbeskrivelse	  
	  

Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  give	  en	  introduktion	  af	  The	  Body	  Shop	  brandet	  og	  samt	  brandets	  

omstændigheder	  i	  forhold	  til	  det	  danske	  marked.	  Afsnittet	  vil	  også	  indeholde	  en	  kort	  redegørelse	  

af	  The	  Body	  Shops	  nuværende	  kommunikation	  på	  sociale	  medier.	  	  

4.1	  Om	  The	  Body	  Shop	  
	  

The	  Body	  Shop	  er	  et	  verdensomspændende	  brand	  med	  2500	  butikker	  i	  over	  60	  lande.	  Det	  er	  et	  af	  

de	  skønhedsbrands,	  som	  giver	  størst	  opmærksomhed	  til	  sine	  værdier.	  	  

The	  Body	  Shop	  blev	  grundlagt	  i	  1976	  af	  Dame	  Anita	  Roddick	  med	  den	  første	  butik	  i	  Brighton	  i	  

England.	  Produkternes	  og	  deres	  ingredienser	  blev	  dengang	  og	  i	  dag	  inspireret	  af	  Anita	  Roddicks	  

rejser	  rundt	  omkring	  i	  verden,	  hvor	  hun	  studerede	  og	  iagttog	  traditionelle	  metoder	  og	  

kropsritualer	  hos	  diverse	  lokalsamfund.	  Den	  grønne	  del	  af	  The	  Body	  Shop	  kom	  af	  hendes	  

udfordring	  af	  konventioner	  i	  detailhandlen	  og	  dens	  genbrug	  af	  emballage.	  Dertil	  var	  hun	  

overbevist	  om	  virksomheders	  ansvar	  og	  magt	  til	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  deres	  omverden.	  Dette	  

inspirerede	  hende	  til	  at	  forpligte	  sin	  virksomhed	  til	  social	  og	  miljømæssig	  forandring.	  Derigennem	  

ønskede	  Anita	  Roddick	  også,	  at	  gøre	  forbrugere	  bevidste	  om	  menneskerettigheds	  overtrædelser	  

og	  miljømæssige	  problemer.	  Op	  igennem	  årene	  har	  hun	  modtaget	  diverse	  hædersbevisninger	  og	  

optrådt	  som	  bestyrelsesmedlem	  og	  protektor	  for	  en	  lang	  række	  organisationer	  (The	  Body	  Shop).	  	  

The	  Body	  Shop	  har	  fem	  udtrykte	  værdier,	  som	  bruges	  i	  deres	  markedsføring.	  Værdierne	  er:	  Støt	  

Community	  Fair	  Trade,	  Forsvar	  Menneskerettigheder,	  Imod	  Dyreforsøg,	  Opfordre	  til	  bedre	  

selvværd	  og	  Pas	  på	  vores	  jord.	  Støt	  Community	  Fair	  Trade	  afspejles	  i	  virksomhedens	  eget	  

handelsprogram	  af	  råvareingredienser,	  som	  blev	  stiftet	  for	  over	  20	  år	  siden,	  hvor	  man	  har	  

samarbejdsaftaler	  med	  mere	  end	  30	  leverandører	  over	  hele	  verden.	  Dette	  samarbejde	  er	  med	  til	  

at	  give	  over	  25.000	  mennesker	  en	  fair	  indkomst,	  som	  de	  kan	  bygge	  en	  fremtid	  på	  og	  styrke	  

lokalsamfundet	  ved	  at	  oprette	  skoler,	  klinikker	  m.m.	  Imod	  Dyreforsøg	  er	  The	  Body	  Shops	  bevidste	  

fravalg	  af	  laboratorietest	  af	  sine	  produkter	  på	  dyr,	  samt	  kampen	  for	  at	  ændre	  lovgivningen	  på	  

dette	  område	  og	  sikre	  dyrevelfærd.	  Med	  Forsvar	  Menneskerettigheder	  er	  The	  Body	  Shop	  med	  til	  at	  

skabe	  opmærksomhed	  og	  oplysning	  omkring	  uretfærdigheder	  og	  sociale	  problemer	  på	  
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verdensplan.	  Når	  The	  Body	  Shop	  ønsker	  at	  Opfordre	  til	  øget	  selvværd	  er	  det	  for	  at	  fremhæve	  en	  

naturlig	  og	  unik	  skønhed	  og	  personlighed,	  som	  giver	  en	  øget	  selvtillid.	  En	  øget	  selvtillid,	  mener	  de	  

også,	  kommer	  af	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  andre,	  som	  leder	  videre	  til	  deres	  andre	  værdier.	  Med	  den	  

sidste	  værdi	  Pas	  på	  vores	  jord	  ønsker	  virksomheden	  at	  påvise	  sit	  engagement	  og	  deltagelse	  som	  

en	  grøn	  virksomhed,	  der	  tænker	  på	  miljøet,	  energiforbrug	  og	  sit	  bidrag	  til	  miljømæssige	  

forandringer	  (The	  Body	  Shop).	  	  	  

The	  Body	  Shop	  har	  været	  kendt	  og	  anerkendt	  for	  at	  lancere	  og	  samarbejde	  med	  andre	  

organisationer	  om	  forskellige	  kampagner,	  som	  alle	  er	  i	  tråd	  med	  virksomhedens.	  Disse	  kampagner	  

indbefatter	  blandt	  andet	  kampagner	  imod	  dyreforsøg	  og	  for	  dyrevelfærd,	  

opmærksomhedskampagner	  om	  menneskerettighedsovertrædelser,	  promovering	  af	  bæredygtig	  

energi,	  skabe	  opmærksomhed	  i	  forhold	  til	  vold	  i	  hjemmet,	  indsamling	  af	  midler	  og	  skabe	  

opmærksomhed	  om	  HIV	  og	  AIDS	  blandt	  unge.	  The	  Body	  Shop	  er	  på	  grund	  af	  sin	  historie,	  aktivisme	  

og	  værdier	  kendt	  som	  et	  etisk	  og	  naturligt	  skønhedsbrand	  (The	  Body	  Shop).	  	  

4.2	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  
	  

The	  Body	  Shop	  har	  været	  på	  det	  danske	  marked	  siden	  1981	  og	  har	  i	  dag	  39	  butikker	  spredt	  rundt	  

omkring	  i	  landet.	  De	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  omkring	  55.000	  registrerede	  medlemmer	  af	  den	  

danske	  kundeklub	  Love	  Your	  Body	  (Bilag	  7).	  Love	  Your	  Body	  giver	  kundeklubfordele	  i	  form	  af	  10%	  

rabat	  på	  alle	  produkter,	  kundeklubdage	  og	  kundeaftner	  og	  –arrangementer.	  Medlemsskabet	  

koster	  95	  kroner	  årligt.	  

De	  sociale	  medier	  som	  The	  Body	  Shop	  Danmark	  gør	  brug	  af	  er	  Facebook,	  Youtube	  og	  Instagram.	  

Ifølge	  Marianne	  Gulløv,	  External	  Communications	  Manager	  i	  Danmark,	  er	  The	  Body	  Shop	  

Danmarks	  mål	  med	  anvendelsen	  af	  sociale	  medier	  at	  ”(…)	  nå	  ud	  til	  vores	  fans	  og	  få	  dem	  involveret	  

i	  vores	  aktivisme	  og	  få	  dem	  ned	  i	  vores	  butikker.	  Informere	  dem	  om,	  hvad	  der	  sker	  hos	  TBS	  (The	  

Body	  Shop)	  og	  om	  de	  nyheder	  vi	  har	  og	  hvad	  vi	  brænder	  for.”	  (Bilag	  7).	  	  

På	  Facebook	  har	  brandet	  en	  Facebookprofil,	  hvor	  brandet	  poster	  5-‐7	  gange	  om	  ugen	  med	  billeder,	  

film	  og	  konkurrencer.	  Der	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  7.239	  der	  ”synes	  godt	  om”	  deres	  side	  og	  555	  

person	  der	  ”taler	  om”	  sidens	  indhold	  dvs.	  kommenterer	  på	  opslagene.	  På	  YouTube	  har	  The	  Body	  

Shop	  Danmark	  haft	  to	  videoer	  med	  deres	  flashmob	  i	  samarbejde	  med	  Cruelty	  Free	  International	  i	  
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sommeren	  2012.	  Den	  ene	  video	  er	  set	  1721	  gange	  og	  den	  anden	  er	  set	  1686	  gange.	  På	  Instagram	  

har	  The	  Body	  Shop	  lagt	  billeder	  ud	  af	  forskellige	  makeuplooks	  til	  inspiration	  samt	  billeder	  af	  

annoncer	  eller	  beskrivelser	  af	  The	  Body	  Shop.	  Dog	  er	  der	  her	  ingen	  kommentarer	  eller	  ”likes”	  af	  

billederne	  (tallene	  er	  taget	  fra	  d.	  25.	  marts	  2013).	  	  
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5.	  Empiri	  
	  

Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  redegøre	  for	  mit	  valg	  af	  undersøgelsesmetode,	  hvor	  jeg	  vil	  argumentere	  for	  

de	   metodiske	   overvejelser	   og	   valg,	   der	   ligger	   bag	   indsamlingen	   og	   bearbejdningen	   af	  

afhandlingens	  empiri.	  

5.1	  Kvalitativ	  forskningsmetode	  
	  

Mit	  valg	  af	  den	  kvalitative	  metode	  understøtter	  den	  socialkonstruktivistiske	  vinkel	   i	  afhandlingen	  

og	   jeg	   vurderer	   derfor,	   at	   metoden	   giver	   en	   forståelse	   for	   de	   menneskelige	   praksisser	   og	  

oplevelser.	  Den	  kvalitative	  forskningsmetode	  defineres	  af	  Steinar	  Kvale	  (2008),	  som	  værende;	  	  

	  

”Et	  interview,	  der	  har	  til	  formål	  at	  indhente	  beskrivelser	  af	  den	  interviewedes	  livsverden	  med	  

henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  de	  beskrevne	  fænomener.”(Kvale	  &	  Brinckmann,	  2008;19).	  

	  

De	  styrker,	  der	  identificeres	  ved	  at	  anvende	  den	  kvalitative	  undersøgelsesmetode,	  er	  hvordan	  den	  

indsamlede	  data	  er	  baseret	  på	  den	  interviewedes	  verdensopfattelse,	  idet	  det	  er	  muligt	  for	  

undersøgeren	  at	  komme	  tæt	  på	  den	  interviewede	  og	  dermed	  opnå	  denne	  form	  for	  indsigt	  

(Johnson	  &	  Onwuegbuzie,	  2004).	  Det	  anses	  samtidig	  som	  en	  svaghed,	  at	  undersøgeren	  har	  stor	  

indflydelse	  på	  resultatet,	  idet	  han/hun	  kan	  ende	  med	  at	  blive	  forudindtaget	  og	  farvet	  af	  

undersøgerens	  subjektive	  holdninger	  (Johnson	  et	  al.,	  2004).	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  for	  undersøgeren	  

at	  være	  bevidst	  om	  sin	  egen	  indflydelse	  på	  svarene.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  har	  jeg	  benyttet	  det	  

delvist	  strukturerede	  interview.	  Hensigten	  er,	  at	  den	  interviewede	  kan	  bibringe	  nye	  vinkler	  til	  den	  

teoretiske	  og	  praktiske	  baggrundsviden,	  jeg	  har	  tilegnet	  mig	  i	  afhandlingen.	  	  

Formålet	  med	  at	  anvende	  interviews	  er	  at	  afdække	  og	  forstå	  kundernes	  livsverden,	  gennem	  deres	  

personlige	  erfaringer	  og	  hvordan	  de	  tolker	  og	  oplever	  deres	  verden	  som	  helhed.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  

fastholde	  at	  interviewerens	  formål	  er	  at	  aktivere	  erfaringer	  og	  få	  ord	  på	  dem	  fra	  

interviewpersonerne	  og	  dermed	  undgå	  interviewer-‐bias	  og	  i	  stedet	  få	  svar	  som	  er	  formuleret	  i	  

interviewpersonens	  eget	  sprog.	  Derfor	  søges	  der	  at	  opnå	  en	  detaljeret	  beskrivelse	  i	  

interviewpersonens	  egne	  ord,	  styret	  af	  interviewpersonens	  egne	  erfaringer.	  	  
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Det	  vælges	  i	  det	  kvalitative	  studie	  at	  undersøge	  The	  Body	  Shop	  kunders	  relationer	  og	  værdier	  i	  

forhold	  til	  brandet	  ved	  hjælp	  af	  dybdegående	  interviews.	  Fordelene	  ved	  denne	  metode	  er,	  at	  jeg	  

som	  undersøger	  får	  adgang	  til	  de	  interviewedes	  livssyn	  og	  forståelse	  og	  dermed	  til	  en	  mere	  

dybdegående	  information	  om,	  hvad	  der	  ligger	  bag	  deres	  holdninger.	  Det	  forventes,	  at	  

interviewene	  kan	  bidrage	  med	  flere	  og	  eventuelt	  andre	  perspektiver	  end	  de,	  der	  er	  fundet	  i	  

afhandlingens	  teoretiske	  del	  eller	  understøtte	  disse.	  En	  af	  ulemperne	  er	  risikoen	  for,	  at	  den	  

interviewede	  kan	  udelade	  vigtig	  information,	  fordi	  pågældende	  opfatter	  det	  som	  værende	  

indlysende,	  forventet	  eller	  ligegyldigt.	  

Gennem	  indsigt	  i	  disse	  perspektiver	  og	  anskuelser,	  søger	  jeg	  at	  nå	  frem	  til,	  hvordan	  The	  Body	  Shop	  

kan	  tilføre	  værdi	  til	  sin	  relation	  med	  kunderne	  og	  derved	  opbygge	  forhold	  som	  frembringer	  en	  

holdningsmæssig	  brandloyalitet.	  	  

5.1.1	  Interviewpersoner	  
Jeg	  har	  i	  min	  kvalitative	  metode	  valgt	  at	  interviewe	  personer	  fra	  The	  Body	  Shops	  målgruppe	  for	  

deres	  sociale	  medier,	  det	  vil	  sige	  kvinder	  i	  alderen	  18-‐36.	  Der	  blev	  valgt	  5	  kvindelige	  respondenter,	  

som	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  forskellighed	  i	  alder	  og	  erhverv,	  men	  har	  det	  tilfælles,	  at	  de	  alle	  

handler	  i	  The	  Body	  Shop	  minimum	  tre	  gange	  om	  året.	  Formålet	  med	  dette	  er,	  at	  få	  et	  mere	  

nuanceret	  indblik	  i	  relationerne	  og	  brugen	  af	  sociale	  medier	  idet	  de	  interviewede	  personer	  kan	  

forventes	  at	  have	  forskellige	  livssyn	  på	  baggrund	  af	  deres	  alder	  og	  erhverv.	  Dog	  vil	  jeg	  i	  min	  

analyse	  ikke	  belyse	  alder	  og	  erhverv,	  da	  disse	  ikke	  er	  i	  fokus	  i	  forhold	  til	  min	  problemformulering.	  	  

5.1.2	  Interviewsted	  
Interviewsene	  fandt	  sted	  på	  cafeer	  eller	  i	  private	  hjem,	  for	  at	  skabe	  rammerne	  om	  en	  dialog,	  hvor	  

samtalen	  mellem	  interviewer	  og	  den	  interviewede	  kunne	  flyde	  frit	  og	  uforstyrret.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  

den	  interviewede	  føler	  sig	  tilpas,	  er	  afslappet	  og	  kan	  fordybe	  sig	  i	  en	  dialog	  med	  intervieweren.	  	  

5.1.3	  Interviewguide	  
Jeg	  har	  forud	  for	  interviewet	  udformet	  en	  semistruktureret	  interviewguide,	  der	  skal	  styre	  

samtalen	  og	  emnerne	  for	  interviewet,	  og	  sikre	  at	  fokuspunkter	  bliver	  berørt.	  Interviewguiden	  

består	  af	  fem	  hovedpunkter:	  relationer,	  engagement,	  identifikation,	  tillid,	  indflydelse.	  Under	  hvert	  

hovedpunkt,	  er	  spørgsmål	  til,	  hvilke	  områder	  interviewet	  skulle	  bevæge	  sig	  ind	  på.	  
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Interviewguiden	  fungerer	  vejledende,	  hvilket	  giver	  plads	  til	  fleksibilitet	  ved	  uddybelse	  af	  spørgsmål	  

eller	  hvis	  en	  af	  parterne	  ønsker	  at	  supplere	  med	  yderligere	  emner.	  Dermed	  tilpasses	  interviewet	  til	  

den	  enkelte,	  men	  samtidig	  sikrer	  interviewguiden	  også	  at	  resultaterne	  fra	  interviewsene	  kan	  

sammenstilles	  i	  analysen,	  idet	  de	  dækker	  de	  samme	  punkter.	  

Jeg	  vil	  i	  interviewguiden	  anvende	  åbne	  spørgsmål	  og	  være	  opmærksom	  på	  ikke	  at	  påvirke	  den	  

interviewedes	  svar	  hen	  mod	  en	  bestemt	  retning,	  men	  i	  stedet	  søge	  den	  subjektive	  mening	  bag.	  

Semistrukturerede	  interviews	  med	  åbne	  spørgsmål	  anses,	  som	  afgørende	  elementer	  for	  den	  

eksplorative	  undersøgelse	  (Flick,	  2009).	  Det	  samme	  spørgsmål	  kan	  i	  visse	  tilfælde	  stilles	  igen,	  dog	  

omformuleret,	  for	  at	  tilvejebringe	  en	  dybere	  forståelse	  eller	  understøttelse	  af	  den	  interviewedes	  

svar.	  Misforståelser	  ved	  det	  første	  interview	  vil	  blive	  afklaret	  og	  justeret	  i	  interviewguiden	  med	  

hensigt	  på	  at	  undgå	  dem	  i	  de	  efterfølgende	  interviews.	  	  

Interviewsene	  foregår	  en	  ad	  gangen.	  Inden	  interviewet	  starter	  bliver	  den	  interviewede	  informeret	  

kort	  om	  afhandlingens	  problemformulering	  og	  formålet	  med	  interviewet,	  for	  at	  gøre	  det	  klart	  for	  

den	  interviewede,	  hvilke	  emner	  og	  rammer	  samtalen	  vil	  bevæge	  sig	  inden	  for	  og	  afklare	  begreber.	  

Hvert	  interview	  varer	  omkring	  20	  til	  30	  minutter,	  hvor	  interviewet	  bliver	  optaget	  på	  diktafon.	  

Intervieweren	  vil	  tage	  få	  notater	  under	  interviewet	  for	  at	  undgå	  brud	  på	  samtalen	  og	  for	  at	  sikre	  

en	  mere	  naturlig	  dialog.	  	  

5.1.4	  Dataanalyse	  
Efter	  hvert	  interview	  vil	  jeg	  transskribere	  interviewet.	  I	  transskriberingen	  vil	  jeg	  undlade	  at	  

medtage	  pauser,	  fyldord	  og	  kun	  få	  huller	  i	  ytringer,	  da	  jeg	  ikke	  finder	  disse	  vigtige	  for	  analysens	  

formål	  eller	  afhandlingens	  problemformulering.	  	  

Jeg	  vil	  i	  analysen	  opdele	  de	  interviewedes	  svar	  i	  kategorier,	  som	  er	  inspireret	  af	  kodning	  taget	  fra	  

Glaser	  og	  Strauss’	  Grounded	  Theory.	  Det	  er	  ikke	  min	  hensigt,	  at	  udvikle	  en	  teori	  induktivt,	  hvilket	  

typisk	  er	  formålet	  med	  en	  Grounded	  Theory-‐tilgang	  (Kvale	  et	  al.,	  2008;225).	  I	  stedet	  vil	  jeg	  udvikle	  

kategorier	  på	  baggrund	  af	  teorien,	  som	  dannes	  forud	  for	  interviewene	  jfr.	  de	  fem	  kategorier	  er	  

nævnt	  tidligere.	  Hvor	  hensigten	  i	  Grounded	  Theory	  tilgangen	  er,	  at	  afkode	  det	  indsamlede	  

datamateriale	  og	  derefter	  udvikle	  kategorier,	  som	  beskriver	  det	  undersøgte	  (Kvale	  et	  al.,	  

2008;225),	  har	  jeg	  valgt	  en	  omvendt	  tilgang,	  hvor	  kategorierne	  er	  udviklet	  på	  forhånd	  og	  jeg	  

derefter	  analyserer	  og	  afkoder	  den	  indsamlede	  data	  i	  forhold	  til	  de	  fremsatte	  kategorier.	  Dette	  ses	  
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som	  begrebsstyret	  kodning,	  hvor	  forskeren	  bruger	  koder,	  som	  er	  udviklet	  i	  forvejen	  (Kvale	  et	  al.,	  

2008;225).	  Formålet	  med	  denne	  type	  af	  analyse	  er,	  at	  sammenligne	  dataeksemplerne	  og	  finde	  

ligheder	  og	  forskelle	  i	  de	  interviewedes	  holdninger.	  	  	  	  	  	  

Der	  vil	  ikke	  blive	  benyttet	  computerprogrammer	  til	  dataanalysen.	  

5.1.5	  Validitet	  
Validering	  handler	  om	  kontrol	  af	  dataindsamlingen	  og	  den	  teoretiske	  fortolkning	  af	  resultaterne	  

(Kvale	  et	  al.,	  2008)	  Jeg	  søger	  efter	  at	  sikre	  kontrol	  i	  alle	  faser	  af	  processen	  for	  at	  sikre	  resultaternes	  

troværdighed.	  Dette	  gøres	  ved	  først	  at	  teste	  interviewguiden	  og	  sikre	  mig,	  at	  dens	  indhold	  

undersøger	  det,	  som	  er	  formålet	  med	  undersøgelsen.	  I	  forlængelse	  deraf	  vil	  jeg	  også	  gennemgå	  en	  

grundig	  fortolkning	  af	  det	  indsamlede	  datamateriale	  på	  baggrund	  af	  den	  behandlede	  teori	  for	  at	  

sikre	  kontrol	  af	  analysens	  formål.	  	  	  

5.1.6	  Reliabilitet	  
Reliabilitet	  vedrører	  konsistensen	  og	  troværdigheden	  af	  forskningsresultaterne	  og	  hvorvidt	  et	  

resultat	  kan	  reproduceres	  af	  andre	  forskere	  på	  et	  andet	  tidspunkt	  (Kvale	  et	  al.,	  2008)	  Den	  

kvalitative	  metode	  udfordrer	  dog	  reliabiliteten,	  da	  den	  vanskeliggør	  at	  resultaterne	  kan	  

reproduceres	  ved	  et	  nyt	  interview.	  Formålet	  med	  min	  indsamling	  af	  data	  er,	  at	  nå	  frem	  til	  en	  sand	  

forståelse	  af	  de	  interviewedes	  verden	  og	  derfor	  søger	  jeg	  ikke	  efter,	  at	  få	  resultater,	  som	  kan	  

gentages.	  Dog	  har	  interviewguiden	  til	  formål,	  at	  styrke	  troværdigheden	  af	  resultaterne,	  ved	  at	  

holde	  hvert	  interview	  inden	  for	  de	  samme	  rammer.	  Jeg	  er	  dog	  klar	  over,	  at	  idet	  interviewet	  og	  

transskriberingen	  foretages	  af	  mig,	  vil	  det	  være	  min	  fortolkning	  af	  empirien,	  der	  gør	  sig	  gældende	  

for	  resultaterne.	  	  

5.1.7	  Generaliserbarhed	  
Analytisk	  generaliserbarhed	  handler	  ifølge	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2008)	  om	  muligheden	  for,	  at	  

benytte	  resultaterne	  fra	  en	  undersøgelse	  som	  vejledende	  for,	  hvad	  der	  kan	  ske	  i	  en	  anden	  

situation	  (Kvale	  et	  al.	  2008).	  Det	  vil	  for	  eksempel	  sige,	  at	  interviewene	  i	  denne	  afhandling	  kan	  

bruges	  til	  at	  forudsige	  noget	  generelt	  om	  The	  Body	  Shops	  kunders	  loyalitetsintentioner	  med	  

påvirkning	  fra	  sociale	  medier.	  Da	  jeg	  i	  min	  afhandling	  kun	  har	  interviewet	  fem	  kunder,	  vurderes	  

dataindsamlingen	  ikke	  som	  generaliserbar,	  da	  den	  kun	  giver	  indsigt	  i	  en	  lille	  gruppe	  kunders	  

holdninger.	  Dog	  kan	  den	  anvendes	  som	  udgangspunkt	  for,	  hvilke	  elementer,	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  
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for	  en	  undersøgelse	  af	  sociale	  mediers	  anvendelse	  til	  at	  styrke	  loyaliteten	  for	  en	  større	  gruppe	  af	  

brandets	  kunder.	  	  

5.	  2	  Kategorisering	  af	  interviewsvar	  
	  

Svarene	  fra	  interviewene	  er	  blevet	  inddelt	  i	  kategorier	  inspireret	  af	  Glass	  og	  Strauss’	  kodning,	  for	  

at	  give	  et	  overblik	  over,	  hvordan	  de	  interviewede	  personers	  svar	  understøtter	  eller	  modsiger	  

hinanden	  indenfor	  den	  samme	  kategori.	  

På	  baggrund	  af	  teorien	  blev	  følgende	  kategorier	  valgt	  til	  inddeling	  af	  svarene,	  som	  også	  blev	  

anvendt	  i	  interviewguiden:	  Relation,	  identifikation,	  tillid,	  indflydelse	  og	  værdiskabelse.	  

5.2.1	  Relation	  
I	   spørgsmålet	   om	   deres	   relation	   til	   brandet	   The	   Body	   Shop	   er	   de	   interviewedes	   relation	  

karakteriseret	   af,	   at	   være	   forbundet	   med	   produkterne	   og	   deres	   kvalitet,	   som	   f.eks.	   Katja,	   der	  

beskriver	   sin	   relation	   ”Jeg	   har	   nogle	   bestemte	   produkter	   jeg	   elsker	   fra	   The	   Body	   Shop	   og	   altid	  

køber	  som	  jeg	  ikke	  kan	  leve	  uden.	  Så	  jeg	  er	  en	  Body	  Shop	  kunde	  fordi	  jeg	  har	  mange	  ting	  derfra.”	  

De	  andre	  personer,	  viser	  også	  et	  ønske	  om	  at	  være	  forbundet	  med	  brandet	  på	  grund	  af	  kvaliteten.	  

For	  Nina	  betyder	  The	  Body	  Shop,	  at	  hun	  ”får	  produkter	  der	  har	  en	  god	  kvalitet	  og	  som	  fungerer.”	  

og	  for	  Sofie,	  at	  brandet	  har	  ”nogle	  fine	  ting	  og	  ja	  det	  er	  lidt	  lækkert”.	  	  

Der	  er	  dog	  også	  andre	   ting	  ved	  brandet,	   som	  tiltrækker	   interviewpersonerne.	   Julie	  udtrykker,	  at	  

hun	  vælger	  The	  Body	  Shop	  brandet,	  fordi	  ”Der	  findes	  ikke	  rigtig	  andre	  der	  har	  det	  samme	  brand	  

som	  dem	  og	  heller	  ikke	  de	  samme	  produkter.”	  Hun	  bliver	  tiltrukket	  af,	  at	  de	  ”står	  indenfor	  det	  de	  

sælger.”	  og	  samtidig	  er	  hun	  også	  tiltrukket	  af	  den	  indsats,	  de	  gør	  overfor	  hende	  som	  kunde	  i	  form	  

af	  arrangementer,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  god	  vejledning	  i	  forbindelse	  med	  produkterne.	  Overordnet	  

ses	   der	   en	   overensstemmelse	   i,	   at	   brandet	   betyder	   noget	   i	   forhold	   til	   produktet,	  men	   at	   det	   i	  

sidste	  ende	  er	  produktet	  der	  er	  i	  fokus.	  

Ud	  over	  produkternes	  kvalitet	  mener	  Nina	  også,	  at	  The	  Body	  Shop	  har	  en	  betydning	  for	  hende	  på	  

baggrund	  af	  værdierne:	  ”Og	  så	  at	  de	  har	  et	  fair	  trade	  program	  som	  hjælper	  andre	  mennesker	  og	  

de	  tester	   ikke	  på	  dyr.	  Så	  det	  er	  et	  godt	  brand	   jeg	  stoler	  på.	  De	  har	  tingene	   i	  orden	  og	  gør	  noget	  

godt.”	  Hendes	   relation	   til	  brandet	  er	   ikke	  kun	  baseret	  på	  kvaliteten	  og	  de	   resultater	  hun	   får	   fra	  

produkterne,	  men	  er	  også	  påvirket	  af,	  hvilken	  værdi	  brandet	  har,	  selvom	  hun	  tidligere	  udtrykker	  at	  
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”Jeg	  synes	  det	  er	  et	  godt	  brand	  altså	  at	  de	  har	  nogle	  gode	  værdier	  men	  jeg	  handler	  der	  på	  grund	  af	  

kvaliteten	   og	   ikke	   på	   grund	   af	   brandet.”	   Der	   ses	   derfor	   en	   klar	   præference	   af	   brandet	   hos	   de	  

interviewede,	  som	  er	  draget	  på	  baggrund	  af	  deres	  indtryk	  fra	  brandet	  og	  som	  især	  er	  baseret	  på	  

oplevelser	  med	  produkternes	  kvalitet	  og	  ydeevne.	  

5.2.2	  Engagement	  
Kunderne	  i	  interviewet	  blev	  spurgt	  om	  de	  engagerer	  sig	  i	  The	  Body	  Shop	  brandet,	  hvortil	  de	  

generelt	  svarede,	  at	  der	  ikke	  var	  noget	  direkte	  engagement,	  men	  et	  engagement,	  der	  opstår,	  når	  

muligheden	  opstår.	  Nina	  svarede	  for	  eksempel,	  at	  hun	  kunne	  engagere	  sig	  ”hvis	  der	  var	  noget	  

interessant	  man	  kunne	  deltage	  i	  eller	  gøre	  eller	  måske	  læse	  om.”	  Sofie	  engagerer	  sig	  heller	  ikke	  i	  

brandet,	  men	  føler,	  at	  det	  ville	  være	  interessant	  med	  mere	  baggrundsviden	  omkring	  The	  Body	  

Shop	  brandet	  og	  værdierne.	  Hun	  kunne	  dog	  finde	  på	  at	  engagere	  sig	  via	  sociale	  medier	  ved	  at	  

”synes	  godt	  om”	  en	  kommentar	  hun	  læste	  eller	  et	  brand,	  men	  tillagde	  det	  ikke	  nogen	  stor	  

betydning.	  Engagementet	  ses	  derfor	  som	  mangelfuldt,	  men	  intentionerne	  eksisterer	  hos	  de	  

interviewede,	  dog	  er	  det	  en	  intention,	  der	  skal	  aktiveres	  af	  brandet.	  	  

Jeg	  spurgte	  derfor	   ind	  til,	  hvilke	  behov	  og	  forslag	  de	   interviewede	  havde	  til	  The	  Body	  Shop,	  som	  

kunne	   udvikle	   deres	   engagement	   til	   brandet.	   Julie	   har	   tidligere	   udtrykt,	   hvordan	   information	  

påvirker	  hende	  og	  derfor	  føler	  hun	  også,	  at	  ”Opsøgende	  information	  og	  historier	  der	  kendetegner	  

dem”	  vil	  kunne	  styrke	  hendes	  tilknytning	  til	  brandet	  og	  hun	  uddyber	  dem	  med	  ”jo	  mere	  jeg	  ved	  om	  

det	  jo	  mere	  har	  jeg	  at	  knytte	  mig	  til”.	  Hun	  efterspørger,	  at	  de	  viser	  mere	  om	  historien	  bag	  brandet	  

og	  hvordan	  produkterne	  bliver	  produceret	  i	  forhold	  til	  deres	  værdier.	  Det	  foreslår	  hun	  kan	  ske	  via	  

sociale	  medier	  med	  små	  videoer.	  Hun	  mener	  dog	  ikke,	  at	  hendes	  engagement	  kan	  påvirkes	  ved	  at	  

The	  Body	  Shop	  går	  i	  dialog	  med	  hende,	  da	  hun	  er	  for	  uengageret	  til	  at	  have	  intentioner	  om	  det.	  

Der	   ses	   en	   lignende	   efterspørgsel	   på	   information	   for	   at	   styrke	   engagement	   hos	   de	   andre	  

interviewede,	   hvor	   Katja	   for	   eksempel	   udtrykker,	   at	   ”hvis	   jeg	   fik	  mere	   information	  om	  hvad	   jeg	  

som	  kunde	  hjælper	  til	  med	   i	   forhold	  til	  deres	  værdier	  så	  ville	   jeg	  nok	  mere	  føle	  at	  det	  er	  værd	  at	  

handle	  i	  Body	  Shop.”	  Hendes	  engagement	  er	  svagt	  men	  hun	  føler	  dog,	  at	  det	  ville	  have	  en	  mindre	  

effekt	   at	   blive	   mere	   engageret	   i	   brandet.	   Med	   udgangspunkt	   i	   hendes	   udtalelse	   kan	   det	   dog	  

udledes,	  at	  et	  større	  engagement	  i	  værdierne	  vil	  skabe	  en	  stærkere	  præference	  for	  brandet.	  	  
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Sofie	  efterspørger	  også	  information	  om	  værdierne:”	  jeg	  ville	  syntes	  det	  var	  fedt	  hvis	  det	  satte	  

fokus	  på	  deres	  værdier	  og	  skrev	  lidt	  om	  hvordan	  deres	  processer	  så	  forholdte	  sig.	  Jeg	  ved	  det	  

støtter	  nogle	  grupper	  i	  Afrika	  så	  det	  kunne	  være	  spændende	  at	  læse	  om	  hvordan	  deres	  

arbejdsgang	  og	  hjælp	  forholdte	  sig.	  Hvis	  der	  kommer	  en	  beskrivelse	  som	  er	  kortfattet	  og	  

spændende	  i	  stedet	  for	  en	  roman	  på	  flere	  sider	  som	  hele	  tiden	  kommer	  frem	  om	  Body	  Shop	  og	  den	  

måde	  de	  arbejder	  og	  hjælper	  på	  som	  gør	  deres	  værdier	  gældende	  så	  ville	  jeg	  helt	  klart	  følge	  med	  i	  

dem	  og	  på	  den	  måde	  med	  sikkerked	  blive	  mere	  knyttet	  til	  brandet.”	  For	  at	  et	  større	  engagement	  

via	  sociale	  medier	  kan	  udvikles,	  må	  indholdet	  være	  knyttet	  til	  værdierne	  og	  skabe	  interesse	  om	  

engagement	  i	  brandet.	  Sofie	  efterspørger	  kort,	  præcis,	  spændende	  og	  informerende	  indhold	  på	  

sociale	  medier,	  for	  at	  have	  lysten	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  brandet.	  	  

Maria	   søger	  også	   efter,	   at	   The	  Body	   Shop	  engagerer	   hende	  mere	   i	   brandet	   gennem	  værdierne.	  

Hendes	  engagement	  lider	  under,	  at	  hun	  ikke	  bliver	  stimuleret	  af	  The	  Body	  Shop	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  

de	  værdier,	  som	  hun	  identificerer	  sig	  med.	  Hun	  mener,	  at	  hendes	  engagement	  kunne	  styrkes	  ved	  

at	  hun	  bliver	  styrket	  mere	  i	  værdierne	  gennem	  sociale	  medier.	  	  Hun	  foreslår,	  at	  brandet	  gennem	  

information	  om	  kampagner	  og	  videoer	  på	  blandt	  andet	  Facebook	  og	  YouTube	  involverer	  hende	  og	  

andre	   kunder	   i	   aktuelle	   kampagner.	   Grundlaget	   for	   dette,	   er	   også	   for	  Maria,	   at	   hun	   ”kan	   dele	  

noget	  på	  Facebook	  til	  mine	  venner	  ville	  jeg	  kunne	  vise	  mere	  om	  hvad	  jeg	  støtter	  hos	  Body	  Shop.	  Og	  

så	  ville	  det	  nok	  også	  være	  at	  der	  kom	  flere	  kommentarer	  fra	  andre	  og	  især	  positive	  kommentarer	  

hvor	   folk	   fortæller	   hvad	   de	   godt	   kan	   li	   ved	   brandet	   eller	   diskuterer	   hvad	  Body	   Shop	   betyder	   for	  

dem.	   Det	   tror	   jeg	   ville	   ha	   en	   positiv	   effekt	   på	   min	   egen	   holdning	   til	   Body	   Shop.”	   Marias	  

engagement	   med	   brandet	   kan	   dermed	   siges	   at	   blive	   påvirket	   af	   andres	   holdning	   til	   brandet.	  

Samtidig	  har	  hun	  et	  ønske	  om	  at	  blive	  mere	  bekræftet	  i	  sin	  tilknytning	  til	  brandet	  ved	  at	  lære	  mere	  

om	  kampagner	  og	  kunne	  dele	  dette	  med	  sin	  omgangskreds	  og	  derigennem	  søge	  bekræftelse.	  	  

Det	  samme	  ønske	  ses	  hos	  Nina,	  hvis	  loyalitet	  ville	  blive	  påvirket	  af	  andre	  personers	  holdninger	  og	  

oplevelser,	  men	  også	  The	  Body	  Shops	  egen	  information:	  ”	  at	  de	  giver	  noget	  mere	  information	  om	  

sig	  selv.	  At	  de	  ikke	  bare	  fortæller	  hvad	  de	  står	  for	  altså	  med	  deres	  værdier	  men	  at	  de	  giver	  nogle	  

historier	   og	   fortæller	  mere	  om	  værdierne.	   For	   nu	   ved	   jeg	   ikke	   så	  meget	  andet	   end	  at	   de	  har	  de	  

værdier	  de	  har.	  Men	  hvis	  jeg	  lærte	  mere	  om	  værdierne	  ville	  jeg	  kende	  brandet	  bedre	  og	  være	  mere	  

klar	  over	  hvorfor	  jeg	  synes	  det	  er	  et	  godt	  brand.”	  	  Katjas	  svar	  kan	  kobles	  til	  her	  idet	  hun	  også	  søger	  
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”flere	  historier	  eller	  noget	  der	  gør	  det	  spændende	  at	  følge	  med	  i	  brandet”.	  Værdien	  af	  relationen	  til	  

brandet	   kan	   dermed	   siges	   at	   blive	   større	   gennem	   en	   større	   engagering	   af	   kunderne	   i	   brandets	  

værdier	  og	  det	  kan	  ud	  fra	  de	  interviewedes	  svar	  være	  ved	  at	  The	  Body	  Shop	  gør	  kunderne	  bedre	  

informerede	  om,	  hvad	  brandets	  værdier	  går	  ud	  på	  og	  gøre	  dette	  via	  sociale	  medier.	  Nina	  har	  dog	  

ikke	   behov	   for	   at	   engagere	   sig	   i	   brandet	   på	   sociale	   medier	   ved	   at	   dele	   oplevelser	   med	   andre	  

brugere.	  Hun	  har	  dog	  et	  ønske	  om	  at	  engagere	  sig	  i	  produktets	  oprindelse	  og	  brug,	  fordi	  hun	  føler	  

behov	  for	  at	  vide,	  hvad	  hun	  bruger	  på	  sin	  hud.	  Hendes	  engagement	  kan	  styrkes	  ved	  at	  hun	  opnår	  

mere	   viden	   om	  produkternes	   brug:	   ”	   Jeg	   synes	   også	   det	   ville	   være	   rart	  med	   en	   video	   fra	   deres	  

makeupartister	  som	  viser	  lidt	  inspiration	  eller	  tips	  og	  info	  til	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  deres	  makeup	  

på	  en	  fed	  måde.”	  samt	  mere	  viden	  bag	  om	  værdierne.	  	  

De	   interviewede	   mener,	   at	   værdiskabelsen	   også	   kan	   påvirkes	   af,	   at	   der	   er	   en	   dialog	   og	  

kommunikation	  mellem	  kunde	  og	  brand.	  Nina	  udtrykker	  for	  eksempel:	  ”	  Det	  ville	  da	  være	  rart	  at	  

vide	   at	   de	   lytter	   til	   en	   når	   man	   har	   spørgsmål	   i	   stedet	   for	   kun	   at	   tænke	   på	   at	   sælge	   deres	  

produkter.	  Det	  ville	  for	  eksempel	  være	  rart	  at	  spørge	  om	  ik	  de	  ku	  lave	  sådan	  en	  makeupvideo	  og	  at	  

der	  så	  faktisk	  kom	  en	  video.	  Bare	  at	  der	  var	  lidt	  mulighed	  for	  at	  fortælle	  dem	  hvad	  de	  kunne	  gøre	  

bedre	  eller	  komme	  med.	  Og	  så	  ville	  det	  også	  være	  rart	  at	  kunne	  læse	  hvad	  andre	  brugere	  skriver	  og	  

spørger	  om	  så	  man	  måske	  kunne	  kommentere	  det	  eller	  like	  det	  for	  at	  vise	  at	  man	  også	  synes	  det	  er	  

en	  god	  eller	  dårlig	  ide.	  Det	  er	  meget	  rart	  at	  vide	  at	  man	  har	  indflydelse.”	  Det	  viser	  et	  ønske	  om	  en	  

relation,	   hvor	   der	   er	   gensidig	   udveksling	   og	   hvor	   der	   er	   mulighed	   for	   Nina	   som	   kunde	   at	  

kommunikere	  med	  brandet.	  

Maria	  har	  også	  et	  ønske	  om	  at	  have	  mulighed	   for	  at	  udtrykke	  sin	  holdning	  og	   følge	  med	   i	  hvad	  

andre	  kunder	   spørger	  om	  eller	  har	   forslag	   til.	   For	  hende	  giver	  det	   værdi,	   idet	  hun	   føler	  at	  ”	   jeg	  

betyder	  noget	  og	  at	  min	  mening	  tæller.	  Man	  plejer	  jo	  at	  sige	  at	  kunden	  altid	  har	  ret	  og	  at	  kunden	  

er	  den	  vigtigste	  så	  derfor	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  Body	  Shop	  lytter	  til	  hvad	  jeg	  som	  kunde	  har	  at	  sige.	  

Og	   ja	  så	  kan	  det	   jo	  også	  være	  at	  de	  får	  nogle	  rigtig	  gode	   input	  fra	  kunderne.”	  Dialog	  er	  dermed	  

medvirkende	  til	  at	  skabe	  værdi	  for	  hendes	  relation	  til	  brandet.	  	  
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5.2.3	  Identifikation	  
De	  interviewede	  blev	  adspurgt	  om,	  de	  identificerede	  sig	  med	  The	  Body	  Shops	  værdier,	  og	  hvorvidt	  

de	  engagerede	  sig	  i	  brandet.	  Her	  ønskede	  jeg	  at	  afdække,	  hvor	  meget	  værdierne	  betød	  for	  deres	  

tilknytning	  eller	  om	  det	  ingen	  betydning	  havde	  og	  hvordan	  engagementet	  kunne	  påvirkes.	  	  

Maria	  er	  meget	  positiv	  overfor	  The	  Body	  Shops	  værdier	  og	   identificerer	  dem	  som	  årsagen	  til,	  at	  

hun	  valgte	  at	  handle	  hos	  The	  Body	  Shop	  første	  gang.	  Hun	  anerkender,	  at	  andre	  brands	  kopierer	  

værdierne	  og	  at	  der	  bliver	  sat	  stor	   fokus	  på	  det,	  men	  hun	  er	   tiltrukket	  af,	  at	  The	  Body	  Shop	  var	  

frontløberen.	  Brandet	  betyder	  også	  meget	  for	  hende,	  fordi	  værdierne	  har	  en	  personlig	  betydning	  

for	  hende:	  ”Jeg	  går	  ind	  for	  at	  passe	  på	  miljøet	  og	  for	  at	  hjælpe	  andre	  mennesker	  og	  det	  føler	  jeg	  at	  

jeg	  gør	  ved	  at	  købe	  Body	  Shops	  produkter	  i	  stedet	  for	  at	  vælge	  et	  billigere	  mærke.	  Jeg	  foretrækker	  

at	  vide	  at	  man	  er	  med	  til	  at	  gøre	  en	  forskel.	  Så	  Body	  Shop	  er	  vigtig	  for	  mig	  fordi	  jeg	  kan	  gøre	  noget	  

ekstra	  når	  jeg	  for	  eksempel	  går	  ind	  og	  køber	  en	  ansigtscreme	  eller	  håndcreme.	  Det	  er	  meget	  rart	  at	  

vide	  at	  man	  støtter	  en	  god	  sag.”	  Hendes	  identifikation	  og	  tilknytning	  med	  brandet	  kan	  derfor	  siges	  

at	   være	   baseret	   på	   værdierne,	   som	   de	   deler.	   Katja	   er	   også	   enig	   i,	   at	   mange	   brands	   udtrykker	  

værdier,	  som	  lægger	  sig	  op	  ad	  The	  Body	  Shops	  værdier	  og	  derfor	  bliver	  hun	  udsat	  for	  den	  type	  af	  

information	   fra	   forskellige	   steder.	   Det	   har	   derfor	   også	   en	   indflydelse	   på	   hendes	   tanker	   og	  

holdninger:	  ”Med	  Body	  Shops	  værdier	  synes	  jeg	  det	  er	  noget	  man	  kan	  være	  enig	  i	  og	  få	  noget	  godt	  

ud	  af”.	  Dog	   siger	  hun	  også	  at	  ”jeg	  er	   enig	   i	   værdierne	   selvom	  de	   ikke	   fylder	   så	  meget	   i	  mit	   liv”.	  

Værdiernes	   indflydelse	  på	  Katjas	  præference	  kommer	  oftest	   i	  købssituationen,	  når	  ekspedienten	  

gør	  opmærksom	  på	  dem.	  	  

Nina	  kan	  også	  identificere	  sig	  med	  værdierne:	  ”	  Jo	  det	  kan	  jeg	  godt	  jeg	  ved	  godt	  nok	  ikke	  så	  meget	  

om	  værdierne	  men	  jeg	  går	  også	  op	  i	  at	  man	  ikke	  tester	  makeupprodukter	  på	  dyr.	  Og	  så	  synes	  jeg	  

også	  at	  fair	  trade	  er	  en	  god	  måde	  at	  hjælpe	  andre	  mennesker	  på.	  De	  har	  også	  noget	  med	  miljøet	  

hvor	  de	  hjælper	  miljøet	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  er	  en	  god	  ting.	  Jeg	  er	  ikke	  selv	  en	  stor	  miljønørd	  men	  

jeg	  går	  op	  i	  at	  passe	  på	  miljøet	  og	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  rart	  at	  de	  også	  gør	  det.”	  	  Hun	  udtrykker	  dog	  

tidligere	  i	  interviewet	  en	  usikkerhed	  i,	  om	  hun	  føler	  en	  følelsesmæssig	  forbindelse	  til	  brandet,	  idet	  

hun	  er	  glad	  for	  værdierne,	  men	  at	  hun	  kun	  anser	  dem,	  som	  en	  ekstra	  ting	  og	  i	  stedet	  tænker	  mere	  

på,	  hvad	  hun	  får	  ud	  af	  de	  produkter,	  hun	  køber.	  	  
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Julie	  føler	  en	  personlig	  tilknytning	  til	  brandet	  på	  baggrund	  af	  værdierne,	  som	  styrkes	  når	  hun	  læser	  

om	   The	   Body	   Shops	   kampagner	   fordi	   ”det	   er	   jo	   det	   ekstra	  man	   får	   fra	   dem.	   Der	   er	   ikke	   andre	  

brands	  som	  har	  så	  mange	  kampagner	  som	  man	  kan	  støtte.”	  Men	  samtidig	  er	  den	  følelsesmæssige	  

tilknytning	   også	   let	   at	   påvirke	   idet	   hun	   fortsætter	   med	   at	   sige,	   at	   hun	   ”føler	   bare	   at	   den	   der	  

goodwill	  man	  får	  opbygget	  når	  man	  støtter	  deres	  projekter	  forsvinder	  lidt	  fordi	  man	  ikke	  rigtig	  får	  

at	   vide	   hvordan	   det	   er	   gået	   med	   projekterne	   altså	   med	   hvor	   mange	   det	   har	   hjulpet	   eller	   hvor	  

mange	  penge	  der	  er	  samlet	  ind.	  Det	  ville	  gøre	  det	  endnu	  stærkere	  at	  kunne	  følge	  med	  i	  kampagnen	  

på	  flere	  måder	  end	  bare	  kort	  at	  læse	  om	  hvad	  målet	  er.”	  Hun	  identificerer	  sig	  med	  værdierne,	  men	  

føler	  sig	  ikke	  engageret	  i	  brandet.	  Hertil	  mangler	  hun	  mere	  historie	  om	  brandet	  og	  værdierne,	  dog	  

siger	  hun	  også,	  at	  hun	  ikke	  opsøger	  informationen.	  	  

5.2.4	  Tillid	  
I	  forhold	  til	  at	  have	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet	  var	  der	  enighed	  blandt	  alle	  de	  adspurgte.	  De	  

følte	  alle	  en	  tillid	  til	  brandet	  som	  var	  baseret	  på	  gode	  resultater	  og	  fordi	  produkterne	  lever	  op	  til	  

forventningerne.	  	  

Maria	   begrunder	   sin	   tillid	   til	   brandet	   med,	   at	   hun	   aldrig	   har	   ”oplevet	   noget	   negativt”	   og	  

”personalet	  i	  butikken	  har	  altid	  været	  søde	  og	  jeg	  har	  aldrig	  læst	  noget	  dårligt	  i	  medierne	  om	  dem	  

så	   der	   er	   ingen	   grund	   til	   at	   tvivle	   at	   de	   er	   troværdige”.	   Hendes	   tillid	   kan	   derfor	   siges,	   at	   være	  

påvirket	   af	  manglen	   på	   dårlige	   oplevelser	   og	   omtale.	   Derudover	   kommer	   hendes	   tillid	   af	   ”hvor	  

meget	   information	   jeg	   får.	   Jo	   mere	   information	   jo	   bedre.	   Og	   jeg	   synes	   også	   det	   er	   vigtigt	   at	  

informationen	   er	   klar	   og	   tilgængelig	   så	   man	   ikke	   føler	   at	   noget	   holdes	   tilbage.	   Min	   mistillid	  

kommer	  af	  hvis	  der	  er	  dårlig	  information	  eller	  man	  forsøger	  at	  skjule	  dårlige	  ting.”	  For	  at	  tillid	  kan	  

eksistere,	  er	  det	  derfor	  vigtigt	  for	  hende	  at	  brandet	  er	  ærligt	  og	  deler	  al	  information,	  både	  positiv	  

og	  negativ.	  

Der	  kan	  trækkes	  en	  lighed	  til	  Julies	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet,	  som	  udover	  at	  være	  påvirket	  af	  

produkternes	  gode	  kvalitet	  og	  kommer	  af	  information	  og	  gennemsigtighed:	  ”	  Det	  er	  ekspedienten	  

og	  den	  generelle	  profil.	  Hvis	  de	  for	  eksempel	  har	  haft	  skandaler	  med	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  så	  er	  

det	  klart	  at	  tilliden	  falder	  men…	  det	  mener	  jeg	  ik	  at	  Body	  Shop	  har	  haft.	  At	  jeg	  kan	  læse	  eller	  se	  

resultater	  på	  tidligere	  arrangementer	  som	  er	  blevet	  stablet	  på	  benene	  gir	  også	  tillid.	  Jeg	  synes	  det	  

er	  vigtigt	  at	  man	  som	  forbruger	  kan	  se	  hvad	  der	  er	  sket	  med	  de	  penge	  man	  støtter	  med	  eller	  i	  hvert	  
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fald	  læse	  om	  fremskridt…	  igen	  det	  skaber	  gennemsigtighed	  og	  troværdighed	  så	  man	  har	  lyst	  til	  at	  

støtte	  projekter	  igen.”	  	  Da	  hun	  bliver	  spurgt,	  hvordan	  hun	  mener,	  at	  The	  Body	  Shop	  kan	  øge	  

tilliden	  via	  sociale	  medier	  foreslår	  hun	  ”masser	  af	  info	  omkring	  deres	  brand	  og	  hvad	  det	  er	  de	  står	  

for.	  Jeg	  ved	  det	  ved	  info	  fra	  butikken	  men	  ikke	  rigtig	  fra	  de	  sociale	  medier.	  Vise	  klips	  hvordan	  

produkterne	  bliver	  lavet	  og	  specielt	  når	  der	  er	  et	  nyt	  produkt.	  Vise	  hvor	  i	  verden	  det	  kommer	  fra	  og	  

hvilke	  mennesker	  der	  fremstiller	  det.	  Det	  ville	  være	  rat	  at	  se	  at	  det	  er	  rigtigt	  det	  man	  får	  at	  vide	  i	  

butikken.	  I	  det	  hele	  taget	  bare	  information,	  information	  og	  information.	  Måske	  noget	  ala	  "vidste	  

du	  at	  Body	  Shop...".	  Sådan	  at	  det	  bliver	  mere	  klart	  hvad	  de	  gør.”	  De	  sociale	  medier	  kan	  dermed	  

bruges	  til	  klart	  at	  afdække	  The	  Body	  Shops	  værdier,	  kampagner	  og	  resultater	  og	  derigennem	  

styrke	  tilliden.	  

Informationernes	  indflydelse	  på	  tilliden	  viser	  sig	  også	  hos	  Katja,	  der	  har	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop	  

brandet,	  fordi	  hun	  ”har	  læst	  om	  brandet	  og	  har	  noget	  kendskab	  til	  det.	  Jeg	  er	  generelt	  skeptisk	  

over	  for	  alle	  mærker	  men	  jeg	  er	  forholdsvis	  tillidsfuld	  overfor	  Body	  Shop	  fordi	  det	  har	  givet	  gode	  

resultater.”	  Hendes	  kendskab	  kommer	  af,	  den	  information	  hun	  har	  læst	  på	  brandets	  hjemmeside	  

omkring	  værdierne	  og	  produkternes	  ingredienser.	  Men	  til	  trods	  for	  at	  hendes	  kendskab	  og	  tillid	  til	  

brandet	  siger	  hun	  også	  at	  hun	  til	  tider	  er	  ”i	  tvivl	  om	  hvad	  brandet	  egentlig	  går	  ud	  på.	  Synes	  ikke	  at	  

de	  har	  en	  så	  tydelig	  profil.”	  Det	  understreger	  igen	  vigtigheden	  af	  information	  til	  at	  underbygge	  

tilliden,	  som	  er	  opstået	  på	  baggrund	  af	  de	  positive	  erfaringer	  med	  produkter	  fra	  brandet.	  

5.2.5	  Indflydelse	  
De	  interviewede	  personers	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet	  fører	  mig	  videre	  til,	  hvordan	  deres	  tillid	  

og	  tilknytning	  til	  brandet	  bliver	  påvirket	  af	  information	  fra	  andre	  personer	  og	  især	  informationen	  

på	  de	  sociale	  medier.	  	  

Information	  fra	  omgangskredsen	  påvirker	  Julie	  og	  det	  gælder	  både	  positiv	  og	  negativ	  information:	  

”	  Jeg	  tillægger	  nok	  min	  omgangskreds	  information	  meget	  værdi	  da	  det	  er	  dem	  jeg	  har	  størst	  tillid	  

til.	  Jeg	  regner	  med,	  at	  der	  er	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  jeg	  får	  sandheden	  omkring	  hvad	  produktet	  

har	  givet	  dem,	  om	  det	  er	  pengene	  værd	  eller	  om	  man	  kan	  nøjes	  med	  noget	  der	  er	  billigere.	  Jeg	  

bliver	  nok	  mere	  positivt	  påvirket	  af	  den	  information	  jeg	  får	  fra	  medierne,	  da	  produktet	  oftest	  kun	  

bliver	  omtalt	  positivt	  der	  kommer	  typisk	  intet	  negativt	  i	  hvert	  fald.	  Men	  jeg	  hører	  meget	  på	  min	  

omgangskreds	  historier	  og	  danner	  mig	  på	  den	  måde	  et	  indtryk	  af	  produktet	  hvilket	  så	  efter	  om	  
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produktet	  bliver	  omtalt	  positivt	  eller	  negativt	  så	  bliver	  valgt	  til	  eller	  fra.”	  	  Hun	  uddyber	  

efterfølgende,	  hvordan	  veninders	  historier	  påvirker	  hendes	  holdning,	  fordi	  hun	  har	  større	  tillid	  til	  

deres	  erfaringer	  end	  til	  den	  måde	  reklamer	  får	  produktet	  til	  at	  fremstå.	  	  

Nina	  udviser	  også	  tillid	  til	  sine	  veninder	  og	  siger	  at	  hun	  ofte	  bruger	  ”mine	  veninder	  og	  folk	  jeg	  har	  

tillid	  til.	  Ellers	  bruger	  folk	  der	  har	  kendskab	  til	  det	  som	  ekspedienterne	  eller	  professionelle.”	  Dette	  

er	  dog	  som	  en	  kontrast	   til	  den	   tillid	  hun	  har	   til	   informationen	   fra	   sociale	  medier:	  ”når	   jeg	   læser	  

noget	  på	  nettet	  omkring	  et	  produkt	  som	  andre	  fortæller	  om	  at	  de	  har	  brugt	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  

på	  at	  tage	  det	  til	  mig	  og	  overveje	  om	  jeg	  skal	  købe	  det	  eller	  ej.	  Hvis	  jeg	  læser	  noget	  negativt	  og	  det	  

ikke	  bare	  er	  en	  person	  der	  fortæller	  det	  men	  flere	  så	  føler	  jeg	  mig	  ret	  sikker	  på	  at	  det	  produkt	  er	  

dårligt	  og	  så	  køber	  jeg	  det	  nok	  ikke.	  Men	  hvis	  jeg	  læser	  nogle	  gode	  resultater	  om	  et	  produkt	  så	  vil	  

jeg	   være	   tilbøjelig	   til	   at	   gå	   ud	   og	   prøve	   det	   selv.	   Men	   jeg	   vil	   nok	   også	   få	   det	   bekræftet	   af	  

ekspedienterne	  i	  butikken	  da	  de	  jo	  ved	  mest	  om	  produktet	  og	  ved	  hvad	  der	  passer	  bedst	  til	  mig.	  Så	  

de	   kan	   nok	   bedre	   anbefale	   noget	   end	   andre	   folk	   da	  man	   jo	   har	   forskellig	   hudtype.”	   Hun	   bliver	  

påvirket	  af	  information	  fra	  andre	  personer,	  der	  deler	  deres	  holdninger	  og	  erfaringer	  med	  The	  Body	  

Shop	  produkter,	  men	  hun	  påpeger	  også,	  at	  hun	  søger	  en	  bekræftelse	  fra	  ekspedienter	  der	  mere	  

individuelt	   kan	   vurdere	   produktets	   egenskaber	   i	   forhold	   til	   hendes	   behov.	   Dette	   er	   dog	   i	  

forbindelse	  med	  produkter.	  Med	  hensyn	  til	  hvilken	  indflydelse	  information	  fra	  andre	  på	  de	  sociale	  

medier	  har	  på	  hendes	  holdning	  til	  brandet	  svarer	  hun,	  at	  hun	  har	  mest	  tillid	  til	  informationen	  fra	  

The	  Body	  Shop	  selv,	  fordi	  ”De	  er	  et	  stort	  brand	  så	  de	  kan	  ikke	  lyve	  om	  det	  de	  siger	  på	  nettet.	  Men	  

på	  den	  anden	  side	  skriver	  de	  jo	  kun	  positive	  ting	  om	  sig	  selv	  de	  vil	  jo	  ikke	  skrive	  noget	  negativt	  så	  

jeg	  kan	  da	  godt	  finde	  på	  at	  læse	  noget	  der	  er	  kritisk	  overfor	  brandet	  for	  at	  høre	  en	  anden	  side	  af	  

historien.	  Der	  er	  nogle	  gange	  hvor	  man	  hører	  om	  en	  historie	  fra	  en	  man	  kender	  som	  har	  haft	  en	  

dårlig	  oplevelse	  og	  så	  kan	  man	  godt	  blive	  påvirket	  af	  det	  og	  læse	  om	  det	  hvis	  det	  for	  eksempel	  står	  

på	  Facebook	  eller	   sådan	  noget.”	  Venner	  og	  andre	   i	   det	   sociale	  netværk	  på	  har	  dermed	  også	  en	  

indflydelse	  på	  brandet	  via	  sociale	  medier.	  

Der	  ses	  en	  lignende	  holdning	  hos	  Sofie,	  som	  søger	  inspiration	  og	  bliver	  inspireret	  af	  venner	  og	  

bekendte	  på	  sociale	  medier.	  Hun	  bliver	  påvirket	  af	  anbefalinger	  fra	  venner,	  men	  bliver	  også	  

påvirket	  af	  diskussioner	  på	  sociale	  medier:	  ”jeg	  kan	  godt	  lide	  hvis	  der	  er	  en	  diskussion	  om	  et	  

produkt	  og	  gå	  ind	  og	  læse	  det.	  Så	  har	  det	  selvfølgelig	  indflydelse	  for	  jeg	  synes	  at	  andre	  folks	  
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holdninger	  vejer	  tungt.	  Jeg	  synes	  det	  der	  er	  bedst	  er	  en	  kommentar	  fra	  en	  person	  og	  det	  kan	  godt	  

være	  flere	  for	  hvis	  der	  for	  eksempel	  bare	  er	  stjerner	  ved	  man	  ikke	  hvorfor	  den	  er	  god.	  Hvis	  der	  for	  

eksempel	  er	  kommet	  en	  god	  anmeldelse	  om	  et	  produkt	  vil	  man	  godt	  vide	  hvorfor.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  

at	  der	  er	  flere	  end	  en	  der	  skriver	  det.”.	  Denne	  indflydelse	  bliver	  uddybet	  med,	  at	  en	  enkel	  person	  

ikke	  har	  samme	  indflydelse,	  som	  en	  debat,	  som	  hun	  tillægger	  større	  betydning.	  Derudover	  føler	  

hun	  også,	  at	  ”hvis	  det	  er	  en	  person	  jeg	  har	  tiltro	  til	  en	  kendt	  eller	  en	  veninde	  og	  den	  person	  skriver	  

at	  hun	  ik	  ka	  li	  brandet	  så	  har	  jeg	  stor	  tiltro	  til	  det	  selvom	  det	  kun	  er	  en	  enkelt	  person.	  Men	  hvis	  det	  

er	  en	  person	  jeg	  ik	  kender	  så	  har	  jeg	  ik	  tiltro	  til	  det	  medmindre	  der	  efterfølgende	  er	  en	  million	  der	  

”liker”.	  Det	  understreger,	  hvordan	  andres	  holdning	  først	  får	  en	  betydning	  i	  kraft	  af,	  at	  der	  er	  tillid	  

til	  kilden	  og	  denne	  tillid	  kommer	  af	  nærhed	  enten	  i	  form	  af	  en	  direkte	  relation	  som	  en	  veninde	  

eller	  Facebook	  ven	  eller	  hvis	  en	  fremmed	  persons	  holdning	  understøttes	  af	  mange	  personer.	  

Generelt	  kan	  det	  ses,	  at	  de	  interviewede	  personer	  bliver	  påvirket	  af	  andres	  holdninger	  og	  

erfaringer	  med	  produkter	  og	  The	  Body	  Shop	  brandet,	  og	  det	  gælder	  både	  positiv	  og	  negativ	  

information.	  Den	  positive	  påvirkning	  ses	  som	  en	  bekræftelse	  på	  brandets	  værdi	  eller	  som	  

incitament	  til	  at	  prøve	  produktet,	  mens	  den	  negative	  information	  påvirker	  tillid	  til	  brandet	  eller	  

bruges	  til	  at	  undgå	  fejlkøb.	  

Med	  henblik	  på	  informationen	  på	  de	  sociale	  medier,	  blev	  kunderne	  i	  interviewet	  også	  spurgt	  om,	  

de	  bliver	  påvirket	  af	  information,	  hvor	  The	  Body	  Shop	  er	  kilden.	  Katja	  synes,	  at	  ”den	  slags	  

information	  fra	  brands	  er	  tomme	  markedsføringstaler.	  Så	  jeg	  tillægger	  mere	  værdi	  til	  hvad	  andre	  

skriver	  end	  hvad	  virksomheden	  selv	  skriver	  inde	  på	  deres	  hjemmeside	  eller	  andre	  steder.”	  Samme	  

holdning	  ses	  hos	  Julie	  som	  ikke	  har	  tillid	  til	  den	  information	  fordi	  ”det	  er	  for	  meget	  reklameagtigt.	  

Det	  er	  for	  subjektivt	  og	  alt	  for	  salgsorienteret.	  Det	  tvinges	  ned	  i	  hovedet	  på	  mig	  føler	  jeg	  og	  er	  for	  

meget	  reklame	  og	  det	  kan	  jeg	  ik	  li.	  Det	  virker	  for	  pressende	  og	  for	  desperat.”	  Den	  information	  om	  

brandet,	  som	  kommer	  fra	  The	  Body	  Shop	  kan	  derfor	  ses	  som	  mindre	  indflydelsesrig,	  fordi	  den	  

mødes	  med	  skepsis,	  idet	  de	  interviewede	  føler,	  den	  har	  til	  hensigt	  at	  sælge.	  Gennemsigtighed	  og	  

dokumentation	  ses	  dog	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  The	  Body	  Shop	  kan	  skabe	  tillid	  til	  sit	  brand	  og	  deres	  

information,	  som	  Sofie	  også	  siger:	  ”så	  kunne	  de	  beskrive	  deres	  arbejdsgang	  og	  den	  måde	  de	  

hjælper	  på.	  Man	  kan	  jo	  sagtens	  sige	  at	  de	  ikke	  tester	  på	  dyr	  eller	  at	  noget	  af	  overskuddet	  går	  til	  her	  
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og	  der	  men	  noget	  dokumentation	  i	  form	  af	  fortællinger	  og	  beskrivelser	  af	  hvad	  de	  til	  dagligt	  laver.”	  

Det	  bekræftes	  også	  af,	  de	  svar	  der	  kom,	  da	  kunderne	  blev	  spurgt	  omkring	  deres	  tillid	  til	  brandet.	  	  

5.3	  Sammendrag	  
	  

De	  interviewede	  kunders	  relation	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet	  er	  først	  og	  fremmest	  påvirket	  af	  

produkternes	  kvalitet	  og	  ydeevne.	  Det	  er	  produktet	  der	  har	  størst	  betydning	  for	  relationen.	  

Brandet	  har	  dog	  også	  en	  betydning	  og	  deres	  relation	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet	  er	  også	  påvirket	  af	  

brandets	  værdier.	  Det	  følelsesmæssige	  engagement	  i	  brandet	  fremstår	  svagt	  hos	  de	  interviewede	  

og	  årsagen	  fremsættes	  som	  manglende	  viden	  om	  de	  dele	  af	  brandet,	  de	  kan	  knytte	  sig	  til.	  

Kunderne	  efterspørger	  information,	  som	  kan	  give	  dem	  bekræftelse	  og	  klarhed	  over,	  hvorfor	  de	  

skal	  fortsætte	  deres	  engagement	  med	  brandet.	  Gennem	  de	  sociale	  medier	  efterspørger	  de	  

information,	  som	  er	  visuel,	  lærerig	  og	  spændende.	  De	  udtrykker	  også	  et	  behov	  for	  at	  

informationen	  ikke	  skal	  opsøges	  af	  dem,	  men	  i	  stedet	  skal	  komme	  til	  dem.	  Generelt	  vil	  de	  

interviewede	  engageres	  gennem	  inspiration.	  	  	  	  

I	  forhold	  til	  at	  identificere	  sig	  med	  brandet	  bliver	  identifikationen	  beskrevet	  ud	  fra	  brandet	  

værdier.	  Det	  viser,	  at	  kunderne	  engagerer	  sig	  i	  brandet	  både	  ud	  fra	  produktet	  men	  også	  brandet.	  	  	  

Dog	  skyldes	  en	  årsag	  til	  at	  relationen	  oftest	  bliver	  defineret	  ud	  fra	  produkterne,	  at	  kunderne	  

mangler	  en	  bedre	  viden	  om	  værdierne	  for	  at	  kunne	  relatere	  til	  dem	  og	  dermed	  brandet.	  På	  grund	  

af	  The	  Body	  Shop	  brandets	  positionering	  som	  et	  brand	  med	  stærke	  miljømæssige	  og	  etiske	  

værdier,	  har	  de	  interviewede	  et	  ønske	  om	  at	  blive	  bedre	  bekendt	  med	  brandets	  værdier	  og	  

kampagner.	  De	  efterspørger	  historier	  og	  resultater,	  som	  kan	  give	  en	  klar	  fremstilling	  af	  værdiernes	  

betydning	  for	  brandets	  værdi	  i	  deres	  øjne.	  

Tilliden	  er	  derfor	  også	  som	  oftest	  baseret	  på	  produkternes	  ydeevne	  i	  forhold	  til	  forventninger.	  Den	  

kommer	  dog	  også	  af	  brandets	  gennemsigtighed	  og	  information	  om	  sine	  praksisser	  og	  kampagner.	  

For	  at	  have	  tillid	  til	  The	  Body	  Shops	  egen	  information	  er	  det	  nødvendigt	  at	  den	  fremstår	  objektiv	  

og	  uden	  salgstaler,	  da	  de	  interviewede	  er	  skeptiske	  overfor	  brandets	  egen	  information	  på	  grund	  af	  

dens	  skjulte	  agenda.	  

De	  interviewede	  kunder	  bliver	  påvirket	  af	  deres	  netværk	  og	  samtidig	  også	  af	  de	  sociale	  medier.	  

Andre	  kunders	  holdninger	  og	  oplevelser,	  som	  fremstår	  på	  sociale	  medier,	  har	  indflydelse	  på	  deres	  
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egne	  præferencer	  og	  holdninger.	  Troværdigheden	  af	  indholdet	  er	  dog	  oftest	  afgjort	  af	  antallet	  af	  

andre	  brugere,	  som	  viser	  enighed	  i	  forhold	  til	  indholdet.	  

Frem	  for	  alt	  ønsker	  de	  interviewede	  at	  få	  mere	  ud	  af	  produkterne,	  som	  de	  køber	  hos	  The	  Body	  

Shop.	  Den	  merværdi	  de	  efterspørger,	  kan	  ifølge	  dem	  komme	  gennem	  råd,	  vejledning	  og	  

inspiration,	  som	  kan	  komme	  fra	  brandet	  eller	  fra	  sekundære	  kilder	  som	  andre	  brugere.	  Ved	  at	  få	  

mere	  ud	  af	  produktet	  giver	  det	  ifølge	  de	  interviewede	  en	  større	  intention	  om	  at	  fortsætte	  

relationen	  med	  The	  Body	  Shop.	  De	  ønsker	  dertil	  også	  mere	  viden	  om	  fremstilling	  af	  produkterne,	  

fordi	  det	  skaber	  tillid	  og	  gennemsigtighed	  i	  forhold	  til,	  hvad	  The	  Body	  Shop	  anvender	  til	  

fremstilling	  og	  hvordan	  deres	  værdier	  har	  betydning	  for	  produkterne.	  	  
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6.	  Analyse	  og	  Diskussion	  
	  

Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  analysere,	  de	  svar	  som	  empirien	  har	  fremsat	  og	  hvordan	  den	  underbygges	  af	  

empirien.	  Analysen	  skal	  agere	  som	  en	  hjælp	  til	  at	  besvare	  afhandlingens	  problemformulering.	  

Analysens	  konklusioner	  vil	  derefter	  blive	  diskuteret	  i	  det	  efterfølgende	  afsnit.	  	  

6.1	  Analyse	  
	  

The	  Body	  Shop	  kan	  styrke	  præferencen	  for	  brandet	  og	  dermed	  loyalitet	  ved	  at	  fokusere	  på	  det	  

følelsesmæssige	  engagement	  hos	  sine	  kunder.	  Kunderne	  identificerer	  sig	  med	  brandet	  gennem	  

værdierne	  og	  de	  spiller	  derfor	  en	  central	  rolle	  for	  at	  kunne	  skabe	  en	  følelsesmæssig	  tilknytning	  til	  

brandet	  hos	  kunden.	  Gennem	  dialog	  på	  sociale	  medier,	  har	  The	  Body	  Shop	  mulighed	  for	  at	  lære,	  

hvordan	  kunderne	  identificerer	  sig	  med	  brandets	  værdier	  og	  hvordan	  værdierne	  har	  betydning	  i	  

forhold	  til	  kunderne.	  Dialog	  kan	  hjælpe	  brandet	  med	  at	  få	  indblik	  i	  de	  forskellige	  tolkninger	  af	  

brandets	  værdier,	  og	  hvad	  kunderne	  ønsker	  at	  lære	  mere	  om.	  Ved	  at	  basere	  indholdet	  på	  

kundernes	  ønsker	  og	  behov	  vil	  indholdet	  være	  mere	  målrettet	  og	  fremme	  engagering	  i	  brandet	  i	  

stedet	  for	  at	  være	  baseret	  på,	  hvad	  The	  Body	  Shop	  finder	  er	  interessant	  i	  henhold	  til	  brandet.	  Det	  

er	  her,	  at	  The	  Body	  Shop	  må	  være	  bevidst	  omkring	  den	  relation,	  det	  indgår	  i	  med	  sine	  kunder	  ud	  

fra	  forestillingen	  om,	  at	  brandet	  skabes	  af	  kunderne.	  Det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	  inddrage	  

kunderne	  i	  beslutningen	  om,	  hvilket	  indhold,	  der	  skal	  optræde	  på	  de	  sociale	  medier,	  som	  giver	  

relevans	  i	  forhold	  til	  værdiskabelsesprocessen.	  Dialogen	  optræder	  også,	  som	  en	  effektiv	  

fremgangsmåde	  til	  at	  styrke	  kundens	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop.	  Tilliden	  blev	  ud	  fra	  teorien	  vurderet	  

til	  at	  være	  baseret	  på	  brandets	  autencitet	  i	  forhold	  til	  at	  handle	  på	  baggrund	  af	  løfter.	  Ved	  at	  indgå	  

i	  dialog	  med	  kunderne,	  kan	  The	  Body	  Shop	  på	  baggrund	  af	  de	  identificerede	  interesseområder,	  

give	  kunderne	  svar	  på	  deres	  spørgsmål	  og	  fremstå	  ansvarlig	  ved	  at	  lytte	  og	  efterkomme	  deres	  

ønsker.	  Dialog	  ses	  dog	  kun	  som	  effektiv,	  hvis	  der	  foreligger	  en	  intention	  hos	  kunder	  for	  at	  deltage	  i	  

samtalen	  med	  The	  Body	  Shop.	  I	  interviewsene	  var	  der	  forskellige	  holdninger	  blandt	  kunderne	  i	  

forhold	  til	  at	  deltage	  i	  en	  dialog.	  For	  nogle	  af	  kunderne	  ville	  dialog	  give	  en	  værdi	  i	  og	  med	  at	  de	  

kunne	  udtrykke	  behov	  til	  The	  Body	  Shop.	  For	  at	  opnå	  denne	  værdi	  er	  det	  nødvendigt	  at	  The	  Body	  

Shop	  inddrager	  sine	  kunder	  således	  at	  forslag	  og	  ideer	  bliver	  ført	  ud.	  Det	  er	  forudsætningen	  for	  

kundernes	  deltagelse	  i	  dialogen.	  Der	  sås	  også	  en	  manglende	  interesse	  for	  at	  deltage,	  fordi	  behovet	  
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for	  at	  engagere	  sig	  mere	  i	  brandet	  ikke	  eksisterede.	  På	  trods	  at	  dette	  var	  der	  stadig	  ønske	  og	  

interesse	  for	  at	  lære	  mere	  om	  brandet.	  

Der	  bliver	  lagt	  stor	  vægt	  på	  eWOM	  på	  sociale	  medier,	  fordi	  denne	  type	  kommunikation	  har	  stor	  

indflydelse	  på	  kunders	  holdninger,	  opfattelser	  og	  præferencer.	  Som	  jeg	  kunne	  se	  ud	  fra	  teorien	  og	  

empirien	  er	  kunderne	  påvirket	  af	  eWOM	  og	  den	  har	  indflydelse	  på	  deres	  præferencer	  og	  tillid.	  

Kunderne	  finder	  inspiration,	  bekræftelse	  og	  opnår	  værdi	  via	  eWOM	  og	  ved	  at	  dele	  informationer	  

med	  hinanden.	  Den	  interaktion	  og	  udveksling	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  forhold	  til	  den	  

holdningsmæssige	  loyalitet	  og	  må	  af	  den	  årsag	  ikke	  overses	  af	  The	  Body	  Shop.	  Et	  mål	  på	  sociale	  

medier	  bliver	  derfor	  at	  tilføre	  sine	  kunder	  energi	  i	  henhold	  til	  Li	  &	  Bernoffs	  mål.	  Ved	  at	  stimulere	  

sine	  kunder	  til	  at	  udtrykke	  deres	  holdninger	  og	  dele	  ud	  af	  oplevelser,	  kan	  The	  Body	  Shop	  få	  

kunderne	  til	  at	  påvirke	  hinanden.	  I	  interviewsene	  så	  jeg,	  hvordan	  kunderne	  også	  bliver	  påvirket	  af	  

deres	  netværk	  på	  sociale	  medier	  samt	  andre	  mennesker.	  Deres	  holdningsmæssige	  loyalitet	  i	  form	  

af	  holdninger	  og	  præferencer	  bliver	  derfor	  ikke	  kun	  dannet	  ud	  fra	  egne	  erfaringer	  men	  i	  høj	  grad	  

af	  også	  af	  netværkets	  og	  omverdens	  erfaringer.	  Denne	  indflydelse	  kommer	  af	  både	  positive	  og	  

negative	  holdninger.	  Det	  kan	  derfor	  ses,	  som	  en	  magtfuldt	  værktøj	  for	  The	  Body	  Shop	  at	  inkludere	  

eWOM	  kommunikationen	  på	  deres	  sociale	  medier,	  for	  at	  udnytte	  den	  positive	  effekt	  eWOM	  

bærer	  med	  sig.	  Argumentet	  for	  også	  at	  give	  plads	  til	  negativ	  eWOM	  kan	  ses	  i,	  at	  der	  hos	  de	  

interviewede	  også	  var	  et	  behov	  for	  gennemsigtighed	  og	  dermed	  at	  blive	  informeret	  om	  både	  

positive	  og	  negative	  historier	  for	  at	  kunne	  danne	  sig	  et	  reelt	  billede	  og	  især	  for	  at	  opfatte	  

information	  der	  udspringer	  i	  forbindelse	  med	  brandet	  for	  reelt.	  Hvis	  The	  Body	  Shop	  vælger,	  at	  give	  

plads	  til	  negativ	  eWOM	  på	  deres	  egne	  sociale	  medier,	  vil	  kunderne	  have	  tillid	  til	  integriteten	  hos	  

brandet,	  fordi	  den	  ikke	  forsøger	  at	  skjule	  noget	  for	  kunden.	  Tilliden	  kommer	  af,	  at	  den	  anden	  part	  i	  

relationen	  er	  pålidelig	  og	  det	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  kundernes	  ønske,	  om	  information	  fra	  The	  

Body	  Shop,	  som	  sikrer	  gennemsigtighed	  og	  åbenhed.	  	  

Ikke	  nok	  med	  at	  de	  påvirker	  hinanden	  kan	  der	  også	  identificeres	  et	  supportsystem	  i	  at	  kunderne	  

taler	  med	  hinanden.	  Det	  er	  her	  at	  målet	  om	  at	  støtte	  op	  om	  kunderne	  via	  fællesskaber	  legitimerer	  

sig.	  De	  interviewede	  havde	  behov	  for	  tips,	  råd	  og	  inspiration	  til	  brug	  af	  The	  Body	  Shop	  

produkterne.	  Denne	  værdiskabende	  information	  kan	  både	  komme	  fra	  The	  Body	  Shops	  egne	  

eksperter,	  men	  er	  især	  effektiv,	  når	  den	  kommer	  fra	  andre	  kunder.	  Fordi	  der	  netop	  er	  en	  voksende	  
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intention	  på	  sociale	  medier	  om	  at	  udveksle	  og	  dele	  ideer,	  vil	  der	  være	  et	  stort	  potentiale	  i	  at	  få	  

kunderne	  til	  at	  dele	  deres	  tips	  og	  inspiration	  med	  hinanden.	  Det	  skaber	  ikke	  kun	  værdi	  for	  de	  

kunder,	  som	  læser	  indholdet	  og	  derigennem	  opnår	  større	  værdi	  af	  deres	  produkter,	  men	  også	  for	  

de	  kunder,	  som	  deler	  ud	  af	  deres	  ekspertise,	  idet	  de	  får	  lov	  til	  at	  vise	  deres	  viden,	  som	  vi	  så	  i	  

motivationen	  for	  eWOM.	  Da	  de	  sociale	  medier	  motiverer	  personer	  til	  at	  dele	  ud	  af	  deres	  viden,	  

kan	  motivationen	  som	  stimuleres	  af	  brandet	  også	  skabe	  større	  engagement	  i	  produkterne	  og	  

brandet.	  Ud	  fra	  min	  indsigt	  i	  kundernes	  ønsker	  i	  interviewene	  er	  det	  især	  produktværdien,	  der	  

søges	  styrket.	  The	  Body	  Shop	  kan	  via	  fællesskaber	  engagere	  kunderne	  i	  sine	  produkter	  og	  hvordan	  

de	  kan	  få	  bedst	  mulig	  udnyttelse	  af	  dem,	  for	  at	  styrke	  deres	  værdi.	  Derigennem	  styrkes	  værdien	  af	  

relationen	  til	  brandet	  indirekte.	  Vigtigst	  er	  dog	  også,	  at	  i	  og	  med	  at	  værdien	  styrkes	  har	  det	  

indflydelse	  på	  præferencen	  af	  produktet	  og	  brandet.	  

En	  tredje	  årsag	  til	  eWOM	  kommunikationens	  styrke	  og	  anvendelighed	  kommer	  af	  den	  generelle	  

negative	  holdning	  til	  brandets	  egen	  kommunikation	  på	  sociale	  medier.	  Når	  brandet	  kun	  gør	  brug	  

af	  sin	  egen	  kommunikation,	  mødes	  den	  med	  skepsis	  af	  brugerne	  og	  er	  derfor	  ikke	  effektiv	  i	  

dannelsen	  af	  en	  præference	  når	  den	  står	  alene,	  men	  kan	  anvendes	  i	  kombination	  med	  anden	  

information.	  Når	  brandet	  kommunikerer	  søges	  der	  en	  objektivitet,	  for	  at	  tilliden	  til	  indholdet	  kan	  

styrkes.	  Der	  eksisterer	  ud	  fra	  interviewene	  allerede	  en	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet	  i	  og	  med	  at	  

brandet	  ikke	  oplever	  skandaler	  eller	  negativ	  omtale,	  dog	  er	  der	  altid	  en	  risiko	  for	  negativ	  omtale	  i	  

forlængelse	  af	  de	  sociale	  mediers	  muligheder,	  hvor	  alle	  kan	  skrive	  hvad	  de	  har	  lyst	  til,	  hvad	  enten	  

indholdet	  er	  sandt	  eller	  falskt.	  For	  at	  styrke	  troværdigheden	  af	  brandets	  egen	  kommunikation,	  kan	  

der	  derfor	  gøres	  brug	  af	  objektivitet	  i	  form	  af	  undersøgelser	  eller	  fakta.	  Men	  det	  kan	  især	  nås	  ved	  

at	  benytte	  styrkerne	  i	  eWOM	  og	  få	  kunderne	  til	  at	  dele	  deres	  oplevelser.	  Med	  henblik	  på,	  hvordan	  

tilliden	  blev	  diskuteret	  i	  teoriafsnittet	  om	  loyalitet,	  lægges	  der	  større	  vægt	  på	  tillid,	  som	  kommer	  

fra	  forbrugerudvekslingen.	  Den	  tillid	  bør	  derfor	  anvendes	  af	  The	  Body	  Shop	  for	  at	  øge	  tilliden	  til	  

indholdet.	  	  

6.1.2	  Delkonklusion	  	  	  	  
The	   Body	   Shop	   har	   via	   dialog	   på	   sociale	   medier	   mulighed	   for	   at	   opnå	   indsigt	   i	   kundernes	  

engagement.	   Dette	   gælder	   i	   forhold	   til	   hvilke	   dimensioner	   af	   brandet,	   de	   engagerer	   sig	  

følelsesmæssigt	   i	   og	   hvad	   de	   kan	   identificere	   sig	  med.	   Derigennem	   kan	   The	   Body	   Shop	   basere	  

indholdet	  på	  sociale	  medier	  på	  de	   identificerede	  dimensioner.	  Det	  gør	   indholdet	  mere	  målrettet	  
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og	  mere	  effektivt	  på	  grund	  af	  dets	  betydning	  i	  forhold	  til	  kunderne.	  Dialogens	  styrke	  fremmes	  også	  

af	   sin	   tillidsopbyggende	   karakter.	   Ved	   at	   inddrage	   sine	   kunder	   i	   medskabelse	   af	   brandet	   via	  

udveksling	  af	   ideer	  og	  ved	  kundernes	   tilbagemeldinger,	   kan	  The	  Body	  Shop	   fremstå	  pålidelig	  og	  

ansvarlig,	  når	  det	  viser	  en	  villighed	  om	  at	  samarbejder	  for	  at	  efterkomme	  kundernes	  ønsker.	  

Ved	   at	   stimulere	   kunderne	   til	   at	   dele	   erfaringer,	   holdninger	   og	   oplevelser	   kan	   The	   Body	   Shop	  

drage	   nytte	   af	   den	   elektroniske	   word-‐of-‐mouth	   styrker.	   Styrkerne	   viser	   sig	   i	   at	   kunderne	   kan	  

påvirke	   hinanden	   gennem	   informationsdeling	   samtidig	   med,	   at	   de	   drager	   større	   nytte	   af	  

informationen	   i	   forhold	   til	   The	   Body	   Shops	   egen	   information.	   Ved	   at	   danne	   rammerne	   for	  

informationsdelingen	  dannes,	  der	  også	  potentialet	  for	  et	  fællesskab,	  hvor	  kunderne	  kan	  afhjælpe	  

hinanden	  og	  udveksle	  information	  der	  er	  koblet	  til	  produktbrug.	  Det	  betyder,	  at	  kunden	  får	  større	  

værdi	  af	  produktet,	  som	  derigennem	  påvirker	  kundens	  relation	  til	  brandet	  og	  styrker	  værdien	  af	  

denne.	  

6.2	  Diskussion	  
	  

Diskussionen	  har	  til	  formål	  at	  tilvejebringe	  en	  bedre	  forståelse	  af	  de	  konklusioner,	  der	  er	  draget	  i	  

analysen	  og	  hvorvidt	  de	  anses	  hensigtsmæssige	  i	  besvarelsen	  af	  afhandlingens	  

problemformulering	  ud	  fra	  både	  teorien	  og	  analysen.	  

Som	  Svarre	  fremsatte,	  er	  det	  vigtigt	  at	  finde	  det	  interessante	  ved	  brandet	  og	  produkterne	  ud	  fra	  et	  

kundesynspunkt	  for	  at	  skabe	  interesse	  på	  sociale	  medier.	  Med	  indblik	  i	  hvor	  mange	  kommentarer	  

og	  likes	  der	  er	  på	  de	  nuværende	  opslag	  på	  The	  Body	  Shops	  sociale	  medier	  kan	  der	  argumenteres	  

for,	  at	  det	  er	  resultatet	  af	  en	  manglende	  dialog	  med	  kunderne.	  Værdien	  og	  troværdigheden	  af	  

informationsudvekslingen	  baseres	  oftest	  ud	  fra	  antallet	  af	  personer	  der	  viser	  enighed	  eller	  kilden	  

til	  informationen.	  Det	  har	  en	  ringe	  værdi	  for	  kunderne,	  når	  kun	  få	  personer	  deltager	  eller	  er	  enige	  i	  

indholdet	  på	  sociale	  medier.	  Derfor	  må	  The	  Body	  Shop	  søge	  efter,	  at	  flere	  kunder	  inddrages	  i	  

deltagelsen	  i	  indholdet	  for	  at	  legitimere	  det.	  Det	  understreger,	  hvorfor	  brandet	  skal	  gå	  i	  dialog	  

med	  sine	  kunder	  og	  inddrage	  dem	  i	  indholdet	  på	  de	  sociale	  medier	  via	  likes,	  kommentarer	  og	  

deling	  af	  indholdet	  til	  netværket.	  Ved	  at	  inddrage	  dem	  får	  indholdet	  pludselig	  en	  betydning	  for	  

dem	  og	  kan	  i	  den	  forstand	  påvirke	  deres	  relation	  til	  brandet.	  Når	  indholdet	  samtidig	  får	  en	  

stærkere	  betydning	  for	  kunderne	  og	  deres	  præference	  for	  brandet	  bliver	  stærkere	  har	  de	  også	  en	  
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større	  villighed	  til	  at	  dele	  informationen	  med	  andre.	  Det	  er	  styrken	  ved	  de	  sociale	  medier,	  hvor	  

forbrugere	  deler	  information	  med	  hinanden	  og	  derigennem	  påvirker	  hinanden.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  

The	  Body	  Shop	  der	  alene	  skal	  søge	  at	  påvirke	  sine	  kunder,	  men	  søge	  at	  påvirke	  kundernes	  loyalitet	  

via	  kundernes	  informationsdeling.	  

Værdi	  kan	  som	  nævnt	  via	  afhandlingen	  tilføres	  på	  mange	  måder	  via	  eWOM,	  tillid,	  engagement	  og	  

relationer,	  udveksling	  og	  dialog.	  Men	  hvilken	  tilført	  værdi	  har	  størst	  betydning	  for	  kundernes	  

loyalitet	  og	  hvilken	  værdi	  styrker	  loyaliteten?	  Det	  vigtige	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  at	  tilføre	  værdi	  

ud	  fra	  kundernes	  synspunkt	  og	  ikke	  virksomhedens	  egne	  mål.	  De	  fem	  mål	  fra	  Li	  &	  Bernoff	  havde	  

fokus	  på,	  den	  værdi	  virksomheder	  kunne	  udlede	  fra	  sociale	  medier.	  Men	  virksomhederne	  bør	  i	  

stedet	  vælge	  ud	  fra,	  hvad	  der	  tilfører	  den	  bedste	  værdi	  for	  kunderne.	  Via	  kundernes	  oplevelse	  af	  

tilført	  værdi,	  får	  det	  indirekte	  værdi	  for	  virksomheden.	  Jeg	  kunne	  ud	  fra	  mine	  interviews	  se,	  at	  den	  

værdi,	  som	  kunderne	  efterspurgte	  mest,	  var	  baseret	  på	  produkterne.	  De	  ville	  uddannes	  bedre	  i	  

brugen	  af	  produkterne	  og	  hvordan	  et	  produkt	  kunne	  anvendes	  på	  flere	  måder.	  Det	  giver	  dem	  

større	  værdi	  end	  selve	  brandet.	  Brandets	  værdisæt	  lå	  sekundært	  i	  forhold	  til	  dette.	  Når	  

forbrugernes	  hverdag	  er	  fyldt	  med	  så	  mange	  indtryk	  og	  opgaver,	  fylder	  brandet	  ikke	  så	  meget	  i	  

deres	  livsprojekter.	  De	  fokuserer	  derfor	  mere	  på,	  hvad	  det	  enkelte	  produkt	  kan	  tilbyde	  af	  værdi	  

fremfor,	  hvad	  brandet	  som	  helhed	  kan	  tilbyde.	  Det	  er	  den	  måde	  hvorpå	  The	  Body	  Shop	  

differentierer	  sig	  fra	  de	  alternativer	  kunderne	  bliver	  præsenteret	  for	  og	  derfor	  er	  det	  væsentligt	  at	  

fremhæve	  værdierne	  i	  henhold	  til	  at	  fremhæve	  værdien	  ved	  at	  indgå	  i	  relationen	  med	  brandet.	  

Men	  derfor	  bør	  The	  Body	  Shops	  værdier	  ikke	  falde	  i	  baggrunden.	  Der	  er	  en	  interesse	  i	  at	  få	  et	  

bedre	  indblik	  i	  værdierne	  og	  dermed	  et	  potentiale	  for	  deres	  betydning	  for	  den	  enkelte	  kundes	  

præference.	  Værdierne	  kan	  indgå	  i	  dialogen	  via	  visuelle	  indtryk	  og	  korte	  historier,	  som	  kan	  gøre	  

indtryk	  og	  som	  ikke	  kræver	  for	  stor	  aktiv	  deltagelse,	  men	  som	  følelsesmæssigt	  kan	  engagere	  

kunden	  mere	  i	  brandets	  værdier.	  Argumentet	  for	  at	  inddrage	  værdierne	  er	  også	  deres	  betydning	  

for	  produkterne	  og	  dermed	  også	  deres	  betydning	  for	  kundernes	  relation	  gennem	  loyaliteten	  til	  

brandet.	  

De	  sociale	  mediers	  mest	  effektive	  anvendelse	  i	  styrkelsen	  af	  præferencen	  for	  The	  Body	  Shops	  

produkter	  og	  brands	  kan	  argumenteres	  for	  at	  være	  udvekslingen	  af	  informationer	  blandt	  

kunderne.	  Årsagen	  til	  den	  udbredte	  anvendelse	  af	  de	  sociale	  medier	  hos	  forbrugere	  er	  søgen	  efter	  
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inspiration	  og	  information.	  I	  og	  med	  at	  forbrugerne	  stoler	  mere	  på	  hinanden	  end	  på	  brandet	  har	  

den	  information,	  som	  deles	  imellem	  dem	  større	  betydning	  for	  deres	  præference.	  For	  The	  Body	  

Shop	  kan	  der	  derfor	  udledes	  en	  værdi	  i	  at	  stimulere	  interaktionen.	  Værdien	  kommer	  ikke	  kun	  

gennem	  at	  kunderne	  påvirker	  og	  hjælper	  hinanden.	  	  Ved	  at	  deltage	  i	  udvekslingen	  på	  de	  

platforme,	  hvor	  kunderne	  er	  og	  hvor	  de	  søger	  informationen,	  kan	  The	  Body	  Shop	  deltage	  på	  lige	  

fod	  med	  kunderne	  og	  derigennem	  påvirke	  kundernes	  præferencer.	  Påvirkningen	  bør	  ske	  ud	  fra	  

målet	  om	  at	  lytte	  og	  deltage	  i	  dialog	  med	  kunderne	  omkring	  deres	  ønsker.	  Det	  er	  på	  denne	  måde	  

at	  The	  Body	  Shop	  opnår	  indsigt	  og	  viden.	  Når	  kunderne	  samtidig	  bliver	  stimuleret	  af	  brandet	  i	  at	  

engagere	  sig	  mere	  i	  brandet	  og	  identificere	  de	  elementer,	  som	  har	  betydning	  i	  forhold	  til	  deres	  

hverdag	  og	  relationen	  til	  The	  Body	  Shop	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  de	  både	  opnår	  en	  bedre	  forståelse	  

af	  deres	  egen	  præference	  for	  brandet.	  Netop	  derfor	  bør	  de	  sociale	  mediers	  styrke	  i	  brandets	  

mulighed	  for	  dialog	  og	  interaktion	  med	  sine	  kunder	  udnyttes	  for	  at	  forstå	  præferencerne	  og	  

derigennem	  styrke	  dem.	  	  
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7.	  Konklusion	  
	  

Afhandlingens	  formål	  var	  at	  besvare	  problemformuleringen:	  

Hvordan	  kan	  The	  Body	  Shop	  styrke	  loyaliteten	  blandt	  eksisterende	  kunder	  via	  sociale	  medier?	  

De	  konklusioner	  jeg	  kan	  drage	  på	  baggrund	  af	  afhandlingens	  teori	  og	  indsamlede	  empiri	  er,	  at	  

loyalitet,	  som	  udspringer	  af	  en	  holdningsmæssig	  præference	  er	  stærkt	  påvirket	  af	  værdiskabelsen	  

fra	  relationen	  mellem	  kunde	  og	  brand.	  Værdiskabelsen	  kom	  af	  indsatsen	  rettet	  mod,	  at	  tilføre	  

mere	  værdi	  til	  produkterne	  i	  form	  af	  vejledning,	  råd	  og	  inspiration	  både	  fra	  brandet	  og	  andre	  

kunder.	  Informationsudvekslingen	  fra	  andre	  forbrugeres	  oplevelser	  med	  brandets	  produkter	  

havde	  indflydelse	  på	  kundernes	  præference	  både	  i	  positiv	  og	  negativ	  forstand.	  Ved	  deltagelse	  i	  

informationsdelingen	  på	  de	  sociale	  medier	  kan	  The	  Body	  Shop	  styrke	  sine	  kunders	  præference	  ved	  

at	  inddrage	  kundernes	  behov	  i	  andre	  dele	  af	  deres	  sociale	  medier.	  De	  kan	  inddrage	  kunderne	  i	  

værdiskabelsen	  ved	  at	  anvende	  de	  elementer	  på	  de	  sociale	  medier,	  som	  har	  betydning	  for	  

præferencen	  ud	  fra	  kundernes	  synspunkt.	  På	  baggrund	  af	  min	  undersøgelse	  kommer	  dette	  af	  

informationsudvekslingen	  mellem	  kunden	  og	  netværket	  og	  andre	  brugere	  på	  grund	  af	  den	  store	  

udbredelse	  af	  de	  sociale	  medier,	  hvor	  der	  gives	  plads	  til	  en	  stor	  udveksling	  af	  informationer,	  som	  

sker	  mellem	  forbrugere.	  Denne	  information	  er	  nemmere	  for	  kunderne	  at	  indsamle	  og	  er	  samtidig	  

mere	  troværdig,	  fordi	  den	  kommer	  fra	  andre	  brugere	  og	  ikke	  har	  en	  skjult	  dagsorden.	  

Denne	  værdiskabelse	  er	  samtidig	  påvirket	  af	  kundens	  tillid	  og	  engagement	  i	  forhold	  til	  The	  Body	  

Shop,	  hvilket	  nødvendiggør	  brandets	  indsats	  for	  at	  vise	  sig	  som	  en	  pålidelig	  partner	  i	  relationen,	  

som	  kunden	  kan	  identificere	  sig	  med.	  De	  sociale	  medier	  kan	  anvendes	  for	  at	  styrke	  tilliden	  ved	  at	  

inddrage	  sekundære	  kilder	  i	  form	  af	  andre	  kunders	  holdninger	  og	  oplevelser	  med	  virksomhedens	  

produkter	  og	  brandet.	  En	  større	  informationsudveksling	  skaber	  gennemsigtighed	  og	  giver	  

indholdet	  en	  troværdig	  karakter.	  Ved	  at	  indgå	  i	  dialog	  med	  sine	  kunder	  og	  reagere	  på	  kundernes	  

oplevelser	  og	  behov,	  som	  udtrykkes	  på	  sociale	  medier	  viser	  The	  Body	  Shop	  sig	  også,	  som	  en	  

pålidelig	  partner,	  der	  anerkender	  værdien	  af	  relationen	  med	  sine	  kunder	  og	  som	  søger	  at	  styrke	  

værdien.	  	  

Kundernes	  følelsesmæssige	  engagement	  kan	  påvirkes	  og	  styrkes	  ved	  at	  tilføre	  mere	  værdi	  til	  

relationen	  mellem	  The	  Body	  Shop	  og	  deres	  kunder.	  Mere	  værdi	  kan	  tilføres	  via	  mere	  information	  
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på	  sociale	  medier	  vedrørende	  brandets	  værdier.	  En	  bedre	  viden	  giver	  kunderne	  mere	  at	  knytte	  sig	  

til	  og	  en	  stærkere	  platform	  for	  præferencen	  af	  brandet.	  De	  sociale	  medier	  kan	  anvendes	  til	  at	  gå	  i	  

dialog	  med	  kunderne	  og	  få	  indsigt	  i,	  hvilke	  værdier	  der	  hos	  kunderne	  har	  betydning	  for	  

præferencen	  af	  The	  Body	  Shop	  og	  deres	  produkter	  for	  at	  styrke	  kundernes	  engagement	  i	  

indholdet.	  	  

The	  Body	  Shop	  må	  via	  de	  sociale	  medier	  bidrage	  med	  initiativer,	  som	  giver	  kunden	  en	  større	  

præference	  for	  valget	  af	  brandets	  produkter.	  Kunderne	  vil	  inspirereres,	  undervises	  og	  have	  noget	  

unikt	  i	  forhold	  til	  produkterne.	  Det	  skaber	  værdi	  og	  det	  er	  værdi	  de	  efterspørger.	  Mere	  værdi	  kan	  

The	  Body	  Shop	  skabe	  via	  sociale	  medier	  ved	  at	  drage	  nytte	  af	  eWOM,	  udveksling	  af	  viden,	  og	  give	  

kunderne	  den	  information,	  der	  styrker	  relationens	  værdi.	  The	  Body	  Shop	  kan	  erhverve	  denne	  

information	  ved	  brug	  af	  sociale	  medie	  tiltag	  såsom	  dialog	  med	  kunderne,	  lytte	  til	  deres	  

fortolkninger	  af	  brandet	  og	  inddrage	  dem	  i	  udviklingen.	  På	  den	  måde	  målrettes	  kommunikationen	  

på	  sociale	  medier,	  så	  den	  dækker	  kundernes	  behov.	  

8.	  	  Perspektivering	  
	  

Det	  har	  ikke	  været	  formålet	  med	  afhandlingen	  at	  udvikle	  en	  konkret	  social	  medie	  strategi	  for	  at	  

styrke	  loyaliteten.	  På	  trods	  af,	  at	  resultaterne	  er	  baseret	  på	  kun	  fem	  kunder	  kan	  afhandlingens	  

resultater	  og	  konklusioner	  stadig	  vise	  sig	  anvendelige.	  Med	  den	  viden	  som	  er	  fremkommet	  af	  

afhandlingen	  har	  The	  Body	  Shop	  fået	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  relationen	  mellem	  kunderne	  og	  deres	  

brand	  kan	  påvirkes	  og	  styrkes.	  Idet	  afhandlingens	  empiri	  understøttes	  af	  teorien	  har	  den	  styrke	  i	  at	  

repræsentere	  en	  generel	  tendens.	  Dog	  er	  empirien	  baseret	  på	  en	  personlig	  relation	  og	  er	  derfor	  

repræsentativ	  for	  den	  enkelte	  kunde	  fra	  interviewet.	  	  

I	  en	  videre	  planlægning	  af	  strategien	  ville	  det	  anbefales,	  at	  kundernes	  holdning	  til	  forskellige	  social	  

medie	  værktøjer	  såsom	  sociale	  netværk,	  communities,	  blogs	  m.m.	  undersøges	  for	  at	  identificere	  

den	  rette	  platform	  for	  dialogen	  og	  interaktionen	  mellem	  The	  Body	  Shop	  og	  dens	  kunder.	  Ved	  også	  

at	  undersøge	  hvilket	  sprog	  og	  hvilken	  udformning	  af	  indholdet	  i	  dialogen	  på	  sociale	  medier,	  der	  

ville	  have	  størst	  effekt	  på	  kunderne	  for	  at	  stimulere	  interaktionen	  med	  The	  Body	  Shop,	  ville	  
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kommunikationen	  på	  sociale	  medier	  vise	  sig	  mere	  målrettet	  og	  effektiv	  for	  at	  stimulere	  

loyaliteten.	  	  

På	  baggrund	  af	  afhandlingens	  resultater	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge	  flere	  af	  de	  

elementer,	  der	  viste	  at	  styrke	  loyaliteten	  gennem	  sociale	  medier.	  Ud	  fra	  værdiskabelsen	  kunne	  det	  

være	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  en	  aktiv	  deltagelse	  i	  værdierne	  ville	  have	  indflydelse	  på	  

loyaliteten	  til	  brandet.	  Ansatte	  hos	  The	  Body	  Shop	  har	  et	  antal	  frivillige	  dage	  i	  løbet	  af	  året,	  hvor	  

de	  kan	  deltage	  i	  frivillige	  projekter	  med	  relation	  til	  The	  Body	  Shops	  værdier.	  Det	  har	  været	  på	  tale,	  

hvilken	  effekt	  det	  ville	  have	  på	  kundernes	  loyalitet,	  hvis	  man	  annoncerede	  dette	  på	  de	  sociale	  

medier	  og	  inddragede	  kunderne	  via	  fortællinger	  og	  deltagelse	  i	  projekterne	  med	  de	  ansatte.	  På	  

den	  måde	  kunne	  kunderne	  inddrages	  i	  værdierne	  og	  engageres	  i	  brandet.	  Desværre	  var	  dette	  ikke	  

muligt	  for	  mig	  at	  undersøge	  på	  grund	  af	  den	  tid	  en	  sådan	  undersøgelse	  ville	  tage.	  I	  denne	  

sammenhæng	  ville	  en	  undersøgelse	  af	  effekten	  og	  indflydelsen	  fra	  storytelling	  blandt	  The	  Body	  

Shops	  kunder	  være	  interessant	  at	  undersøge.	  
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Bilag	  1	  -‐	  Interviewguide	  
	  

Relation	  til	  brandet?	  

-‐ Hvad	  tiltrækker	  dig	  ved	  brandet?	  

-‐ Medlemskab?	  

-‐ Hvilken	  betydning?	  Personlig?	  Brand	  ift	  produkt?	  

-‐ Knyttet	  til	  brandet?	  

-‐ Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  for	  at	  knytte	  dig	  mere	  til	  brandet?	  

Engageret	  i	  brandet?	  

-‐ Hvad	  skaber	  engagement?	  

-‐ Hvordan	  kan	  TBS	  skabe	  engagement?	  

-‐ Ville	  dialog	  hjælpe?	  

Identificerer	  sig	  med	  brandets	  værdier?	  

-‐ Hvad	  betyder	  værdierne?	  

-‐ Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  for	  at	  skabe	  bedre	  identifikation	  med	  værdierne?	  

Tillid	  til	  brandet?	  

-‐ Hvad	  påvirker	  tillid?	  

-‐ Hvem	  påvirker?	  

-‐ Hvilke	  kilder	  er	  mest	  troværdige?	  

-‐ Er	  brandets	  kilder	  troværdige?	  

Indflydelse?	  

-‐ Hvilken	  information	  har	  indflydelse	  på	  holdning?	  

-‐ Hvilke	  personer?	  

-‐ Har	  sociale	  medier?	  

-‐ Har	  både	  positiv	  og	  negativ	  information?	  

-‐ Har	  TBS	  information	  indflydelse?	  	  
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Bilag	  2	  –	  Interview	  med	  Julie	  
	  

Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  din	  relation	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Det	  vil	  jeg	  nok	  beskrive	  som…	  Altså	  når	  jeg	  skal	  købe	  nogle	  bestemte	  ting	  som	  makeup	  og	  cremer	  

så	  er	  så	  er	  Body	  Shop	  helt	  klart	  dem	  jeg	  først	  tænker	  på	  fordi	  de	  har	  nogle	  lækre	  ting.	  Det	  er…	  

sådan	  nogle	  ting	  man	  ikke	  finder	  hos	  Loreal	  og	  andre	  mærker.	  Jeg	  er	  ikke	  medlem	  jeg	  har	  ikke	  

rigtig	  ku	  overskue	  at	  bruge	  tid	  på	  at	  melde	  mig	  ind.	  Jeg	  går	  egentlig	  ikke	  op	  i	  om	  jeg	  er	  medlem	  

eller	  ej…	  det	  påvirker	  ikke	  om	  jeg	  vil	  købe	  i	  Body	  Shop	  eller	  ej	  jeg	  handler	  der	  fordi	  jeg	  godt	  kan	  

lide	  deres	  produkter.	  	  

Okay…Hvad	  tiltrækker	  dig	  ved	  TBS	  brandet?	  

At	  produkterne	  er	  gode	  og	  de	  holder	  hvad	  de	  lover.	  Jeg	  kan	  li	  at	  man…	  at	  firmaet	  står	  indenfor	  det	  

de	  sælger.	  Jeg	  kan	  li	  at	  de	  tænker	  på	  de	  kunder	  der	  bliver	  medlemmer,	  og	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  

komme	  til	  forskellige	  ting	  efter	  lukke	  tid,	  så	  man	  har	  mulighed	  for	  virkelig	  at	  få	  snakket	  med	  dem	  

omkring	  produkterne.	  	  

Er	  brandet	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  produktet?	  

Idag	  ved	  vi	  jo	  egentlig	  ikke	  hvad	  den	  præcise	  forskel	  mellem	  produkterne	  er	  men	  vi	  kender	  

brandsne.	  Så	  jeg	  vil	  generelt	  sige	  at	  jeg	  tror	  de	  fleste	  bevidst	  eller	  ubevidst	  vægter	  selve	  brandet	  

højest	  ja.	  	  

Hvad	  med	  i	  forhold	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Ja	  det	  er	  det.	  Det	  er	  hele	  grunden	  til	  at	  jeg	  handler	  i	  Body	  Shop.	  At	  de	  ikke	  er	  lige	  som	  alle	  de	  

andre	  firmaer	  derude.	  Der	  findes	  ikke	  rigtig	  andre	  der	  har	  det	  samme	  brand	  som	  dem	  og	  heller	  

ikke	  de	  samme	  produkter.	  

Har	  The	  Body	  Shop	  brandet	  en	  personlig	  betydning	  for	  dig?	  

Ja	  det	  ku	  man	  godt	  sige.	  Jeg	  er	  jo	  bevidst	  om	  at	  jeg	  vælger	  Body	  Shop	  når	  jeg	  skal	  købe	  

kosmetikprodukter	  så	  jeg	  foretrækker	  ofte	  at	  handle	  der	  mere	  end	  at	  købe	  andre	  mærker.	  	  

Hvad	  kan	  de	  gøre	  for	  at	  styrke	  din	  relation	  til	  TBS?	  
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Mere	  information	  jeg	  føler	  ikke	  jeg	  har	  fået	  nogen	  information	  fra	  dem	  siden	  jeg	  blev	  medlem.	  Jeg	  

har	  ikke	  vidst	  at	  der	  har	  været	  forskellige	  aftner	  man	  kunne	  komme	  til	  medmindre	  jeg	  har	  været	  

inde	  i	  butikken	  og	  jeg	  må	  indrømme	  at	  jeg	  ikke	  er	  derinde	  hverdag.	  Kun	  når	  jeg	  lige	  står	  og	  

mangler	  noget.	  	  

Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  for	  at	  du	  føler	  dig	  mere	  knyttet	  til	  brandet?	  

Opsøgende	  information	  og	  historier	  der	  kendetegner	  dem.	  Jeg	  er	  ikke	  selv	  så	  opsøgende	  så	  hvis	  de	  

på	  en	  smart	  fiks	  og	  hurtigt	  måde	  ku	  få	  en	  historie	  fortalt	  til	  mig	  om	  deres	  baggrund	  eller	  få	  skabt	  

en	  stemning	  eller	  lignende	  så	  snart	  jeg	  klikkede	  ind	  på	  deres	  side.	  Information	  er	  altid	  godt	  tænker	  

jeg	  jo	  mere	  jeg	  ved	  om	  det	  jo	  mere	  har	  jeg	  at	  knytte	  mig	  til.	  

Engagerer	  du	  dig	  i	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Jeg	  kan	  godt	  finde	  på	  at	  læse	  om	  deres	  kampagner	  men	  jeg	  opsøger	  det	  bare	  ikke	  så	  meget.	  Det	  er	  

ikke	  ligefrem	  noget	  jeg	  føler	  behov	  for	  at	  gøre	  medmindre	  det	  kommer	  til	  mig.	  

Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  via	  sociale	  medier	  for	  at	  få	  dig	  til	  at	  engagere	  dig	  mere	  følelsesmæssigt	  i	  

brandet?	  

Vise	  historien	  bag	  brandet,	  og	  vise	  hvordan	  det	  blev	  skabt.	  	  De	  ku	  vise	  mere	  af	  deres	  værdier,	  og	  

virkelig	  vise	  at	  de	  står	  indenfor	  alt	  hvad	  de	  siger.	  Vise	  at	  alle	  produkter	  er	  lavet	  af	  forskellige	  

naturlige	  ting.	  	  

Ville	  det	  have	  en	  betydning	  for	  dig	  at	  indgå	  i	  en	  dialog	  med	  The	  Body	  Shop	  på	  sociale	  medier?	  

Nej	  det	  er	  jeg	  for	  uengageret	  i	  brandet	  til	  at	  ville.	  Men	  det	  ku	  sikkert	  være	  en	  fed	  ide	  til	  

inkarnerede	  Body	  Shop	  kunder.	  Jeg	  tror	  bare	  ik	  jeg	  ville	  gide	  benytte	  mig	  af	  det.	  	  

Identificerer	  du	  dig	  med	  The	  Body	  Shops	  værdier?	  

Helt	  bestemt	  jeg	  synes	  det	  er	  vigtig	  at	  man	  kan	  få	  at	  vide	  hvad	  der	  er	  i	  produkterne	  og	  hvor	  i	  

verden	  det	  kommer	  fra.	  Jeg	  synes	  at	  deres	  værdier	  er	  grunden	  til	  at	  jeg	  og	  andre	  går	  og	  handler	  

derinde.	  	  
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Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  på	  sociale	  medier	  for	  at	  få	  dig	  til	  at	  identificere	  dig	  mere	  med	  brandets	  

værdier?	  

På	  Facebook	  kunne	  man	  have	  nogle	  små	  videoer	  hvor	  man	  introducerer	  de	  nye	  produkter.	  Så	  man	  

ved	  hvordan	  man	  skal	  bruge	  dem	  for	  det	  kan	  godt	  være	  man	  får	  det	  at	  vide	  inde	  i	  butikken	  men	  

nogle	  gange	  har	  man	  glemt	  det	  når	  man	  kommer	  hjem	  og	  det	  er	  ikke	  mange	  der	  gider	  at	  gå	  ind	  i	  

butikken	  igen.	  Måske	  lave	  nogle	  forskellige	  konkurrencer	  hvor	  man	  kan	  vinde	  forskellige	  ting.	  	  

Har	  du	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Ja	  det	  virker	  som	  god	  kvalitet	  og	  jeg	  har	  ikke	  oplevet	  at	  blive	  skuffet.	  Så	  det	  er	  nok	  derfor	  at	  jeg	  

synes	  at	  det	  er	  et	  troværdigt	  brand.	  	  

Hvad	  kan	  påvirke	  din	  tillid?	  

Det	  er	  ekspedienten	  og	  den	  generelle	  profil.	  Hvis	  de	  for	  eksempel	  har	  haft	  skandaler	  med	  det	  ene	  

eller	  det	  andet	  så	  er	  det	  klart	  at	  tilliden	  falder	  men…	  det	  mener	  jeg	  ik	  at	  Body	  Shop	  har	  haft.	  At	  jeg	  

kan	  læse	  eller	  se	  resultater	  på	  tidligere	  arrangementer	  som	  er	  blevet	  stablet	  på	  benene	  gir	  også	  

tillid.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vigtigt	  at	  man	  som	  forbruger	  kan	  se	  hvad	  der	  er	  sket	  med	  de	  penge	  man	  

støtter	  med	  eller	  i	  hvert	  fald	  læse	  om	  fremskridt…	  igen	  det	  skaber	  gennemsigtighed	  og	  

troværdighed	  så	  man	  har	  lyst	  til	  at	  støtte	  projekter	  igen.	  	  

Får	  det	  dig	  til	  at	  føle	  dig	  personligt	  knyttet	  til	  The	  Body	  Shop	  at	  støtte	  projekter	  og	  læse	  om	  

dem?	  

Ja	  for	  det	  er	  jo	  det	  ekstra	  man	  får	  fra	  dem.	  Der	  er	  ikke	  andre	  brands	  som	  har	  så	  mange	  kampagner	  

som	  man	  kan	  støtte.	  Men	  jeg	  føler	  bare	  at	  den	  der	  goodwill	  man	  får	  opbygget	  når	  man	  støtter	  

deres	  projekter	  forsvinder	  lidt	  fordi	  man	  ikke	  rigtig	  får	  at	  vide	  hvordan	  det	  er	  gået	  med	  

projekterne	  altså	  med	  hvor	  mange	  det	  har	  hjulpet	  eller	  hvor	  mange	  penge	  der	  er	  samlet	  ind.	  Det	  

ville	  gøre	  det	  endnu	  stærkere	  at	  kunne	  følge	  med	  i	  kampagnen	  på	  flere	  måder	  end	  bare	  kort	  at	  

læse	  om	  hvad	  målet	  er.	  Ellers	  kan	  de	  jo	  ligeså	  godt	  snyde.	  	  

Har	  du	  tillid	  til	  den	  information	  du	  får	  omkring	  Body	  Shop	  på	  sociale	  medier?	  
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Nej	  ikke	  rigtig.	  Det	  er	  for	  meget	  reklameagtigt.	  Det	  er	  for	  subjektivt	  og	  alt	  for	  salgsorienteret.	  Det	  

tvinges	  ned	  i	  hovedet	  på	  mig	  føler	  jeg	  og	  er	  for	  meget	  reklame	  og	  det	  kan	  jeg	  ik	  li.	  Det	  virker	  for	  

pressende	  og	  for	  desperat.	  	  

Hvad	  kan	  de	  gøre	  på	  sociale	  medier	  for	  at	  øge	  din	  tillid	  til	  brandet?	  

De	  kan	  ha	  masser	  af	  info	  omkring	  deres	  brand	  og	  hvad	  det	  er	  de	  stå	  for.	  Jeg	  ved	  det	  ved	  info	  fra	  

butikken	  men	  ikke	  rigtig	  fra	  de	  sociale	  medier.	  Vise	  klips	  hvordan	  produkterne	  bliver	  lavet	  og	  

specielt	  når	  der	  er	  et	  nyt	  produkt.	  Vise	  hvor	  i	  verden	  det	  kommer	  fra	  og	  hvilke	  mennesker	  der	  

fremstiller	  det.	  Det	  ville	  være	  rat	  at	  se	  at	  det	  er	  rigtigt	  det	  man	  får	  at	  vide	  i	  butikken.	  I	  det	  hele	  

taget	  bare	  information,	  information	  og	  information.	  Måske	  noget	  ala	  "vidste	  du	  at	  Body	  Shop...".	  

Sådan	  at	  det	  bliver	  mere	  klart	  hvad	  de	  gør.	  

Hvilken	  information	  påvirker	  dig	  og	  hvorfor?	  

Jeg	  bliver	  meget	  påvirket	  både	  positivt	  og	  negativt	  af	  information	  fra	  andre	  venner	  især	  min	  

omgangskreds.	  Jeg	  tillægger	  nok	  min	  omgangskreds	  information	  meget	  værdi	  da	  det	  er	  dem	  jeg	  

har	  størst	  tillid	  til.	  Jeg	  regner	  med,	  at	  der	  er	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  jeg	  får	  sandheden	  omkring	  

hvad	  produktet	  har	  givet	  dem,	  om	  det	  er	  pengene	  værd	  eller	  om	  man	  kan	  nøjes	  med	  noget	  der	  er	  

billigere.	  Jeg	  bliver	  nok	  mere	  -‐	  positivt	  påvirket	  af	  den	  information	  jeg	  får	  fra	  medierne,	  da	  

produktet	  oftest	  kun	  bliver	  omtalt	  positivt	  der	  kommer	  typisk	  intet	  negativt	  i	  hvert	  fald.	  Men	  jeg	  

hører	  meget	  på	  min	  omgangskreds	  historier	  og	  danner	  mig	  på	  den	  måde	  et	  indtryk	  af	  produktet	  

hvilket	  så	  efter	  om	  produktet	  bliver	  omtalt	  positivt	  eller	  negativt	  så	  bliver	  valgt	  til	  eller	  fra.	  	  

Hvem	  bruger	  du	  i	  din	  informationssøgning?	  

Jeg	  bruger	  ekspedienter	  i	  butikkerne	  for	  at	  få	  råd	  og	  vejledning,	  hvis	  der	  er	  behov	  for	  information	  

omkring	  et	  særligt	  produkt	  jeg	  er	  ude	  efter	  men	  som	  jeg	  ikke	  kender	  i	  forvejen.	  Jeg	  bruger	  dem	  

fordi	  jeg	  går	  ud	  fra	  at	  de	  har	  modtaget	  undervisning	  eller	  en	  eller	  anden	  form	  for	  viden	  omkring	  de	  

produkter	  de	  sælger	  til	  hverdag	  som…	  kan	  guide	  mig	  til	  at	  købe	  det	  rigtige	  produkt	  med	  hjem	  og…	  

som	  jeg	  så	  er	  og	  bliver	  tilfreds	  med.	  	  	  

Bruger	  du	  andre	  personer?	  
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Jeg	  bruger	  også	  veninder	  eller	  min	  søster	  til	  at	  tale	  om	  produkter	  jeg	  har	  købt	  eller	  de	  har	  købt	  -‐	  

jeg	  bruger	  meget	  mund	  til	  mund	  metoden.	  Jeg	  bruger	  mine	  veninder	  eller	  søster	  fordi	  de…	  kan	  

tale	  om	  produktet	  first	  hand	  de	  har	  jo	  afprøvet	  det	  og	  kan	  gi	  god	  feedback	  så	  man	  har	  lyst	  til	  at	  

prøve	  produktet	  selv	  og	  måske	  få	  samme	  resultater.	  Det	  kan	  selvfølgelig	  også	  være	  omvendt	  så	  

man	  ikke	  får	  lyst	  til	  at	  købe	  eller	  afprøve	  det	  fordi	  man	  har	  fået	  fortalt	  en	  skræmmehistorie.	  Et	  

eksempel	  jeg	  kan	  komme	  med	  er	  voks	  på	  ben.	  Jeg	  så	  engang	  en	  reklame	  fra	  tv	  fra	  Veet	  som	  

reklamerede	  om	  deres	  voks	  strips	  til	  benene.	  Det	  synes	  jeg	  så	  ret	  godt	  og	  effektivt	  ud.	  Jeg	  talte	  så	  

efterfølgende	  med	  en	  veninde	  som	  faktisk	  havde	  købt	  voks	  stripsene	  og	  prøvet	  dem.	  Hun	  fortalte	  

at	  hun	  ik	  ville	  anbefale	  det	  da	  voksen	  havde	  revet	  noget	  af	  hendes	  hud	  med!	  Efter	  den	  historie	  har	  

jeg	  ikke	  én	  gang	  overvejet	  at	  prøve	  dem	  siden.	  Jeg	  er	  nok	  typen	  som	  har	  større	  tillid	  til	  min	  

omgangskreds	  og	  den	  måde	  de	  fortæller	  om	  produkterne	  på	  end	  den	  måde	  reklamer	  fremstiller	  

det	  på.	  

Hvad	  med	  information	  på	  sociale	  medier?	  Bliver	  du	  påvirket	  af	  det?	  

Jeg	  kan	  godt	  finde	  på	  at	  google	  produktet	  og	  se	  hvad	  andre	  skriver	  om	  det	  men	  tager	  det	  med	  et	  

gram	  salt.	  Men	  det	  giver	  en	  slags	  hjælp	  fordi	  det	  er	  god	  information	  omkring	  produkterne.	  	  

Kan	  informationen	  påvirke	  din	  holdning	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Det	  kan	  godt	  påvirke	  mig	  hvis	  der	  står	  noget	  meget	  negativt.	  Men	  på	  den	  anden	  side	  ka	  det	  også	  

påvirke	  på	  en	  god	  måde…	  hvis	  det	  er	  gode	  ting	  påvirker	  det	  også	  fordi	  man	  vil	  passe	  ind	  i	  normen	  

så	  det	  er	  rart	  at	  andre	  også	  er	  enige.	  

Har	  information	  som	  kommer	  fra	  The	  Body	  Shop	  indflydelse?	  

Jo	  hvis	  den	  gir	  noget	  ekstra.	  Hvis	  den	  for	  eksempel	  siger	  noget	  om	  produkterne	  som	  man	  ikke	  kan	  

læse	  andre	  steder	  eller	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  produkterne.	  Igen	  også	  hvis	  det	  er	  historier	  om	  

værdierne	  og	  deres	  arbejde	  så	  har	  det	  også	  indflydelse.	  

Er	  der	  noget	  du	  ønsker	  at	  tilføje?	  

Jeg	  tror	  nok	  bare	  at	  jeg	  har	  behov	  for	  mindre	  reklame	  hvilket	  jo	  måske	  i	  virkeligheden	  er	  svært	  

fordi	  de	  skal	  sælge	  sig	  selv.	  Men	  i	  hvert	  fald	  mere	  information	  og	  historie	  om	  brandet.	  Og	  så	  ku	  de	  

måske	  også	  invitere	  til	  særlige	  arrangementer	  eller	  sponsorere	  koncerter	  for	  at	  sætte	  lidt	  fokus	  på	  
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dem	  selv	  og	  deres	  sag	  eller	  lave	  et	  eller	  andet	  frivilligt	  man	  ku	  deltage	  i	  imod	  dyreforsøg	  eller	  

lignende	  i	  en	  stor	  skala	  og	  mere	  udbredt.	  

Bilag	  3	  –	  Interview	  med	  Katja	  
	  

Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  din	  relation	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Jeg	  har	  nogle	  bestemte	  produkter	  jeg	  elsker	  fra	  The	  Body	  Shop	  og	  altid	  køber	  som	  jeg	  ikke	  kan	  leve	  

uden.	  Så	  jeg	  er	  en	  Body	  Shop	  kunde	  fordi	  jeg	  har	  mange	  ting	  derfra.	  

Er	  du	  medlem	  af	  The	  Body	  Shop?	  

Nej	  jeg	  er	  ikke	  medlem.	  

Hvorfor?	  

Jeg	  kender	  til	  medlemsskabet	  men	  jeg	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  have	  kort	  til	  diverse	  steder.	  	  

Ved	  du	  hvilke	  fordele	  der	  er	  ved	  medlemsskabet?	  

Ja	  jeg	  ved	  at	  man	  får	  rabat	  tror	  det	  er	  10	  eller	  15	  %.	  Men	  jeg	  gider	  bare	  ikke	  at	  ha	  flere	  kort	  i	  min	  

pung.	  	  

Har	  The	  Body	  Shop	  brandet	  en	  personlig	  betydning	  for	  dig?	  

Nej	  det	  har	  det	  ik.	  Jeg	  handler	  der	  fordi	  det	  er	  god	  kvalitet	  til	  en	  god	  pris	  men	  brandet	  betyder	  ikke	  

noget	  for	  at	  jeg	  handler	  der.	  	  

Hvad	  tiltrækker	  dig	  ved	  The	  Body	  Shop?	  

Jeg	  tror	  jeg	  startede	  med	  at	  handle	  der	  fordi	  min	  veninde	  gjorde.	  Eller	  så	  var	  det	  på	  grund	  af	  en	  

Body	  Butter	  eller	  sådan	  noget	  jeg	  fik	  prøvet	  i	  butikken.	  Og	  siden	  da	  har	  jeg	  bare	  fundet	  nogle	  rigtig	  

gode	   produkter	   jeg	   er	   glad	   for.	   De	   har	   nogle	   hyggelige	   butikker	   med	   dejlige	   dufte	   og	   et	   sødt	  

personale	  som	  altid	  hjælper	  så	  det	  kan	  jeg	  godt	  lide.	  	  

Er	  brandet	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  produkterne?	  
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Nej	  jeg	  tror	  nok	  mere	  at	  jeg	  fokuserer	  på	  de	  produkter	  jeg	  køber	  men	  jeg	  tænker	  da	  på	  at	  de	  er	  fra	  

Body	  Shop	  og	  at	  det	  er	  en	  godt	  mærke	  der	  laver	  god	  kvalitet.	  

Hvordan	  kan	  The	  Body	  Shop	  hjælpe	  dig	  med	  dette	  via	  sociale	  medier?	  

De	  kunne	  gøre	  deres	  Facebookside	  mere	  interessant	  så	  man	  fik	   lyst	  til	  at	  følge	  med	  i	  den	  ved	  at	  

dele	  konkrete	  kampagner	  med	  mig	  og	  vise	  resultaterne	  fra	  dem.	  Jeg	  har	  været	  inde	  på	  deres	  side	  

et	  par	  gange	  og	  der	  mangler	  noget	  mere	  liv	  derinde.	  Der	  sker	  næsten	  ingenting	  så	  jeg	  synes	  ikke	  

rigtig	  den	  er	  interessant	  at	  følge	  med	  i.	  	  

Hvad	  mangler	  du	  fra	  The	  Body	  Shop	  på	  sociale	  medier	  for	  at	  styrke	  din	  tilknytning	  til	  brandet?	  

Jeg	   mangler	   noget	   mere	   spændende	   og	   ny	   information.	   Jeg	   synes	   der	   mangler	   nogle	   fif	   om	  

produkterne	   og	   hvordan	  man	   kan	   bruge	   dem	  på	   forskellige	  måder.	   Der	  må	   også	   gerne	   komme	  

flere	  historier	  eller	  noget	  der	  gør	  det	  spændende	  at	  følge	  med	  i	  brandet.	  	  

Engagerer	  du	  dig	  i	  brandet?	  

Næh	  det	  gør	  jeg	  ik.	  Nej.	  

Hvad	   kan	   The	   Body	   Shop	   gøre	   via	   sociale	   medier	   for	   at	   få	   dig	   til	   at	   engagere	   dig	   mere	  

følelsesmæssigt	  med	  brandet?	  

Jamen	  det	  ville	  nok	  være	  hvis	  jeg	  kunne	  komme	  tættere	  på	  at	  lære	  hvad	  brandet	  gør	  og	  hvorfor	  

det	  er	  værd	  at	  støtte	  det.	  Nu	  tænker	   jeg	   jo	   ikke	  over	  det	  så	  meget	  så	  det	  gør	   ingen	  forskel	  men	  

hvis	  jeg	  fik	  mere	  information	  om	  hvad	  jeg	  som	  kunde	  hjælper	  til	  med	  i	  forhold	  til	  deres	  værdier	  så	  

ville	  jeg	  nok	  mere	  føle	  at	  det	  er	  værd	  at	  handle	  i	  Body	  Shop.	  	  

Ville	  det	  hjælpe	  dig	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  The	  Body	  Shop	  på	  de	  sociale	  medier?	  

Jeg	  tror	  måske	  det	  ville	  hjælpe	  at	  kunne	  skrive	  forslag	  til	  dem	  og	  de	  så	  gjorde	  noget	  ved	  det	  når	  

man	  havde	  ris	  eller	  ros.	  	  

Hvorfor	  ville	  det	  hjælpe?	  
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Det	  ville	  nok	  gøre	  at	  jeg	  blev	  mere	  klar	  over	  hvad	  jeg	  fik	  ud	  af	  brandet	  og	  hvis	  jeg	  havde	  noget	  jeg	  

manglede	  så	  ville	  det	  være	  godt	  at	   få	  mulighed	   for	  at	   sige	  det	   til	  dem	  og	  måske	  de	  kunne	  gøre	  

noget	  ved	  det.	  	  

Kan	  du	  identificere	  dig	  med	  The	  Body	  Shops	  værdier?	  

Ja	  det	  kan	   jeg.	   Jeg	  er	  nok	   ikke	   sådan	  en	  person	   som	  går	  vildt	  meget	  op	   i	  miljø	  og	  dyr	  og	   sådan	  

noget	  men	  det	  er	  alligevel	  noget	  man	  tænker	  på	  engang	  imellem.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  mærker	  som	  

fortæller	  om	  det	  så	  man	  kan	  nærmest	  ikke	  undgå	  at	  blive	  udsat	  for	  det.	  Med	  Body	  Shops	  værdier	  

synes	   jeg	  det	  er	  noget	  man	  kan	  være	  enig	   i	  og	  få	  noget	  godt	  ud	  af.	  Man	  tænker	  måske	   ikke	   lige	  

over	   det	   når	  man	  handler	   det	   er	   nok	  mere	   hvis	   ekspedienten	   fortæller	   en	   om	  en	   god	   sag	  man	  

støtter	   eller	   hvor	   ingredienserne	   kommer	   fra	   at	  man	   lige	   bliver	   opmærksom	   på	   deres	   værdier.	  

Men	  jo	  jeg	  er	  enig	  i	  værdierne	  selvom	  de	  ikke	  fylder	  så	  meget	  i	  mit	  liv.	  	  

Anbefaler	  du	  brandet	  til	  andre?	  

Nej	  jeg	  føler	  at	  det	  er	  en	  personlig	  ting.	  Måske	  hvis	  nogen	  spørger	  hvad	  jeg	  bruger	  så	  fortæller	  jeg	  

om	  produktet	  men	  jeg	  fortæller	  ikke	  om	  Body	  Shop	  som	  brand.	  	  

Hvad	  kan	  The	  Body	  Shop	  gøre	  via	   sociale	  medier	   for	  at	   få	  dig	   til	  at	   identificere	  dig	  mere	  med	  

brandet?	  

Det	  ville	  nok	  være	  hvis	  jeg	  fik	  mere	  information	  om	  værdierne	  og	  kampagner.	  Noget	  hvor	  jeg	  blev	  

udsat	   for	   flere	  historier	  og	  oplysninger	  så	   jeg	  havde	  et	  bedre	  kendskab	  til	  brandet.	  Det	  ville	  nok	  

give	  mig	  en	  bedre	  grund	  til	  hvorfor	  jeg	  skulle	  vælge	  det	  i	  stedet	  for	  et	  andet	  brand.	  

Har	  du	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Ja	   jeg	  har	   læst	  om	  brandet	  og	  har	  noget	   kendskab	   til	   det.	   Jeg	  er	   generelt	   skeptisk	  over	   for	   alle	  

mærker	  men	  jeg	  er	  forholdsvis	  tillidsfuld	  overfor	  Body	  Shop	  fordi	  det	  har	  givet	  gode	  resultater.	  

Hvad	  har	  du	  læst	  om	  brandet?	  

Jeg	  har	  læst	  lidt	  på	  deres	  hjemmeside	  omkring	  deres	  værdier	  og	  hvad	  produkterne	  er	  lavet	  af.	  Og	  

det	   er	   også	   noget	   de	   skriver	   tydeligt	   på	   deres	   produkter	   så	   jeg	   har	   tillid	   til	   at	   de	   fortæller	  

sandheden.	  Mit	   indtryk	  er	  at	  Body	  Shop	  går	  op	  i	  deres	  sociale	  ansvar	  og	  jo	  jeg	  har	  en	  fin	  tillid	  til	  
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brandet	  men	   er	   til	   tider	   i	   tvivl	   om	  hvad	  brandet	   egentlig	   går	   ud	   på.	   Synes	   ikke	   at	   de	   har	   en	   så	  

tydelig	  profil.	  

Hvad	  kan	  The	  Body	  Shop	  gøre	  via	  sociale	  medier	  for	  at	  styrke	  din	  tillid?	  

Hvis	  de	  viste	  både	  gode	  og	  dårlige	  informationer	  fra	  kunder,	  så	  man	  kunne	  vide	  at	  de	  ikke	  skjulte	  

noget.	  Eller	  viste	  billeder	  med	  resultater	  eller	  andet	  som	  kan	  bekræfte	  at	  de	  taler	  sandt.	  	  

Hvilken	  information	  har	  størst	  indflydelse	  på	  din	  holdning	  til	  brandet?	  

Det	  er	  lidt	  forskelligt.	  Jeg	  tror	  det	  er	  når	  jeg	  læser	  om	  andre	  som	  har	  købt	  noget	  fra	  Body	  Shop	  og	  

oplevet	  noget	  godt	  og	  fået	  gode	  resultater	  eller	  måske	  har	  fået	  udslæt	  eller	  oplevet	  noget	  dårligt.	  

Venners	  oplevelser	  af	  et	  produkt	  eller	  viden	  om	  brandet.	  	  

Hvad	  med	  når	  andre	  skriver	  noget	  om	  brandets	  værdier	  på	  sociale	  medier?	  Ville	  det	  have	  nogen	  

betydning	  for	  dig	  hvis	  folk	  skrev	  positive	  eller	  negative	  ting	  om	  brandet	  på	  sociale	  medier?	  

Ikke	  rigtig.	  Jeg	  har	  jo	  min	  egen	  holdning.	  Men	  jo	  måske	  ville	  det	  nok	  give	  mig	  noget	  at	  tænke	  over	  

hvis	  jeg	  læste	  noget.	  Men	  det	  er	  nok	  mere	  hvis	  en	  veninde	  skrev	  noget	  hun	  havde	  oplevet	  eller	  set	  

som	  ville	  være	  interessant.	  Jeg	  synes	  at	  andres	  holdninger	  betyder	  noget	  i	  forhold	  til	  anmeldelser	  

på	  produkter	  men	  måske	  ikke	  så	  meget	  på	  brand.	  	  

Hvad	  med	  information	  som	  kommer	  fra	  brandet	  på	  sociale	  medier?	  

Jeg	  synes	  at	  den	  slags	  information	  fra	  brands	  er	  tomme	  markedsføringstaler.	  Så	  jeg	  tillægger	  mere	  

værdi	   til	  hvad	  andre	  skriver	  end	  hvad	  virksomheden	  selv	  skriver	   inde	  på	  deres	  hjemmeside	  eller	  

andre	  steder.	  	  

Har	   The	   Body	   Shops	   egen	   information	   eller	   andres	   information	   større	   indflydelse	   på	   din	  

tilknytning	  til	  brandet?	  Det	  drejer	  sig	  om	  den	  information	  du	  får	  på	  sociale	  medier?	  

Sociale	   medier	   synes	   jeg	   gir	   god	   information	   om	   produkterne	   og	   brand	   fordi	   der	   er	   så	   mange	  

forskellige	   personer	   der	   skriver	   deres	   kommentarer	   og	   anmeldelser.	   Det	   gir	   en	   rigtig	   god	  

forståelse.	  Men	   jeg	   læser	   også	   hvad	   Body	   Shop	   selv	   skriver	   selvom	  man	   jo	   godt	   ved	   at	   de	   kun	  

skriver	  positive	  ting	  om	  sig	  selv.	  Jeg	  tror	  bare	  mere	  jeg	  er	  skeptisk	  overfor	  hvad	  de	  selv	  skriver.	  	  
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Er	  der	  noget	  du	  ønsker	  at	  tilføje?	  

Nej	  ikke	  rigtig.	  

Bilag	  4	  –	  Interview	  med	  Sofie	  
	  

Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  din	  relation	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Jeg	  handler	  hos	  Body	  Shop	  engang	  imellem.	  For	  det	  meste	  har	  jeg	  købt	  makeup	  og	  nogle	  gange	  

nogle	  hudprodukter	  tror	  jeg.	  Men	  jeg	  er	  ikke	  en	  fast	  kunde	  vil	  jeg	  sige	  nok	  mest	  når	  behovet	  

opstår	  eller	  man	  lige	  skal	  købe	  en	  gave	  fordi	  de	  har	  nogle	  fine	  ting	  og	  ja	  det	  er	  lidt	  lækkert.	  Og	  så	  

hvis	  man	  skal	  give	  gaver	  og	  den	  slags	  så	  er	  en	  gave	  fra	  Body	  Shop	  jo	  en	  rigtig	  god	  gave.	  Den	  er	  

ligesom	  kvalitetsstemplet.	  

Hvad	  tiltrækker	  dig	  ved	  TBS	  brandet?	  	  

Det	  må	  være	  fornemmelsen	  af	  at	  jeg	  køber	  noget	  lækkert,	  godt	  og	  samtidig	  støtter	  deres	  værdier	  

når	  jeg	  handler	  hos	  dem.	  Alle	  deres	  produkter	  er	  super	  lækre	  og	  man	  får	  lidt	  en	  fornemmelse	  af	  at	  

man	  shopper	  eksklusive	  kropsprodukter	  på	  trods	  af	  at	  priserne	  er	  lave.	  	  

Er	  brandet	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  produktet?	  	  

Hmm	  altså	  jeg	  handler	  lidt	  efter	  behov	  og	  følelser	  så	  det	  kommer	  meget	  an	  på	  hvilket	  humør	  jeg	  

er	  i	  hvor	  der	  geografisk	  befinder	  sig	  en	  butik	  i	  forhold	  til	  hvor	  jeg	  er	  og	  hvad	  det	  er	  for	  et	  produkt	  

jeg	  mangler.	  Men	  jo	  brandet	  er	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  produktet	  for	  det	  gør	  mig	  glad	  når	  jeg	  

derhjemme	  har	  nogle	  lækre	  produkter	  jeg	  kan	  stå	  inde	  for	  og	  hvis	  brandets	  værdier	  ikke	  er	  i	  orden	  

så	  tvivler	  jeg	  også	  på	  om	  jeg	  vil	  købe	  det.	  Jeg	  kunne	  for	  eksempel	  aldrig	  finde	  på	  at	  købe	  makeup	  i	  

Netto	  fra	  et	  ukendt	  mærke	  jeg	  har	  en	  forestilling	  om	  at	  produktet	  så	  er	  dårligt.	  	  

Har	  The	  Body	  Shop	  en	  personlig	  betydning	  for	  dig?	  	  

Jeg	  tror	  det	  er	  det	  brand…	  det	  brand	  som	  er	  det	  eneste	  der	  betyder	  noget	  for	  mig	  fordi	  det	  er	  et	  

brand	  som	  altid	  kommer	  op	  i	  mine	  tanker	  når	  jeg	  skal	  købe	  et	  nyt	  skønhedspleje	  produkt	  men	  på	  

den	  anden	  side	  er	  det	  også	  et	  begrænset	  sortiment	  de	  har	  så	  derfor	  er	  der	  også	  andre	  brands	  der	  

kommer	  op	  i	  mine	  overvejelser	  så	  det	  kommer	  meget	  an	  på	  hvilket	  produkt	  jeg	  skal	  ha.	  
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Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  for	  at	  du	  føler	  dig	  mere	  knyttet	  til	  brandet?	  	  

Altså	  jeg	  mener	  jo	  de	  har	  en	  kundeklub	  hvilket	  er	  en	  meget	  god	  måde	  at	  engagere	  brugerne	  på	  

men	  på	  trods	  af	  at	  jeg	  handler	  i	  Body	  shop	  til	  tider	  så	  har	  jeg	  alligevel	  ikke	  meldt	  mig	  ind	  i	  deres	  

klub.	  Så	  jeg	  ved	  faktisk	  ikke	  hvad	  de	  kan	  gøre	  måske	  gøre	  deres	  tilbud	  og	  værdier	  mere	  synlige	  

gennem	  Facebook	  som	  jeg	  personligt	  tit	  er	  på.	  På	  den	  måde	  vil	  det	  være	  mig	  let	  tilgængeligt	  og	  så	  

kan	  jeg	  i	  bussen	  læse	  om	  de	  interessante	  ting	  Body	  shop	  skriver	  om.	  På	  den	  måde	  ville	  jeg	  være	  

mere	  aktiv	  læser	  af	  de	  informationer	  Body	  Shop	  kommer	  med.	  	  

Engagerer	  du	  dig	  i	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Nej	  ikke	  rigtig	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  interessant	  at	  have	  noget	  baggrundsviden	  omkring	  brandet	  

ligesom	  at	  vide	  at	  Body	  Shop	  har	  nogle	  værdier	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  selv	  opsøger	  det	  mere	  

noget	  jeg	  lige	  læser	  hvis	  jeg	  kigger	  i	  et	  modeblad	  eller	  på	  en	  blog	  eller	  lignende	  ved	  ren	  

tilfældighed.	  

Engagerer	  du	  dig	  i	  The	  Body	  Shop	  brandet	  via	  sociale	  medier?	  

Nej	  ik	  rigtig	  hvis	  jeg	  læser	  en	  kommentar	  og	  jeg	  har	  samme	  holdning	  så	  kan	  jeg	  godt	  lige	  ”like”	  

kommentaren	  og	  jeg	  kan	  godt	  ”synes	  godt	  om”	  et	  brand	  på	  Facebook	  men	  det	  ik	  fordi	  jeg	  ligger	  

mere	  i	  det	  end	  det.	  Hvis	  der	  så	  kommer	  noget	  op	  på	  min	  Facebookside	  omkring	  det	  brand	  jeg	  

”synes	  godt	  om”	  så	  læser	  jeg	  hvad	  der	  står.	  

Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  via	  sociale	  medier	  for	  at	  få	  dig	  til	  at	  engagere	  dig	  mere	  følelsesmæssigt	  i	  

brandet?	  	  

Det	  samme	  som	  jeg	  nævnte	  lige	  før.	  En	  beskrivelse	  af	  hvorfor	  de	  lige	  præcis	  hjælper	  og	  støtter	  de	  

bønder	  de	  får	  deres	  kakaobønner	  fra	  for	  eksempel	  og	  hvordan	  deres	  salg	  af	  kakaocreme	  gør	  at	  de	  

kan	  hjælpe	  så	  og	  så	  mange	  bønner	  til	  deres	  levevej	  sådan	  nogle	  historier	  ville	  have	  følelsesmæssig	  

effekt	  på	  mig.	  Så	  føler	  man	  også	  at	  man	  støtter	  noget	  godt	  og	  hjælper	  andre.	  	  

Ville	  du	  deltage	  i	  en	  dialog	  med	  The	  Body	  Shop	  på	  sociale	  medier?	  

Jeg	  er	  ikke	  så	  meget	  for	  at	  kommentere	  ting	  eller	  indgå	  i	  debatter	  men	  hvis	  der	  var	  noget	  jeg	  

havde	  spørgsmål	  til	  eller	  var	  uenig	  i	  så	  ku	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  kommentere	  noget.	  
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Identificerer	  du	  dig	  med	  TBS	  værdier?	  	  

Jeg	  syntes	  helt	  klart	  at	  deres	  værdier	  er	  gode.	  Jeg	  syntes	  det	  er	  fedt	  at	  man	  til	  billige	  penge	  altså	  

samme	  pris	  som	  hvis	  du	  køber	  noget	  fra	  Loreal	  for	  eksempel	  kan	  få	  nogle	  lækre	  produkter	  som	  

ikke	  er	  testet	  på	  dyr	  og	  som	  støtter	  andre	  forhold	  og	  at	  man	  får	  følelsen	  af	  at	  det	  er	  eksklusive	  

produkter.	  Det	  kan	  jeg	  rigtig	  godt	  lide.	  	  

Hvad	  kan	  TBS	  gøre	  på	  sociale	  medier	  for	  at	  få	  dig	  til	  at	  identificere	  dig	  mere	  med	  brandets	  

værdier?	  	  

Hmm	  jeg	  ville	  syntes	  det	  var	  fedt	  hvis	  det	  satte	  fokus	  på	  deres	  værdier	  og	  skrev	  lidt	  om	  hvordan	  

deres	  processer	  så	  forholdte	  sig.	  Jeg	  ved	  det	  støtter	  nogle	  grupper	  i	  Afrika	  så	  det	  kunne	  være	  

spændende	  at	  læse	  om	  hvordan	  deres	  arbejdsgang	  og	  hjælp	  forholdte	  sig.	  Hvis	  der	  kommer	  en	  

beskrivelse	  som	  er	  kortfattet	  og	  spændende	  i	  stedet	  for	  en	  roman	  på	  flere	  sider	  som	  hele	  tiden	  

kommer	  frem	  om	  Body	  Shop	  og	  den	  måde	  de	  arbejder	  og	  hjælper	  på	  som	  gør	  deres	  værdier	  

gældende	  så	  ville	  jeg	  helt	  klart	  følge	  med	  i	  dem	  og	  på	  den	  måde	  med	  sikkerked	  blive	  mere	  knyttet	  

til	  brandet.	  	  

Har	  du	  tillid	  til	  brandet?	   	  

Ja	  jeg	  har	  handlet	  i	  Body	  Shop	  i	  mange	  år	  så	  det	  har	  jeg	  lidt.	  Jeg	  har	  tillid	  til	  brandet	  i	  forhold	  til	  at	  

når	  jeg	  køber	  et	  produkt	  så	  går	  det	  ind	  for	  nogle	  ting…	  som	  for	  eksempel	  andre	  brands	  ik	  gør	  også	  i	  

form	  af	  at	  at	  hvis	  jeg	  ved	  at	  hvis	  jeg	  køber	  et	  produkt	  fra	  Body	  Shop	  så	  ved	  jeg	  også	  at	  kvaliteten	  er	  

god	  men	  det	  leverer	  de	  også.	  De	  lever	  op	  til	  mine	  forventninger…	  så	  på	  den	  måde	  har	  jeg	  tillid	  til	  

dem.	  Hvis	  jeg	  skulle	  vælge	  et	  brand	  hvor	  alle	  mine	  produkter	  skulle	  være	  fra	  så	  sku	  det	  var	  Body	  

Shop.	  Jeg	  tror	  bare	  at	  det	  er	  fordi	  at	  jeg	  har	  tillid	  til	  det	  og	  de	  har	  gode	  produkter.	  Og	  så	  står	  de	  

også	  for	  nogle	  gode	  ting.	  	  

Hvad	  påvirker	  din	  tillid?	  

Andre	  meninger	  hvis	  jeg	  føler	  de	  er	  reelle.	  Hvis	  der	  bliver	  lavet	  undersøgelser	  og	  resultatet	  er	  

negativt	  så	  kan	  det	  påvirke	  om	  jeg	  gider	  handle	  der	  mere.	  

Hvad	  kan	  de	  The	  Body	  Shop	  gøre	  på	  sociale	  medier	  for	  at	  øge	  din	  tillid	  til	  brandet?	  	  
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Som	  jeg	  sagde	  tidligere	  så	  kunne	  de	  beskrive	  deres	  arbejdsgang	  og	  den	  måde	  de	  hjælper	  på.	  Man	  

kan	  jo	  sagtens	  sige	  at	  de	  ikke	  tester	  på	  dyr	  eller	  at	  noget	  af	  overskuddet	  går	  til	  her	  og	  der	  men	  

noget	  dokumentation	  i	  form	  af	  fortællinger	  og	  beskrivelser	  af	  hvad	  de	  til	  dagligt	  laver.	  	  

Har	  andres	  holdning	  en	  betydning	  for	  dig?	  

Ja	  det	  har	  den	  jeg	  lytter	  til	  mine	  veninders	  erfaringer	  så	  hvis	  nogen	  fortæller	  mig	  at	  jeg	  ikke	  skal	  

bruge	  nogle	  bestemte	  produkter	  så	  køber	  jeg	  dem	  ikke	  netop	  fordi	  det	  har	  betydning	  for	  mig.	  	  

Hvilke	  personer	  på	  sociale	  medier	  har	  indflydelse?	  

Det	  er	  venner	  og	  bekendte	  så	  hvis	  jeg	  skal	  inspireres	  så…	  så	  har	  jeg	  stor	  tendens	  til	  at	  spørge	  min	  

omgangskreds.	  Altså	  jeg	  kan	  godt	  ha	  tendens	  til	  at	  hvis	  nogen	  anbefaler	  et	  produkt	  på	  Facebook	  

og	  læse	  om	  det	  og	  hvis	  det	  lyder	  specielt	  interessant	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  opsøge	  det	  og	  

nogle	  gange	  købe	  det.	  Men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  har	  størst	  betydning	  men	  jeg	  kan	  godt	  lide	  hvis	  der	  

er	  en	  diskussion	  om	  et	  produkt	  og	  gå	  ind	  og	  læse	  det.	  Så	  har	  det	  selvfølgelig	  indflydelse	  for	  jeg	  

synes	  at	  andre	  folks	  holdninger	  vejer	  tungt.	  Jeg	  synes	  det	  der	  er	  bedst	  er	  en	  kommentar	  fra	  en	  

person	  og	  det	  kan	  godt	  være	  flere	  for	  hvis	  der	  for	  eksempel	  bare	  er	  stjerne	  ved	  man	  ikke	  hvorfor	  

den	  er	  god.	  Hvis	  der	  for	  eksempel	  er	  kommet	  en	  god	  anmeldelse	  om	  et	  produkt	  vil	  man	  godt	  vide	  

hvorfor.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  der	  er	  flere	  end	  en	  der	  skriver	  det.	  	  

Har	  positive	  eller	  negative	  kommentarer	  så	  en	  indflydelse	  på	  din	  holdning?	  

Hvis	  der	  er	  en	  enkel	  kommentar	  så	  har	  det	  ikke	  så	  stor	  indflydelse	  for	  så	  er	  det	  bare	  en	  enkel	  

person	  der	  har	  en	  holdning.	  Men	  hvis	  det	  er	  en	  debat	  så	  har	  det	  stor	  betydning	  så	  har	  jeg	  tiltro	  til	  

at	  det	  er	  sådan	  brandet	  er.	  Men	  hvorimod	  at	  hvis	  det	  er	  en	  person	  jeg	  har	  tiltro	  til	  en	  kendt	  eller	  

en	  veninde	  og	  den	  person	  skriver	  at	  hun	  ik	  kan	  li	  brandet	  så	  har	  jeg	  stor	  tiltro	  til	  det	  selvom	  det	  

kun	  er	  en	  enkel	  person.	  Men	  hvis	  det	  er	  en	  person	  jeg	  ikke	  kender	  så	  har	  jeg	  ikke	  tiltro	  til	  det	  

medmindre	  der	  efterfølgende	  er	  en	  million	  som	  ”liker”.	  

Har	  du	  noget	  at	  tilføje?	  

Altså	  hvis	  jeg	  skulle	  følge	  mere	  med	  i	  The	  Body	  Shop	  og	  læse	  om	  dem	  så	  synes	  jeg	  de	  skulle	  give	  

flere	  informationer	  som	  deres	  værdier	  og	  hvordan	  de	  udfører	  disse	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  

interessant.	  For	  eksempel	  hvis	  de	  har	  bygget	  en	  ny	  skole	  et	  sted	  i	  Afrika	  eller	  har	  været	  med	  til	  at	  
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skabe	  bedre	  levevilkår	  for	  en	  familie	  det	  gør	  at	  man	  har	  lyst	  til	  at	  købe	  deres	  produkter	  så	  de	  kan	  

blive	  ved	  med	  at	  gøre	  gode	  ting	  for	  andre	  i	  nød.	  Eftersom	  Body	  Shop	  differentierer	  sig	  fra	  andre	  

brands	  ved	  at	  have	  deres	  værdier	  synes	  jeg	  også	  de	  burde	  ha	  fokus	  på	  dem	  og	  kommunikere	  det	  

ud	  til	  andre.	  	  

Bilag	  5	  –	  Interview	  med	  Nina	  
	  

Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  din	  relation	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Jeg	  er	  medlem	  af	  The	  Body	  Shop	  så	  jeg	  føler	  mig	  som	  en	  god	  kunde,	  som	  handler	  ofte	  og	  meget	  ad	  

gangen.	  	  

Vil	  du	  beskrive	  dig	  selv	  som	  en	  loyal	  kunde?	  

Ja	  det	  vil	  jeg	  nok,	  for	  jeg	  har	  jo	  medlemskortet	  så	  jeg	  handler	  der	  ofte	  og	  har	  mange	  produkter	  fra	  

The	  Body	  Shop.	  

Hvorfor	  er	  du	  blevet	  medlem	  af	  The	  Body	  Shop?	  

Det	  er	  fordi	  der	  er	  nogle	  gode	  tilbud	  til	  medlemmer,	  hvor	  jeg	  får	  rabat	  hver	  gang	  jeg	  handler	  og	  så	  

er	  der	  også	  nogle	  tilbud	  på	  specielle	  produkter	  engang	  imellem.	  	  

Ud	  over	  rabatter	  og	  tilbud	  er	  der	  så	  andre	  årsager	  til	  at	  du	  ønsker	  at	  være	  medlem	  af	  The	  Body	  

Shop?	  

Jeg	  synes	  det	  er	  et	  godt	  brand	  altså	  at	  de	  har	  nogle	  gode	  værdier,	  men	  jeg	  handler	  der	  på	  grund	  af	  

kvaliteten	  og	  ikke	  på	  grund	  af	  brandet.	  	  

Har	  værdierne	  en	  indflydelse	  på	  hvad	  du	  synes	  om	  brandet?	  

Ja	  det	  er	  rart	  at	  vide	  at	  det	  brand	  man	  køber	  er	  et	  godt	  brand	  og	  at	  de	  støtter	  noget	  godt.	  Jeg	  kan	  

godt	  lide	  at	  vide	  at	  The	  Body	  Shop	  tænker	  på	  miljøet	  for	  jeg	  går	  også	  op	  i	  hvor	  mine	  ting	  kommer	  

fra.	   Det	   skal	   ikke	   bare	   komme	   fra	   et	  mærke	   som	   bruger	   en	  masse	   kemikalier	   eller	   som	   skader	  

miljøet.	  Her	  er	  det	  at	  The	  Body	  Shop	  skiller	  sig	  ud	  fra	  de	  andre	  mærker	  og	  det	  kan	  jeg	  godt	  lide.	  

Hvad	  betyder	  The	  Body	  Shop	  for	  dig?	  
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Det	  betyder	  at	   jeg	  får	  produkter	  der	  har	  en	  god	  kvalitet	  og	  som	  fungerer.	  Og	  så	  at	  de	  har	  et	  fair	  

trade	  program	  som	  hjælper	  andre	  mennesker	  og	  de	  tester	  ikke	  på	  dyr.	  Så	  det	  er	  et	  godt	  brand	  jeg	  

stoler	  på.	  De	  har	  tingene	  i	  orden	  og	  gør	  noget	  godt.	  

Føler	  du	  en	  følelsesmæssig	  forbindelse	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Det	  tror	  jeg	  ikke	  det	  er	  ik	  noget	  jeg	  tænker	  over.	  Måske.	  Jeg	  er	  da	  glad	  for	  deres	  værdier	  men	  jeg	  

tror	  ikke	  det	  fylder	  så	  meget	  når	  jeg	  tænker	  på	  dem.	  Der	  tænker	  jeg	  nok	  mere	  på	  selve	  produktet	  

og	  hvad	  jeg	  får	  ud	  af	  det.	  Det	  andet	  kommer	  lidt	  i	  baggrunden	  for	  det	  er	  bare	  en	  ekstra	  ting	  som	  

man	  får	  med	  oveni.	  	  

Har	  The	  Body	  Shop	  en	  personlig	  betydning	  for	  dig?	  

Det	  er	  nok	  det	  samme	  som	  jeg	  lige	  har	  svaret	  på.	  Jeg	  tænker	  ikke	  på	  det	  til	  hverdag.	  Så	  det	  tror	  jeg	  

ikke.	  

Når	   du	   tænker	   på	   The	   Body	   Shop	   vækker	   brandet	   så	   nogle	   følelser	   hos	   dig	   udover	   selve	  

produktet?	  

Ja.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  jeg	  tænker	  på	  nogle	  af	  deres	  værdier	  eller	  en	  kampagne	  jeg	  har	  hørt	  om	  i	  

butikken.	  Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  lægger	  så	  stor	  vægt	  på	  men	  jeg	  kan	  da	  godt	  tænke	  på	  de	  ting	  når	  

jeg	  tænker	  på	  The	  Body	  Shop.	  Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  nogle	  andre	  tanker	  omkring	  brandet	  end	  når	  jeg	  

for	  eksempel	  tænker	  på	  Loreal	  eller	  Matas.	  Body	  Shop	  har	  lidt	  flere	  gode	  ting	  ved	  brandet	  end	  så	  

mange	  andre	  mærker.	  	  

Engagerer	  du	  dig	  i	  The	  Body	  Shop	  brandet	  via	  sociale	  medier?	  

Nej	  det	  er	  ikke	  noget	  for	  mig.	  Jeg	  engagerer	  mig	  i	  mærket	  ved	  at	  tale	  godt	  om	  det	  til	  andre.	  Men	  

jeg	  føler	   ikke	  rigtig	  behov	  for	  at	  tale	  om	  det	  på	  facebook	  eller	  på	  diskussionssider.	  Jeg	  deler	  kun	  

information	  hvis	  mine	  veninder	  spørger	  om	  det.	  	  

Engagerer	  du	  dig	  i	  The	  Body	  Shops	  værdier	  via	  sociale	  medier?	  

Øh	  nej	  det	  ved	  jeg	  ikke	  engang	  om	  man	  kan.	  Jeg	  har	  ikke	  besøgt	  deres	  facebookside	  eller	  set	  andre	  

ting	   fra	   dem	   derinde	   så	   nej	   det	   gør	   jeg	   ikke.	   Men	   jeg	   ville	   måske	   gerne	   hvis	   der	   var	   noget	  
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interessant	  man	   kunne	   deltage	   i	   eller	   gøre	   eller	  måske	   læse	   om.	  Men	   jeg	   kan	   ikke	   lide	   at	   alle	  

firmaer	  forsøger	  at	  sælge	  alle	  deres	  produkter	  derinde	  hele	  tiden.	  

Hvilke	  tiltag	  på	  sociale	  medier	  efterlyser	  du	  fra	  The	  Body	  Shop	  til	  at	  gøre	  dig	  mere	  engageret?	  

Altså	   du	  mener	   hvad	   de	   kunne	   gøre?	   Jo	   jeg	   ku	   godt	   tænke	  mig	   at	   lære	   noget	  mere	   om	   deres	  

produkter	  og	  hvordan	  de	  fremstilles	  for	  det	  synes	  jeg	  er	  rart	  at	  vide	  både	  hvad	  jeg	  lægger	  på	  min	  

hud	  men	  også	  at	   lære	   lidt	  mere	  om	  deres	  fair	  trade	  og	  hvor	  produkterne	  kommer	  fra.	  Jeg	  synes	  

også	  det	  ville	  være	  rart	  med	  en	  video	  fra	  deres	  makeupartister	  som	  viser	  lidt	  inspiration	  eller	  tips	  

og	  info	  til	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  deres	  makeup	  på	  en	  fed	  måde.	  	  

Hvilke	   tiltag	   på	   sociale	   medier	   ville	   have	   indflydelse	   på	   din	   tilknytning	   til	   The	   Body	   Shop	  

brandet?	  

Det	  er	  nok	  hvad	  andre	  personer	   siger	  om	  brandet	  og	  hvad	  deres	  oplevelser	  har	   været	  både	  de	  

positive	  men	  også	  de	  negative.	  	  

Hvilke	  tiltag	  som	  kom	  fra	  The	  Body	  Shop	  ville	  have	  indflydelse	  på	  din	  tilknytning	  til	  brandet?	  

Der	  er	  det	  nok	  at	  de	  giver	  noget	  mere	  information	  om	  sig	  selv.	  At	  de	  ikke	  bare	  fortæller	  hvad	  de	  

står	  for	  altså	  med	  deres	  værdier	  men	  at	  de	  giver	  nogle	  historier	  og	  fortæller	  mere	  om	  værdierne.	  

For	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  så	  meget	  andet	  end	  at	  de	  har	  de	  værdier	  de	  har.	  Men	  hvis	  jeg	  lærte	  mere	  om	  

værdierne	  ville	  jeg	  kende	  brandet	  bedre	  og	  være	  mere	  klar	  over	  hvorfor	  jeg	  synes	  det	  er	  et	  godt	  

brand.	  

Føler	  du	  en	  identifikation	  med	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Nej	  nej	  det	  gør	  jeg	  ik.	  Det	  synes	  jeg	  ik.	  	  

Kan	  du	  identificere	  dig	  med	  The	  Body	  Shops	  værdier?	  

Jo	  det	  kan	  jeg	  godt	  jeg	  ved	  godt	  nok	  ikke	  så	  meget	  om	  værdierne	  men	  jeg	  går	  også	  op	  i	  at	  man	  ikke	  

tester	  makeupprodukter	  på	  dyr.	  Og	  så	  synes	  jeg	  også	  at	  fair	  trade	  er	  en	  god	  måde	  at	  hjælpe	  andre	  

mennesker	  på.	  De	  har	  også	  noget	  med	  miljøet	  hvor	  de	  hjælper	  miljøet	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  er	  en	  

god	  ting.	  Jeg	  er	  ikke	  selv	  en	  stor	  miljønørd	  men	  jeg	  går	  op	  i	  at	  passe	  på	  miljøet	  og	  så	  synes	  jeg	  det	  

er	  rart	  at	  de	  også	  gør	  det.	  	  
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Hvordan	   tror	  du	  The	  Body	  Shop	  kan	   få	  dig	   til	   at	   identificere	  dig	  bedre	  med	  deres	   værdier	   via	  

sociale	  medier?	  

Hvis	  de	  gør	  det	  personligt.	  Det	  er	  svært	  men	  det	  kan	  godt	  lade	  sig	  gøre.	  Man	  ku	  for	  eksempel	  kigge	  

på	  hvem	  der	   var	  medlem	  på	  Facebook	  og	   se	  hvad	  der	  bliver	   skrevet	  om	  og	  gå	  ud	   fra	  det.	  Vide	  

hvilke	  værdier	  de	  ville	  ha	  man	  sku	  fokusere	  på.	  Man	  rammer	  ik	  alle	  men	  blir	  det	  gjort	  ofte	  nok	  får	  

man	  fat	  i	  alle.	  

Har	  du	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Ja	  det	  har	  jeg	  for	  jeg	  føler	  jo	  at	  de	  holder	  hvad	  de	  lover	  og	  giver	  gode	  resultater.	  Jeg	  er	  ikke	  blevet	  

skuffet	  over	  nogle	  produkter	  endnu	  så	  derfor	  har	   jeg	  stor	  tillid.	  Jeg	  bruger	  deres	  produkter	  fordi	  

jeg	  kan	  lide	  det	  men	  hvis	  jeg	  hørte	  en	  dårlig	  omtale	  om	  for	  eksempel	  børnearbejde	  ville	  jeg	  skifte	  

brand.	  	  

Hvad	  påvirker	  din	  tillid	  til	  brandet?	  

At	  det	  man	  får	  at	  vide	  er	  rigtigt	  og	  det	  er	  et	  troværdigt	  brand	  der	  skiller	  sig	  ud	  fra	  andre.	  

Kan	  andre	  personer	  påvirke	  din	  tillid?	  

Fra	  andre	  mennesker…jamen	  hvis	  de	  har	  haft	  en	  god	  oplevelse	  med	  et	  brand	  eller	  produkt	  det	  ku	  

påvirke	  mig	  både	  positivt	  eller	  negativt.	  

Hvilke	  personer	  har	  du	  så	  tillid	  til	  at	  få	  information	  fra?	  

Det	  er	  nok	  mine	  veninder.	  Jeg	  bruger	  ofte	  mine	  veninder	  og	  folk	  jeg	  har	  tillid	  til.	  Ellers	  bruger	  jeg	  

folk	  der	  har	  kendskab	  til	  det	  som	  ekspedienterne	  eller	  professionelle.	  	  

Med	  hensyn	  til	  information	  på	  nettet,	  på	  sociale	  medier	  omkring	  The	  Body	  Shop	  brandet,	  hvem	  

har	  du	  så	  tillid	  til	  som	  kilde?	  

Altså	  The	  Body	  Shop	  ved	  jo	  mest	  om	  sig	  selv	  så	  jeg	  har	  nok	  mest	  tillid	  til	  dem.	  De	  er	  et	  stort	  brand	  

så	  de	  kan	   ikke	   lyve	  om	  det	  de	  siger	  på	  nettet.	  Men	  på	  den	  anden	  side	  skriver	  de	   jo	  kun	  positive	  

ting	  om	  sig	  selv	  de	  vil	  jo	  ikke	  selv	  skrive	  noget	  negativt	  så	  jeg	  kan	  da	  godt	  finde	  på	  at	  læse	  noget	  

der	  er	  kritisk	  overfor	  brandet	  for	  at	  høre	  en	  anden	  side	  af	  historien.	  Der	  er	  nogle	  gange	  hvor	  man	  
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hører	  om	  en	  historie	  fra	  en	  man	  kender	  som	  har	  haft	  en	  dårlig	  oplevelse	  og	  så	  kan	  man	  godt	  blive	  

påvirket	  af	  det	  og	  læse	  om	  det	  hvis	  det	  for	  eksempel	  står	  på	  Facebook	  eller	  sådan	  noget.	  	  

Bliver	   du	   påvirket	   af	   information	   på	   sociale	   medier	   fra	   andre	   der	   bruger	   The	   Body	   Shops	  

produkter?	  

Jeg	  går	  ikke	  så	  ofte	  på	  nettet	  og	  søger	  information	  det	  er	  oftest	  kun	  når	  jeg	  er	  meget	  i	  tvivl	  eller	  får	  

anbefalet	  noget.	  Men	  når	  jeg	  læser	  noget	  på	  nettet	  omkring	  et	  produkt	  som	  andre	  fortæller	  om	  at	  

de	  har	  brugt	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  tage	  det	  til	  mig	  og	  overveje	  om	  jeg	  skal	  købe	  det	  eller	  ej.	  

Hvis	  jeg	  læser	  noget	  negativt	  og	  det	  ikke	  bare	  er	  en	  person	  der	  fortæller	  det	  men	  flere	  så	  føler	  jeg	  

mig	  ret	  sikker	  på	  at	  det	  produkt	  er	  dårligt	  og	  så	  køber	  jeg	  det	  nok	  ikke.	  Men	  hvis	  jeg	  læser	  nogle	  

gode	  resultater	  om	  et	  produkt	  så	  vil	   jeg	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  gå	  ud	  og	  prøve	  det	  selv.	  Men	  jeg	  vil	  

nok	  også	   få	  det	  bekræftet	  af	  ekspedienterne	   i	  butikken	  da	  de	   jo	  ved	  mest	  om	  produktet	  og	  ved	  

hvad	  der	  passer	  bedst	  til	  mig.	  Så	  de	  kan	  nok	  bedre	  anbefale	  noget	  end	  andre	  folk	  da	  man	  jo	  har	  

forskellig	  hudtype.	  	  

Bliver	  du	  påvirket	  af	  både	  positiv	  og	  negativ	   information	  på	  sociale	  medier	  eller	  er	  der	  en	  der	  

påvirker	  dig	  mere	  end	  den	  anden?	  

Uha	  det	  er	  svært	  at	  sige.	  Jeg	  tror	  nok	  at	  jeg	  bliver	  påvirket	  lige	  meget	  af	  dem	  begge.	  For	  hvis	  jeg	  

læser	  noget	  positivt	  omkring	  The	  Body	  Shop	  så	  bliver	  det	  mere	  en	  bekræftelse	  af	  hvad	  jeg	  allerede	  

ved	  om	  dem	  eller	  noget	  der	  giver	  mig	  lidt	  ekstra	  i	  forhold	  til	  hvad	  jeg	  i	  forvejen	  synes	  godt	  om	  det.	  

Men	  hvis	  jeg	  læser	  noget	  negativt	  så	  søger	  jeg	  lidt	  mere	  på	  det.	  For	  hvis	  det	  er	  en	  tæt	  veninde	  der	  

skriver	  noget	  så	  spørger	  jeg	  hende	  måske	  hvad	  der	  er	  sket	  og	  hvorfor	  hun	  er	  kritisk.	  Men	  hvis	  det	  

er	  en	  jeg	  ikke	  kender	  så	  godt	  eller	  slet	  ikke	  kender	  som	  på	  en	  diskussionsside	  så	  kan	  jeg	  tænke	  lidt	  

over	  det.	  Det	  er	  mere	  hvis	  der	  er	  flere	  der	  siger	  det	  samme	  at	  jeg	  føler	  at	  det	  må	  være	  sandt.	  Det	  

kommer	  nok	  an	  på	  hvem	  der	  siger	  det	  og	  hvor	  mange	  reaktioner	  der	  er	  på	  det	  før	  jeg	  føler	  det	  har	  

en	  betydning	  for	  mig.	  

Ville	  din	  tilknytning	  blive	  påvirket	  af	  at	  The	  Body	  Shop	  deltog	  i	  samtaler	  på	  sociale	  medier	  med	  

dig	  og	  andre	  brugere?	  

Ja	  måske.	  Det	  ville	  da	  være	  rart	  at	  vide	  at	  de	  lytter	  til	  en	  når	  man	  har	  spørgsmål	  i	  stedet	  for	  kun	  at	  

tænke	  på	  at	  sælge	  deres	  produkter.	  Det	  ville	   for	  eksempel	  være	  rart	  at	  spørge	  om	  ik	  de	  ku	   lave	  
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sådan	   en	  makeupvideo	   og	   at	   der	   så	   faktisk	   kom	   en	   video.	   Bare	   at	   der	   var	   lidt	  mulighed	   for	   at	  

fortælle	  dem	  hvad	  de	  kunne	  gøre	  bedre	  eller	  komme	  med.	  Og	  så	  ville	  det	  også	  være	  rart	  at	  kunne	  

læse	  hvad	  andre	  brugere	  skriver	  og	  spørger	  om	  så	  man	  måske	  kunne	  kommentere	  det	  eller	   like	  

det	  for	  at	  vise	  at	  man	  også	  synes	  det	  er	  en	  god	  eller	  dårlig	  ide.	  Det	  er	  meget	  rart	  at	  vide	  at	  man	  har	  

indflydelse.	  	  

Er	  der	  andre	  ting	  du	  har	  lyst	  til	  at	  tilføje?	  

Måske	  bare	  at	  de	  skal	  være	  mere	  synlige	  og	  komme	  med	  flere	  ting.	  Jeg	  søger	  ikke	  rigtig	  selv	  noget	  

men	  hvis	  der	  kommer	  noget	  godt	  i	  min	  retning	  som	  jeg	  synes	  er	  interessant	  vil	  jeg	  gerne	  læse	  det.	  	  	  

Bilag	  6	  -‐	  	  Interview	  med	  Maria	  
	  

Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  din	  relation	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Jeg	  har	  handlet	  hos	  Body	  Shop	   i	  mange	  år	  og	   ser	  mig	   selv	   som	  en	   loyal	   kunde.	  Der	   står	  mange	  

Body	  Shop	  produkter	  hjemme	  på	  mit	  badeværelse	  og	   jeg	  er	  tit	  nede	  og	  handle	  hos	  dem	  når	   jeg	  

skal	   have	   nye	   cremer	   eller	   gaver	   til	   andre.	   Jeg	   elsker	   deres	   produkter	   og	   har	   haft	   rigtig	   gode	  

resultater	  med	  dem	  så	  det	  er	  helt	  klart	  noget	  jeg	  gerne	  vil	  købe	  igen.	  

Anbefaler	  du	  The	  Body	  Shop	  brandet	  til	  andre	  –	  venner,	  familie	  eller	  bekendte?	  

Jeg	  elsker	  at	  tale	  om	  kosmetik	  med	  veninder	  så	  vi	  deler	  ofte	  tips	  og	  sådan	  med	  hinanden.	  Og	  jeg	  

fortæller	  når	  jeg	  har	  købt	  et	  nyt	  produkt	  som	  jeg	  synes	  de	  skal	  prøve.	  Jeg	  tror	  nok	  ikke	  at	  jeg	  sådan	  

fortæller	  om	  Body	  Shop	  som	  brand	  det	  er	  måske	  kun	  hvis	  jeg	  lige	  har	  læst	  noget	  om	  brandet	  som	  

jeg	  synes	  er	  interessant	  at	  dele	  med	  andre.	  Men	  nej	  ikke	  rigtig.	  

Føler	  du	  dig	  følelsesmæssigt	  knyttet	  til	  The	  Body	  Shop	  brandet?	  

Jeg	  går	  ind	  for	  at	  passe	  på	  miljøet	  og	  for	  at	  hjælpe	  andre	  mennesker	  og	  det	  føler	  jeg	  at	  jeg	  gør	  ved	  

at	  købe	  Body	  Shops	  produkter	  i	  stedet	  for	  at	  vælge	  et	  billigere	  mærke.	  Jeg	  foretrækker	  at	  vide	  at	  

man	  er	  med	  til	  at	  gøre	  en	  forskel.	  Så	  Body	  Shop	  vigtig	  for	  mig	  fordi	  jeg	  kan	  gøre	  noget	  ekstra	  når	  

jeg	  for	  eksempel	  går	  ind	  og	  køber	  en	  ansigtscreme	  eller	  håndcreme.	  Det	  er	  meget	  rart	  at	  vide	  at	  

man	  støtter	  en	  god	  sag.	  	  
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Hvordan	  kan	  The	  Body	  Shop	  få	  større	  personlig	  betydning	  for	  dig?	  Hvad	  kan	  brandet	  gøre	  på	  de	  

sociale	  medier?	  

Det	   ville	   nok	   være	   ved	   at	   engagere	   kunderne	  mere	   i	   brandet.	   Jeg	   synes	   at	   jeg	   kender	   til	   deres	  

brand	  og	  værdier	  men	  ofte	  føler	  jeg	  ikke	  at	  jeg	  kan	  engagere	  mig	  så	  meget	  i	  det	  de	  står	  for	  andet	  

end	  når	  der	  lige	  kører	  en	  kampagne	  i	  butikken	  og	  man	  tilfældigvis	  er	  forbi.	  

Hvad	  kan	  gøre	  dig	  mere	  følelsesmæssigt	  tilknyttet	  til	  	  brandet	  på	  de	  sociale	  medier?	  

Jeg	   synes	   at	   brandet	   betyder	   noget	   for	  mig	   og	   det	   er	   også	   en	  måde	   at	   vise	   hvem	   jeg	   er	   at	   jeg	  

handler	  hos	  Body	  Shop.	   Så	  måske	  hvis	   jeg	   kan	  dele	  noget	  på	   Facebook	   til	  mine	  venner	   ville	   jeg	  

kunne	  vise	  mere	  om	  hvad	  jeg	  støtter	  hos	  Body	  Shop.	  Og	  så	  ville	  det	  nok	  også	  være	  at	  der	  kom	  flere	  

kommentarer	  fra	  andre	  og	  især	  positive	  kommentarer	  hvor	  folk	  fortæller	  hvad	  de	  godt	  kan	  li	  ved	  

brandet	  eller	  diskuterer	  hvad	  Body	  Shop	  betyder	  for	  dem.	  Det	  tror	  jeg	  ville	  ha	  en	  positiv	  effekt	  på	  

min	  egen	  holdning	  til	  Body	  Shop.	  

Engagerer	  du	  dig	  i	  brandet?	  

Nej	   det	   gør	   jeg	   nok	   ikke	   så	  meget	   som	   jeg	   egentlig	   umiddelbart	   har	   lyst	   til	   når	   jeg	   står	   nede	   i	  

butikken.	  Der	  kan	  kan	  man	  nogle	  gange	  blive	  helt	  i	  hopla	  over	  deres	  værdier	  når	  ekspedienterne	  

fortæller	  om	  dem.	  Men	  når	  så	  man	  er	  kommet	  hjem	  glemmer	  man	  det	  lidt.	  	  

Hvad	  kan	  The	  Body	  Shop	  gøre	  via	  sociale	  medier	  for	  at	  engagere	  dig	  mere	  i	  brandet?	  

Jamen	  så	  ku	  de	  jo	  fortælle	  om	  arrangementer	  eller	  frivilligt	  arbejde	  eller	  andet	  så	  man	  ligesom	  ku	  

koble	  det	  man	  havde	  hørt	  om	  i	  butikken	  med	  noget	  andet.	  Og	  så	  du	  de	  skrive	  historier	  om	  deres	  

arbejde,	  mål	  og	  resultater	  på	  nogle	  undersøgelser	  måske.	  Komme	  med	  spændende	  informationer	  

om	   nye	   produkter.	   De	   kunne	   gøre	  mere	   ud	   af	   deres	   kampagner	   og	   involvere	   kunder	   i	   dem	   på	  

Facebook,	  YouTube	  eller	  andre	  steder	  så	  man	  kunne	  se	  nogle	  videoer	  omkring	  hvad	  kampagnerne	  

går	  ud	  på	  og	  hvad	  de	   støtter.	   Eller	  noget	  mere	  om	  hvordan	  værdierne	   fungerer.	  Bare	   lidt	  mere	  

dybere	  og	  mere	  visuel	  information.	  	  

Ville	  du	  indgå	  i	  en	  dialog	  med	  brandet	  på	  de	  sociale	  medier?	  Og	  hvilken	  betydning	  ville	  det	  have	  

for	  dig?	  
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Ja	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  godt	  når	  man	  føler	  at	  de	  følger	  med	  i	  hvad	  kunderne	  synes	  og	  reagerer	  på	  

det.	  Man	   ser	   jo	   ofte	   på	   Facebook	   hvordan	   brands	   spørger	   deres	   kunder	   hvad	   de	   synes	   om	   en	  

bestemt	   ting	   eller	   om	   de	   har	   nogle	   forslag.	   Jeg	   synes	   at	   der	   er	   brug	   for	   at	   man	   kan	   fortælle	  

virksomheden	  hvad	  man	  synes	  og	  at	  de	  så	  gør	  noget	  ved	  det.	  	  

Hvilken	  værdi	  giver	  det	  dig?	  

Det	  gør	  at	  jeg	  føler	  at	  jeg	  betyder	  noget	  og	  at	  min	  mening	  tæller.	  Man	  plejer	  jo	  at	  sige	  at	  kunden	  

altid	  har	  ret	  og	  at	  kunden	  er	  den	  vigtigste	  så	  derfor	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  Body	  Shop	  lytter	  til	  hvad	  

jeg	   som	   kunde	   har	   at	   sige.	   Og	   ja	   så	   kan	   det	   jo	   også	   være	   at	   de	   får	   nogle	   rigtig	   gode	   input	   fra	  

kunderne.	  

Kan	  du	  identificere	  dig	  med	  The	  Body	  Shops	  værdier?	  

Ja	  rigtig	  meget.	  Det	  er	  derfor	  jeg	  startede	  med	  at	  handle	  hos	  dem	  fordi	  jeg	  hørte	  om	  alle	  de	  gode	  

ting	  Body	  Shop	  gør.	  Før	  var	  der	   ikke	  så	  mange	  mærker	  der	  tænkte	  på	  miljøet	  og	  ikke	  testede	  på	  

dyr	  og	  så	  videre	  men	  i	  dag	  er	  det	  næsten	  alle	  mærker	  selv	  matas	  og	  de	  lidt	  billigere	  mærker.	  Men	  

Body	  Shop	  har	  gjort	  det	  længe	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  fedt.	  

Har	  du	  tillid	  til	  The	  Body	  Shop?	  

Jeg	  har	  aldrig	  oplevet	  noget	  negativt	  så	  ja	  det	  har	  jeg.	  Personalet	  i	  butikken	  har	  altid	  været	  søde	  og	  

jeg	   har	   aldrig	   læst	   noget	   dårligt	   i	  medierne	   om	   dem	   så	   der	   er	   ingen	   grund	   til	   at	   tvivl	   at	   de	   er	  

troværdige.	  

Hvad	  kommer	  din	  tillid	  af?	  

Den	  kommer	  nok	  af	  hvor	  meget	   information	   jeg	  får.	   Jo	  mere	   information	   jo	  bedre.	  Og	   jeg	  synes	  

også	  det	  er	  vigtigt	  at	  informationen	  er	  klar	  og	  tilgængelig	  så	  man	  ikke	  føler	  at	  noget	  holdes	  tilbage.	  

Min	  mistillid	  kommer	  af	  hvis	  der	  er	  dårlig	  information	  eller	  man	  forsøger	  at	  skjule	  dårlige	  ting.	  	  

Hvilken	  information	  påvirker	  dig?	  Hvorfor?	  

Det	  er	  information	  som	  virker	  sand,	  det	  kan	  for	  eksempel	  være	  fra	  andre	  brugere	  af	  brandet	  eller	  

kendte	  personer.	  Eller	  så	  kan	  det	  også	  være	  information	  der	  specifikt	  giver	  mig	  svar	  på	  mine	  
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spørgsmål	  eller	  mine	  behov.	  Jeg	  synes	  også	  at	  personlig	  information	  er	  meget	  sigende	  og	  gør	  det	  

ret	  troværdigt	  	  

Søger	  du	  information	  på	  sociale	  medier?	  

Ja	  jeg	  søger….	  jeg	  søger	  oftest	  på	  nettet	  fordi	  man	  kan	  finde	  fra	  mange	  mennesker.	  Jeg	  søger	  på	  

mærkets	  hjemmeside	  og	  på	  andre	  sider	  hvor	  folk	  skriver	  om	  produktet.	  Jeg	  søger	  oftest	  

kommentarer	  og	  anbefalinger.	  Jo	  mere	  information	  jeg	  får	  fra	  et	  mærke	  jo	  mere	  synes	  jeg	  at	  jeg	  

kan	  være	  sikker	  på	  at	  det	  fungerer.	  Især	  hvis	  der	  også	  er	  billeder	  eller	  andet	  som	  kan	  bekræfte	  den	  

information	  jeg	  læser.	  Jeg	  kigger	  også	  på	  om	  der	  er	  skrevet	  noget	  konkret	  og	  klart	  eller	  om	  det	  

bare	  er	  pladder	  og	  intetsigende.	  Jeg	  vil	  gerne	  ku	  mærke	  at	  jeg	  ved	  hvad	  der	  er	  den	  klare	  fordel	  ved	  

at	  vælge	  det	  her	  brand	  fremfor	  et	  andet.	  	  

Har	   kommentarer	   og	   anden	   information	   på	   sociale	  medier	   nogen	   indflydelse	   på	   din	   holdning	  

omkring	  The	  Body	  Shop?	  

Jeg	  bruger	  nettet	  rigtig	  meget	  til	  at	   læse	  hvad	  andre	  synes.	  Det	  er	  mest	  når	   jeg	  skal	  købe	  et	  nyt	  

produkt	  at	  jeg	  søger	  efter	  at	  se	  hvad	  andre	  synes	  om	  det	  og	  om	  resultaterne	  har	  været	  gode.	  Det	  

er	  lidt	  for	  at	  minimere	  risikoen	  ved	  at	  købe	  det	  og	  det	  så	  ikke	  fungerer	  for	  man	  har	  jo	  efterhånden	  

prøvet	  en	  million	  produkter.	  Og	  selvom	  jeg	  ved	  at	  Body	  Shop	   laver	  gode	  produkter	  så	  har	   jeg	   jo	  

ikke	  prøvet	  dem	  alle	  sammen	  så	  vil	  gerne	  vide	  hvordan	  et	  nyt	  produkt	  fungerer	  før	  jeg	  køber	  det.	  

Så	  det	  har	  nok	  en	  virkning	  på	  hvad	  jeg	  synes	  om	  produktet	  hvis	  jeg	  læser	  at	  det	  ikke	  fungerer	  som	  

forventet.	   I	   forhold	   til	   brandet	   så	   har	   jeg	   endnu	   ikke	   oplevet	   at	   folk	   har	   været	   kritiske	   overfor	  

deres	  værdier	  eller	  andet	  på	  sociale	  medier.	  Så	  det	  har	  ikke	  som	  sådan	  påvirket	  mig.	  

Har	   andre	   personers	   positive	   eller	   negative	   holdning	   nogen	   betydning	   for	   din	   holdning	   til	  

brandet?	  

Hvis	   mine	   venner	   fortæller	   mig	   noget	   negativt	   om	   Body	   Shop	   så	   vil	   jeg	   nok	   selv	   stille	  

spørgsmålstegn	  ved	  om	  det	  passer	  eller	  ej	  og	  forsøge	  at	  undersøge	  mere	  omkring	  det.	  Men	  jeg	  vil	  

ikke	   bare	   blindt	   tro	   på	   det	   jeg	   skal	   have	   det	   undersøgt	   først.	  Men	   hvis	   de	   fortæller	  mig	   nogle	  

positive	  ting	  så	  synes	  jeg	  bare	  det	  er	  rart	  at	  der	  også	  er	  andre	  der	  deler	  de	  gode	  oplevelser	  jeg	  har	  

haft	  med	  brandet.	  	  
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Hvad	  mangler	  du	  fra	  The	  Body	  Shop	  på	  de	  sociale	  medier?	  

Jeg	  mangler	  mere	  om	  deres	  værdier	  og	  mere	  udtryk	  om	  hvad	  de	  kæmper	  for.	  Det	  er	  jo	  derfor	  man	  

vælger	   at	   handle	   hos	   dem	   og	   ikke	   andre	   steder.	   De	   skal	   gøre	   det	  mere	   klart	   hvorfor	  man	   skal	  

vælge	  Body	  Shop	  som	  kunde.	  Og	  så	  mangler	  der	  også	  nogle	  spændende	  emner	  og	  måske	  noget	  

ekspertviden	  eller	   rådgivning.	   Jeg	  har	  set	  på	  andre	  Facebooksider	  at	  man	   lægger	  videoer	  op	  om	  

hvordan	  man	  lægger	  en	  dag	  makeup	  eller	  fest	  makeup.	  Eller	  på	  en	  anden	  side	  var	  der	  rådgivning	  

omkring	  hvordan	  man	  kunne	  passe	  på	  sin	  hud	  ved	  at	  spise	  sundere	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Det	  gør	  

det	  lidt	  mere	  spændende	  at	  gå	  ind	  på	  brandets	  Facebookside	  og	  følge	  med	  i	  stedet	  for	  kun	  at	  læse	  

om	  nye	  produkter.	  	  

Er	  der	  noget	  du	  ønsker	  at	  tilføje?	  

Jeg	  ønsker	  at	  Body	  Shop	  gør	  mere	  for	  sine	  kunder	  så	  man	  føler	  at	  man	  får	  bekræftelse	  på	  hvorfor	  

det	  er	  man	  vælger	  at	  handle	  hos	  dem.	  

Bilag	  7	  –	  Emailkorrespondance	  med	  Marianne	  Gulløv	  	  
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