
Passion for fashion? 
Når danske unge ligger i kø til modebrands  

 (English title: “Passion for Fashion? When young Danes line up for fashion brands”) 

 
 

 
 
 

 
 

Kandidatafhandling 

Marcus Skov  

15. september 2017 

Vejleder: Vibeke Willumsen 

Normalsider: 74 / Anslag: 179.787 

 

 

Copenhagen Business School  

Cand.merc.(kom.) 2017 

 
 
 
 
 

 



 

 
Side 1 af 124 

Executive summary  
Young Danes are lining up in the streets to purchase clothes and shoes from fashion brands. But what 

makes young Danes want to spend hours or even days waiting in the cold for the latest fashion release? 

This intriguing social phenomenon inspired the student to writhe this thesis. The aim of this thesis is, 

thus, to investigate what drives young Danes to wait in line for the opportunity to purchase clothes and 

shoes from specific fashion brands, and how other fashion brands strategically can apply this 

knowledge in their external communications to inspire young Danes to display this kind of extreme 

consumer behavior that might lead them to lay in line for their products in the future.  

 To investigate this, qualitative interviews were applied. Six young Danes from different 

high schools participated, and contributed to the findings. The findings showed that the respondents 

were affected by four major factors: 1) brand related: “limited edition”, “hyped brand/collection”, and 

“famous designer”, 2) emotional: “recognition”, “attention”, and “prestige”, 3) sociological: “social 

event”, “experience”, “FoMO”, and “look like friends”, and 4) rational: “low price” and “re-sale.”  

 These are all factors that can be a focal point in other fashion brands’ communications. 

However, it should be stressed that “limited edition” played a central role, as it led to a positive attitude 

and high demand among the respondents, and subsequently to hype of the fashion brands and their 

collections. By waiting in line and being lucky enough to purchase the hyped limited edition products, 

the respondents were able to attain recognition, awareness and prestige from their social circle. 

Moreover, waiting in line for clothes and shoes was perceived as an social event and experience, which 

was important to the respondents, i.a. due to the fear of missing out on their friends’ experiences.  

 Thus, young Danes are not driven by a passion for fashion, but instead the obsession of 

attaining recognition and awareness from their friends, which these kinds of clothes and shoes can 

intensify. Therefore, other fashion brands should especially stress on implementing the 

abovementioned brand related, emotional and sociological factors as advertising appeals in their 

strategic communication. Both paid, owned and earned media could be used, as these can help reaching 

young Danes through different channels and create the highest awareness of the fashions brands 

products.  

 Finally, the findings and recommendations in this thesis are not a definitive answer on 

how to lead young Danes to extreme consumer behavior. It is solely an opportunity to gain a deeper 

understanding of how it could be done.  
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Indledning  
Danske unge har i flere årtier haft en interesse for modebrands; i 1980’erne var det bl.a. Marc’O’Polo, 

Lacoste samt Levi’s, og i 1990’erne var det mærker såsom Dr. Martens og Buffalo, der stolt blev båret 

på fødderne. I 00’erne var det primært brands som eks. Gucci, Dolce & Gabbana og Burberry, som 

danske unge fandt interesse i at købe (inden finanskrisen indtraf), og med ca. tre år tilbage af dette årti 

tyder alt på, at danske unge går mere op i at købe modebrands end nogensinde før (TV2, 2016). Således 

bruger danske unge i dag flere tusinde kroner på tøj og sko fra store modebrands, og forsøger at sikre 

sig den nyeste kollektion, så snart disse modehuse offentliggør lanceringsdatoen (DR, 2015).  

 Dog er det langt fra alle danske unge, som vælger at købe deres tøj eller sko på 

internettet. I stedet tager mange af dem fri fra skole i flere dage, finder campingstolene frem, og slår 

telt op ude foran modbrandsnes butikker i håbet om at sikre sig muligheden for at købe en del af deres 

nye kollektioner (Politiken, 2015a). Ved lanceringen af nye kollektioner er flere butikker derfor 

begyndt kun at lukke et vis antal mennesker ind ad gangen for at mindske det kaos, som ellers kunne 

opstå, når en flok unge får frit løb, og vælter alt ned af bøjlerne, for at finde den rigtige størrelse. Dertil 

har de unge (og andre kunder) ofte kun et vis tidsrum, at anskaffe det ønskede tøj i, før de igen bliver 

smidt ud af, for at butikken kan gøre plads til det næste hold af købelystende kunder, som venter ude 

foran i køen. (Politiken, 2015b).  

 At ligge i kø til forbrugsvarer er ikke et nyt fænomen, men dog stadig besynderligt, 

hvorfor dette skaber en undren. På den ene side er der især ét spørgsmål, som trænger sig på: hvad 

driver danske unge til at ligge i kø på gaden for at købe tøj og sko? Er det en decideret passion for 

fashion, eller findes der andre dybereliggende faktorer, som påvirker de unge til eks. at ofre en højere 

fraværdsprocent til fordel for et par sko? På den anden side eksisterer der en interesse i at forsøge at 

forstå, hvordan andre modebrands strategisk kan anvende denne viden i deres eksterne kommunikation 

over for danske unge, og dermed forsøge at inspirere danske unge til at skabe et stærkt forhold til netop 

deres brand. Et forhold som muligvis kan lede til en ændret købsadfærd, der kan medføre, at de vælger 

at ligge i kø til deres tøj og sko næste gang de lancerer en ny kollektion.  

 

Netop disse spørgsmål vil denne kandidatafhandling forsøge at skabe en forståelsesramme for, hvilket 

naturligt leder til den nedenstående problemformulering.  
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Problemformulering 
Udarbejdelsen af denne afhandling anses som værende relevant for modebrands, som har en 

tilstedeværelse på det danske marked. Dette skyldes, at der i Danmark endnu ikke er foretaget nogen 

former for forskning eller akademiske undersøgelser af dette fænomen; mens forskning og 

undersøgelser i udlandet findes, er de yderst begrænset. Grundet især kulturelle forskelle mellem 

danske unge og unge i resten af verden, anses den udenlandske forskning og undersøgelserne ikke for 

at være fuldkommen afdækkende til at kunne besvare nedenstående problemformulering. Derfor er det 

fundet nødvendigt at udarbejde en undersøgelse i form af kvalitative forskningsinterviews med danske 

unge i alderen 15-19 år. Således er denne afhandling interessant, da der vil forsøges at skabe en 

forståelse for, hvad der driver danske unge til at ligge i kø til visse modebrands, samt hvordan andre 

modebrands i Danmark strategisk kan anvende denne viden i forbindelse med deres 

kommunikationsstrategier (herunder branding- og marketingstartegier).  

 

Problemformuleringen for denne afhandling, ser derfor således ud:  

 

Hvad driver danske unge til at ligge i kø på gaden for at købe tøj og sko fra visse modebrands, og hvordan 

kan andre modebrands strategisk anvende denne viden i deres kommunikation over for danske unge?    

 

Fra den studerendes side er der en vilje til at præcisere, analysere samt reflektere over ovenstående 

problemformulering. Således ønsker den studerende at udforske sin eksisterende viden om emnefeltet 

og fordybe sig i den undren, som problemformulering er dannet ud fra. Herudover er det valgt at 

formulere problemformuleringen som et mere overordnet fænomen – frem for et konkret problem - for 

at øge muligheden for at følge de overraskelser, som måtte opstå ved indsamlingen af empiri, og som 

senere vil blive præsentere i analysen (Darmer, Jordansen, Madsen & Thomsen, 2010, s.106).  Desuden 

kan selve problemformuleringen betegnes, som læringsorienteret - og dermed ikke løsningsorienteret. 

Dette skyldes, at formålet med denne afhandling er at diskutere, den indsamlede empiri op i mod den 

anvendte teori. Dette er dog ikke ensbetydende med, at afhandlingens konklusion ikke kan anvendes af 

modebrands i det virkelig erhvervsliv – det vil blot ikke være en endelig eller fuldkommen løsning, 

som der findes frem til (Darmer et al., 2010, s.91).  
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Altså vil afhandlingen forsøge at skabe refleksion over fænomenet, så modebrands kan få en mere 

nuanceret forståelse af danske unges virkelighedsopfattelse (Darmer et al., 2010, s.116, 118), hvilket 

yderligere vil blive uddybet i nedenstående afsnit. 

Videnskabsteoretisk udgangspunkt  

Videnskabeligproces  
Videnskab kan ifølge Kvale & Brinkmann (2014) defineres som en systematisk produktion af ny viden 

(s.160). Men for at den studerende er i stand til at tilvejebringe ny viden, er det først og fremmest 

nødvendigt at få skabt klarhed om den videnskabelige proces – dvs. valget af paradigme, herunder 

ontologi, epistemologi, metodologi samt undersøgelsesdesign – da dette skal danne fundament for den 

videnskabelige undersøgelse, som ønskes foretaget ifm. denne afhandling (Darmer et al., 2010, s.41). 

Med andre ord vil den videnskabelige fremgangsmåde for selve undersøgelsen blive præsenteret i 

nedenstående, da denne skal sikre, at den kommende nyproducerede viden besidder den nødvendige 

erkendelsesmæssige autoritet, som gør, at den kan erkendes som værende gyldig. Derfor er der fra den 

studerendes side stort fokus på, at de valg som træffes før, under og efter undersøgelsen træffes rettidigt 

for at kunne opretholde gyldigheden af den viden, som produceres.  

 

De videnskabsteoretiske elementer, som vil understøtte denne afhandlings problemformulering, vil 

blive præsenteret i de kommende afsnit.  

 

Paradigmevalg  
Ifølge Darmer & Nygaard (2006) styres al vidensskabelse af paradigmer (Voxsted, 2006, s.52); derfor 

er det nødvenmdigt for enhver undersøgelse først og fremmest at definere hvilket paradigme, der tages 

udgangspunkt i. Da der findes forskellige definitioner for, hvad et paradigme er, er det valgt at 

inkludere Gubas (1990) definition, som vil blive anvendt i denne sammenhæng. Guba definerer et 

paradigme som værende, ”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger – både 

hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser” (s. 17). Således vil der 

i denne afhandling være tale om de værdier, som vil styre de handlinger, som den studerende vil 
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foretage ifm. undersøgelsen af danske unge. Det endelige valg af paradigme vil blive præsenteret i 

næste afsnit.  

 

Konstruktivisme  

Det konstruktivistiske paradigme er valgt til at styre de handlinger, som vil blive foretaget ifm. 

undersøgelsen, da det i afhandlingens problemformulering ønskes at besvare, hvad der driver danske 

unge til at stille sig i kø til at købe tøj og sko, og hvordan modebrands strategisk kan anvende denne 

viden i deres kommunikation. Netop dette kan det konstruktivistiske paradigme hjælpe med at skabe en 

forståelse for, da paradigmets fokus bl.a. er at forsøge at afklare, hvordan det kan være at noget opfattes 

som korrekt, selvfølgeligt eller naturligt inden for et fælleskab, mens det inden for et andet opfattes helt 

anderledes. Med andre ord vil det der anderkendes som værende virkeligt (”sandt”) variere afhængig af 

hvilket socialt fælleskab, som mennesket der udspørges, begår sig i (Nygaard, 2013, s.36-37). 

Konstruktivismens ontologi kan derfor betegnes som relativistisk, i og med opfattelsen af hvad der er 

virkeligt, udelukkende afhænger af det perspektiv, som det enkelte menneske anlægger på 

virkeligheden. Således anses virkeligheden inden for det konstruktivistiske paradigme, som værende 

konstrueret, og dermed ikke som noget, der kan være sagt eller givet på forhånd (Damer et al., 2010, 

s.45). Dette har selvfølgelig fremadrettede konsekvenser, da denne virkelighedsopfattelse vil påvirke 

den studerendes epistemologiske samt metodologiske arbejde med den valgte problemstilling (Voxsted, 

2006, s.54). Dette vil yderligere blive uddybet i de nedenstående afsnit.  

 Konstruktivismen har en subjektiv epistemologi, i og med mennesker fortolker hvad der 

er virkelighed på forskellige måder, hvilket bl.a. skyldes menneskers forskellige holdninger, 

forudsætninger og værdier (Voxsted, 2006, s.57). Der findes altså ikke en endegyldig sandhed inden for 

konstruktivismen - som der eks. gør inden for det positivistiske paradigme - fordi virkeligheden anses 

for at være konstrueret af mennesker. Således vil det ud fra undersøgelsen kun være muligt at finde 

frem til et subjektivt ”svar”, da objektivitet (jævnfør ovenstående) ikke er muligt. Den valgte 

epistemologi påvirker i høj grad valget af metode til udarbejdelsen af den senere analyse (Damer et al., 

2010, s.46), i og med epistemologien er med til at fremtvinge specifikke antagelser, om hvordan viden 

skal skabes, hvorfor det vil påvirke det fremadrettede metodearbejde ifm. undersøgelsen (Voxsted, 

2006, s.54). 
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 Til at indsamle data er kvalitative metoder - især interviews - yderst effektive, da disse 

kan være med til at skabe en dialog mellem undersøgeren og de(n) interviewede - modsat kvantitative 

metoder som ofte blot bekræfter undersøgerens forhåndsviden om det givne emne. Dette vil have en 

negativ effekt, da undersøgerens viden således hverken vil blive ændret eller udvidet (Nygaard, 2013, 

s.32); hvilket altid bør være hensigten ved skabelsen af ny viden. Derfor vil kvalitative interview blive 

anvendt som metode for denne undersøgelse; hvorfor yderligere detaljer ift. struktur, etc., vil blive 

uddybet i afsnittet, ”Undersøgelsesmetode.”  

 

Udover det konstruktivistiske paradigme, vil to videnskabsteoretiske tilgange, hermeneutik og empirisk 

fænomenologi, - som begge spiller en central rolle inden for konstruktivismen (Damer et al., 2010, 

s.55-56) - blive præsenteret i følgende afsnit, da disse i høj grad også vil præge undersøgelsens udfald.  

 

Videnskabsteoretiske tilgange 

Hermeneutik  

Hermeneutikkens ontologi kan ligesom konstruktivismens kategoriseres som relativistisk, da 

virkeligheden anses som værende forbundet til en given forståelse hos et menneske (Nygaard, 2013, 

s.31). Altså er al erkendelse relativ, hvilket betyder, at der inden for hermeneutik heller ikke eksisterer 

nogle sandheder (Thurén, 2012, s.111). Derfor anses hermeneutikken for at være yderst relevant i 

denne sammenhæng, da den kan hjælpe med at indhente viden, om hvad danske unge tænker, føler 

samt oplever, ifm. hvad der driver dem til at ligge i kø. Dette skyldes, at hermeneutikken bygger på 

fortolkningslæren, hvilket vil sige, at formålet er, at forstå ”hvad” eller ”hvordan” andre mennesker 

tænker, føler eller oplever, og således ikke forklaringsmæssigt, ”hvorfor” de gør det. Det handler 

således om, at forstå mennesker gennem andet end logik og de fem sanser, og i stedet fokusere på 

indføling samt empati (Thurén, 2012, s.106-107).  

 Den studerende fokuserede i høj grad på dette under de kvalitative interviews, for at 

forsøge at forstå interviewpersonernes måde at tænke, føle samt opleve verden på. Hvis den studerende 

havde undladt dette, ville der have været en stor risiko for at gå glip af vital viden. Dette skyldes, at det 

ikke i lige så høj grad ville have været muligt, at forstå hvilke tanker der gik igennem 



 

 
Side 10 af 124 

interviewpersonernes hoveder (Thurén, 2012, s.106-107), da de besluttede sig for at ligge i kø, hvordan 

det føles for dem at ligge i kø, eller hvad det egentlig betyder for dem, når de har købt tøjet og skoene.  

 Samtidig kan hermeneutikkens epistemologi betegnes som subjektiv, da viden om 

virkeligheden anses for at tage udgangspunkt i et menneskes subjektive fortolkning af verden. Dette 

skyldes, at et menneske - grundet dets såkaldte forforståelse (fordomme og antagelser) - anskuer verden 

anderledes end alle andre mennesker (Nygaard, 2013, s.32). Derfor er hermeneutikkens fortolkning 

altid af subjektiv karakter (Voxsted, 2006, s.57). I denne afhandling vil den studerendes fortolkning af 

interviewpersonernes udtalelser spille en essentiel rolle, da det ikke kan undgås at den studerendes 

forforståelse til en vis grad, vil påvirke den viden, som fremskaffes gennem undersøgelsen. Udover 

forforståelsen har enhver undersøger også et vis udgangspunkt at tage afsæt i inden for det pågældende 

emnefeltet, som ønskes undersøgt. Dette udgangspunkt er bl.a. påvirket af tidligere erfaringer inden for 

emnet samt de kulturelle samfundslag, som undersøgeren begår sig i (Damer et al., 2010, s.58). 

Udfordringen ved dette er, at resultaterne for den pågældende undersøgelse ikke vil være fuldkommen 

reproducerbare, i og med forståelse inden for hermeneutikken ikke er en objektiv fortolkning (Damer et 

al., 2010, s.57). 

 Til at undersøge menneskers tanker, handlinger og oplevelser, er kvalitative metoder også 

inden for hermeneutikken de mest relevante. Primært interviews egner sig, da disse kan være med til at 

udvide og ændre fordomme samt antagelser, som undersøgeren måtte have. Under interviewene lagde 

den studerende derfor stor vægt på ikke at stille lukkede spørgsmål, da dette kunne medvirke til, at 

interviewpersonernes udtalelser blot ville bekræfte den studerendes forforståelse om emnet (Nygaard, 

2013, s.32). I stedet fokuserede den studerende på indføling og empati, for bedre at kunne anskue 

verden fra interviewpersonernes perspektiv. Dermed var det muligt at forstå nye ting om de unge, 

hvilket resulterede i en såkaldt horisontsammensmeltning, da den studerendes forståelseshorisont 

smeltede sammen med interviewpersonernes. Denne forståelse er vital, da den studeredne dermed lærte 

at forstå, hvad der gjorde de unges handlinger meningsfulde (Nygaard, 2013, s.32-33). Derfor er en 

hermeneutisk undersøger altid nødt til at erkende andre menneskers perspektiv på verden, for at kunne 

udvikle sin egen forståelse (Nygaard, 2013, s.28).  

 

Konsekvensen ved at anvende en hermeneutisk tilgang er, at det er umuligt at kontrollere hvorvidt den 

studerendes tolkning af interviewpersonernes udsagn er ”korrekte”, da andre mennesker grundet deres 
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personlige forforståelse ofte vil se andre ligheder eller forskelle ud fra interviewpersonernes udtalelser. 

Derfor er det væsentligt, at undersøgeren altid fremlægger sin forforståelse for læseren, så han/hun har 

mulighed for at sætte sig i undersøgerens sted, og forstå hvorfor undersøgeren har foretaget lige præcis 

de til- eller fravalg, som gør sig gældende. Således var den studerendes forforståelse i dette tilfælde 

især baseret på nyhedsartikler samt øjeblikke, hvor den studerende havde oplevelet danske unge ligge i 

kø på gaden i København. Forforståelsen var hverken af særlig positiv eller negativ grad, men i høj 

grad præget af en nysgerrighed, hvilket gjorde det muligt at tilsidesætte egen forforståelse, og således 

lade interviewpersonerne åbne op for deres livsverden. Samtidig var den studerendes viden om emnet 

ikke særlig stor, hvilket netop skabte grobund for den undren, som var med til at skabe 

problemformuleringen.  

 Ydermere kan den studerendes tolkning af  interviewpersonernes udtalelser heller ikke 

testes intersubjektivt, da den studerednes tolkning beror på personlige erfaringer, som er dannet 

gennem livet (Thurén, 2012, s.109-110). I forlængelse af dette spiller selve konteksten også en vigtig 

rolle, da der kan være stor forskel på hvorvidt undersøgelsen foretages i Danmark eller USA, da 

kulturelleforskelle ofte spiller en vigtig rolle i menneskers fortolkning  (Thurén, 2012, s.113-116).  

 Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at læserens eller andres tolkninger vil være 

fuldkommen anderledes end den studerendes, da de tit viser sig, at være mere komplementerende end 

udelukkende. Det er derfor vigtigt, at undersøgeren aldrig er forudindtaget, og dermed antager at alle 

mennesker oplever verden på nøjagtig samme måde som undersøgeren selv. For at gøre op med de til 

tider usikre hermeneutiske tolkninger, er der i visse tilfælde mulighed for at opsætte hypoteser på 

baggrund af tolkningerne, og teste dem naturvidenskabeligt på positivistisk vis (Thurén, 2012, s.109-

111). Dette vil dog ikke blive eksemplificeret i denne afhandling, da fokus udelukkende ligger på den 

induktive slutningsform, som senere blive uddybet.  

 

Udover hermeneutikken tager empirisk fænomenologi også udgangspunkt i, at viden er knyttet til et 

menneske, og for at kunne forstå denne viden, er det nødvendigt at fortolke den. Dog adskiller den 

empiriske fænomenlogi sig især på et punkt, hvilket er den måde hvorpå der foretages undersøgelser, 

da der gøres brug af en såkaldt dobbeltfortolkning (Nygaard, 2013, s.109). Empirisk fænomenologi 

anses derfor som en relevant  videnskabsteoretisk tilgang til at supplere hermeneutikken.  
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Empirisk fænomenologi 

Empirisk fænomenologi udspringer fra hermeneutikken, og kan betegnes som en hermeneutisk tilgang 

til at undersøge empiri. Empirisk fænomenologi og hermeneutikkens ontologi samt epistemologi er ens, 

mens metodologien skiller sig ud, hvilket vil blive uddybet senere (Nygaard, 2013, s.104). Grundet det 

empiriske fokus for denne undersøgelse anses den empirisk fænomenologiske tilgang som værende 

yderst brugbar, da den kan være med til at frembringe beskrivelser af, hvordan danske unge anskuer 

virkeligheden; mere specifikt deres perspektiv på fænomennet om at stå i kø til tøj og sko (Darmer et 

al., 2010, s.56). 

 Der eksisterer ikke et færdigt forskningsdesign for empirisk fænomenologi, men derimod 

en bred referenceramme i form af to niveauer (Nygaard, 2013, s.103); ”niveau 1” handler for 

undersøgeren om at forstå respondentens virkelighedsopfattelse, mens ”niveau 2” indebærer, at 

undersøgeren reflekterer over denne virkelighedsopfattelse, samt sætter den i en empirisk eller teoretisk 

perspektiv (Nygaard, 2013, s.106). På niveau 1 indhentede den studerende således beskrivelser 

(udtalelser) vha. kvalitative interviews, for at opnå en forståelse af de unges syn på selve fænomenet. 

Den studerende lagde derfor stor vægt på at sætte sig i interviewpersonernes sted, hvorfor den 

studerende opsøgte information om fænomenet gennem nyhedsartikler på internettet før interviewene 

blev påbegyndt (forforståelse) (Nygaard, 2013, s.106). Det er dog vigtigt at pointere, at ønsket ikke var 

at ”go native”, men blot få et ”native view”, for bedre at kunne forstå de unges perspektiv. En af 

ulemperne ved at ”go native” er bl.a., at undersøgeren kan se sig blind på de forskelle, der måtte være 

på undersøgerens eget liv og det sociale fælleskab, som undersøgeren vælger at træde ind i samt blive 

en del af. Altså kan forståelsen af andres handlinger pludselig også forekomme naturlige for 

undersøgeren, selvom de måske egentlig ikke er det.  

 Derudover er det ifølge den empirisk fænomenologiske tilgang nødvendigt at fralægge sig 

forudindtagede meninger, for bedre at kunne være åben over for respondenternes præmisser. Den 

studerende forsøgte derfor at fralægge sig sine meninger om fænomenet, og gav stort råderum til 

interviewpersonerne, da det essentielle var at få dem til at åbne sig op og fortælle om deres perspektiv 

på fænomenet. Dette er en meget vigtig del af en empirisk fænomenologisk undersøgelse, da fokus 

aldrig må være, at undersøgeren får bekræftet de opfattelser, som han/hun allerede måtte have dannet 

sig om fænomenet. Dette skyldes, at undersøgeren dermed ikke vil være i stand til at få indsigt i 

interviewpersonernes virkelighed (Nygaard, 2013, s.107-108). Undersøgelsen var derfor både 
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krævende og omfattende, i og med den studerendes meninger i høj grad blev udfordret, samt at der var 

krævet fuldkommen åbenhed om den studerendes meninger ift. fænomenet, for at interviewpersonerne 

kunne udfolde deres virkelighedsopfattelse (Nygaard, 2013, s.110-111). 

 På niveau 2 foretog den studerende en fortolkning af interviewpersonernes udtalelser - i 

realiteten en dobbeltfortoldning - da den studerende allerede (indirekte) havde fortolket 

interviewpersonernes udtalelser ved at transskribere dem. Dette skyldes, at det ikke er muligt at 

fralægge sig fordomme samt forudindtagede meninger ved en transskribering. Selve 

dobbeltfortolkningen er netop det, som især adskiller empirisk fænomenologi fra hermeneutikken, da 

fænomenet som funderes i interviewpersonernes virkelighed på niveau 1, fungerer som en 

forudsætning for at undersøgeren overhovedet, kan reflektere over deres virkelighed og sætte den i 

perspektiv. Altså var det ikke muligt for den studerende at foretage en fortolkning uden 

tilvejebringelsen af interviewpersoners virkelighedsopfattelse. Dette fokus på forståelse af og indsigt i 

interviewpersonernes virkelighed, gør empirisk fænomenlogi anderledes, fordi hermeneutikken ikke 

kræver det samme (Nygaard, 2013, s.107-109).  

 Inden for empirisk fænomenologi kan undersøgeren således aldrig udarbejde en 

fortolkning uden først at tage udgangspunkt i interviewpersoners subjektive virkelighed. Dette betyder 

bl.a., at en undersøger inden for empirisk fænomenologi ikke blot kan basere sin undersøgelse på en 

tekst fra eks. en virksomhed – som det er muligt inden for hermeneutikken – da teksten fra 

virksomheden ikke anses som værende tilstrækkelig, fordi den kan være idealiseret, og dermed ikke 

fuldkommen afspejler medarbejdernes personlige virkelighedsopfattelse (Nygaard, 2013, s.109-110). 

For at sikre at interviewpersonernes udtalelser blev tolket ”korrekt”, blev flere af spørgsmålene under 

interviewene fulgt op af en opsummering på interviewpersonens svar. På denne måde kunne den 

enkelte interviewperson med det samme fortælle den studerende, om det var korrekt eller forkert 

fortolket, og evt. forklare det med andre ord til den studerende (Nygaard, 2013, s.113). Den studerende 

fokuserede altså i høj grad på at skabe en autentisk fortolkning af interviewpersonernes udtalelser 

(Nygaard, 2013, s.108), og foretog en ordret transskribering af interviewene (Bilag 1-6). Dog er det 

vigtigt at nævne, at den studerendes fortolkning af interviewpersonernes udtalelser ikke er en 

endegyldig fortolkning; det er udelukkende den studerendes subjektive fortolkning af udtalelserne. 

Således er det muligt for andre at skabe anderledes fortolkninger ud fra udtalelserne (Nygaard, 2013, 

s.117).  
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Selvom empirisk fænomenologi fremhæver, at undersøgeren altid skal fralægge al forhåndsviden ved 

indhentning af beskrivelser (Damer et al., 2010, s.56), anses dette ikke som værende muligt, da 

undersøgeren - som ved hermeneutikken - ikke fuldkommen kan undgå at være forudindtaget. Det 

samme gør sig gældende ved bearbejdningen af de indhentede beskrivelser, hvor det heller ikke er 

muligt for undersøgeren fuldstændigt at tilbageholde sine fortolkninger. Der hersker altså en klar 

konsekvens ved brugen af empirisk fænomenologi. Dog er det vigtigt at nævne, at selvom det aldrig vil 

være fuldkommen muligt ikke at være forudindtaget hverken ved indhentning eller bearbejdelse, så 

forsøgte den studerende i høj grad at være åben over for respondenternes fortolkninger, selvom der evt. 

kunne herske en uenighed i deres opfattelse (Damer et al., 2010, s.56).   

 Desuden hersker der en udfordring mht. menneskers hukommelse, i og med mennesker er 

forskellige, og nogle derfor har nemmere ved at huske tilbage på oplevelser end andre. Derfor kan der 

argumenteres for, at interviewpersoner kan have udfordringer ved at genkalde begivenheder for 

fortiden. Dog er det samtidig vigtigt at pointere, at menneskelig kommunikation ofte er baseret på den 

præmis, at sproget ofte anvendes til at henvise til begivenheder, som allerede er foregået i livet. 

Udfordringen med en ”ren hukommelse” anses derfor ikke som værende en altafgørende faktor for, at 

skulle fravælge den empirisk fænomenlogiske tilgang (Kvale et al., 2014, s.72) 

 

Som sagt er både den hermeneutiske og empirisk fænomenlogiske tilgang udbredt inden for kvalitative 

interview, og især empirisk fænomenlogis niveauinddelte metodologi har flere gange tidligere 

medvirket til at skabe et solidt grundlag samt succes for andre kvalitative forskningsprojekter (Kvale et 

al., 2014, s.54). På baggrund af dette vil den valgte metode, kvalitative interviews, blive uddybet i 

følgende afsnit.  
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Undersøgelsesmetode 

Kvalitative interview 
Hvorvidt undersøgelsesmetoden skal være kvantitativ eller kvalitativ kommer ifølge Kvale et al. (2014)  

an på hvordan spørgsmålet i problemstillingen er formuleret (s.153). Hvis det er formuleret med ordet 

”hvordan” eller ”hvad” er det kvalitative interview i høj grad relevant, da det oftest ønskes at finde 

frem til ”hvordan man gør noget”, ”hvordan noget opleves” eller ”hvad slags noget er.” På den anden 

side er spørgsmål, der er formuleret med ordene ”hvor meget af en slags” ofte mere relevante i en 

kvantitativ undersøgelse, da der her ikke spørges ind til aspekter af menneskets oplevelsesverden, men 

der ønskes derimod at indhente såkaldt hård fakta (Kvale et. al, 2014, s.171). I denne afhandling ønskes 

der, som nævnt i problemstillingen, at finde frem til hvordan det kan være, at danske unge vælger at stå 

i kø på gaden til at købe tøj og sko, hvilket harmonerer med valget af det kvalitative interview som 

metode (Kvale et. al, 2014, s.154). Både muligheder og konsekvenser ved valget af det kvalitative 

interview, vil blive uddybet i nedenstående. 

 

Semistruktureret interview 

Strukturen for interviewene vil ikke være fuldkommen fast men derimod semistruktureret. Årsagen 

skal findes i, at det findes vigtigt, at være i stand til at kunne tage højde for pludselige ændringer, som 

kan opstå grundet tilvejebringelsen af ny viden eller påvirkninger udefra (Damer et al., 2010, s.62).  

Dette kan betyde, at det kan være nødvendigt at gå et skridt tilbage i processen, hvorfor processen ikke 

kan karakteriseres som en slavisk proces, men i stedet en iterativ proces (Kvale et al., 2014, s.151-152). 

Samtidig harmonerer valget både med det konstruktivistiske paradigme samt den hermeneutiske og 

empirisk fænomenlogiske tilgang, da det semistrukturerede interviews åbne struktur, giver 

interviewpersonerne plads til at åbne op for deres virkelighedssyn. Således hersker der ikke en fast 

stringent struktur til at sætte dagsorden for deres mulighed for at udtale sig, hvilket i værste tilfælde 

kunne have medført, at vigtig viden var udeblevet (Nygaard, 2013, s.110). Desuden har det 

semistrukturerede interview med sin åbne struktur ikke nogen standardprocedure, for hvordan det 

præcis bør udføres; hvorfor det valgte interviewdesign for denne undersøgelse bør introduceres i 

følgende afsnit. 
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Interviewdesign og -deltagere  

Interviewdesignet dækker over selve planlægningen af undersøgelsen (Kvale et al., 2014, s.162). Ifm. 

denne afhandling blev der udarbejdet interviews med danske unge i alderen 15-19 år, da ønsket var, at 

udarbejde en undersøgelse bestående af danske unge, som gik i gymnasiet, og som havde ligget i kø til 

tøj eller sko. For at kunne deltage i undersøgelsen, var det altafgørende, at deltagerne ikke havde ligget 

i kø med det ene formål, om at sælge tøjet eller skoene videre (re-selling), da de dermed kun ville have 

én enkelt rationel drivkraft for at ligge i kø: at tjene penge på et videresalg.  

 Målsætningen var at få en dreng og pige på hh. 15, 17, og 19 år til at deltage, for at opnå 

et perspektiv fra den yngste, mellemste og ældste del af den udvalgte interviewgruppe. Dog fandt den 

studerende ud af, at dette var en større udfordring end ventet. Dette skyldes bl.a., at den studerende selv 

er 25 år, og hverken har drenge eller piger i sin familie og omgangskreds, som er i alderen 15-19 år. 

Derfor valgte den studerende at besøge Frederiksberg Gymnasium for at finde interviewpersoner, og 

fik indgået aftaler med tre elever. Dog udeblev alle tre fra interviewene grundet forskellige årsager. 

Dette betød, at den studerende måtte bruge yderligere tid og ressourcer på at finde nye 

interviewpersoner. Samtidig resulterede dette i at variablerne for interviewdeltagerne blev ændret fra at 

være en specifik aldersgruppe og køn, til kun at være danske unge på 15-19 år.  

 En undren kan dog forekomme hos læseren, ift. hvorfor den studerende ikke valgte at 

ændre variablen for interviewdeltagere til at bestå af mennesker på den studerendes alder. Men årsagen 

til dette skal findes i, at den studerende udelukkende havde oplevet samt hørt om unge i 

gymnasiealderen, som havde ligget i kø til tøj og sko, hvorfor denne aldersgruppe var oplagt. Den 

studerende besluttede derfor at søge efter interviewdeltagere vha. en anden metode; et Facebook opslag 

i en Facebook gruppe ved navn, ”HIGHEND COUTURE – Denmark” (Bilag 7), hvor danske unge 

sælger, og køber modetøj og -sko. Efter en uge lykkedes det, at lave en aftale med en dreng på 16, tre 

drenge på 19 år samt to piger på hh. 17 og 19 år. Samtlige seks personer endte således med at deltage i 

undersøgelsen, og vil fremover blive omtalt som interviewpersoner. De seks interviewpersoner havde 

ligget i kø til tre forskellige modebrands: H&M x Balmain, Adidas x Yeezy og Hypetrade x LMDN, 

hvorfor undersøgelsesdesignet kan betegnes som en form for casestudie af disse tre lanceringer (cases) 

(Darmer et al., 2010, s.158-159). 

 Årsagen til antallet af interviewede skal ses i lyset af ønsket om at opnå et repræsentativt 

udvalg af unge ift. de tidsmæssige og fysiske ressourcer, som var til rådelighed ved udarbejdelsen af 
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undersøgelsen. Derudover var det tydeligt ud fra det sjette interview, at der forekom flere af de samme 

udtalelser, som ved de tidligere interviews - et tegn på at der ved foretagelse af flere interviews, var en 

øget risiko for ikke at opnå ny viden. Med andre ord var der nået et vis mætningspunkt for 

undersøgelsen (Kvale et. al., 2014, s.167). Derudover blev gymnasieeleverne udvalgt tilfældigt fra 

forskellige gymnasier for at undgå at eks. geografiske forhold skulle påvirke undersøgelsen. Desuden 

er den studerende bevidst om, at den såkaldte ”individuelle intervieweffekt” kunne have være undgået 

ved at inddrage andre interviewere (udover den studerende) i undersøgelsen (Kvale et. al., 2014, s.163). 

Men grundet de føromtalte begrænsede ressourcer, var dette ikke muligt. 

 Den studerende er opmærksom på, at det er muligt at argumentere for, at antallet af 

interviewpersoner er for lavt, da der kan ligge udfordringer i at anvende en lille gruppe af 

interviewpersoner. På den anden sidde kan antallet også være for højt, da færre interviewpersoner 

efterlader flere ressourcer til forberedelsen samt analysen hos undersøgeren, hvilket i højere grad kan 

medvirke til et bedre resultat. Ydermere, tilføjer Brinkmann (2012), at få interviewpersoner også gør 

undersøgelsen nemmere at realisere (Kvale et. al., 2014, s.167) – især for studerende som ikke besidder 

store mængder af tid til at foretage mange interviews efterfulgt af lange transskriberinger og analyser. 

Desuden er det muligt at indhente brugbar viden om mennesker, kultur samt samfundet ud fra få 

interviewpersoner, selvom det går imod en videnskabelig fordom. Altså har antallet af 

interviewpersoner i princippet ikke noget at gøre med undersøgelsens videnskabelige kvalitet (Kvale et. 

al., 2014, s.168). Ud fra disse betragtninger, blev antallet på seks interviewpersoner anset som værnede 

til fordel for undersøgelsen. 

 

Etisk design 

Før interviewene blev foretaget, funderede den studerende over mulige etiske problemområder, som 

kunne være forbundet med dilemmaer eller konflikter ifm. undersøgelsesprocessen. Løsningen på dette 

var ikke at anvende allerede eksisterende etiske retningslinjer fra andre undersøgelser, men derimod at 

udarbejde etiske regler, som kontekstuelt passede til undersøgelsen. Årsagen skal findes i, at der altid 

vil være situationelle faktorer inden for et givent emne, som bestemmer, hvad der er etisk relevant for 

den pågældende undersøgelse (Kvale et al, 2014, s.113-115).  
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 Et af de etiske fokusområder var ”samtykke”, der både kan give problemer for 

undersøgeren og interviewpersonenerne, hvis deres individuelle valg ikke respekteres (Kvale et al, 

2014, s.116). Derfor forklarede den studerende inden hvert af de seks interview, hvad undersøgelsens 

formål var for at mindske vildledning under interviewet. Denne information var dog kun overordnet, 

for at undgå at visse aspekter af undersøgelsen ville påvirke interviewpersonernes udtaleser og således 

lede dem til specifikke svar. Derudover blev eventuelle risici ved at deltage, samt en videregivelse af 

information om deres ret til når som helst, at kunne trække sig fra interviewet givet, før interviewene 

begyndte. Først derefter blev interviewpersonerne spurgt, om de ønskede at give samtykke til, at deres 

udtalelser måtte anvendes i relation til afhandlingen. Hver af interviewpersonerne gav deres samtykke.  

 Spørgsmålet om fortrolighed var et andet fokusområde. Fortrolighed i denne 

sammenhæng handlede om, hvorvidt interviewpersonenerne ønskede, at deres udtaleser skulle holdes 

fortroligt eller ej. Det var derfor vigtigt at den studerende viste åbenhed, så interviewpersonenerne 

havde mulighed for at erklære sig indforstået med, at udtalelser fra dem evt. kunne blive offentliggjort 

(Kvale et al, 2014, s.117). Da det i specialekontrakten var muligt at vælge, om denne afhandling skulle 

være offentlig tilgængelig, var fortrolighedsspørgsmålet yderst relevant. Derfor blev spørgsmålet om 

hvorvidt interviewpersonerne ønskede at interviewet skulle forholdes fortroligt stillet, i forlængelse af 

spørgsmålet om samtykke, for at skabe tillid mellem den studerende og interviewpersonerne. Ingen af 

interviewpersonener ønskede dog hverken at være anonyme, eller at deres udtaleser skulle holdes 

fortroligt. Derfor er denne afhandling offentlig tilgængelig med interviewpersonernes navne og 

personlige oplysninger (Kvale et al, 2014, s.118).  

 Ydermere kunne ingen af de stillede spørgsmål (som vil blive introduceret i næste afsnit) 

betegnes som følsomme. Et solidt kendskab til emnefeltet samt opmærksomhed over for tegn for 

sårbarhed hos interviewpersonerne, var med til at mindske muligheden for etiske krænkelser (Kvale et 

al, 2014, s.112, 118-119). Dog er det ifølge Jette Fog (2004) vigtigt at undersøgerens fundamentale 

etiske dilemma altid skal være til stede, i form af at han/hun ønsker, at interviewet skal være så 

dybdegående som muligt (med risiko for at krænke interviewpersonerne), samtidig med at han/hun 

ønsker at vise så stor respekt som muligt (med risiko for at miste den professionelle distance) (Kvale et 

al, 2014, s.106). Denne balance blev forsøgt fundet, ved at ”presse” interviewpersonerne til i nogle 

situationerne at forsøge at uddybe deres svar, hvis de eks. blot sagde, at de stod i kø til et givent 

modebrand, fordi det er ”fedt” – et intetsigende ord i interviewkontekst. I sådanne situationer fulgte den 
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studerende således op med spørgsmålet, om hvad er det, som gør, at det er fedt, indtil 

interviewpersonen uddybede det.  

 Desuden blev Thomsen og Brinkmanns (2009) guide anvendt til at supportere 

interviewpersonerne, til bedre at kunne huske tidligere situationer i deres liv og således øge validiteten. 

Således fik interviewpersonerne bl.a. tid til at huske, samt fortalt at det er normalt, at skulle bruge lidt 

tid på at huske tilbage på tidligere oplevelser. Derudover blev kontekstuelle stikord anvendt, såsom ”Da 

du lå i kø foran butikken…”, som en hjælp for interviewpersonerne til bedre at kunne genkalde 

personlige erindringer. På denne måde blev validiteten forstærket, da det var med til at sikre, at 

interviewet handlede om det, den studerende ønskede at undersøge - og intet andet (Kvale et al., 2014, 

s.70-71). 

 

Interviewspørgsmål  

De indsamlede udtalelser afspejlede interviewpersonenernes levede verden, da der blev lagt stor vægt 

på ikke at stille ledende spørgsmål, for at undgå fabrikerede udtalelser, som i værste tilfælde ikke 

kunne betegnes som valid viden. Alle seks interview varede ca. en time, og blev optaget på den 

studerendes mobiltelefon (Kvale et al., 2014, s.163). Ved interviewene blev der anvendt en form for 

overordnet interviewguide bestående af otte åbne kategorier af spørgsmål, som således kunne trække 

interviewpersonerne i forskellige retninger afhængig af deres virkelighedsopfattelse.  

 De otte kategorier var således vejledende for interviewene, og blot udarbejdet for at opnå 

nogenlunde konsistens med den senere analyse in mente. Typerne af spørgsmål var som følger: 1) 

Demografiske - og geografiske spørgsmål, 2) Etiske spørgsmål: fx ”Ønsker du at være anonym?”, 3) 

Indledende spørgsmål: eks. ”Kan du fortælle lidt om hvilken tøj- eller skolancering, du lå i kø til?”, 4) 

Sonderende spørgsmål: såsom ”Kan du prøve at give en detaljeret beskrivelse af, hvad der fik dig til at 

ligge i kø?”, 5) Adfærdsmæssige spørgsmål: f.eks. ”Hvordan vil du beskrive dit forhold til det brand, 

som du lå i kø til?”, 6) Psykografiske spørgsmål: bl.a. ”Hvilken rolle spiller modebrands i dit liv?”, 7) 

Virksomhedens kommunikation og bloggere: fx ”Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvilken rolle 

virksomhedens kommunikation spillede, da du valgte at ligge dig i kø til dets tøj eller sko?”, og 8) 

afsluttende spørgsmål: eks. ”Hvad skal der til, for at du ligger dig i kø igen?” For et detaljeret indblik i 

de stillede spørgsmål til interviewpersonerne, henvises der til bilag 1-6.  



 

 
Side 20 af 124 

Efter indsamlingen var der stadig stort fokus på, at de indhentede udtalelser var konstante gennem hele 

undersøgelsesprocessen; således at de udtalelser som kom til udtryk i de kvalitative interviews var 

identiske med transskriberingen (Kvale et. al., 2014, s.77). På denne måde var det muligt at sikre, at det 

var interviewpersonernes opfattelse, som kom til udtryk i afhandlingen, og ikke den studerendes. I alt 

resulterede dette i 56 siders transskriberingstekst.  

 Desuden kan interviewviden ifølge Kvale et al. (2014) karakteriseres som værende 

produceret. De mener at interviewviden er noget som socialt konstrueres under selve interviewet 

mellem undersøgeren og interviewpersonerne (s.83-84). På baggrund af dette kan det derfor 

forekomme, at resultaterne fra de kvalitative interviews, ikke nødvendigvis vil være intersubjektivt 

reproducerbare, fordi undersøgere kan besidde forskellig viden om det emnet, hvilket påvirker 

resultaternes udfald (Kvale et al, 2014, s.88). Denne præmis bør dog accepteres, når der arbejdes med 

kvalitative interviews. Samtidig er det dog vigtigt at gentage, at dette vidner om, hvor vitalt det er, at 

den studerende tidligere valgte at være transparent om opnåelsen af viden vedr. emnet, fordi dette er 

med til at øge muligheden for intersubjektiv reproducerbare resultater.  

Videnskabelig slutningsform  
Baggrunden for valget af den videnskabelige slutningsform (dvs. måden hvorpå viden fremskaffes) er 

truffet ud fra afhandlingens store fokus på empiri. Således er den induktive slutningsform valgt, da 

denne netop er baseret på empiri - modsat den deduktive slutningsform som er baseret på logik 

(Thurén, 2012, s.25). Samtidig er kvalitative interview i højere grad egnet til empirisk-induktive 

undersøgelser sammenlignet med kvantitative metoder, hvilket således spillede en rolle (Kvale et. al, 

2014, s.153).  

 Den induktive slutningsform skal hjælpe med at begrunde den viden som senere 

fremføres i afhandlingen, ved at omdanne enkelte opfattelser fra interviewpersonerne til samlede 

påstande om fænomenet. Slutningsformen er ideel, da det ønskes at skabe en forståelse inden for et 

emnefelt, hvor der forelægger begrænset viden. På baggrund af de kvalitative interviews vil det således 

være muligt at indhente viden, som kan afspejle et udvalg af danske unges opfattelse af fænomenet. Det 

er ikke muligt at finde en fuldkommen sandhed ud fra de seks interviewpersonernes udtalelser, da den 

induktive slutningsform ikke kan bidrage til at skabe en decideret forklaring for, hvorfor danske unge 
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ligger i kø til tøj og sko, men i højere grad være med til at skabe en forståelse for, hvad der kan drive 

danske unge til at ligge i kø (Damer et al., 2010, s.46-47).  

 

En af udfordringerne ved foretagelsen af en kvalitativ induktivundersøgelse er, at det er svært, at 

opretholde et højt reliabilitetsniveau. Dette skyldes, at det ved kvalitative undersøgelser – modsat 

kvantitative er sjældent, at forskellige undersøgere opnår fuldkommen samme resultater, da mange 

faktorer såsom undersøgerens viden om emnefeltet har indflydelse på den måde. som undersøgeren 

både spørger, og opfatter nuancerne i udtalelserne på (Thurén, 2012, s.29-30).  Derudover er validitet 

også en vigtig bestanddel i at udføre en induktiv slutning, da det er essentielt, at undersøgeren har 

undersøgt det, der reelt ønskes at undersøge. Validiteten anses som værende relativ høj for denne 

undersøgelse, da det blev forsøgt at spørge interviewpersonerne ind til områder, som har en stærkt 

relation til afhandlingens problemformulering (Thurén, 2012, s.30). At den kun er relativ, skyldes at det 

ved kvalitative undersøgelser, ofte ikke kan undgås, at undersøgeren spørger ind til andre ting, end dem 

der ønskes at få undersøgt, for at afsøge emnet ift. at se, om der skulle være andre interessante aspekter.  

 

Samlet set er forventningen dog, at den empiriske data kan være med til at øge kompleksiteten i 

forståelsen af fænomenet, og i samspil med den induktiveslutningsform skabe viden, som kan inspirere 

modebrands på det danske marked til at styrke deres strategiske kommunikation over for danske unge 

(Damer et al., 2010, s.60). I følgende afsnit vil relevant data fra undersøgelsen blive præsenteret, mens 

den samlede data findes i bilag 1-6. 
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Data  
Alle interviewene blev gennemgået nøje for at finde frem til ligheder samt forskelligheder i de unges 

udtalelser. På denne måde var det muligt at fremstille overordnede temaer, som kvalitativt er blevet 

fortolket (Kvale, 2015, s.163). Den følgende præsentation af data kan samtidig betegnes som en 

induktivkodning, da ønsket har været at fremstille ligheder på tværs af interviewpersonernes udtalelser, 

for så derefter at kunne udvikle overodnet påstande, som samlet kan være med til at skabe en forståelse 

for fænomenet. Den transskriberede data (bilag 1-6) vil blive anvendt induktivt jævnfør ovenstående 

afsnit (Kvale, 2015, s.259).  

 Det er klart, at der i løbet af en time blev spurgt om mange forskellige spørgsmål, men det 

vigtigste af dem alle (jævnfør problemformuleringen), var dog hvad der fik interviewpersonerne til at 

ligge sig i kø til tøj eller sko. Derudover spillede det overordnede spørgsmål om de givne modebrands 

samt bloggers kommunikation ifm. lanceringen af tøj og sko også en essentiel rolle, ift. at opnå viden 

om hvordan interviewpersonerne opfattede modebrandsnes og bloggernes kommunikation. Dette med 

henblik på at kunne besvare anden del af problemformuleringen ift. hvordan andre modebrands 

strategisk kan anvende denne viden i deres kommunikation over for danske unge.  

 For at skabe det bedste overblik, er den empiriske data inddelt under to overordnede 

spørgsmål: 1) ”Hvad fik interviewpersonerne til at ligge i kø for at købe tøj og sko fra visse 

modebrands?” og 2) ”Hvordan påvirkede de pågældende modebrands’ kommunikation 

interviewpersonernes valg om at ligge i kø?” Disse spørgsmål vil fungere som rammer for at 

sammenfatte udtalelserne fra interviewpersonerne. På denne måde udtages de mest essentielle 

udtalelser til at besvare afhandlingens problemformulering. Det er dog vigtigt at nævne, at det ved 

spørgsmål 1 er valgt at indsætte resultaterne i et skema. Dette er udelukkende valgt for at skabe et 

bedre overblik for læseren grundet den store mængde data. Skemaet skal ikke ses som en definitiv 

inddeling af den indsamlede data, da flere af resultaternes relation er kompleks, hvilket vil sige, at de 

nødvendigvis ikke kan adskilles, som vist i skemaet.  
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1) ”Hvad fik interviewpersonerne til at ligge i kø                                                                  

til at købe tøj og sko fra visse modebrands?” 
De seks interviewpersoner, Silja, Caroline, Jonathan, Peter, Frederik og Oliver, forklarede, at de lå i kø 

til tøj eller sko grundet nedenstående faktorer.  
Silja (17 år) 
lå i kø til: 
”H&M x 
Balmain” 

i ca. 3 dage 

Caroline (18 år)  
lå i kø til: 
”H&M x 
Balmain” 

i ca. 0,5 dag 

Jonathan (18 
år) 

lå i kø til: 
”H&M x 
Balmain” 
i ca. 1 dag 

Peter (15 år) 
lå i kø til: 

”Adidas x Yeezy 
Boost”  

i ca. 0,5 dag 

Frederik (19 år) 
lå i kø til: 

”Adidas x Yeezy 
Boost” 

i ca. 5 dage 

Oliver (19 år) 
lå i kø til: 

”Hypetrade x 
LMDN” 

i ca. 1 dag 

Brandmæssige 
faktorer:  
- limited edition  
- hypet 
kollektion 
- hypet brand 
- kendt designer 

Brandmæssige 
faktorer:  
- limited edition  
- hypet 
kollektion 
- hypet brand 
 

Brandmæssige 
faktorer:  
- limited edition  
- hypet 
kollektion  
- hypet brand 
- kendt designer 

Brandmæssige 
faktorer:  
- limited edition 
- hypet brand  
- kendt designer  

Brandmæssige 
faktorer:  
- limited edition 
- kendt designer 

Brandmæssige 
faktorer:  
- limited edition 
- hypet 
kollektion 
 

Emotionelle 
faktorer:  
- anerkendelse  
- opmærk-
somhed 
- prestige  
(én af de få) 
- Prestige 
(normalt et dyrt 
brand) 
 

Emotionelle 
faktorer:  
- anerkendelse  
- opmærk-
somhed  
- prestige  
(én af de få)  
- prestige 
(normalt et dyrt 
brand) 
- prestige  
(ligge i kø) 
- prestige 
(flashe brandet) 

Emotionelle 
faktorer:  
- anerkendelse 
- opmærk-
somhed 
- prestige  
(én af de få)  
- prestige  
(ligge i kø) 
 

Emotionelle 
faktorer:  
- anerkendelse 
- opmærk-
somhed  
- prestige  
(én af de få) 
- prestige  
(ligge i kø) 
- prestige 
(flashe brandet)  
 

Emotionelle 
faktorer:  
- anerkendelse  
- opmærk-
somhed  
- prestige  
(én af de få) 

Emotionelle 
faktorer:  
- anerkendelse 
 -opmærk-
somhed 
- prestige  
(én af de få) 

Sociologiske 
faktorer:  
- socialt event  
- oplevelse  

Sociologiske 
faktorer:  
- socialt event  
- oplevelse  
- FoMO (Fear of 
Missing Out) 
- ligne venner 

Sociologiske 
faktorer:  
- socialt event  
 

Sociologiske 
faktorer:  
- socialt event  
- oplevelse  
 
 

Sociologiske 
faktorer:  
*ingen   

Sociologiske 
faktorer:  
- socialt event  
- oplevelse 
- FoMO (Fear of 
Missing Out) 

Rationelle 
faktorer:  
- lav pris 
- videresalg  

Rationelle 
faktorer:  
- videresalg  

Rationelle 
faktorer:  
- lav pris 

Rationelle 
faktorer:  
*ingen   

Rationelle 
faktorer:  
*ingen   

Rationelle 
faktorer:  
- lav pris  
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I toppen af skemaet er det bl.a. indikeret, hvilket modeband interviewpersonerne lå i kø til, og hvor 

lang tid de tilbragte i køen. Derudover fremgår det af ovenstående skema, at der var fire overordnede 

faktorer, som var gennemgående i interviewpersonernes svar: 1) brandmæssige -, 2) emotionelle -, 3) 

sociologiske - og 4) rationelle faktorer. Udvalgte udtalelser fra interviewene på hvordan disse faktorer 

spillede en væsentlig rolle for interviewpersonernes valg om at ligge sig i kø til ovennævnte 

modebrands, vil blive præsenteret i følgende afsnit.  

 

Brandmæssige faktorer 

Limited edition  

Samtlige interviewpersoner udtalte (bilag 1-6), at det at tøjet eller skoene var limited edition 

(produceret i et begrænset antal), havde stor betydning for deres valg, om at stille sig i kø på gaden. 

Således fortalte Oliver, ”Jeg ligger mig kun i kø til limited ting, fordi så ved jeg, at der ikke er mange, 

der får det”, og konstaterede, ”Det er ikke fedt, når jeg kan gå ud og finde 1.000 mennesker, som har 

den i de danske gader. (…). Man vil gerne være unik…”  

 Fælles for de interviewede var, at de gik op i at produktet skulle være limited edition, 

fordi det var med til at sikre dem, at de var en af de få, som havde det pågældende produkt: en 

væsentlig faktor for dem, da dette gjorde dem unikke, og således muligheden for dem at skille sig ud 

fra andre. Således har denne faktor en stærk forbindelse til den emotionelle faktor, ”Prestige (én af de 

få”, som senere vil blive uddybet.  

 

Hypet brand/kollektion  

Det er valgt at sammenlægge ”hypet brand” og ”hypet kollektion”, da disse faktorer i høj grad læner sig 

op ad hinanden. Så udover at tøjet og skoene var limited edition, betød det også meget for Silja, 

Caroline, Jonathan, Oliver og Peter, at enten brandet eller kollektionen var hypet (dvs. populært og 

eftertragtet blandt mange mennesker) – og sågar begge dele for tre af dem. Således var det kun 

Frederik, som ikke gav udtryk dette. Peter forklarede ift. brandet, ”Kanye West er jo så cool - virkelig 

grineren - og har sine moments, hvor han virkelig er ude og skide, og så er der andre gange, hvor han 

er genial. Det er netop det, som gør Adidas x Yeezy brandet så hypet, og jo gør, at man gider at købe 
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det.” Mens Oliver vedr. kollektionen udtalte, ”…Justin Bieber har jo haft tøjet på, hvilket gør 

kollektionen hypet, og folk føler så, at det skal man have.” Desuden lagde Jonathan vægt på begge 

faktorer,”…det er jo helt sikkert også hypen, som betyder noget - det der med hvad der er in. Hvis 

Balmain nu var blevet set som et ikke-in brand, så havde jeg nok ikke ligget i kø”, og tilføjede, 

”…inden det overhovedet kom ud, var kollektionen jo total hypet.”  

 Altså var det for både Peter og Oliver væsentlig at hh. brandet og kollektionen var blevet 

hypet gennem kendte mennesker – i dette tilfælde Kanye West (amerikansk rapper) og Justin Bieber 

(canadisk sanger). Mens det for de tre andre handlede om, at både brandet og kollektion var populær og 

eftertragtet blandt mange andre mennesker.  

 

Kendt designer  

En kendt designer bag modebrandets kollektion, havde også stor betydning, og var således en faktor, 

som havde indflydelse på Silja, Jonathan, Peter og Frederik. Frederik fortalte, ”At det så også var en 

kendt person – altså Kanye West - som havde designet skoene, betød også meget for mig, og den hype 

som kom omkring det”, og forklarede, ”Ift. Adidas spiller det en stor rolle, fordi jeg ikke bare gider at 

købe normale Adidas sko. Det giver mig et eller andet mere, at en kendt designer har været med inde 

over. Så det giver en merværdi...”  

 Udover at de fire interviewepersoner mente, at selve designet var fedt, så lå det 

væsentlige i, at designeren bag produkterne bar et kendt ansigt, fordi dette tilførte en merværdi til tøjet 

og skoene. Den kendte designer medførte samtidig en hype over brandet samt kollektionen, hvilket 

spillede en rolle for fem af interviewpersonerne. Således er der en klar relation mellem det, at en kendt 

designer står bag produktet, og den hype som skabes omkring brandet og kollektionen.  

 

Emotionelle faktorer 

Anerkendelse  

Som det kunne ses ud fra skemaet, havde de emotionelle faktorer muligvis den største betydning for 

interviewpersonernes valg om at ligge sig i kø. I hvert fald var der flest faktorer inden for dette område, 

som påvirkede de interviewede. Således gav samtlige interviewpersoner udtryk for at anerkendelse 
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spillede en vigtig rolle; Caroline sagde bl.a., ”Og så kunne man jo fortælle, at man havde ligget i kø, og 

fået t-shirten og sådan. Så fik man en form for anerkendelse, fordi man havde fået fat i tøjet og ligget i 

kø.”  

 Ud fra interviewpersonernes udtalelser var det klart, at de lagde stor vægt på at få 

anerkendelse fra andre mennesker ift. det tøj eller sko, som de havde ligget i kø til og købt. Det at ligge 

i selve køen var der også anerkendelse i, hvilket hænger sammen med den emotionelle faktor, ”prestige 

(ligge i kø)”, som senere vil blive berørt.   

 

Opmærksomhed  

Udover anerkendelse, svarede alle de interviewede også, at de besluttede at ligge i kø pga. den 

opmærksomhed, som følger med. Således udtalte Frederik, ”Den der eksklusivitet ved skoen giver en 

eller anden form for opmærksomhed, som jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide at folk kigger tilbage på 

gaden, når de ser de her sko. Jeg bliver glad, fordi jeg gerne vil have, at folk skal se, hvad jeg har, 

fordi det er det, folk normalt ikke kan få fat i.”  

 Alle de interviewede gav udtryk for, at de lå i kø, fordi de godt kan lide den 

opmærksomhed, som medfølger – både ift. at gå med tøjet eller skoene samt at ligge i selve køen. Dette 

skyldes, at opmærksomheden gør dem glade, fordi de føler, at de bliver lagt mærke til af andre 

mennesker.    

 

Prestige (en af de få)  

Samtidig lagde alle de interviewede også stor vægt på, at det var vigtigt for dem at være en af de få, 

som fik fat i tøjet eller skoene. Silja sagde således, ”Det er virkelig fedt, det der med, at folk ved, at det 

er det, man har – vide at man virkelig er en af de mange få, der har tøjet. Det er der stor prestige i.” 

 Samtlige interviewpersoner lagde stor vægt på, at det betød meget for dem, at de vidste, at 

de var en af de få, som havde fået fat i det tøjet eller skoene fra et af de pågældende modebrands. Dette 

skyldes, at der for dem lå  stor prestige i, at andre mennesker kunne se, at de var en af de heldige, som 

havde fået fat i tøjet eller skoene.  
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Prestige (ligge i kø) 

For Jonathan, Peter og Caroline var der også prestige i at ligge i selve køen. Caroline fortalte bl.a., ”Og 

så det der med at man kunne sige, at man havde været nogle af dem, der lå i kø, og havde købt det her 

tøj var vigtigt; fordi selvom der var mange, der lå i kø, var det alligevel de færreste, som fik fat i tøjet, 

fordi det vart limited edition.”  

 De tre interviewpersoner anså altså det at ligge i kø som værende prestigefyldt, fordi 

mange af de mennesker som ligger i kø, ikke får mulighed for at købe det givne tøj eller sko, da det var 

limited edition, hvilket betyder, at det hurtigt bliver udsolgt.  

 

Prestige (normalt et dyrt brand)  

For Silja og Caroline spillede det en rolle, at de skulle ligge i kø til et brand, som normalt var dyrt, da 

de anså, at der var prestige i at bære brandet. Caroline udtalte, ”Det tror jeg helt klart, har noget at 

gøre med, at det er mærket; altså sådan at det normalt er dyrt, og at man kan sige, at man har noget 

derfra – selvom det selvfølgelig ikke kun er selve Balmain.” 

 Således mente de to interviewpersoner, at det var prestigefyldt at købe det pågældende 

brand, hvilket de fik muligheden for, da det var tilgængeligt for en brede kundegruppe, i og med det var 

prisfastsat lavere end normalt. 

 

Prestige (flashe brandet) 

Caroline og Peter var de eneste, som fandt det centralt, at der var prestige i at flashe (vise) det brand, 

som de lå i kø til. Peter forklarede, ”Altså man føler ikke, at man bare står ude i baggrunden. Man står 

lidt frem, og siger, at jeg har dem. Ligesom viser hvad man har, hvilket er det fede, ved at have fået 

sådan nogle hypet sko.” 

 De to interviewpersoner anså det således som værende prestigefyldt, at kunne flashe det 

brand, som de havde ligget i kø til. Prestigen bundede i at brandet og kollektionen var hypet, hvorfor 

der hersker en tæt forbindelse til de foregående brandmæssige faktorer, ”hypet brand/kollektion.” 
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Sociologiske faktorer 

Socialt event  

For Silja, Caroline, Peter og Jonathan spillede de sociologiske faktorer en væsentlig rolle. Men som 

ovenstående skema også viste, var der ingen sociologiske faktorer, som påvirkede Frederik til at ligge i 

kø. Han forklarede følgende, ”Det var min egen beslutning, at ligge mig i kø til skoene. Jeg havde selv 

bestemt mig for at tage afsted alene. Så det var ikke fordi, at jeg gjorde det for det sociale, som mange 

andre gør.” Mens Jonathan fortalte, ”Vi lå fem sammen. Stemningen var ret chillet, fordi vi havde gjort 

det før. Men der var nogen af mine venner, som ikke havde prøvet det; så vi valgte at gøre det sammen 

med dem for det sociale.”  

 Fem af interviewpersonerne anså det som værende vigtigt at ligge sammen med deres 

venner i kø, og ville aldrig gøre det på egen hånd. Selve det sociale event i at ligge sammen spillede 

derfor en central rolle, da interviewpersonerne gerne ville dele oplevelsen med andre.  

 

Oplevelse  

Silja, Caroline, Oliver og Peter lagde også vægt på at selve oplevelsen – at ligge på gaden foran 

butikken - var vigtig.  Således fortalte Silja, ”…jeg vidste, at min bror havde ligget i kø om sommeren 

forinden til de der Adidas x Yeezy sko, og der havde han snakket om, hvor god stemningen var blandt 

folk i køen. Så det var også en af de ting, der gjorde, at jeg gerne ville have den der oplevelse af at 

ligge i kø. Ellers kunne jeg jo bare have siddet i kø på nettet ikke?” 

 Således anså de tre interviewpersoner det at ligge i kø som en oplevelse, fordi de skulle 

ligge og sove på gaden med venner samt fremmede mennesker. En oplevelse som de ikke ville få ved 

at bestille tøj og sko over internettet. 

 

FoMO (Fear of Missing Out) 

Både Caroline og Oliver var også bange for at gå glip af at ligge i kø sammen med dere venenr, hvilket 

i skemaet benævnes som det engelsk udtryk FoMO (frygten for at gå glip af noget). Oliver forklarede, 

”Det var 100% mine venner, som fik lokket mig med. Jeg havde ellers aldrig gjort det, da det var i 
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november og minusgrader udenfor. Så jeg ville have misset fællesskabet og at se mine venner fra 

Jylland, hvis jeg ikke var taget med. Så det ville jeg ikke gå glip af.” 

 Altså var der en frygt hos to af interviewpersonerne for at gå glip af at noget sammen med 

deres venner. Dette fik dem således til at tage med, selvom ingen af dem på forhånd havde besluttet sig 

for, at de skulle ligge i kø foran den pågældende butik.  

 

Ligne venner 

Caroline fortalte derudover, at det også var vigtig for hende at ligne hendes veninder, ”Jeg var lige 

startet i gymnasiet på Gl. Hellerup, og der var mange, der kendte til Balmain, og det var noget, man 

følte, at man skulle være en del af. Så man skulle prøve det og være med til det.” 

 Som den eneste lagde Caroline sig i kø for at komme til at ligne sine venner, da hun ikke 

ønskede at skille sig ud fra hendes vennegruppe. Således var der en form for socialt pres, da hun følte, 

at hun skulle være en del af det, de andre havde.  

 

Rationelle faktorer 

Lav pris 

Silja, Jonathan og Oliver gav udtryk for, at produktets pris havde indflydelse på, at de lagde sig i kø. I 

dette tilfælde fordi prisen var lavt sat, eller lavere end hvad der er normalt for brandet. Jonathan 

froklarede, ”…jeg har fx ikke lyst til at give 4.000 kr. for en Balmain hoodie, som jeg så pludselig 

kunne få for 400kr. i H&M.  Så det var hele den dag værd at ligge at vente, for at jeg kunne gå med 

noget, som jeg synes er mega fedt uden at have givet sindssyg meget for det.” 

 Altså spillede prisen en rolle for de tre interviewpersoner både ift. at prisen var lavt sat, 

og fordi de kunne få brandet til færre penge end normalt.  

 

Videresalg  

Som skrevet tidligere var en af variablerne for at interviewpersoner kunne deltage i undersøgelsen, at 

de ikke havde ligget i kø med det ene formål om at sælge tøjet direkte videre. Således var videresalg for 

Caroline og Silja kun en evt. mulighed, da det var anset som en ”udvej”, hvis de ikke fik brugt tøjet. 
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Silja fortalte, ”For det første så vidste jeg, at kollektionen vil blive mega eftertragtet. Så jeg ville kunne 

sælge noget videre til en højere pris, hvis det var, jeg nu ikke fik gået med det.” 

 Fordi tøjet var så hypet, så betød det ikke det store for Silja og Caroline, hvis de kun gik 

med tøjet i en kort periode, da de pga. hypen vidste, at de nemt kunne sælge det videre. Således ville de 

ikke mistet noget ved at bruge deres tid på at ligge i kø.  

 

2) ”Hvordan påvirkede de pågældende modebrands’ kommunikation 

interviewpersonernes valg om at ligge i kø?” 

Modebrandsnes kommunikation  

Alle de interviewede fortalte, at de givne modebrands’ kommunikation i høj grad påvirkede dem til at 

ligge sig i kø til deres produkter. Silja forklarede, ”Det gør alt. Det er det, der gør, at jeg finder ud af 

det – både på sociale medier og store bannere udenfor. (…). Så det er nærmest altafgærende for mit 

vedkommende, at de ligesom formår at lave ordentligt PR omkring det, og får lagt det ud.”  

 Altså spillede de pågældendes modebrands kommunikation omkring deres nye 

produkt(er) en central rolle, i og med det medførte at interviewpersonerne blev opmærksomme på 

lanceringen. 

 

Modebrandsnes kommunikationskanaler  

Både Caroline, Silja, Frederik, Peter og Jonathan fortalte at de blev opmærksomme på lanceringen 

gennem modebrandets Facebook-side. Derudover opdagede de hver især også nyheden om lanceringen 

på bl.a. diverse social media-platforme (Instagram, Twitter og Snapchat), digitale nyhedssider (inden 

for mode) og i TV. Caroline fortalte f.eks., ”Det var reklamer på Facebook fra H&M og Balmain, og 

så var der forskellige medier, der skrev artikler om, at nu kom der en ny lancering med H&M x 

Balmain. Det var sådan egentlig det, som fik mig til at se, at lanceringen kom.” 

 Således var der mange forskellige kommunikationskanaler i brug fra modebrandets side. 

Kommunikationskanaler som alle sammen formåede at levere det ønskede budskab til 

interviewpersonerne om at komme og købe deres produkt.  
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Private butikkers kommunikationskanaler   

Peter og Frederik nævnte dog også, at private butikkers kommunikation, også spillede en væsentlig 

rolle i form af at levere information om lanceringen. Peter udtalte således, ”Det fandt jeg ud af gennem 

sociale medier – dvs. Instagram – hvor butikkerne siger, at der dropper de her sko, det her sted, på det 

her tidspunkt.” 

 Således spillede private butikker, som ikke havde nogen direkte relation til det 

pågældende brand, andet end de solgte dets sko, også en kommunikativ rolle på sociale medier over for 

de to interviewpersoner.  

 

Markedsføring gennem kendte mennesker  

Både for Silja, Peter og Frederik havde det en betydning at de pågældende modebrands anvendte 

kendte mennesker i deres markedsføring af tøjet og skoene. Frederik fortalte bl.a., ”…for når Kanye 

West render rundt i skoene, så påvirker det mig meget, fordi så vil jeg have det samme som ham.” 

 Således havde det en indvirkning på de tre interviewpersoner beslutning om at ligge i kø, 

at modebrandsne brugte kendte ansigter, da dette fik dem til i højere grad at ville købe produktet.  

Analyse  
For at opnå en helhedsforståelse af den indsamlede data er det ifølge Andersen  (2002) vigtigt først at 

studere de forskellige dele af data, som i denne sammenhæng er blevet indhentet gennem de kvalitative 

interviews (Darmer et al., 2010, s.342). Den netop præsenterede data vil blive analyseret i forskellige 

dele ud fra et konstruktivistisk perspektiv med formålet at forklare den indhentede empiri, og således 

skabe forståelse for interviewpersonernes valg om at ligge sig i kø (Darmer et al, 2010, s.357). Der er 

som sagt kun tale om et forsøg på at skabe en forståelse, i og med det ikke er muligt at fremstille en 

forklaring på, hvorfor interviewpersonerne lå i kø (Darmer et al., 2010, s.371). Analysen vil bære præg 

af den tidligere omtalte subjektivistiske ontologi, hvilket medfører, at den studerendes fortolkning af de 

unges livssyn, vil komme til skue.  

 Den følgende analyse kan betegnes som en teoretiskbaseret empirisk analyse, hvilket 

betyder, at samspillet mellem empiri og teori vil være i fokus (Darmer et al., 2010, s.345). Teori vil 

derfor blive anvendt til at forstå, nuancere samt perspektivere den indsamlede empiri. Teorien som vil 



 

 
Side 32 af 124 

blive anvendt tager udgangspunkt i ekstern organisationskommunikation, for at sikre den skarpeste 

kobling mellem empiri og teori. Analysen vil blive inddelt i nogle af de samme overskrifter fra 

ovenstående data afsnit, for at fastholde den røde tråd. Strukturen for de følgende afsnit vil således 

være, at den valgte teori først vil blive præsenteret, hvorefter empiriens kobling til teorien vil blive 

gennemgået. 

 

Ud fra den ovennævnte data, er det kun valgt at fokusere på de brandmæssige, emotionelle samt sociale 

faktorer, da disse faktorer i langt højere grad spillede en central rolle hos de interviewede sammenlignet 

med de rationelle faktorer. En tredjedel af interviewpersonerne var ikke påvirket af rationelle faktorer, 

mens kun to af interviewpersonerne anså videresalg som en sidste udvej, hvorfor det ikke findes 

relevant at inkludere dette i analysen. Derudover vil der heller ikke blive kommenteret på 

kommunikationen fra de private butikker, da der som sagt forsøges at finde frem til hvordan andre 

modebrands (og dermed ikke private butikker), kan anvende den indhentede viden (data) i deres 

eksterne strategiske kommunikation over for danske unge.  

 

Brandmæssige faktorer  

Limited edition  

Martin Lindstrøm (2011) fortæller i sin teori, hvordan limited edition spiller en rolle ift. forbrugeres 

valg om at stille sig i kø. Lindstrøm stiller spørgsmålstegn ved, hvad virksomheder får ud af at sælge 

deres produkter som limited edition. Han argumenterer for, at en lavere lagerbeholdning hos 

virksomheder automatisk får forbrugere til at tænke, at produktet er efterspurgt. Dette skyldes, at det 

grundet den lave lagerbeholdning ikke er muligt for alle at få fat i det pågældende produkt, hvilket 

således fører til, at produktet bliver eftertragtet blandt forbrugere. Lindstrøm uddyber, at ved at 

virksomheder skaber en fornemmelse af knaphed, stimulerer de forbrugers flokmentalitet, herunder 

frygten for at gå glip af produktet. Årsagen skal findes i, at når der kun eksisterer et begrænset antal af 

et produkt, så opstår der straks en ubevist panisk forestilling i forbrugernes hjerne, om at en anden 

person muligvis fratager dem muligheden for at købe produktet. Netop derfor begynder forbrugere at 

foretage sig ekstraordinære handlinger – såsom at ligge sig i kø foran butikken - for at sikre sig 

muligheden for at købe et eksemplar af det ”sjældne” produkt. Det er altså ifølge Lindstrøm selve 
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frygten for at gå glip af noget – mens andre får fat i det - som driver forbrugere til bl.a. at ligge sig i kø 

på gaden, inden et ”limited edition produkt” bliver lanceret (s.136-137). 

 

Således mener Lindstrøm, at det er frygten for at gå glip af produktet, og dermed ikke trangen til at 

skille sig ud, som skyldes, at forbrugere anser limited edition, som en væsentlig faktor ifm. med deres 

beslutning om at ligge i kø. Altså stemmer dette ikke overens med interviewpersonernes udtalelser, der 

lagde vægt på, at de ønskede at være unikke samt skille sig ud fra massen, som Oliver tidligere 

forklarede. Men når det er sagt, så ligger der muligvis en frygt gemt indeni de interviewede, som 

eksplicit kommer til udtryk, ved at de netop ligger sig i kø. Denne frygt blev dog hverken nævnt eller 

kom til syne ved interviewene, hvilket kan skyldes flere ting, bl.a. at denne frygt ligger implicit i de 

interviewedes underbevidsthed, og at de derfor ikke er bevidste herom. Denne frygt kan antageligvis 

anses som et tabu blandt de interviewede, da det at fortælle en fremmede (i dette tilfælde den 

studerende), om hvad man frygter – især når det drejer sig om materielle goder – kan være pinlig og 

grænseoverskridende. Alligevel bør det dog i denne sammenhæng nævnes, at to af de interviewede 

fortalte om en anden slags frygt; nemlig frygten for at gå glip af fællesskabet ift. at ligge i kø sammen 

med deres venner. Dog vil denne frygt først blive uddybet senere under de sociologiske faktorer i 

analysen.  

 

Andre teoretikere såsom Vigneron & Johnson (1999) argumenterer i stedet for, at det langt fra er alle 

forbrugere, som har et behov for at købe et produkt, der er limited edition. Således argumenterer de for, 

at der kun er tale om nogle bestemte forbrugergrupper, som automatisk foretager en social 

sammenligningsproces i deres hjerner, når de skal købe et produkt. Dette skyldes, at disse forbrugere 

besidder et stort ønske om at differentiere sig fra andre, og således et behov for at blive opfattet som 

unikke (s.5). Childs & Jin (2016) bakker deres teori op, og forklarer at disse forbrugers ønske om at 

være unikke, skabes ud fra bestræbelsen om at undgå ligheder mellem dem og den gængse forbruger. 

Denne tankegang reflekteres i disse forbrugers attitude, adfærd og ikke mindst i deres valg af 

produkter. Således mener Childs & Jin, at disse forbrugere har en særlig karakteristisk forbrugsadfærd, 

da den skal kunne tilfredsstille deres behov om unikhed. Derfor er det langt fra alle produkter, som kan 

opfylde deres behov. Det er således især særlige, sjælende produkter, da disse i høj grad kan hjælpe 

dem med at adskille sig (s.158).  
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 I forlængelse af dette viser undersøgelser, at virksomheder kan øge disse forbrugers 

forestilling om produktets værdi udelukkende ved at markedsføre deres produkter som værende limited 

edition. Dette skyldes, at så snart produkter er limited edition, skabes der en positiv attitude over for 

produktet, hvilket er med til at øge deres præference for produktet. Den positive attitude samt forøget 

præference medfører samtidig, at produktets status blandt disse forbrugere generelt vil blive forstærket, 

hvilket - som Linstrøm nævnte - i endnu højere grad vil gøre produktet eftertragtet. Altså kan dette 

tilsidesættes med den tidligere nævnte hype af et brand/kollektion, som vil blive uddybet i næste afsnit 

(Vigneron et al., 1999, s.5). Ydermere skabes der med det samme et ønske om at få fat i produktet 

hurtigst muligt, da det er et spørgsmål om tid, før det ikke længere er tilgængeligt. Dette skaber en form 

for hast hos forbrugerne, da de hungrer efter adskillelse. Ofte er det en kamp blandt forbrugerne om at 

få fat i limited edition produkter, hvor dem der lykkedes med at få fat i dem, opnår ofte anerkendelse 

og prestige fra både dem som også lykkedes med det samt dem det ikke lykkedes for. Forbrugers trang 

til at opnå anerkendelse samt fremvise prestige gennem deres køb af limited edition produkter (Childs 

et al., 2016, s.155), vil blive uddybet yderlige senere i analysen.  

 

Det er tydeligt, at både Vigneron et al. (1999) og Childs et al. (2016) teorier læner sig op af 

interviewpersonernes forbrugeradfærd og derfor udtalelser. De interviewede havde netop et stort behov 

for at skille sig ud, hvilket de følte, at de kunne ved at købe limited edition tøj og sko. Samtidig kan der 

argumenteres for, at interviewpersonernes særlige karakteristiske forbrugsadfærd - ift. at kunne 

tilfredsstille deres behov om unikhed - er at, de ligger sig i kø, da dette for dem anses som en mulighed 

for at kunne fremskaffe noget unikt i form af tøj eller sko. Derudover bærer interviewpersonerne præg 

af tankegangen: ”os” (de unikke) og ”dem” (de gængse), som Jonathan fortæller, ”Jeg synes det er lidt 

fedt at ligge i køen, fordi man får opmærksomhed, og samtidig føler, at dem der så går forbi, og ikke 

får det her tøj, ikke er ligemænd.” En udtalelse, som viser, at der hersker en forskel hos dem, som 

formår at få fat i tøjet eller skoene, og dem som ikke gør. Desuden stemmer teorien om, at limited 

edition produkter kan øge forbrugers forestilling om produktets værdi overens med Carolines udtalelse, 

”Jeg synes faktisk ikke, at tøjet var særlig pænt. (…). Det siger mig egentlig ikke så meget igen. Det var 

som sagt mere det, at det var Balmain limited edition.” Et klart tegn på hvor meget limited edition 

betyder, og ikke mindst hvor stor en magt brandet kan have over forbrugerens købsadfærd.   
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Hypet brand/kollektion  

Udover hvilken rolle limited edition spiller, berør Lindstrøm (2011) også, hvad der medvirker til, at 

produkter og brands bliver hypet af forbrugere. Han drager en parallel til det årlige julegavehit hos 

børn, som ændrer sig fra år til år. Uanset brandet er der altid tale om et produkt, som børnenes mødre 

bare må have fat i for at indfri deres børns ønske om at eje lige præcis dette produkt. Men for at 

børnene (og dermed mødrene) kan vide at dette produkt findes, er det nødt til at blive kommunikeret til 

dem fra en ”tredje part.” Ifølge Lindstrøm er denne tredje part, medierne, der ifølge ham spiller en vital 

rolle i at kommunikere det pågældende brands budskab ud til børnene, og således overbevise dem om, 

at dets produkt er in og dermed årets ”must have.” Når børnene eks. ser en overbevisende tv-reklame 

med et produkt, fører dette til, at de fortæller deres mødre, at de ønsker sig produktet. Derefter opstår 

der ofte et begær og hysteri blandt børnenes mødre, da de vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at 

få fat i produktet, for at kunne give deres barn den bedste juleaften. Børnenes positive attitude over for 

produktet sammenlagt med at mange mødre vil have fat i produktet, er med til at skabe en hype. Med 

andre ord, vil mennesker ifølge Lindstrøm have det andre mennesker vil have, og jo mere synligt det er, 

hvad de andre vil have (som med julegaven), desto mere interessant bliver det at få fat i. Årsagen skal 

findes i at mennesker ofte tænker, at hvis mange vil have produktet, så må der jo være noget om det 

(s.135). 

 

I dette tilfælde kan der drages en parallel mellem Lindstrøms teori og interviewpersonernes udtalelser. 

Som Siljas citat tidligere viste, så spillede det givne modebrands kommunikation en væsentlig rolle, ift. 

at hun blev opmærksom på lanceringen af tøjet. Silja var selvfølgelig ikke den eneste som blev 

opmærksom på lanceringen, som hun siger, ”Folk snakkede rigtig meget om det, og der var rigtig 

mange, der snakkede om, at de ville have fat i tøjet hurtigt.” Dette var således med til at skabe en hype 

omkring selve brandet og kollektionen, og ikke mindst en form for begær hos interviewpersonerne. 

Ligesom mødrene i Lindstrøms teori, ville de interviewede have fat i tøjet eller skoene for at kunne 

tilfredsstile deres ego behov (Poston, 2009, s.348), ved fx at opnå anerkendelse og prestige (uddybes 

yderligere ved de emotionelle faktorer). Hypen blev derfor soleklar for alle interviewpersoner, fordi de 

netop kunne se og høre i deres omgangskreds samt virtuelt opleve på internettet, at andre også ville 

have fat i tøjet og skoene. Dette harmonerer med Lindstrøms argumentation ift. at dette blot medfører, 
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at produktet bliver langt mere hypet og således interessant at købe. Hvordan virksomheder strategisk 

kommunikativt kan være med til at skabe denne hype, vil blive diskuteret i afsnittet, ”Diskussion.” 

 

Set fra et andet perspektiv har Bauer, Heinrich & Martin (2007) skabt deres egen definition af begrebet, 

”brand passion”, som ifølge dem kan betegnes som en meget positiv attitude samt følelsesmæssig 

kobling til et brand, hvilket influerer adfærdsmæssige forhold hos frobrugeren (s.2190). Deres teori er 

udvalgt, fordi den kan belyse hvordan interviewpersonernes forhold til de respektive brands kan være 

med til at skabe den omtalt hype omkring et brand eller en kollektion. Ifm. dette mener Bauer et al. 

(2007), at forbrugers attitude over for brands er et yderst afgørende element ift. deres købsadfærd. 

Således leder en positiv attitude over for et brand til et positivt incitament til at fremskaffe brandet, og 

ikke mindst til at tage det afgørende skridt ned i butikken for at købe det (s.2191). Samtidig mener 

Bauer et al. (2007), at forbrugere som har en passion for et brand er villige til at snakke positivt om det 

over for andre mennesker. Med andre ord er sådanne forbrugere yderst villige til gøre brug af positiv 

WOM (Worth Of Mouth) om brandet og således anbefale det til andre (s.2189); men også 

retfærdiggøre deres passionerede forhold til branded over for dem, som har svært ved at forstå deres 

passion (Albert, Merunka, Valette-Florence, 2013, s.908).  

 Albert, et al. (2013) bakker Bauer et al. (2007) op ved at argumentere for, at hvis 

forbrugere både har en passion samt engagement ift. et givent brand, så er der større sandsynlighed for 

at de spreder positiv WOM, hvilket kan være med til at skabe en stor hype om brandet eller produktet. 

Således kan passionerede forbrugere blive anset som vigtige talspersoner for det pågældende brand, 

hvilket kan komme brandet til stor gavn i form af (ofte) omkostningsfri positiv omtale, som bliver 

kommunikeret i øjenhøjde til ligestillede forbrugere (Albert et al., 2013, s.906-907). Derfor 

argumenterer de også, at brand passionerede forbrugere savner brandet, når det ikke er tilgængeligt 

(Albert et al., 2013, s.905). Ydermere anser Albert et al. (2013) brand passion som værende en 

psykologisk konstruktion i forbrugerens hjerne, bestående af to hovedkomponenter: 1) tilstedeværelsen 

af brandet i forbrugerens tanker, og 2) idealiseringen af brandet. Ud fra dette, komprimerer de brand 

passion ned til en forbrugers magnetisering, forgabelse og ikke mindst besættelse af et brand (Albert et 

al., 2013, s.905).  
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Brand passion som både Bauer et al. (2007) og Albert et al. (2013) omtaler det, ligger tæt op af de 

følelser, som interviewpersonerne snakkede om, de havde for de pågældende brands, som de lå i kø til. 

Positive følelser der ligesom teorien foreskriver, også influerede adfærdsmæssige forhold hos 

interviewpersonerne, i og med der skete en følelsesmæssigkobling mellem dem og de pågældende 

modebrands. Samtidig snakkede interviewpersonerne positivt om brandet over for andre mennesker; 

Silja fortalte bl.a., ”Nej, nok nærmere omvendt var det mig der påvirkede andre til at tage med ind og 

ligge i kø, ved at fortælle dem om hvor fed kollektionen var.” Således anbefalede Silja kollektionen og 

dermed brandet til hendes venner, og endte med at få en veninde med ind og ligge i kø sammen med. 

Dette er et tegn på, at forbrugere kan være vigtige talspersoner og en form for brandambassadører, da 

de på deres helt egen måde har mulighed for at påvirke deres nærmeste og muligvis andre gennem fx 

sociale medier til at købe det pågældende modebrand. Dette vil yderligere blive teoretiseret i afsnittet, 

”Markedsføring gennem kendte mennesker.” 

 Dog var der ikke noget tegn på, at Caroline og Silja som lå i kø til et ”midlertidigt” brand, 

da det var et enkeltstående samarbejde mellem H&M og Balmain, ligefrem savner brandet; tværtimod 

fortalte Silja, ”Så oplevelsen i sig selv tænker jeg tit på, men selve tøjet og branded tænker jeg ikke 

rigtig på længere.” Årsagen til at lige præcis de to piger ikke savner brandet, kan som Silja selv er inde 

på skyldes, ”…så er jeg jo også en pige, så jeg skifter hurtigt mit klædeskab ud haha!”  

Derudover kan der argumenteres for, at de blot ikke har det, som Albert et al. (2013) vil betegne som 

brand passion for H&M x Balmain, men nærmere en delvis passion for brandet.  

 Til sidst er det også vigtigt at inkludere, at Caroline var et tydeligt eksempel på Albert et 

al. (2013) teori om de to psykologiske hovedkomponenter af brand passion. Således forklarede hun, 

”Jeg tror også ligeså meget, at det var ideen om det, og egentlig ikke så meget realiteten i det, ift. hvad 

jeg fik ud af det, mht. hvor meget jeg egentlig fik købt osv.” Altså var brandet klart tilstede i hendes 

tanker, samtidig med at hun opfattede brandet som noget nært det perfekte (idealisering), hvilket 

gjorde, at hun blev besat af brandet og kollektionen i en grad, der fik hende til at ligge i kø. Dermed 

spillede hypen en central rolle ift. at påvirke hende til noget hun egentlig (med hendes egne ord), godt 

kunne have undværet (bilag 1). Faktorer som netop kan være med til at skabe denne tankegang blandt 

mennesker, vil blive berørt under de emotionelle - og sociologiske forhold i analysen.  

 



 

 
Side 38 af 124 

Kendt designer  

Nyere teori (fx Wilcox and Carroll, 2008) har anerkendt at co-branding kan finde sted mellem et brand 

og en kendt person (Parmentier & Fischer, 2015, s.550). Tidligere har co-branding været anset som 

værende to brands, der danner en strategisk alliance, eller går sammen om at lancere et nyt produkt, 

som eks. modebrands ofte gør (Monga & Lau-Gesk, 2007, s.391). Parmentier et al. (2015) 

argumenterer for, at kendte modedesignere også kan anses som værende brands, når et modebrand 

ansætter dem til at udvikle en ny kollektion i samarbejde med dem. Dette skyldes, at designeren anses 

for være en nøgleperson ift. at modebrandet kan skabe det ”output”, som de ønsker at sælge til 

forbrugerne. De understreger samtidig, at i og med deres teori er baseret ud fra modeindustrien, så kan 

co-branding mellem modedesigneren og modebrandet både være kort- og langvarigt. Derudover 

argumenterer de for, at modedesigneren og modebrandet ikke begge er nødsaget til at have den samme 

succesrate eller besidde den samme kendskabsgrad blandt forbrugerne (Parmentier et al., 2015, s.550). 

Altså kan co-branding fungere selvom modebrandet måske er mindre kendt end selve designeren og 

omvendt.  

 Samarbejdet mellem modedesigneren og modebrandet er ifølge dem en essentiel del ift. at 

lede et modebrand. Dette skyldes, at denne type co-branding er en dybt institutionaliseret norm inden 

for modeindustrien, hvorfor en afvigelse fra denne strategiske tankegang i sidste ende kan få negative 

konsekvenser for modebrandets bundlinje. En af årsagerne til at normen er eksisterende, skal ses i lyset 

af at forbrugere konstant forlanger nyskabelser fra modebrandsne – netop en ny designer kan være med 

til at opfylde forbrugernes behov, da designeren altid vil sætte sit personlige præg på modebrandets 

pågældende kollektion. Dog ligger Parmentier et al. (2015) vægt på, at den tilkommende designers stil, 

til en vis grad kan smelte sammen med modebrandets designværdier for at sikre, at der skabes en 

innovativ brandoplevelse hos forbrugeren (s.552).  

 Derudover dominerer kendiskulturen ifølge Parmentier et al. (2015) mere og mere i 

forbrugers liv, og grundet denne sociokulturelle tendens, bliver såkaldte ”celebrity designers”1 i højere 

grad synlige i modebilledet (s.551). Dog er det vigtigt at modebrandet fokuserer på, at beskytte deres 

brand mod eventuelle udfordringer som den kendte person måtte have i sit privatliv. En negativ 

                                                

 
1 Kendte mennesker som oprindeligt ikke er modedesignere. 
2 Selvom Kanye West ikke just femstår som en ”celebrity designer”, er han udover at være musiker også modedesigner, og 
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opførsel fra den kendte persons side, kan have fatale konsekvenser for personens eget brand, men også 

i høj grad modebrandets image (Parmentier et al., 2015, s.552). 

 

Ud fra interviewpersonernes udtalelser står det klart, at både H&M x Balmain og Adidas x Yeezy 

benyttede sig af ”celebrity co-branding” ved at indgå et samarbejde med hh. Olivier Rousteing og 

Kanye West2 – som begge ud fra interviewene må anses for at have en mindst ligeså høj succesrate og 

kendskabsgrad hos interviewpersonerne som selve modebrandsne. Der kan derfor argumenteres for, at 

en ny velkendt modedesigner var med til at opfylde de interviewedes behov, da Olivier Rousteing og 

Kanye West satte deres personlige præg på kollektionerne. Dette skyldes især, at Olivier Rousteing og 

Kanye West i høj grad smeltede sammen med hh. H&M og Adidas’ designværdier, hvilket netop 

skabte en innovativ brandoplevelse hos interviewpersonerne da designerne satte et præg, som gjorde at 

hh. tøjet og skoene ikke lignede ordinært H&M tøj eller Adidas sko (fx bilag 2).  

Altså hersker der store ligheder mellem interviewpersonernes udtalelser og Parmentier et al. (2015) 

teori om celebrity co-branding. Dog har Kanye Wests personlige udfordringer i privatlivet hverken haft 

konsekvenser for Adidas, hans eget brand eller påvirket de interviewpersoner (som lå i kø til Adidas x 

Yeezy) i en negativ retning (bilag 5), hvilket ikke fuldkommen harmonerer med Parmentier et al. 

(2015) teori.  

 

Ydermere har Wilcox & Carroll (2011) udarbejdet en mere generel teori om ”celebrity co-branding”, 

som fastslår, at fænomenet mest er udbredt inden for modeindustrien, hvorfor teorien i høj grad kan 

anvendes til at belyse interviewpersoners udtalelser (s.483). Ligesom Parmentier et al. (2015) 

argumenterer de også for at co-branding indebærer, at en kendt personer danner et partnerskab med en 

virksomhed for sammen at skabe et produkt. Dog mener de ikke, at den kendtes personlighed skal 

matche med brandets identitet. Dette skyldes, at de mener, at forbrugere foretrækker ”celebrity co-

brands” med dobbelt personlighed, da de ønsker en kombination af det bedste fra begge ”brands” – 

frem for kun at få det bedste fra det ene (Wilcox et al., 2011, s.483). Desuden bakker Walchli (2007) 

                                                

 
2 Selvom Kanye West ikke just femstår som en ”celebrity designer”, er han udover at være musiker også modedesigner, og 
har både designet tøj og sko for Nike, Louis Vuitton og nu for Adidas (Highsnobiety, 2016), hvilket han blev belønnet for 
med designprisen, “Shoe of the Year” i 2015 (Highsnobiety, 2015). 
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deres argumentation op, og tilføjer samtidig, at en uensartet personlighed også medfører, at 

forbrugerens evaluering af selve produktet bliver langt mere favorabel (Keel & Nataraajan, 2012, s. 

696).  

 Ifm. dette har Keel & Nataraajan (2012) defineret fire co-branding strategier, som 

virksomheder kan anvende ved brug af celebrity co-branding: 1) den kendte involveres i 

designprocessen, 2) den kendte involveres i offentlig markedsføring af produktet, 3) den kendte tager 

del i PR vedr. produktet, eller 4) den kendte tager del i en kombination af 1,2 og 3 (s. 696-697). Disse 

startegier er udarbejdet, da en kendt person, ikke altid kan levere et decideret produkt, og afviger derfor 

fra Helmig, Huber, & Leeflang (2008) mere velkendte co-branding strategier: 1) vertikal co-branding 

(ingredient branding): produktet består af produkter fra to forskellige niveauer af værdikæden (eks. 

Audi og B&O), og 2) horisontal co-branding: produktet består af produkter fra det samme niveau i 

værdikæden (fx H&M og Balmain) (s. 360-361).  

 

Ud fra den indhentede data kan det antages, at både Olivier Rousteing og Kanye Wests personligheder 

skiller sig ud fra hh. H&M og Adidas’ identiet, da flere af interviewpersonerne gav udtryk for deres 

begejstring over, at Olivier Rousteing og Kanye West havde fundet sammen med brandsne.  

Silja udtalte fx, ”Nu her ved H&M x Balmain var det jo en af den hotteste designere, Olivier Rousteing 

- som jo på en måde bare er Balmain - der pludselig designede alt tøjet for H&M. (…). Det gik vi som 

stod i kø meget op i”, dertil udtalte Jonathan, ”Han (Olivier Rousteing) har bare en speciel måde, at 

designe tøj på, som jeg synes er mega fed, fordi den skiller sig ud fra det, H&M normalt laver. Det er 

der med, at det er asymmetrisk, og at der er lynlåse over det hele.” Altså harmonerer Wilcox et al. 

(2011) teori med interviewpersonernes forhold til ”mismatchet” mellem designernes personlighed og 

modebrandsne identitet, og dermed den øgede lyst til at købe modebrandets produkter. Samtidig var 

interviewpersonernes evaluering af tøjet og skoene overvejende positiv, hvilket ses ud fra Jonathans 

kommentar, ”Jeg er glad for det tøj, jeg har derfra, og har ikke solgt noget af det. …og synes det er 

skide fedt, og går selvfølgelig stadigvæk med det”, hvilket også stemmer overens med Walchlis (2007) 

teori.   

 Derudover kan der argumenteres for at H&M x Balmain og Adidas x Yeezy begge 

benyttede sig af alle Keel et al. (2012) co-branding startegier, da både Olivier Rousteing og Kanye 

West som sagt var involveret i designprocessen, den offentlige markedsføring af tøjet og skoene (bilag 
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8-9), smat modebrandsnes PR, da de viste tøjet frem til offentligheden før lanceringen (The Telegraph, 

2015) (Xxlmag, 2015). Altså Keel et al. (2012)’s fjerde co-branding strategi - en bred strategi som 

medvirkede til den tidligere nævnte hype. Modebrandsnes markedsføring og PR vil senere yderligere 

blive uddybet i anden del af analysen.  

 

Emotionelle faktorer  

Anerkendelse/opmærksomhed  

Analytisk set er det valgt at sammenlægge de to faktorer, ”anerkendelse” og ”opmærksomhed”, både 

fordi samtlige interviewpersoner udtalte, at disse faktorer havde stor indflydelse på deres valg om at 

ligge i kø, samt fordi faktorerne handler om, at få positiv emotionel oplevelse fra andre mennesker.  

 

Ifølge Kotler, Keler, Brady, Goodman & Hansen (2009) vælger forbrugere ofte at købe brands, som har 

en ”peronlighed”, der ligner deres egen selvopfattelse - det er i hvert fald det, forbrugerne tror de gør. 

Således argumenterer Kotler et al. (2009) for, at forbrugere køber produkter, ud fra hvordan de tror de 

gerne vil se sig selv, men snarere handler det om, hvordan de gerne vil have, at andre skal opfatte dem. 

Dette gælder især for produkter, hvor forbrugeren kan skabe en opmærksomhed ved brug af produktet. 

Deres teori viser samtidig, at forbrugere, som er sensitive over for hvordan andre anser dem, i højere 

grad fokuserer på, at købe produkter, som passer ind i hvordan, de tror, de bliver opfattet (s.231). 

 Lindstrøm (2011) argumenterer endvidere for, at andre menneskers mening for især unge 

spiller en vigtig rolle, når de køber produkter (s.139). Dette skyldes, at unge i høj grad stræber efter 

opmærksomhed og ikke mindst anerkendelse fra mennesker i deres omgangskreds. Derfor, når unge 

ønsker sig et produkt, så ligger der ifølge ham mere i det end blot at få købt selve produktet. Ifølge 

Lindstrøm hungrer unge efter selvtillid, som eks. kan frembringes ved ikke at være den eneste blandt 

sine venner, som ikke har produktet. Hvis en dreng/pige er den eneste i sin omgangskreds, som ikke har 

det pågældende produkt, kan dette lede til en negativ opmærksomhed fra hans/hendes omgangskreds, 

og ultimativt medfører en følelse af ikke at føle sig accepteret som en del af fælleskabet. Altså kan et 

produkt have en meget større betydning for unge, end det først antages. Desuden argumenterer han for, 

at unge ofte føler, at de kan købe sig til lykke, hvis de går med de rigtige modebrands. Mange unge har 
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således en opfattelse af, at lykke er lig med opmærksomhed og anerkendelse, i og med det har stor 

betydning for dem at blive accepteret af deres omgangskreds (Lindstrøm, 2011, s.148).     

  

Ydermere argumenterer Kotler et al. (2009) for, at forbrugere besidder mange forskellige behov, såsom 

biogenetiske (fx søvn), mens andre er psykogenetiske (eks. anerkendelse). Disse, samt andre 

forbrugerbehov kan ændre sig til et decideret købsmotiv, hvis behovet hos forbrugeren hober sig op. 

Der er selvfølgelig forskel på hver enkelte forbruger, mht. hvilke behov der prioriteres højest, samt den 

energi som ligges i at indfri behovet (s.237). I den forbindelse er det oplagt er inkludere Abraham 

Maslows behovspyramide (bilag 10), som illustrerer hvordan forbrugere er drevet af specifikke behov 

på forskellige tidspunkter. Maslow argumenterer for, at forbrugere først fokuserer på at tilfredsstille det 

behov, som de anser for vigtigst, for så derefter at forsøge, at indfri det næst-vigtigste. Han mener, at 

menneskelige behov kan inddeles i et hierarki af fem niveauer: 1) psykologiske -, 2) sikkerheds-, 3) 

sociale -, 4) ego -, og 5) selvrealiseringsbehov (Kotler et al., 2009, s.238-239). Her vil der dog kun 

være fokus på de sociale - og ego behov, da det var disse behov, som kom til udtryk i 

interviewpersonernes udtalelser. Dog vil de sociale behov først blive analyseret i afsnittet, 

”Sociologiske faktorer”, mens menneskers ego behov vil blive uddybet i nedenstående.  

 Ifølge Poston (2009) kan Maslows betegnelse af ego behov inddeles i to: et nedre - og 

øvre niveau. Det nedre niveau kan direkte relateres til et menneskes individuelle ego, hvilket 

indebærer, at han/hun har et stort behov for at få accept fra andre mennesker. Dette kan han/hun 

imødekomme ved at forsøge at etablere en vis værdsættelse blandt andre. Det kræver hårdt ”socialt 

arbejde” at opretholde et højt personligt selvværd. Hvis et menneskes selvværd er lavt, påvirker det 

hans/hendes socialiseringsniveau, hvilket betyder, at han/hun konstant vil søge efter positiv feedback 

og accept fra sine nærmeste (stort ego behov). Samtidig fører lavt selvværd ofte til 

mindreværdskomplekser, som typisk fører til lav selvrespekt, der ofte eskalerer, hvis personens 

omgangskreds samtidig skaber sociale forventninger til personen. Derimod handler det øvre niveau om 

menneskets selvrespekt. Det kræver mindre arbejde at opretholde dette, da mennesket gennem 

forskellige bedrifter i livet selv er med til at forme sin selvrespekt. Ligeså snart et menneske således har 

opnået respekt for sig selv, er det langt sværere for ham/hende at miste den (modsat det nedre niveau). 

Mennesker som har fået tilfredsstillet det øvre niveau, kan derfor i højere grad bedre lide sig selv, for 

den de er (s.351).  
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Således kunne ovenstående teori fra Kotler et al. (2009) og Lindstrøm (2011) bidrage med en bedre 

forståelse for, hvad der kan være årsag til, at anerkendelse og opmærksomhed spillede en essentiel rolle 

hos interviewpersonerne. Ud fra deres teori er det klart, at hungren efter anerkendelse samt 

opmærksomhed primært skyldes, at interviewpersonerne og andre unge køber produkter, ud fra 

hvordan de gerne vil have, at andre skal opfatte dem. I dette tilfælde er der tale om, at 

interviewpersonerne især gerne vil opfattes som unikke, hvilket netop er med til at frembringe 

opmærksomhed og anerkendelse fra mennesker i deres omgangskreds, i og med mange af dem ønskede 

sig det samme tøj og sko, som de interviewede lykkedes med at købe. Derfor var det heller ikke 

tilfældigt at interviewpersonerne lå i kø til netop de pågældende brands, da disse brands qua deres logo, 

kan frembringe stor opmærksomhed. En opmærksomhed som medvirkede til en øget glæde blandt de 

interviewede, som opnåede ved at gå med tøjet. Således udtalte Oliver, ”Det er fedt, at folk anerkender 

min trøje, og spørger hvor lang tid, jeg lå i kø til den. Så ved man, at de selv er inden for det her miljø. 

(…). Så jeg bliver rigtig glad, når folk spørger ind til det, man bliver helt varm indeni fordi der er 

andre mennesker, som synes den hoodie, man har ligget på gaden for i omkring 21 timer, er fed.”  

 De interviewede nævnte ikke direkte, at de følte, at de kunne købe sig til lykke, men med 

Lindstrøms teori in mente, tyder alt på, at denne tanke implicit har spillet en rolle i de interviewedes 

valg, om at ligge sig i kø til de pågældende modebrands. Dette antages, da de interviewede med stor 

sandsynlighed har været opmærksomme på den positive effekt, det ville have for dem, hvis de kunne 

bære tøjet eller skoene.  

 Samtidig kunne Postons (2009) teori hjælpe med at skabe en forståelse for, hvordan 

denne trang til anerkendelse og opmærksomhed kan opstå hos de interviewede. Ud fra 

interviewpersonernes udtalelser var der en klar forbindelse til det nedre niveau af ego behov, da der 

som sagt var et behov for anerkendelse og opmærksomhed fra andre. Det tyder derfor på, at 

interviewpersonerne til en vis grad har haft et lavt selvværd, som har ført dem til at ligge sig i kø, da 

dette har kunne give dem den opmærksomhed og anerkendelse, som de hungrer efter at få fra andre – 

heriblandt deres omgangskreds. Dertil kan der argumenteres for, at interviewpersonerne også viste tegn 

på mindreværdskomplekser og lav selvrespekt, hvilket tøj og sko i deres tilfælde kunne hjælpe med at 

kompensere for - både på et socialt og personligt niveau. Det antages derfor, at de interviewede heller 

ikke havde fået tilfredsstillet det øvre niveau tilstrækkeligt, hvorfor der kan være et stykke vej til, at de 

finder ro i sig selv, og er glade for hvem de egentlig er. Dog er det vigtigt at nævne, at nogle af 
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interviewpersonerne forklarede, at de hviller mere i sig selv nu, end da de lå i kø, da det for nogle af 

dem fandt sted i 2015 (fx bilag 1).  

 

Modsat Maslow mener Caroll & Ahuvia (2006) at selve ”tilfredsstillelsen” af forbrugers behov, ikke 

bør spille en central rolle. Således mener de ikke, at det er tilstrækkeligt for virksomheder blot at 

fokusere på at tilfredsstille forbrugers behov gennem deres produkter pga. den hårde globale 

konkurrence, som virksomheder i dag oplever. I stedet bør virksomheder fokusere på, ”brand love” 

(s.79), som de definerer som, ”…the degree of passionate emotional attachment a satisfied consumer 

has for a particular trade name” (Caroll et al., 2006, s.81). Med andre ord er brand love bestemt af den 

passionerede, følelsesmæssige tilknytning, som en forbruger har til et brand.  

 Det er især såkaldte ”hedonic brands” – dvs. brands som giver en nydelsesværdig, 

emotionel oplevelse (Dhar & Wertenbroch, 2000, s.61) – som forbrugere har trang til at henkaste deres 

kærlighed. Men også selvudfoldende brands3, som besidder en form for merværdi i form af ”symbolske 

fordele”, har forbrugere nemmere ved at falde for. Deres undersøgelse viser dog, at forbrugere er 

mindre brand loyale over for hedonic brands sammenlignet med selvudfoldende brands, og at de i 

højere grad er villige til at udvise positiv WOM ifm. selvudfoldende brands, da disse i højere grad giver 

forbrugeren mulighed for at udfolde sig selv (heraf navnet) (Caroll et al., 2006, s.79). Ift. manglende 

brand loyalitet skal årsagen findes i, at forbrugere som søger hedonic brands, ofte besidder en 

varietetsøgende adfærd, hvilket betyder, at de ønsker at afprøve nye brands (nydelser) kontinuerligt. 

Mens forklaringen på at forbrugere har nemmere ved at falde for selvudfoldende brands med 

”symbolske fordele” skyldes, at disse brands kan skabe en stærkere emotionel følelse hos forbrugeren, 

da han/hun har mulighed for at integrere brandet i sin identitet. Dette skal ses ift., at forbrugeren via 

brandets symboler (eks. logo), har mulighed for at vise andre mennesker, hvordan han/hun gerne vil 

opfattes (Caroll et al., 2006, s.81). Altså er hedonic og i særdelshed selvudfoldende brands med til at 

forme forbrugers identitet, da disse både påvirker deres indre og ydre, når de køber og efterfølgende 

anvender det pågældende produkt (Caroll et al., 2006, s.81-82). Derfor mener Caroll et al. (2006), at 

det for virksomheder er vigtigt at få skabt et emotionelt forhold mellem deres brands og forbrugerne; 

                                                

 
3 Brands som kan styrke deres sociale selvværd og/eller reflektere deres identitet. 
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hvilket de kan øge muligheden for ved netop at lancere hedonic -  eller selvudfoldende brands (s.86-

87).  

 

Caroll et al. (2006) teori kan således hjælpe med at skabe en forståelse for, hvad der fik 

interviewpersonerne til at udvise en passioneret og følelsesmæssig tilknytning til de brands, som de lå i 

kø til. I denne sammenhæng er det muligt at argumentere for, at de brands som de interviewede lå i kø 

til både kan betegnes som hedonic - og selvudfoldende brands. Dette baseres ud fra at tøjet og skoene, 

medførte en glæde; en glæde som udsprang af den anerkendelse og opmærksomhed som det 

pågældende brand netop tilførte de interviewede. Dette skete fordi brandet samtidig også er 

selvudfoldende pga. dets symbolske fordele i form af  logo, hvilket gav dem mulighed for at 

”kommunikere” til andre, hvilken identitet de ønsker, at andre skal associere dem med. Grundet 

modebrandsnes hedonic-træk, giver det samtidig mening hvorfor flere af interviewpersonerne ikke 

længere går med det tøj, som de lå i kø til, og således ikke kan betegnes som brand loyale over for det 

pågældende brand.  

 

Prestige  

Det er også valgt at sammenflette samtlige ”prestige faktorer”, da de alle sammen i sidste ende henfører 

til essensens af at opnå prestige.  

 

Det er ikke blot hedonic og selvudfoldende brands som kan skabe passionerede følelser blandt 

forbrugere. Således argumenterer Bauer et al. (2007) for, at prestigefyldte brands også kan fremkalde 

lignende følelser (s.2191). Ifølge dem har prestige altid fungeret som et vigtigt symbol for forbrugere, 

ift. at udvise deres ønskede status, samt deres sociale ståsted da selve fremskaffelsen af et prestigefyldt 

produkt ofte ikke er det primære mål for forbrugeren, men derimod at opnå en social anerkendelse 

(Bauer et al., 2007, s.2190). Således har forbrugers behov for prestigefyldte produkter en direkte 

forbindelse til ovenstående afsnit om anerkendelse.  

 I forlængelse af dette mener Vigneron et al. (1999), at et produkts prestige bestemmes ud 

fra den enkelte forbrugers rådighedsbeløb. Dertil opstår prestige ud fra en interaktion mellem 

forbrugere hvor visse produktegenskaber fremhæves (eks. kvalitet). Vigneron et al. (1999) understreger 
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samtidig, at prestige kan skabes på et personligt plan. Altså kan et brands prestige være udformet ud fra 

både personlige overvejelser samt sociale interaktioner. Derfor mener de, at forbrugernes prestige-

søgende adfærd er baseret ud fra en motivation om både selvudfoldelse og social opmærksomhed 

(Bauer et al., 2007, s.II). Således argumenterer Vigneron et al. (1999) for, at trangen til  at opnå 

prestige handler om at opnå social opmærksomhed, mens Bauer et al. (2007) mener, at det drejer sig 

om social anerkendelse. Da der som nævnt tidligere var en meget tæt relation mellem de interviewedes 

behov for anerkendelse samt opmærksomhed, anses disse synspunkter ikke som værende modsigende, 

men derimod supplerende og forstærkende ift. de interviewedes udtalelser.  

 

Derudover har Vigneron et al. (1999) defineret fem prestige-værdier samt fem forbrugerrelaterede 

bevæggrunde for at opnå disse: 1) køb af prestige brand sender et signal om status og rigdom pga. 

brandets høje pris: opnå en værdi som kan vises udadtil, 2) køb af unikke prestige brands, som få ejer: 

opnå en unik værdi, 3) omgangskreds medvirker til køb af prestige brands: opnå en social værdi, 4) køb 

af prestigefyldt brands pga. subjektive uhåndgribelige fordele: opnå en ”hedonic”-værdi, og 5) prestige 

brands indebærer teknisk suverænitet og ekstrem omhu under produktionen: opnå en høj kvalitetsværdi 

(Vigneron et al., 1999, s.II, 4, 7, 8). Dog vil der kun blive fokuseret på værdi 1-3, da  

interviewpersonerne ikke angav kvalitet eller subjektive uhåndgribelige fordele, som værende 

væsentlige faktorer ifm. deres fokus på prestige i undersøgelsen. 

 I dag er status-prægede produkter i høj grad tilgængelige for en stor del af samfundet, 

hvilket betyder, at virksomhederne hele tiden forsøger at få deres produkter til at skille sig ud fra de 

andre – eks. gennem den første prestige værdi, højere pris (Childs et al., 2016, s.155). Ifm. dette mener 

Vigneron et al. (1999), at virksomheder hellere skal sætte en høj pris – fremfor en lav – hvis de ønsker, 

at deres produkt skal ses som værende prestigefyldt. For forbrugere er høj pris lig med prestige, men 

også en indikator for høj kvalitet (s.1,4). Således anvender forbrugere ofte prisen som stempel for høj 

kvalitet, når de står i butikken, og skal vælge mellem brands. Når forbrugeres købemotiv er høj pris, 

kommer den såkaldte ”veblen-effekt” i spil, da forbrugerne således er parate til at betale mange penge 

for at opnå denne form for prestige, som kan skyldes deres personlighed, eller den sociale kontekst, 

som de begår sig i (Vigneron et al. 1999, s.2).  

 Når forbrugere i stedet ønsker at opnå prestige genenm den anden prestige værdi, unikt 

produkt, kan deres købemotiv kategoriseres som “snob-effekten.” Snob-effekten forekomemer ofte, når 
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der lanceres et nyt produkt, da forbrugere ofte ønsker, at være den første i deres omgangskreds til at 

købe produktet (Vigneron et al., 1999, s.5). Opdager forbrugeren at produktet pludselig købes af den 

gængse forbruger, fortryder de tit deres køb (Mason, 1981, s.128). Childs et al. (2016) argumenterer 

også for, at forbrugere gennem unikke produkter har bedre mulighed for at vise deres sociale position 

over for deres omgangskreds, fordi de med netop denne type produkter naturligt bliver indlemmet i den 

”unikke klub” af forbrugere, som var i stand til at få fat i produktet. Dermed distancerer de sig selv fra 

”dem”, som ikke fik fat i produktet, som desuden anses som en mindre-favorabel gruppe af mennesker 

(s.155).  

 Childs et al. (2016) argumenterer endvidere for, at når et brands logo er repræsenteret på 

produktet, sikrer det forbrugeren en vis social værdi (tredje prestige værdi), så snart andre ligger mærke 

til det. Dette er selvfølgelig kun muligt, hvis brandet er velkendt blandt de mennesker, som forbrugeren 

omgås med. Men generelt er brandet udadtil med til at gøre det nemmere for andre forbrugere at 

identificere den pågældende forbrugers status, da der er forbundet en form for status til alle brands. 

Dette betyder således, at brandets logoet i sig selv ”kommunikerer” til de mennesker, som ligger 

mærke til det, i og med at det videregiver information om, hvilke værdier forbrugeren gerne vil udstråle 

- såsom prestige. På denne måde kan forbrugeren opnå, den ønskede prestige og status, som var 

tiltænkt i købssituationen. Denne type forbruger søger altså forsætligt, at vise det brand som han/hun 

bærer for at opnå en bestemt status (Childs et al., 2016, s.154-155) – som Lindstrøm (2011) forklarede. 

Childs et al. (2016) argumenterer derfor også for, at forbrugere bruger flere penge på produkter, som er 

i stand til at hjælpe dem med at adskille sig fra andre forbrugere. Således er produkter, som ikke direkte 

viser et logo udadtil i langt mindre grad i stand til at opfylde forbrugerens behov for sociale fordele 

såsom prestige og status. Produkter som bærer et logo - der anses for at være prestigefyldt blandt andre, 

end forbrugeren selv - anses derimod for at have en højere social værdi (Childs et al., 2016, s.156). 

 Desuden findes der også en anden måde at opnå social prestige på; nemlig gennem den 

såkaldte ”bandwagon effekt.” Bandwagon effekten opfattes af mange som det modsatte af snob 

effekten, men i realiteten har den samme basale effekt hos forbrugeren, da den kan hjælpe med at 

styrke forbrugerens selvopfattelse. Således kan det være købet af et produkt, som resten af ens 

omgangskreds besidder, der kan være med til at skabe prestige. Dette skyldes, at produktet kan hav en 

vis symbolsk prestige, fordi alle andre i omgangskredsen ejer det (Vigneron et al., 1999, s.6). 
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Vigneron et al. (1999) teori kunne således hjælpe med bedre at danne en forståelse for, hvad der 

muligvis påvirkede nogle af interviewpersonerne til at finde det prestigefyldt, at modebrandets tøj (i 

dette tilfælde Balmain) normalt var dyrere, sammenlignet med lanceringen som de lå i kø til. Ud fra 

teorien blev det klart, at forbrugere forbinder høj pris med prestige, hvorfor dette kan være årsagen til, 

at nogle af de interviewede fandt tøjet prestigefyldt. Dog var der ikke tale om Veblen-effekten, da de 

interviewedes købemotiv ikke i sig selv var en høj pris, i og med at tøjet var lavere prissat end normalt 

eller blot forholdsvis lav. Der kan dog argumenteres for, at de lagde mange penge for at opnå den helt 

rigtig prestige, som de gerne vil have associeret med deres personlighed, eller have til at passe ind i den 

sociale gruppe, som de omgås i, da flere af de interviewede brugte tusindvis af kroner på det tøj og sko, 

som de lå i kø til.  

 Ydermere kan der argumenteres for, at både Vigneron et al. (1999) og Bauer et al. (2007) 

teori hjalp med at forstå, hvad der fik prestige til at spille en væsentlig rolle for de interviewede ift. at 

være en af de få, som fik fat i tøjet. Som alle de interviewede gav udtryk, var der prestige i at være en 

af de få, hvilket harmonerer med den anden prestige værdi. Interviewpersonerne forklarede, at det 

betød meget for dem, at købe et produkt, som få ejer, da dette medfører en unik værdi. En unik værdi 

gav det også at ligge i kø, som Caroline forklarede tidligere. Således to unikke værdier som gav 

anerkendelse og opmærksomhed hos deres venner og andre mennesker, som de mødte på deres vej. 

Peter fortalte bl.a., ”Det føles bare godt, at man har noget som andre ikke har, og at andre synes de er 

fede. (...). Så der er stor prestige i de her sko - men også i det at ligge i kø.” 

 Desuden kunne Childs et al. (2016) teori belyse hvad der muligvis lå bag nogle af 

interviewpersonernes behov for at flashe tøjet over for andre. Ud fra teorien var det klart, at ved at 

flashe brandets logo udadtil, kunne de interviewede opnå forskellige sociale værdier i form af status og 

prestige. Dette hjælper således med at skabe en forståelse for, hvad der medførte, at de interviewede 

som nævnt i ovenstående var villige til at bruge mange penge på tøj og sko. Eks. sagde Caroline, 

”…det tror jeg helt klart, har noget at gøre med det der udadtil mærke. Det der med at man kan se det, 

eller ved, at det er Balmain. (…).  Så det er klart, der er jo noget fedt i, at kunne sige, at det her har jeg 

på, fordi det har jeg (…) brugt mine penge på, og i ved godt alle sammen, hvad det handler om.” 
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Sociologiske faktorer 

Socialt event  

Som nævnt under ”prestige” afsnittet spiller forbrugers sociale behov også en væsentlig rolle ved deres 

valg af produkter. Poston (2009) adresserer disse gennem Maslows behovspyramide (s.347), hvor han 

argumenterer for, at behovet for at høre til et sted ofte først indtræffer, når menneskers psykologiske - 

og sikkerhedsmæssige behov er tilfredsstillet. For at tilfredsstille behovet for socialtilknytning, forsøger 

mennesker at danne relationer til andre mennesker, som i sidste ende (forhåbentlig) ender ud i en form 

for socialt forhold. Derudover argumenterer han mere specifikt for, at når et barn bliver teenager, 

ønsker det i højere grad at være socialt aktiv, fordi der opstår et større behov for at være sammen med 

ligestillede mennesker – dvs. eks. nogen på ens egen alder eller med samme status. Dog væsentliggøre 

Poston (2009), at uanset om man er teenager eller voksen, forsøger man at tilknytte sig til den gruppe af 

mennesker, som accepterer en; altså er der her en forbindelse til de interviewedes fokus på 

anerkendelse. Samtidig argumenterer han for, at social tilknytning til andre, er vitalt, da det har en 

direkte effekt på menneskers selvværd. Dette betyder, at hvis det sociale niveau for en person er lavt, 

eller personen anskues negativt af de mennesker, som personen socialiserer sig med, vil det ofte føre til 

lavt selvværd, som kan lede til social angst. Det er derfor vigtigt for mennesker, at føle sig accepteret 

(Poston, 2009, s.350). Dette støtter således den studerendes tidligere argument, om muligheden for et 

lavt selvværd hos de interviewede.  

 

Postons (2009) teori kan således hjælpe med sætte ord på, hvad der muligvis påvirkede de interviewede 

til at ligge vægt på selve det sociale event i at ligge i kø sammen med deres venner. Teorien viser, at 

det ligger dybt i mennesker at søge social tilknytning, da dette er med til at øge selvværdet; hvorfor fem 

ud af seks af de interviewede fandt det vigtigt at ligge i kø sammen med deres venner, og aldrig ville 

gøre det på egen hånd. Derudover var alle interviewpersonerne som sagt teenagere, hvilket også kan 

forklare de interviewedes store behov for at ligge i kø med folk på deres egen alder. Som tidligere 

nævnt gav bl.a. Oliver udtryk for, hvor meget det sociale event betød for ham. Selvom det kun var 

Caroline, som direkte sagde, at hun var bange for at gå glip af det, så kan der ud fra teorien 

argumenteres for, at de andre interviewede enten har tænkt samme tanke uden at sætte ord på det, eller 

at det implicit har ligget i deres underbevidsthed. Jævnfør teorien, kan der dertil argumenteres for, at 
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ved at tage del i et socialt event, som at ligge i kø, øgede de interviewede deres mulighed for at blive 

accepteret og anerkendt af deres venner ved at styrke deres tilknytning til dem, som de lå i kø med. 

Hvis de interviewede havde fravalgt at ligge i kø med deres venner, ville det muligvis i stedet have 

betydet, at de var blevet anskuet negativt af deres venner - hvilket kunne have forværret deres selvværd 

– fordi de ikke ville være ligeså accepteret, som dem der lå i kø, qua de ikke tog del i det sociale event. 

 

På den anden side, kan menneskers sociale behov også komme til udtryk gennem mere købsmæssige 

omstændigheder. Således argumenterer Keller (2013) for, at et brand kan påvirke forbrugere til at skabe 

et fælleskab på baggrund af selve brandet, hvilket ofte skyldes forbrugerenes høje identificerings rate 

med brandet. Dette sociale fænomen kalder han for ”brand community” - et fælleskab hvor forbrugere 

føler en særlig tilknytning til andre forbrugere, som deler samme stærke passion for det pågældende 

brand (s.121). Selve fællesskabet kan både tage plads fysisk samt online, og i den forbindelse tilføjer 

Kotler et al. (2009), at brand communities ikke behøver at være nationalt bundende – især ikke hvis de 

er onlinebaseret. Deres definition af et brand community, er derfor, “A specialised, non-geographically 

bound community, based on a structured set of social relations among admirers of a brand” (s.126). 
Dette giver en mulighed for at dele interessen for brandet sammen med mennesker over hele verden, 

som ofte har oplevet brandet på en anderledes måde (Kotler et al., 2009, s.126), da virksomheder ofte 

anvender en såkaldt glokal-strategi: en global strategi som tilpasses til et lokalt marked. Udover dette 

ligger de vægt på, at det væsentligste for et brand community er den fællesskabsfølelse, som alle bærer 

- at alle føler, at de tilhører en gruppe, hvor de accepteres  (Kotler et al., 2009, s.472-473). Samtidig er 

medlemmerne også enige om at stå i opposition til konkurrerende brands, da de finder  det vigtigt, at 

distancere sig fra andre sociale grupper (Carlson, Suter & Brown, 2008, s.285). 

 

Keller (2013) og Kotler et al. (2009) teori gør det muligt at sætte de interviewedes fællesskabsfølelse i 

relief til brand communities. Selvom alle de interviewede i en eller anden grad kunne identificere sig 

med de modebrands, som de lå i kø til, er der dog et stykke vej, til at kunne kalde det deciderede brand 

communities. Dette skyldes, at flere af dem fortalte, at de ikke har nogen relation til det pågældende 

brand i dag (bilag 1-6), hvilket hænger sammen med den tidligere argumentation vedr. de 

interviewedes mangel på brand loyalitet. Der kan derfor argumenteres for, at dele af de interviewede 

ikke længere besidder samme passion for det modebrand, som de lå i kø til, som Silja også tidligere 
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forklarede. Der findes dog også ligheder, såsom at de interviewede snakkede med andre om den 

pågældende lancering samt at nogle af dem knyttede bånd til de andre i køen, selvom de ikke kendte 

dem på forhånd (bilag 5), da de var der af samme årsag som dem.  

 

Oplevelse  

Ifm. flere af interviewpersonerne angav, at selve oplevelsen af at ligge i kø spillede en væsentlig rolle, 

er det valgt at inkludere Maisters (1985) teori om psykologiske faktorer, som påvirker forbrugere, når 

de venter i kø til produkter. Han fremhæver bl.a. et eksempel fra et hotel, som fik klager over 

ventetiden på deres elevator, hvilket medførte, at hotellet installerede spejle ved elevatordørene. 

Således kunne gæsterne tjekke sig selv ud, inden de tog elevatoren. På denne simple måde fik hotellet 

reduceret antallet af klager, trods ventetiden aldrig blev reduceret (s.2). Altså et tegn på vigtigheden i at 

flytte forbrugers opmærksomhed et andet sted hen, når de venter. 

 Derudover argumenterer han for, at uvidenhed om ventetiden medfører at den føles 

længere, end hvis den er kendt hos forbrugeren på forhånd. Denne uvidenhed opstår eks., når 

forbrugere ikke får en specifik ventetid at vide af butikken, men blot får at vide, at han/hun snart kan få 

hjælp. Dette skaber en irritation hos forbrugeren, da han/hun ikke føler, at det er muligt at gå for 

derefter at vende tilbage, da han/hun kan være bange for eks. at miste sin plads i køen. Hvis butikken så 

endelige giver en specifik ventetid, men ikke overholder den, skabes der også en irritation. En irritation 

som kun bliver større, hvis forbrugeren fuldstændig bliver ignoreret af virksomhedens medarbejdere 

(s.5-6). Dertil tilføjer han, at jo mere værdifuld produktet er, jo længere tid er forbrugeren villig til at 

vente. Dette skyldes, at forbrugeres tolerance er større, hvis de ved, at der venter noget værdifuldt i den 

anden ende. Derfor føler de, at det kan betale sig at væbne sig med tålmodighed. Maisters (1985) mener 

derfor, at forbrugere er villige til at stå i kø i længere tid, når de skal ind og spise på en fin restaurant 

sammenlignet med en fastfood restaurant (s.7).  

 Desuden argumenterer han for, at hvis forbrugere står i kø alene, så føles ventetiden 

længere, end hvis de står sammen med andre mennesker. Han mener, at når forbrugere står alene, så 

forbliver de ofte tavse, og snakker dermed ikke med andre i køen – medmindre de får af vide, at der fx 

forekommer en forsinkelse, så får de pludselig noget at snakke med hinanden om. Derfor mener han, at 

der er en form for komfort i at stå og vente sammen med andre. Dette kommer bl.a. til udtryk, når folk, 
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står, og venter i en forlystelsespark, hvor en form for gruppefælleskab mellem dem der står i køen ofte 

opstår, da de har fuldkommen samme formål (MarketWatch, 2016). Ventetiden anses i denne 

forbindelse ofte som en sjov og spændende oplevelse og ikke mindst som en del af produktet. Således 

mener Maisters (1985), at virksomheder bør fokusere på at fremme lysten til at vente i grupper, når de 

står i kø til deres produkt, da dette også vil øge forbrugernes tolerance for ventetiden (s.8). 

 

Grundet en undren fra den studerendes side om, hvordan ingen af de interviewede gav udtryk for, at det 

var irritabelt at ligge i kø, gav det mening at inkludere Maisters (1985) teori. Hans teori er netop med til 

at skabe en forståels for, hvilke årsager der kan ligge til grund for, at forbrugere bliver irriteret over at 

ligge i kø – eller mangel på samme. At alle de interviewede allerede kendte det specifikke klokkeslæt, 

for hvornår lanceringen ville finde sted, kan således være med til at give en forståelse for, hvorfor de 

ikke på noget tidspunkt var irritable. Samtidig formodes det, at der var glasruder ved alle de butikker, 

hvor de interviewede lå i kø foran, hvilket betyder, at de var ”beskæftiget”, og således havde mulighed 

for at følge med i, hvad der skete inde i butikken, hvilket kan have medført, at ventetiden føltes kortere. 

Caroline fortalte bl.a.”…jeg vil sige det der med, at man kunne stå og kigge igennem vinduet, og man 

kunne se det hele stå derinde – det var ret sjovt, fordi man var sådan, ”ej det skal jeg have”, og ”den 

er da også meget pæn”, så slappede man lidt af, fordi man vidste godt, hvad der skulle ske.” Desuden 

var det kun Frederik, som lå ”alene” i kø, men ellers lå de andre sammen med deres venner, hvilket 

ifølge Maisters (1985) teori også kan bevirke til en forståelse for, at de interviewede oplevede 

timerne/dagene i køen som en positiv oplevelse, da ventetid i grupper som sagt ikke føles lige så lang, 

som når der ventes alene.   

 

Desuden eksisterer der en række paralleller mellem forbrugere, som handler på den amerikanske 

indkøbsdag, Black Friday, og de interviewede. Lennon, Johnson & Lee (2011) forklarer således, at 

forbrugere på Black Friday stiller op i lange køer ude foran forskellige butikker, hvor de venter i mange 

timer for at få muligheden for at købe visse produkter (s.120). Produkterne som de gerne vil have, er 

nødvendigvis ikke limited edition -men ”limited” - da der ofte kun sælges et begrænset antal til en 

lavere pris end normalt. Dette betyder, at forbrugerne er nødt til at planlægge, hvordan de skal få fat på 

produkterne, da mange andre har samme målsætning (Lennon et al., 2011, s.126). Deres købsadfærd 

kan derfor ikke defineres som impulsiv, men derimod som værende velovervejet, fordi de planlægger 
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sig ud af at undgå, at de pågældende produkter er udsolgt, når det bliver deres tur i køen (Lennon et al., 

2011, s.121). Det er dog vigtigt at nævne, at disse forbrugers købemotiv primært er at opnå en 

besparelse - også bedre kendt som ”thrifty-effekten” (Trojka, 2017). De lange køer fører dog ofte til 

aggressiv opførsel blandt forbrugerne, da store flokke af mennesker er med til at skabe tumult i køerne 

(Lennon et al., 2011, s.120). Dette skyldes bl.a., at folk ofte springer over, fordi de ikke har 

tålmodighed til at vente på, at det bliver deres tur, eller indser, at de er kommet for sent til butikken, og 

deres drøm om produktet derfor forsvinder langsomt. Dette kan udløse en aggressiv adfærd hos de 

andre i køen, som føler sig snydt, fordi de får frataget deres tid og ressourcer, som de har lagt i at opnå 

deres plads i køen (Rose & Neidermeyer, 1999, s.13). 

 

Lennon et al. (2011) teori kan altså give et indblik i en anderledes shopping begivenhed, hvor folk også 

står i lange køer for at få muligheden for at købe visse brands. Den største forskel er som sagt, at de 

interviewedes købemotiv ikke var at opnå en decideret besparelse, hvilket kan være en af 

forklaringerne på, at forbrugerne ved Black Friday viste aggressiv adfærd - modsat de interviewede 

samt de andre, som de lå i kø med. Samtidig er det vigtigt at have in mente, at USA kæmper med en 

større fattigdom blandt befolkningen sammenlignet med Danmark, hvorfor der kan argumenteres for, at 

de vil gøre mere for at få fat i produkter til en lavere pris. Ingen af de interviewede rapporterede om en 

aggressiv adfærd hos de andre i køen, dog var der nogle af dem, som fandt det en smule negativt, at 

folk fik andre til at ligge i kø for sig (bilag 5). Størstedelen af de interviewede havde en meget positiv 

oplevelse af at ligge i kø, hvilket de også håbede på, at de ville få, inden de traf valget. Eks. sagde 

Peter, ”…der er nogle, som fx tager nogle øller med, og så sidder man bare der, og drikker, og hygger 

lidt, og får tiden til at gå med alt muligt.” Derudover må de interviewedes købsadfærd også anses som 

værende velovervejet, da de i forvejen planlagde, hvornår de skulle tage derind for at sikre sig tøjet 

eller skoene, som Frederik fortalte, ”…op til følger jeg selve brandsne meget på de sociale medier, for 

at finde ud af, hvordan jeg skal strikke det sammen ift. at ligge mig i kø.” 
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FoMO/ligne venner  

De sociologiske faktorer, ”FoMO” og ”ligne venner” er slået sammen, da frygten for at gå glip af noget 

i en social sammenhæng har en stærk forbindelse til menneskers stræben efter at ligne andre 

mennesker. 

 

FoMO er primært kendt som et fænomen, der finder sted online på de sociale medier. Baker, Krieger, 

& LeRoy (2016) har gennem deres undersøgelse fundet frem til, at FoMO også finder sted offline 

(s.275), hvorfor deres teori anses som værende relevant til at forsøge at forstå, hvad der gjorde, at nogle 

af interviewpersonerne gav udtryk for denne frygt. Først giver det dog mest mening, at præsentere 

Przybylski, Murayama, DeHaan & Gladwells (2013) definition af FoMO, som Bakers et al. (2016) 

undersøgelse er baseret ud fra, ”…a pervasive apprehension that others might be having rewarding 

experiences from which one is absent, FoMO is characterized by the desire to stay continually 

connected with what others are doing” (Przybylski et al. 2013, s.1841). Med andre ord en opfattelse af 

at andre muligvis får positive oplevelser, mens man selv er fraværende. FoMo kan derfor karakteriseres 

som lysten til, at forblive forbundet, til hvad andre foretager sig.  

 Ifølge Baker et al. (2016) er der mange unge, som føler sig utilpasse, når de føler, at de 

risikerer at gå glip af, hvad deres venner foretager sig (s.275). Unges konstante forbindelse til deres 

omgangskreds via. de sociale medier, kan netop være med til at øge denne følelse, da de kan følge med 

i alt, hvad deres venner foretager sig. Hvis en person udelukkes fra socialaktivitet, vil han/hun 

automatisk føle en social smerte, hvilket i værste tilfælde kan få negative konsekvenser for personens 

fysiske helbred. Der kan argumenteres for, at der hersker en klar forbindelse mellem dette samt de 

tidligere nævnte emotionelle faktorer (anerkendelse og opmærksomhed), da  Baker et al. (2016) mener, 

at social smerte fører til udeblivelse af social accept, -support og omhu (s.277). De understreger, at 

opretholdelsen af sociale bånd mellem mennesker er altafgørende for menneskets livskvalitet (Baker et 

al., 2016, s.276), hvilket harmonerer med Poston (2009) teori. Dette betyder, at FoMO hos forbrugere 

kan lede til en besættelse af, at fokusere på hvad de muligvis går glip af, hvilket øger deres 

opmærksomhed over for den sociale gruppe, som de tilhører, eller ønsker et tilhørsforhold til. Frygten 

for at føle sig udenfor kan virksomheder i den grad udnytte (Lindstrøm, 2011, s.144), hvorfor dette vil 

blive uddybet i nedenstående.  
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Altså er Bakers et al. (2016) teori med til at give et indblik i, hvad der fik nogle af interviewpersonerne 

til at angive FoMo som en væsentlig faktor, ifm. med at de valgte at ligge sig i kø sammen med deres 

venner. Der kan således argumenteres for, at så snart de interviewede talte med deres venner om 

muligheden for at ligge i kø, besluttede de sig for, ikke at ville afvise denne, da frygten for at gå glip af 

noget, vægtede højere end deres personlige mening om tøjet. En af dem var Caroline, der som sagt 

valgte at ligge i kø med hendes veninder, på trods af at hun ikke synes tøjet var pænt. Dette skyldes 

højest sandsynligt, at hun som Baker et al. forklarer, ville have følt sig utilpas, hvis hun var gået glip af 

det, da den sociale accept muligvis ville have været udeblevet, hvilket kunne have ledt til social smerte. 

De interviewede ønskede som sagt anerkendelse og opmærksomhed, hvilket ville have været udeblevet, 

hvis de ikke havde ligget i kø og dermed fået muligheden for at købe tøjet eller skoene.  

 

En andet perspektiv på FoMo – fra virksomhedens side - kan Lindstrøms (2011) teori bidrage med, da 

den fokuserer på, hvordan virksomheder kan udnytte forbrugers frygt ift. at gå glip af noget. Han 

argumenterer for, at mennesker er programmeret med en kollektiv bevidsthed, hvilket gør, at 

mennesker flere gange dagligt vurderer, hvad andre omkring dem fortager sig, for så derefter at tilpasse 

sig deres handlinger. Alt dette med formålet om at undgå at skille sig ud fra den gruppe af mennesker, 

som der haves et forhold til (s.131). Dertil argumenterer han for, at andre mennesker ofte ved mere, om 

hvad det enkelte menneske ønsker, end hvad han/hun selv egentlig gør. Med andre ord lider mennesker 

ofte under gruppepres, hvilket betyder, at de anstrenger sig for, at tilpasse sig en bestemt gruppe af 

mennesker. Dette skyldes, at der i mennesket ligger et dybt ønske om at blive accepteret af andre, 

hvilket er tæt forbundet med det evolutionære instinkt, som netop får mennesker til at anstrenge sig for 

ikke at blive udelukket fra sociale grupper (Lindstrøm, 2011, s.133-134). Netop denne frygt for at føle 

sig udenfor lever mange virksomheder højt på (Lindstrøm, 2011, s.144). Eks. ved at lave en limited 

edition tøjkollektion, som mange forbrugere ofte vil gøre alt for at få fat i, grundet frygten for at ende 

som den eneste i deres omgangskreds, som ikke fik købt tøjet. Dette hænger samtidig sammen med, at 

det som sagt ligger dybt i den menneskelige natur, at ville have det, som andre har (Lindstrøm, 2011, 

s.136). Altså kan der argumenteres for, at FoMO har en tæt forbindelse til virksomhedernes anvendelse 

af limited edition produkter, og at der således ligger strategiske tanker bag, som vil blive uddybet i 

diskussionsafsnittet.  
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 Desuden er det klart at selvom gruppepres ifølge Lindstrøm (2011) eksisterer inden for 

alle aldersgrupper, er det tydeligt at ingen demografisk gruppe er mere modtagelig end teenagere. Dette 

skyldes især, at teenagere i deres livsstadie endnu ikke har fundet frem til, hvem de egentlig er. Dette 

betyder, at de ligger stor vægt på at gå med visse brands, der kan fungere som en form for støtte i deres 

identitetsskabelse. Denne uvished skyldes bl.a., at menneskets hjerne først i 25-års alderen er 

færdigudviklet, hvorfor teenagers fornemmelse af sig selv langt fra er fuldkommen udviklet (s.147-

148). Teenageforbrugere anses derfor ofte som et oplagt mål, når virksomheder skal målrette deres 

produkter og markedsføring.   

 

Udover at sætte fokus på menneskets frygt for at gå glip af sociale aktiviteter, ligger Lindstrøm (2011) 

også vægt på, at det ligger dybt i mennesker, at ville ligne andre – især dem i ens omgangskreds. Dette 

er således med til at danne en forståelse for, hvordan det kan være, at Caroline lagde vægt på, at det at 

ligne sine venner var vigtigt for hende. Men vigtigt er det også, at pointere, at denne følelse dannes på 

baggrund af frygten for at føle sig udenfor fællesskabet. Dog kan dette ses som en smule 

kontraherende, da Caroline også lagde stor vægt på at limited edition var en vigtig faktor for hende, ift. 

at kunne at skille sig ud. Her er det dog vigtigt at bide mærke i, at det var vigtigt for hende (og de 

andre) at skille sig ud fra mennesker de ikke kendte, og dermed ikke deres omgangskreds. Altså 

harmonere dette med den tidligere nævnte teori om brandwagon effekten, da det for de interviewede 

ikke handler om, at købe det alle har, men derimod det deres omgangskreds har. Dette skyldes bl.a., at 

der som sagt ligger noget trygt i at ligne sine venner, mens der ligger en større sikkerhed i at kunne 

skille sig ud fra mennesker, som blot går forbi en på gaden.  

 

I nedenstående vil ”anden del” af analysen blive præsenteret. Denne vil fokusere på 

organisationskommunikation - mere specifikt modebrandsnes brug af strategisk kommunikation samt 

hvilke kanaler og hjælpemidler, som de anvendte ifm. deres lanceringer af tøj og sko.  
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Organisationskommunikation  

Modebrandsnes kommunikation  

Organisationskommunikation kan defineres som kommunikation, der både tager afsæt i, fra og om 

organisationer (Petersen, 2014, s.15). Altså er organisationskommunikation ikke udelukkende 

forbundet med virksomhedens interne kommunikation, som Merkelsen (2011) ellers formidler det 

(s.30). Denne afhandling vil tage udgangspunkt i kommunikation fra virksomheden. Det er således 

valgt først at inddrage teori om PR (public relations), for at forsøge at skabe en forståelse for, hvordan 

de pågældende modebrands’ kommunikation påvirkede interviewpersonerne til at ligge i kø til deres 

produkter. Ifølge Kotler et al . (2009) defineres PR som, “A variety of programmes designed to 

promote or protect a company’s image or its individual products or services” (s.867). PR kan således 

betegnes som et udvalg af (kommunikations)programmer, som er designet til at støtte samt beskytte en 

virksomheds eller enkelte produkter/services image. Ved kommunikationsprogrammer skal der forstås 

de forskellige kommunikationsdiscipliner, som gør sig gældende inden for PR-faget, såsom 

pressemeddelelser og nyhedsbreve (Hackley & Hackley, 2015, s.197). Merkelsen (2011) argumenterer 

dog for, at der er forskel i teoretikeres og praktikkers syn på PR, da de hh. er interesseret i 

konfliktreduktion/relationsopbygning og imagepleje/promovering (s.24-25). Analysen vil primært tage 

udgangspunkt i den praktiske vinkel til PR, da denne i højere grad kan være med til at udfolde 

forståelsen for modebrandsnes ageren op til lanceringen af deres produkter.  

 Merkelsen (2011) definerer en virksomheds image, som værende den pågældende 

modtagergruppes øjebliksindtryk af virksomheden (s.21). Han tilføjer, at det er vigtigt for 

virksomheder at anvende PR til at opbygge eller bevare et positivt image blandt deres nuværende - og 

mulige stakeholdere. Dette skyldes, at et image er med til at reducere kompleksiteten og dermed gøre 

det nemmere for kunden at træffe en købsbeslutning. I forlængelse af dette argumenterer han for, at et 

image ikke kan sidestilles med virkeligheden, da en virksomheds image bestemmes ud fra den 

pågældendes forbrugers subjektive vurdering af virksomheden (Merkelsen, 2011, s.21-22); hvilket 

harmonerer med afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted. Altså handler PR for virksomheder om, at 

håndtere deres relationer til strategisk vigtige stakeholdere - såsom forbrugere - som der i denne 

analyse udelukkende vil være fokus på grundet problemformuleringens fokus på forbrugergruppen, 

danske unge (Merkelsen, 2011, s.33). 
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 Ydermere har Grunig & Hunt (1984) udarbejdet fire forskellige modeller, som forklarer 

hvordan virksomheder kan praktisere PR: 1) Presseagent-, 2) Offentlig information-, 3) Tovejs 

asymmetrisk-, og 4)  Tovejs symmetrisk-modellen (Merkelsen, 2011, s.36-37). Dog er det kun den 3. 

model, som vil blive præsenteret, da de resterende ikke anses som værende relevante for denne analyse 

jævnfør de interviewedes udtalelser. Ved den ”Tovejs asymmetriske-model” foregår kommunikationen 

ud fra virksomhedens (afsenderens) vilkår, da det er virksomheden, som har adgang til de fonødende 

informationer, og dermed udvælger de buskaber, som skal præsenteres for eks. forbrugere 

(modtageren). Dermed er der ikke tale om en traditionel tovejskommunikation, men alligevel er der 

mulighed for, at forbrugere kan give feedback til virksomheden (derfor navnet ”tovejs”). Spørgsmålet 

er blot, om virksomheden vil tage højde for denne. Dog tager virksomheden højde for forbrugers 

præferencer, da virksomheden er indforstået med, at hvis forbrugerne ikke finder interesse i det 

kommunikative budskab, kan kommunikationen hurtigt kategoriseres som mislykkedes. Formålet med 

denne tovejs asymmetriske kommunikation er først og fremmest, at foretage dybdegående 

forbrugeradfærdsundersøgelser for bedre at kunne overtale forbrugeren gennem budskaber, som 

han/hun kan identificere sig med - fremfor blot at sprede information (som i ”Offentlig informations-

modellen”) (Merkelsen, 2011, s.39-40).    

 

Ud fra ovenstående er det muligt at skabe en bredere forståelse for, hvad der fik modebrandsne til at 

anvende PR i deres kommunikation. God PR formidling har således fået skabt en positiv attitude over 

for brandsne, og dermed også skabt et positivt image hos de interviewede, og tiltrukket dem, samt 

hundredvis af andre danske unge til at ligge sig i kø. Samtidig er det vigtigt at nævne ift. Siljas tidligere 

udtalelse, at modebrandsnes PR er det som egentlig medvirkede til, at hun fandt ud af, at den 

pågældende kollektion kom, hvilket må formodes skete gennem pressemeddelelser og nyhedsbreve. 

Ifm. dette udtalte Oliver også, ”Det er en stor ting, at de kommunikerer ordentligt med os unge, fordi 

hvis de ikke kommunikerer, så ligger vi ikke mærke til deres tøj. Så når jeg fx ser et nyhedsbrev, så får 

jeg lyst til at købe noget af det nye tøj. Så jeg elsker at få de her nyhedsbreve, fordi man ved en eller 

anden dag, kommer der en ny kollektion, hvor man bare tænker: fedt, det må jeg bare have før alle 

andre.” Senere har andre medier publiceret det, hvilket gjorde, at nyheden gik viralt på de sociale 

medier. Dette må siges, at være den tilønskede effekt for enhver virksomheds PR-kommunikation, og 
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Jonathan fortalte således, ”Så folk på Facebook er med til at hype det og gøre det fedt, mens H&M 

bare gav information om det.”  

 Dertil antages det, at de forskellige modebrands havde udført en yderst grundig 

forbrugeradfærdsundersøgelse i og med så mange danske unge lå i kø til deres produkter. Altså må det 

siges at have lykkedes for modebrandsne at skabe identificerbare kommunikative budskaber. I denne 

sammenhæng kunne det give mening, at dykke ned i de forskellige modebrands konkrette 

kommunikative budskaber, men da der i denne afhandling ikke er fokus på at foretaget en decideret 

tekstanalyse, vil dette udeblive. I stedet vil der i nedenstående være fokus på de mere overordnende 

virkemidler, som modebrands buskaber kan baseres på.  

 

Det er langt fra kun PR, som virksomheder kan anvende i deres eksterne kommunikation til at 

fremhæve et produkts eller brands værdier; også reklamer kan anvendes i denne sammenhæng (Albert 

et al., 2013, s.908). Ifølge Hackley et al. (2015) kan såkaldte ”advertising appeals” hjælpe med at fange 

forbrugers interesse og forsøge at motivere dem emotionelt (gennem image-dannelse) og ikke mindst 

adfærdsmæssigt ift. at til at få dem til at købe produktet. De inddeler ”advertising appeals” i tre 

kategorier: 1) social-emotionelle -: fx status, respekt, accept, sjældenhed, anerkendelse, flovhed og 

tilhørsforhold, 2) personlig-emotionelle -: eks. frygt, sikkerhed, humor, glæde, selvrealisering, nydelse, 

sex samt kendte mennesker og 3) rationelle appeller: bl.a. pris, produktkendskab og 

produktsammenligning (s.137).  

 Hackley et al. (2015) argumenterer for, at forbrugers køb af produkter hovedsageligt er 

drevet af følelser, hvorfor de fleste virksomheder i høj grad anvender én af de to former for emotionelle 

appeller i deres reklamer. De mener ligesom Lindstrøm (2011), at især frygt spiller en væsentlig rolle, 

da virksomheder ved at appellere til menneskers personlige frygt eks. ved at fokusere på deres 

tøjmæssige udseende, kan øge forbrugerens personlige frygt for ikke at se godt ud, hvis han/hun ikke 

køber det pågældende tøj som der reklameres for. Den sociale frygt spiller også en væsentlig rolle i 

virksomheders reklamer, når de eks. kommunikerer, at ens venner bedre vil kunne lide en, hvis man 

køber det givne produkt. Dette får således forbrugeren til at tænke, at de må anskaffe sig produktet, da 

mennesker som sagt ikke ønsker, at skille sig ud fra deres omgangskreds (Hackley et al., 2015, s.138).  

 Desuden mener Hackley et al. (2015), at sex-appellen er effektiv - især inden for 

modeindustrien. Dette skyldes bl.a., at modebrands har fundet ud af, at jo mindre tøj en kvinde fx har 
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på, desto mere ligger forbrugerne mærke til hende. De konstaterer samtidig også, at denne appel kan 

være risikabel at anvende, bl.a. fordi det for nogle forbrugere kan virke stødende, og fordi forbrugerne 

kan glemme brandet, da de har travlt med at fokusere ”et andet sted.” De tilføjer dog, at det nogle 

gange kan være effektivt at forsøge at støde forbrugerne, hvis virksomheden ønsker øjeblikkelig omtale 

i medierne (Hackley et al., 2015, s.138). 

 

På baggrund af denne teori står det klart, at virksomheder fokuserer på visse appeller ved udarbejdelsen 

af reklamer. I dette tilfælde er det ud fra interviewpersonernes udtalelser klart, at de pågældende 

mordbrands især har anvendt de social-emotionelle samt personlig-emotionelle apeller i deres 

kommunikation. Dette er tydeligt ud fra de interviewedes fokus på sjældenhed (limited edition), 

anerkendelse, opmærksomhed, social accept, frygt (FoMO), glæde, nydelse, selvrealisering og ikke 

mindst kendte mennesker (Olivier Rousteing og Kanye West). Mere specifikt blev eks. sjældenhed 

anvendt ift. at alle produkterne, som de interviewede lå i kø til var limited edition, hvilket 

fremprovokerede en implicit frygt for at gå glip af muligheden for at anskaffe sig produktet. Dette 

medførte således, at de skyndte sig at ligge sig i kø til tøjet og skoene, da tøjet og skoene kun ville være 

tilgængeligt i en tidsbegrænset periode, som ingen kendte – men som alle alligevel vidste, ville være 

knap pga. den store hype, der blev skabt. De kendtes rolle i modebrandsnes markedsføring vil blive 

uddybet til sidst i analysen.  

 Derimod blev de rationelle appeller ikke anvendt i ligeså høj grad fra modebrandsnes 

side, hvilket er klart ud fra de interviewedes udtalelser, da prisen eks. kun spillede en form for ”spill-

over-effekt” for tre af de interviewede. Således følte de, at det var et plus, at prisen på tøjet ikke var 

høj, men at denne faktor langt fra var altafgørende for deres beslutning om at ligge i kø.  

 

Modebrandsnes kommunikationskanaler  

Det er ikke kun udvælgelsen af kommunikationsværktøjer samt indholdet i kommunikationen, som er 

vigtig, når en virksomhed skal markedsføre sit brand eller produkt over for fremtidige kunder. 

Ligeledes er valg af kommunikationskanaler væsentligt for at sikre, at virksomhedens budskab når ud 

til den tiltænkte målgruppe. Kotler et al. (2009) understreger således vigtigheden i, at virksomheder 

forbinder deres kommunikative budskab til den pågældende målgruppes værdisæt. I forlængelse heraf 
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mener de, at virksomheder skal forsøge at ”ramme” målgruppen gennem den mest tilegnede kanal, når 

den er mest modtagelige over for virksomhedens kommunikation – som de siger, ”concentrate and 

indicate rather than spray and pray” (s. 702).  

 Endvidere forklarer de, at virksomheders kommunikationskanaler ofte kan betegnes som 

ikke-personlige - også kaldet massekommunikation - hvilket betyder, at de er rettet mod mere end én 

person. Disse tæller bl.a. PR, TV, Radio, aviser/magasiner, web, sociale medier og billboards. Bortset 

fra PR (der kan betegnes som ”owned media”) kan de resterende kanaler betegnes som ”paid media” – 

dvs. virksomheden betaler for at kommunikere på disse kanaler, da de ikke selv ejer dem. Udover PR er 

eks. hjemmesider, SoMe-profiler, ”sales promotion” (fx gratis vareprøver) samt events også kanaler, 

som kan betegnes som owned media, da virksomheden selv ejer disse. Der er selvsagt mange fordele 

forbundet med dette, bl.a. at virksomheden selv kan kontrollere dem, samt at der er færre omkostninger 

forbundet med disse kanaler sammenlignet med paid media.  

 Derudover findes der også en række fordele ved anvendelsen af paid media, eks. at 

virksomhederne er sikre på, hvornår dets reklamespot vises/afspilles og ikke mindst et ca. antal på hvor 

mange mennesker, som vil se/høre det. Dette er muligt, da ejerne af de forskellige kanaler besidder data 

fra erfaringer med andre virksomheders reklamespots. På denne måde er virksomheden som 

udgangspunkt nogenlunde sikker på, hvem og hvor mange mennesker dets reklame når ud til (Hackley 

et al., 2015, s.155). På denne måde kan en virksomhed i højere grad fastholde samt styrke sit image 

over for en tiltænkt målgruppe (Kotler et al., 2009, s.706). Der er naturligvis også ulemper forbundet 

med paid - og owned media, hvorfor disse vil blive diskuteret i afsnittet, ”Diskussion.” 

 

De givne modebrands anvendte alle både owned media i form af PR, egen hjemmeside og egne SoMe-

profiler samt paid media gennem bl.a. TV, billboards, sociale medier og aviser/magasiner. Dette havde 

en stor effekt på interviewpersonerne; således udtalte Silja, ”Så jeg tror faktisk bare, at jeg læste det på 

H&M’s hjemmeside eller i modbladet, ELLE”, og fortalte også, at hun havde set reklamer, ”…både på 

sociale medier og store bannere udenfor.” Altså kan mordbrandsnes promovering af deres kollektioner 

på både owned – og paid media anses for at have været succesfulde i den forstand, at de fik generet 

opmærksomhed samt skabt en stor interesse og spænding ifm. lanceringen af deres produkter. Det 

antages, at dette bl.a. førte til et positivt image af modebrandsne blandt de interviewede, hvilket fik 

dem til at valfarte til deres butikker.  
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Udover paid – og owned media, findes der også en tredje medietype, ”earned media.” Hackley et al. 

(2015) argumenterer for, at virksomheder i højere grad bør fokusere på denne type, da den kan være 

langt mere medrivende sammenlignet med paid media. Dette skyldes, at der er tale om normale 

mennesker, som ikke er ansat af virksomheden, der deler virksomhedens budskaber på eks. social 

media-platforme; hvorfor earned media også betegnes som personlige kommunikationskanaler (s.155-

156). På denne måde kan der kommunikeres i øjenhøjde fra den ene til den anden (potentielle) kunde, 

hvilket forstærker troværdigheden omkring virksomheden og dets produkter, og således muligheden for 

at den potentielle – eller nuværende kunde vil købe virksomhedens produkter. En måde hvorpå 

virksomheder i højere grad kan kontrollere denne form for WOM og WOW (Word Of Web), vil blive 

uddybet i diskussionsafsnittet.  

 I forlængelse af ovenstående kan der trækkes en parallel til Kotler et al. (2009) opdeling 

af personlige kommunikationskanaler, da to af kanalerne kan kategoriseres som ”earned”: 1) talsmænds 

-: salgspersonale som kontakter potentielle købere, 2) ekspert -: uafhængige eksperter som målretter 

deres kommunikation mod potentielle købere, og 3) sociale kanaler: nuværende kunder som snakker 

med potentielle købere (s.702). Umiddelbart kan det virke besynderligt, at virksomheder skal sætte 

deres lid til en uafhængig person. Dog findes der ifølge Hackley, et al. (2015) mange fordele ved dette, 

eks. er det langt mere omkostningsbesparende for virksomheden, da virksomheden ikke skal bruge 

flere tusinde kroner på dyre reklamer (s.155). Den personlige indflydelse er ifølge Kotler et al. (2009) 

især gennemtrængende, når mennesker skal foretage dyre og risikable køb, samt når det pågældende 

produkt, påvirker den givne persons status (s.703). Altså er der en klar relation til tidligere nævnte 

teoretikers fokus på, hvor væsentlig en rolle det spiller for mennesker, når de skal købe produkter, som 

har indflydelse på deres sociale status. Earned medias effekt er altså i høj grad afhængig af 

stakeholdere i virksomhedens omverden, da det fx kræver at folk kan lide virksomhedens produkt, før 

de anbefaler det til andre (Hackley, 2015, s.155-156). Derfor sætter virksomheder ofte alle kræfter ind, 

når de laver PR, eller er aktive på diverse social media-platforme, for netop at øge muligheden for at få 

folk til at sprede budskabet om et givent produkt via. internettet. Dog findes der også en anden mere 

professionaliseret løsning, som indebærer såkaldte ”influencers”, hvorfor dette vil blive uddybet i sidste 

afsnit, ”Markedsføring gennem kendte mennesker.” 

 Desuden argumenterer Cornelissen (2012) for, at når en virksomhed skal lancere et nyt 

produkt, er det vigtigt, at virksomheden anvender et bredt medie-mix (paid -, owned - og earned 
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media), for at genere mest mulig opmærksomhed til dets nye produkt. PR kan eks. benyttes til at skabe 

interesse og spænding blandt potentielle kunder samt ”sales promotion” for at stimulere deres lyst til i 

sidste ende at købe produktet (s.111).  

 

Således kan der også være store fordele i at anvende earned media, hvilket modebrandsne i den grad 

også havde held med. Som Jonathan tidligere nævnte, var der rigtig mange mennesker, som delte selve 

nyheden om modebrandsnes kollektioner. En vigtig viral hjælp for modebrandsne, da denne WOM 

samt WOW var yderst positiv, netop fordi modebrandsne havde formået at gøre det interessant og 

spændende for de interviewede og andre danske unge gennem deres PR. Det var således en form for 

kategori 3 af personlige kommunikationskanaler (fra Kotler et al. (2009) opdeling af personlige 

kommunikationskanaler), som modebrandsne fik gavn af. Årsagen til at det ikke fuldkommen var 

kategori 3, skyldes at både H&M x Balmain og LMDN x Hypetrade begge var kollektioner, som kun 

fandt sted én gang. Altså giver det eks. ikke mening, at anbefale tøjet til andre et år efter.  

 Desuden stemte teorien overens med de interviewedes udtalelser, ift. at personlig 

indflydelse især er gennemtrængende, når forbrugere skal købe et produkt, som påvirker hans/hendes 

status. Dette var klart ud fra, at interviewpersonerne blev påvirket af andre personer til at købe tøjet og 

skoene, samt at tøjet og skoene var med til at påvirke de interviewedes personlige status grundet den 

forbundene prestige. Ud fra ovenstående er det klart at de tre modebrands, gjorde det som Corneliseen 

(2012) foreskriver ved lanceringen af et nyt produkt (kollektion), da de anvendte et bredt medie-mix 

bestående af både owned -, paid - og earned media. 

 

Markedsføring gennem kendte mennesker  

Da kendte mennesker spillede en rolle  i modebrandsnes kommunikation, er det valgt at inddrage Zahaf 

& Andersons (2008) teori, om hvordan kendte mennesker i gennem reklamer påvirker forbrugers 

købsadfærd (s.57). De anvender følgende definition om en kommerciel kendt person, “any individual 

who enjoys public recognition and who uses this recognition on behalf of a consumer good by 

appearing with it in an advertisement” (Zahaf et al., 2008, s.57). Altså en person som genkendes af 

befolkningen, og som anvender denne genkendelighed ifm. promoveringen af et produkt.  
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 I deres teori argumenterer de for, at kendte mennesker i sig selv ikke kan øge forbrugers 

lyst til at købe et produkt. Dette skyldes, at forbrugere i højere grad ligger vægt på hvor troværdig den 

person, som formidler buskabet, i en reklame er - hvis forbrugeren samtidig kan genkende sig selv i 

den kendte person, øges forbrugerens købelyst endnu mere (Zahaf et al., 2008, s.63). Mere specifikt 

mener de, at blot fordi personen er kendt, betyder det ikke nødvendigvis, at troværdigheden til personen 

er høj blandt forbrugerene. De mener derfor, at det for virksomheder handler om at finde en kendt 

person, som forbrugerne stoler på, da en troværdig kendt person, også samtidig vil bringe troværdighed 

til virksomhedens produkt og selve reklamen (Zahaf et al., 2008, s.64). Derfor er virksomheder nødt til 

at foretage grundige undersøgelser blandt deres målgruppe, for at finde ud af, hvad målgruppen føler 

om forskellige kendte mennesker, inden virksomheden indgår et samarbejde. Desuden mener Zahaf et 

al. (2008), at den kendte person hverken behøver at være tiltrækkende, eller at forbrugerne behøver at 

have kenskab til ham/hende. Samtidig behøver der heller ikke, at eksisterer en klar relation mellem den 

kendte person og produktet, selvom flere teoretikere har foreskrevet dette i længere tid (fx Till & 

Busler, 2000), da disse har lagt stor vægt på den såkaldte ”match-up”-teori vedr. forholdet mellem den 

kendte og virksomhedens produkt. Altså svækker en svag relation ikke forbrugerens lyst til at købe 

produktet (Zahaf et al., 2008, s.63). 

 

Zahaf et al. (2008) teori harmonerer ikke helt med interviewpersonernes udtalelser, da Kanye West og 

Olivier Rousteing spillede væsentlige roller, ift. at de unge valgte at ligge sig i kø og dermed købe hh. 

skoene og tøjet, som de havde designet. Derudover kan det diskuteres, hvorvidt Kanye West er 

troværdig, ift. Peters tidligere udtalelse om at han nærmest er utilregnelig. Kanye West lykkedes dog 

alligevel med at bringe en troværdighed til skoene og ikke mindst Adidas, hvilket er klart ud fra de 

interviewedes samt tusindvis af andres køb af skoene over hele verden. Dette skyldes dog nok også, at 

mange kan genkende sig selv i Kanye West (eller i hvert fald ville ønske, at de var ligesom ham). 

Oliver fortalte bl.a., ”…så tror jeg, at mange kun køber Yeezy fordi det er Kanye som har designet dem. 

(…). Der er mange, der tænker over, hvad han har på, fordi de gerne vil gå klædt som ham.” Altså 

behøver den kendte ikke nødvendigvis at have en høj troværdighed, som Zahaf et al. (2008) ellers 

foreskriver, for at kunne øge forbrugernes købelyst. Derudover må det siges, at de interviewede både 

fandt Kanye West og Olivier Rousteing tiltrækkende, hvilket harmonerer med deres teori. Dog havde 
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de også et stort kenskab til de kendte designere, hvilket igen går mod teorien, da dette kenskab anses 

for at have haft en vigtig indflydelse på de interviewedes fokus på i sidste ende at købe tøjet og skoene. 

 

Ifølge Brown & Fiorella (2013) hverken nødt til at hyre skuespillere, sangere eller sportsstjerner til at 

markedsføre deres produkt. I stedet bør de indgå et samarbejde, med nogle der ligner normale 

mennesker, men langt fra er det - såkaldte ”influencers.” Brown et al. (2013) betegner influencers som 

mennesker med et højt socialt aktivitetsniveau, stort netværk, og som er populære blandt andre brugere 

på sociale medier (s.75). Den primære forskel mellem en influencer og en ”normal” forbruger er, at den 

normale forbruger er omringet af forskellige mennesker, institutioner, medier, etc., som er med til at 

påvirke hans/hendes købsbeslutning (bilag 12). Derimod er influenceren overordnet set kun omgivet af 

følgere, som påvirker hendes/hans adfærd, da de anses som en form for trofaste fans, som skal  plejes – 

ligesom en virksomheds kunder (Brown et al., 2013, s.78).  

 Den store forskel for virksomheder som vælger at anvende influencers i deres 

kommunikation, ligger i, at det ikke længere er forbrugeren som har det primære fokus, men derimod 

den pågældende influencer. Dette skyldes, at det pludselig er influenceren, som overordnet set finder 

vej til virksomhedens potentielle kunder. Dette er illustreret i den såkaldte ”Fisherman’s Influence 

Marketing Model” (bilag 11), hvor virksomheden (fiskeren) forsøger at identificere den influencer 

(fisken), som de ønsker. Herefter kommunikerer de på forskellige platforme (havet), hvor de håber at 

”fange” den helt rigtige influencer. Det kan virke besynderligt, at influenceren skal have det primære 

fokus, men det giver egentlig mening. Dette skyldes, at det er influenceren, der som sagt finder frem til 

virksomhedens potentielle kunder via. deres brede rækkevide (i form af følgere) på forskellige social 

media-platforme (eks. Instagram, og YouTube) og/eller dybe rækkevide inden for bestemte sociale 

fælleskaber (eks. high-end couture fora). På denne måde kan en influencer være med til at forstærke 

virksomhedens budskab ved at kommunikere dette samt anbefale virksomhedens produkter. Dette med 

formålet om at nogle af følgerne vil tage budskabet eller produktet til sig, dele det med deres sociale 

omgangskreds og i sidste ende købe produktet (Brown et al., 2013, s.77). Denne form for 

kommunikation er således med til at øge virksomhedens brand opmærksomhed blandt den generelle 

befolkning. Brown et al. (2013) argumenterer for, at denne strategi derfor er langt bedre og mindre 

omkostningstung end at sende vareprøver ud til mange forskellige mennesker. Årsagen skal findes i, at 

disse mennesker ofte ikke er kvalificeret til den professionelle rolle som influencer (s.78). 
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Ud fra de interviewedes udtalelser, var der ikke nogle af modebrandsne som anvendte influencers på 

det plan, som Brown et al. (2013) argumenterer for. Men kendte mennesker kan i stedet anses som en 

anden form for influencers på de sociale medier, såsom Justin Bieber (86,7 mio. Instagram følgere) og  

Kendall Jenner (80,5 mio. Instagram følgere) uploadede billeder på Instagram, hvor de bar tøjet, hvilket 

som sagt bl.a. påvirkede Oliver. Derudover har det også påvirket mange andre af deres følgere, i og 

med tusindvis af mennesker også valgte at ligge i kø til tøjet i andre lande. Brown et al. (2013) teori 

skal ses som en nuancering ift. modebrandsnes valg om at fokusere på kendte designere, og således 

også som et oplæg til diskussion om, hvorvidt modebrands bør lægge fokus over på ”rigtige” 

influencers, som er blevet kendte ved at være ”normale.” Dette samt andre dele af analysen, vil blive 

diskuteret i nedenstående diskussionsafsnit for at komme nærmere en besvarelse af ”anden” del af 

problemformuleringen. 

Diskussion   
På baggrund af ovenstående analyse er det valgt at gå i dybden med anden del af 

problemformuleringen, og således diskutere hvordan andre modebrands strategisk kan anvende den 

viden, som blev etableret i analysen. Med andre ord vil der i nedenstående blive skabt en diskussion om 

udvalgte handlemuligheder for andre modebrands, vis produkter endnu ikke har ført til køer med 

danske unge liggende på gaden ude foran deres butikker. Netop dette fokus skyldes, at dette scenarie 

anses som værende det ultimative mål for ethvert modebrand. I hh. til afhandlingens 

videnskabsteoretiske udgangspunkt vil der i følgende ikke blive præsenteret den ideelle opskrift for, 

hvordan modebrands kan få danske unge til at ligge i kø til deres produkter. Derimod vil der blive 

præsenteret bud på udvalgte specifikke handlinger for, hvordan modebrands kan anvende forskellige 

kommunikative strategier til at inspirere danske unge til at foretage ekstreme, - dog positivt ladet - 

former for adfærd ifm. modebrandsnes produkter.  

 

Det er valgt at inddele diskussionsafsnittet i tre overordnede afsnit: owned -, paid – og earned media, 

da dette på denne måde er muligt at favne tre forskellige måder hvorpå modebrands kan kommunikere 

på. Derudover er det vigtigt for modenrands og andre virksomheder, at tage stilling til hvilket medie 

deres kommunikation skal foregå på, da der især kan være stor økonomisk forskel på at vælge den ene 
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frem for den anden. Ud fra den indhentede data samt den anvendte teori, anbefales det dog at 

modebrands ved lanceringen af en ny kollektion anvender et bredt medie-mix bestående af både owned 

-, paid - og earned media, for at kunne genere mest mulig opmærksomhed mod den nye kollektion. 

Dette medie-mix har som nævnt tidligere også vist sig at være effektivt for de tre modebrands, som de 

interviewede lå i kø til. Dette skyldes især, at danske unge er aktive og således modtagelige over for 

modebrands kommunikative budskaber på alle tre medieflader, hvilket var klart ud fra deres udtalelser.  

 

Owned media  
Der kan argumenteres for en ulige ressourcefordeling af de tre medietyper, i og med at det i høj grad 

anbefales at modebrands primært fokuserer på owned media i form af PR, da det var klart, at selve 

plantningen af nyheden i medierne om de nye kollektioner, var altafgørende for de interviewede ift. at 

blive opmærksomme på dem. Samtidig er owned media mindre omkostningsfyldt sammenlignet med 

paid media samt mindre risikabelt end earned media. Dvs. hvis et modebrand formår at skabe en 

effektiv PR i form af eks. en pressemeddelelse, vil diverse medier hurtigt publicere nyheden, hvilket vil 

blive set af mange mennesker bl.a. danske unge, som derefter vil dele den med deres omgangskreds; 

hvis de finder kollektionen relevant. Derfor er det også vigtigt, at kollektionen besidder de rette 

elementer, som kan skabe et behov samt interesse hos danske unge. I den forbindelse er det især vigtigt 

at modebrands får skabt en kollektion, som er limited edition, da modebrands hermed kan stimulere en 

fornemmelse af knaphed, hvilket kan gå ind og berøre unges frygt for at gå glip af kollektionen - især 

hvis andre i deres omgangskreds vil have den. Som Lindstrøm (2011) tidligere nævnte kan dette føre til 

anderledes købsadfærd såsom at ligge i kø, da mennesker (og dermed unge) gerne vil undgå at føle sig 

udenfor ved ikke at eje det samme, som deres omgangskreds. Derudover medvirker limited edition 

produkter også til, at de unge får muligheden for at skille sig ud fra andre og således være unikke. 

Denne påstand bakkes op af undersøgelsen, som viste at dette samtidig kan være med til at dække deres 

behov for anerkendelse og opmærksomhed fra deres omgangskreds. Desuden viste undersøgelsen, at de 

interviewede dannede sig en positiv attitude overfor limited edition produkter, hvilket de langt fra var 

de eneste, som gjorde, qua alle de andre som også lå i kø til det samme tøj og sko. Denne positive 

indstilling medførte, at tøjet og skoene hurtigt blev eftertragtet, hvilket som Vigneron et al. (1999) 

forklarede, fører til at kollektionen, bliver hypet blandt folk. På denne måde får limited edition 
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produkter en højere værdi, hvilket ofte fører til en ekstrem adfærd hos forbrugere herunder danske 

unge.  

 

Men hvad er effektiv PR? Som nævnt i analysen kan PR være et yderst effektivt strategisk 

kommunikationsvej til at nå danske unge, da det kan hjælpe modebrands med at opbygge eller bevare 

et positivt image blandt nuværende samt mulige kunder. Der findes som nævnt tidligere, fire forskellige 

modeller for hvordan en virksomhed gennem PR kan kommunikere med dets omverden. I analysen 

blev den ”Tovejs asymmetriske-model” præsenteret, da det var den, som modebrandsne havde anvendt 

ifm. deres lanceringer. I modsætning til dette peger Grunig & Hunt (1984) på Tovejs symmetriske-

model som den mest effektive for virksomheder (Merkelsen, 2011, s.36), hvorfor denne vil blive 

diskuteret op i mod den Tovejs asymmetriske-model i følgende. Formålet med den Tovejs 

symmetriske-model er – modsat den asymmetriske – ikke at overtale virksomhedens stakeholdere, men 

i stedet at skabe en gensidig forståelse mellem virksomheden og stakeholderne. Således er begge parter 

både afsendere og modtagere, hvilket betyder, at det i høj grad for virksomheden handler om at tilpasse 

dets holdninger til stakeholdernes, og for stakeholderne om at tilpasse deres holdninger til 

virksomhedens (Merkelsen, 2011, s.40). PR foregår derfor både på virksomhedens og stakeholdernes 

præmisser. Umiddelbart en strategisk klog indgangsvinkel til PR, som er med til at skjule de 

asymmetriske magtforhold, som ellers ofte eksisterer mellem virksomheden og stakeholderne 

(Merkelsen, 2011,s.43). 

 Dog er det vigtigt at slå fast, at tidligere empiriske studier viser, at der ikke kan påvises en 

sammenhæng mellem symmetrisk PR kommunikation og et øget salg af virksomhedens produkter. I 

stedet viste studierne, at denne form for PR kun medførte et positivt omdømme blandt stakeholderne 

samt  positiv medieomtale. Med andre ord vil det for virksomheden ikke kunne svare sig, hele tiden at 

skulle inddrage stakeholdernes holdninger. Således argumenterer L’Etang (1996) for, at PR bør være 

baseret på asymmetrisk kommunikation, da PR ofte er modstridende med stakeholdernes holdninger, 

hvilket i sig selv hindrer målet om en gensidig forståelse. Samtidig forklarer han, at det ikke giver 

mening, at virksomheden skal modarbejde deres egne holdninger og interesser.  
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Miller (1999) støtter op om hans argumentation, og tilføjer, at PR i sin natur – som nævnt i analysen – 

handler om at overtale virksomhedens kunder til at købe dets produkt, hvorfor PR bør være 

asymmetrisk (Merkelsen, 2011, s.42). Desuden argumenterer Murphy (2011) for, at i forlængelse af  

teorien om ”spilteori” (prisoners dilemma), vil en virksomhed først få incitament til at anvende 

symmetrisk PR, når stakeholderne besidder den samme magt som virksomheden, i og med at de 

dermed vil være ligestillet. Dette skyldes, at det først i denne situation anses som værende nødvendigt 

at tilpasse sig stakeholdernes interesser (Merkelsen, 2011, s.43).  

 Altså kan der argumenteres for, at modebrands bør anvende tovejs asymmetrisk PR, når 

de skal lancere en ny kollektion, da denne form for kommunikation er yderst effektiv i praksis– mens 

den tovejs symmetriske PR snarere fungerer bedre på et teoretisk plan. Dette gælder dog især, hvis 

modebrandets kollektion besidder de føromtalte produktelementer. Med disse produktelementer vil 

denne form for kommunikation medføre, at de unge med stor sandsynlighed vil sprede modebrandets 

kollektion via. WOW og WOM. Når danske unge deler anbefaler modebrandets kollektion til andre, så 

vil det højest sandsynligt føre til en hype af kollektionen og ikke mindst brandet. Desuden er det vigtigt 

at tilføje, at PR-kommunikationen som teorien foreskriver, selvfølgelig skal baseres ud fra grundige 

forbrugeradfærdsundersøgelser for på den måde bedst muligt at kunne forbinde modebrandsnes 

kommunikative budskaber med danske unges værdisæt. Dette vil øge muligheden for at skabe en 

interesse og spænding hos danske unge, og dermed øge deres motivation for at købe kollektionen.   

 

Paid media  
Modebrands bør også have et sekundært fokus på både paid – og earned media. I dette afsnit vil paid 

media blive berørt, mens earned media vil blive diskuteret i den sidste del af diskussionsafsnittet. For 

mindre modebrands er paid media ofte ikke en mulighed, da det kan være yderst omkostningsfyldt at 

benytte de såkaldte betalte medier. Dette skyldes bl.a., at der både er mange omkostninger forbundet 

med produktionen af eks. en tv-reklame, og at de beløb som fx tv-stationer forlanger for at vise 

reklamen, er meget høje, pga. stor konkurrence mellem virksomhederne sammenlagt med muligheden 

for at nå ud til mange tusinde mennesker. Men hvis modebrands ikke finder paid media for 

omkostningsfyldt, er det værd at prioritere, da det rigtige medie, kan være med til at skabe stor 

opmærksomhed blandt danske unge, hvilket kan gå hen og blive værdifuldt. Dog er der ved paid media 
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også ofte en risiko for ikke at skabe en positiv ROMI (Return On Marketing Investment), hvorfor det 

også i denne sammenhæng anbefales at prioritere owned media over paid media, da dette i højere grad 

kan være med til at undgå et økonomisk underskud. 

 

Ifm. brugen af paid media anses celebrity co-branding eller blot co-branding som et vigtigt værktøj til 

at tiltale samt overbevise danske unge om, at modebrands produkter er et ”must have.” Brugen af 

kendte mennesker anses således, som en vigtig del af modebrands markedsføring, da dette kan være 

med til at øge forbrugers (herunder unges) lyst til at købe kollektionen. Dette er klart ud fra den 

indhentede data, hvor det var tydeligt at både Kanye West og Olivier Rousteing spillede væsentlige 

roller. Et samarbejde med så prominente navne er selvsagt omkostningsfyldt, men mindre kendte 

mennesker kan også gøre en forskel for modebrands. Det vigtigste i denne sammenhæng er blot, at de 

unge kan genkende sig selv i den kendte person, da især dette er med til at øge forbrugers købelyst. 

Altså er den kendte persons troværdighed ikke ligeså afgørende, som Zahaf et al. (2008) ellers tidligere 

forskrev det. Samtidig viste den indsamlede data også at det at interviewpersonerne havde et kendskab 

til de kendte personer, som de pågældende modebrands anvendte, i hvert fald ikke havde en negativ 

effekt tværtimod. Derfor anbefales det også, at de unge har kendskab til den kendte person, som 

anvendes i markedsføringen af kollektionen. Ifm. hvordan den kendte person skal anvendes i 

modebrandets markedsføring, anbefales det at modebrands anvender samtlige af Keel et al. (2012) co-

branding strategier, og den kendte således tager del i markedsføringen af produktet, PR-arbejdet vedr. 

produktet samt designprocessen – såfremt det er muligt at finde en kendt person, som besidder 

designerevnen til at udarbejde modebrandets kollektion.  

 Hvis det ikke er muligt at finde en kendt person, som kan designe modebrandets 

kollektion, anbefales det i høj grad at forsøge at finde en kendt designer, og således dykke ned i den 

føromtalte sociokulturelle trend. Dog er uanset hvad vigtigt, at modebrands fokuserer på, at beskytte 

deres brand mod eventuelle udfordringer, som den kendte måtte have i sit privatliv. Således er grundig 

research nødvendig for at sikre, at modebrandets image ikke pludselig forværres grundet den kendte 

designers eller kendte persons privatliv. Dette betyder dog ikke at den kendte designer eller persons 

personlighed fuldstændig skal matche modebrandets identitet, da det var klart, at interviewpersonerne 

foretrak ”celebrity co-brands” med dobbelt personlighed.  
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Dette skyldes - som Wilcox et al. (2011) også argumenterede for - at forbrugere ønsker en kombination 

af det bedste fra begge ”brands”, frem for kun at få det bedste fra det ene.  

 

Som nævnt tidligere bør earned media også spille en rolle – især for mindre modebrands – da den er 

langt mindre omkostningsfyldt sammenlignet med paid media. Men også fordi forbrugere i dag ønsker 

at blive kommunikeret til i øjenhøjde, hvilket earned media kan hjælpe med – bl.a. i form af de 

tidligere nævnte influencers. Derfor vil strategiske værktøjer inden for earned media blive diskuteret i 

nedenstående.  

 

Earned media 
Ved earned media er modebrands dybt afhængige af de mennesker, som på eget initiativ har valgt at 

kommunikere modebrandsnes budskab eller anbefale deres produkter. Årsagen skal findes i, at hvis 

denne WOM eller WOW har negative aner, kan det i høj grad påvirke modebrandets image blandt den 

generelle befolkning, hvilket i værste tilfælde kan få negative konsekvenser for modebrands bundlinje. 

Denne form for WOM og WOW, er som den lyder yderst svær at kontrollere for modebrands, men kan 

til gengæld gå hen og blive meget værdifuld. Derfor anbefales det at modebrands professionalisere 

denne proces, således at de indgår et samarbejde med influencers.  

 Influencers anses som et strategisk vigtigt værkstøj for modebrands, da deres 

kommunikation er langt mere autentisk sammenlignet med modebrandets. Dette skyldes, at influencers 

som sagt er ”normale” mennesker - blot med en høj social status i form af deres mange følgere og 

således store indflydelse på forbrugere og dermed danske unge. Dette skyldes især, at potentielle 

kunder (influencers følgere) vil føle, at de bliver hørt og snakket til i øjenhøjde, hvilket kan øge deres 

engagement og forhåbentlig deres incitament til at købe kollektionen. Samtidig er den personlige 

indflydelse væsentlig, når unge, skal træffe et valg om at købe produkter, som påvirker deres status -

hvilket både tøj og sko i høj grad gør. Influenceren, finder som sagt selv frem til virksomhedens 

potentielle kunder via. hans/hendes brede rækkevide (i form af følgere) på sociale medier og/eller dybe 

rækkevide inden for bestemte sociale fælleskaber, hvor bl.a. Facebook gruppen, high-end couture 

kunne være en mulighed.  
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Det var som sagt i denne gruppe, at den studerende fandt sine interviewpersoner, og der kan således 

argumenteres for, at der findes mange andre derinde, som allerede har ligget i kø til andre modebrands; 

hvorfor det kan være effektivt at målrette influencers kommunikation mod denne gruppe. Alt dette vil 

være med til at forstærke modebrandets kommunikative budskab, og ikke mindst (forhåbentlig) påvirke 

influencerens følgere til at købe modebrandet kollektion. Samtidig er dette med til at øge 

opmærksomheden omkring virksomhedens brand blandt danske unge.  

 Derudover er denne form for kommunikation omkostningsfri, da influenceren ikke 

betales gennem løn men gennem virksomhedens produkter, som han/hun således får gratis, for at kunne 

promovere dem. Dog kan det alligevel indirekte komme til at koste lidt for virksomheden, da 

modebrands bør uddanne deres influencer(s) i at kommunikere de ønskede budskaber, så modebrandet 

og influenceren har gensidig forståelse for hinandens værdier samt mål for kommunikationen. Dette er 

samtidig mindre omkostningstungt end at sende vareprøver til forskellige mennesker, som 

virksomheden opfatter som influencers, og som måske ikke er kvalificeret til at være det.  

 Altså handler det for modebrandsne om at finde influencers på sociale medier, hvor 

influenceren kan overbevise danske unge om at købe deres tøj eller sko. Det er i denne proces vigtigt at 

modebrandsne vælger influencers med et højt socialt aktivitetsniveau, stort netværk samt er populære 

blandt andre brugere på sociale medier. Dog er det selv med foregående research altid et sats for 

modebrands, når de skal vælge en eller flere influencers, da modebrandet aldrig kan forudse, hvordan 

influencerens følgere vil tage i mod modebrandets budskab. Dette skyldes, at den pågældende 

influencer typisk har kommunikeret om andre ting tidligere, som har fanget hans/hendes følgers 

interesse. Dette er dog ingen garanti for, at følgerne vil synes, at modebrands budskaber/produkter er 

ligeså interessante, blot fordi den pågældende influencer kommunikere det. Hvis store dele af 

influencerens følgere pludselig finder influencerens indhold irrelevant, kan det medvirke til, at de 

stopper med at følge ham/hende, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at influenceren mister sin ”titel” 

(som influencer), og dermed magt til at influere andre mennesker (Brown et al., 2013, s.77, 79).  
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Konklusion 
Ud fra denne afhandling er det muligt at skabe en forståelse for, hvad der kan drive danske unge til at 

ligge i kø på gaden for at købe tøj og sko fra visse modebrands. Dette er muligt på baggrund af de 

kvalitative interviews, som blev foretaget med seks danske unge i alderen 15-19 år, samt den anvendte 

teori. Ud dette kunne det konkluderes, at der var fire overordnede faktorer, som drev 

interviewpersonerne til at ligge i kø: 1) brandmæssige faktorer: ”limited edition”, ”hypet 

brand/kollektion” og ”kendt designer”, 2) emotionelle faktorer: ”anerkendelse”, ”opmærksomhed”, og 

”prestige”,  3) sociologiske faktorer: ”socialt event”, ”oplevelse”, ”FoMO” og ”ligne venner” samt 4) 

rationelle faktorer: ”lav pris” og ”videresalg.” Denne viden kan andre modebrands med fordel anvende 

i deres eksterne kommunikation - såfremt danske unge er en del af deres målgruppe. Først og fremmest 

er det dog vigtigst, at modebrands fokuserer på at forbinde deres kommunikative budskab(er) til danske 

unges værdisæt, og ikke mindst forsøger at ”ramme” de unge, når de er mest modtagelige.  

 Dette kan modebrands gøre ved at kommunikere en fornemmelse af knaphed i form af at 

promovere deres tøj og sko som limited edition. Dette er essentielt, da følelsen af knaphed kan skabe en 

frygt for at gå glip af modebrandsnes tøj og sko blandt de unge – især hvis deres venner vil købe det. 

Dertil kan det være med til at dække unges behov, om at skille sig ud og fremstå som unik. I 

forlængelse af dette viste undersøgelsen også, at knaphed medførte en øget efterspørgsel samt positiv 

attitude over for de pågældende modrands produkter. Med andre ord blev der skabt en hype omkring 

modebrandsnes kollektion og brand. Denne proces er yderst vigtig for modebrands, da hype kan 

medføre positiv WOM og WOW, hvilket er to effektive kommunikationsværktøjer, som kan være med 

til at øge modebrands troværdighed og styrke deres image blandt danske unge.  

 Udover brandmæssige kommunikationsappeller, er det også vigtigt at modebrands 

fokuserer på de emotionelle - og sociologiske kommunikationsappeller. Især følelserne af at opnå 

anerkendelse, opmærksomhed samt prestige blandt deres omgangskreds, betød meget for de 

interviewede ved køb af de pågældende modebrands tøj og sko. Dette skyldes bl.a., at unge under 25 år 

i højere grad har et behov for at skabe sig en identitet gennem deres påklædning. Årsagen skal findes i, 

at de i deres livsstadie endnu ikke har fundet frem til, hvem de er. Derfor ligger de unge stor vægt på, at 

gå med visse modebrands, der kan fungere som en støtte i deres identitetsskabelse. Denne usikkerhed 

er samtidig med til at styrke argumentet for, at modebrands bør målrette deres produkter til unge.    
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Ift. at ramme danske unge bedst muligt, kan det konkluderes at både paid -, owned - og earned media 

kan være behjælpeligt for modebrands – især ved lanceringen af et nyt produkt eller ny kollektion. 

Dette skyldes, at disse tre medieformer ultimativt kan skabe den største opmærksomhed omkring 

modebrandsnes produkt(er). Dog er det vigtigt at modebrands fokuserer på specifikke kanaler inden for 

de tre medieformer. I denne forbindelse anses celebrity endorsement (paid media) - herunder celebrity 

co-branding - som et vigtigt værktøj til at skabe et købsbehov blandt danske unge. Modebrands er dog 

først nødt til at foretage en dybdegående undersøgelse, for at finde den ideelle kendte person eller -

designer, som matcher de unges identitetsbehov. Derudover skal den kendte, kunne bidrage med noget 

nyt til brandet, da der hos de unge findes større tilfredsstillelse i at få det bedste fra to ”brands” – frem 

for kun det ene. Med andre ord bør den kendtes personlighed adskille sig fra modebrandets identitet, 

for at kunne skabe det bedste mulige output.  

 Ved owned media kan det konkluderes, at PR er et vigtigt kommunikationsværktøj, da 

selve forplantningen af nyheden om et nyt produkt eller kollektion, kan hjælpe modebrands med at gøre 

danske unge opmærksomme på deres ”nyhed” samt få nyhedsmedier til omkostningsfrit at dele 

nyheden. Dette er vitalt, da dette ofte vil lede til, at andre mennesker deler nyheden, hvilket kan føre til 

effektiv earned media i form af WOM og/eller WOW. Dernæst kan PR hjælpe modebrandsne med at 

pleje deres image, da en positiv nyhed, kan være med til at bevare eller styrke deres image blandt 

danske unge.  

 Desuden kan modebrands få stor gavn af earned media ved at anvende influencers, da 

dette kan medvirke til en langt mere autentisk kommunikation fra modebrandsnes side. Dette skyldes, 

at potentielle kunder (influencerens følgere) vil føle, at de i højere grad bliver hørt og snakket til i 

øjenhøjde. Dette kan øge deres engagement og forhåbentlig deres incitament til at købe modebrandsnes 

kollektion. Samtidig er den personlige indflydelse væsentlig, når unge, skal træffe et valg om at købe 

produkter, som bl.a. påvirker deres status (tøj og sko). Slåedes vil denne form for kommunikation 

kunne styrke modebrands kommunikative budskab over for danske unge. 

 

Altså handler det for andre modebrands om, at udarbejde strategisk kommunikative budskaber baseret 

på ovenstående fokuspunkter. Dette skyldes, at der er en indikation af, at danske unge ikke just har en 

glødende passion for fashion, men derimod et stort behov for at føle sig unikke og ikke mindst få 

anerkendelse og opmærksomhed fra deres omgangskreds, hvilket de kan opnå gennem tøj og sko.  
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Bilag  

Bilag 1: Interview med Caroline Lundager Rasmussen 
 

1) Demografiske - og geografiske spørgsmål:  
1. Køn: Kvinde.  
2. Navn: Caroline Lundager Rasmussen. 
3. Alder: 18 år. 
4. By: Hellerup. 
5. Gymnasium: Gammel Hellerup.  

 
2) Etiske spørgsmål:  

6. Ønsker du at være anonym: Nej  
7. Ønsker du at interviewet forholdes fortroligt: Nej  
8. Vil du give samtykke til brug af interview ifm. afhandling: Ja  

 
3) Indledende spørgsmål:  

9. Kan du fortælle mig lidt om hvilken tøj- eller skolancering du har ligget i kø til?  
10. Jeg stod i kø til den lancering der hed Balmain x H&M. Det var så i 2015, jeg gjorde det – tog 

derind med nogle veninder fordi det skulle prøves og det var en oplevelse. Jeg tror man blev 
grebet lidt af stemningen af at nu kom der et eller andet stort mærke til et mindre mærke. 

 
11. Hvor lang tid stod du i kø?  
12. Vi lå i kø i fra om aftenen af – så det var nok i en 11-12 timer.  

 
13. Hvilke aktiviteter aflyste du for at ligge i kø? 
14. Skole. Men så tog jeg faktisk i skole bagefter, så jeg missede de to første moduler ved at ligge i 

kø. 
 

15. Har du ligget i kø andre gange?  
16. Ikke til lanceringer af noget tøj eller sko. Det er første gang at jeg har prøvet det. Og nok også 

sidste gang. 
 

17. Stod der nogle alene i køen til H&M x Balmain? 
18. Ja, men de var der kun for at købe ting for andre. Der var fx en pige, som havde 15.000kr. med, 

som skulle købe alt muligt for andre. 
 
4) Sonderende spørgsmål: 

19. Kan du give en detaljeret beskrivelse af hvad, der fik dig til at ligge i kø?  
20. Jeg tror grunden til, at jeg valgte at ligge i kø, var fordi kollektionen var blevet hypet så meget, i 

forhold til hvad det måske egentlig var. Og jeg tror mere, at det var det der med, at det var ideen 
om, at det var et dyrt tøjmærke, ens veninder ville gerne derind, og det kunne være en sjov 
oplevelse. Og så tror jeg, at man var sådan lidt, ”hvorfor ikke?”, det vil man da gerne købe – og 
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så hvis man ikke lige fik gået med det kunne man måske sælge det videre på et eller andet 
tidspunkt. Og så det der med at man kunne sige, at man havde været nogle af dem, der lå i kø, og 
havde købt det her tøj var vigtigt; fordi selvom der var mange, der lå i kø, var det alligevel de 
færreste, som fik fat i tøjet, fordi det vart limited edition. Så ja, det var nok egentlig mest det, 
som gjorde, at man lagde sig i kø. Jeg tror også ligeså meget, at det var ideen om det, og egentlig 
ikke så meget realiteten i det, ift. hvad jeg fik ud af det, mht. hvor meget jeg egentlig fik købt 
osv. 

 
21. Hvordan var det blevet hypet?  
22. Det tror jeg var sådan noget med, at Balmain var sådan noget, som mange unge kræsede om. Jeg 

var lige startet i gymnasiet på Gl. Hellerup, og der var mange, der kendte til Balmain, og det var 
noget, man følte, at man skulle være en del af. Så man skulle prøve det og være med til det. Og 
så var det hypet fordi man skulle ligge i kø til det, og sige at man kunne være en del af det, og så 
var det sammen med ens veninder.  

 
23. Så vil sige du kendte branded før du lagde dig i kø? 
24. Ja jeg kendte det godt før lanceringen kom, men det var ikke noget jeg havde noget af. Eller 

noget jeg havde prøvet før. Så at kunne sige, at man havde været en del af at have ligget i kø til 
Balmain; jeg tror også at det var lige så meget det, det kom an på. 

 
25. Hvordan hørte du om lanceringen?  
26. Det var reklamer på Facebook fra H&M og Balmain, og så var der forskellige medier, der skrev 

artikler om, at nu kom der en ny lancering med H&M x Balmain. Det var sådan egentlig det, 
som fik mig til at se, at lanceringen kom. 

 
27. Du nævnte selv før, at det var en form for social event - følte du dig så tvunget til at tage med 

ind og ligge i kø? 
28. Jeg følte mig ikke tvunget af andre til at gøre det, fordi jeg tror, at lige så snart, at jeg først selv 

havde ideen om det, var det egentlig ligesom ligeså meget mig selv, som var sådan, ”ej lad os 
gøre det. Men jeg følte mig som sagt ikke tvunget, jeg tror bare, at det var bare ideen om at det 
skulle bare gøres og så gjorde man det. Altså jeg kunne nok godt have sagt nej, hvis det var. 
Men alligevel lå der jo nogle ting bag, ift. at der var det sociale, i at skulle ligge med ens 
veninder, og det der med at man kunne sige, at man havde været en del af det. 

 
29. Kan du prøve at sætte nogle ord på hvad der gjorde at det lige præcis var Balmain - og ikke en af 

de andre H&M kollektioner med andre store modehuse - som i lagde jeg i kø til?  
30. Det tror jeg helt klart, har noget at gøre med, at det er mærket; altså sådan at det normalt er dyrt, 

og at man kan sige, at man har noget derfra – selvom det selvfølgelig ikke kun er selve Balmain. 
Men det tror jeg helt klart, har noget at gøre med det der udadtil mærke. Det der med at man kan 
se det, eller ved, at det er Balmain. Lanceringen var jo så hypet, så man havde jo godt set tingene 
i forvejen, så man vidste, at havde man noget af det på, så ville folk jo ligge mærke til det med 
det samme. Så det er klart, der er jo noget fedt i, at kunne sige, at det her har jeg på, fordi det har 
jeg ligget i kø til, og brugt mine penge på, og i ved godt alle sammen, hvad det handler om. 
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31. Solgte du noget af tøjet videre? 
32. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg ved at der var mange, som lå i kø derinde som skulle 

købe for alle mulige andre, og havde sparet op til det. Og jeg kan også huske at jeg så lige efter 
at folk solgte det til sindssyg høje priser lige pludselig – som var det Balmains helt eget tøj, som 
ikke en gang var i samarbejde med H&M. Altså det var de priser det lå oppe i, hvis ikke mere. 
Og det var ligeså meget fordi det var hypet, det var måske ikke engang fordi det var særlig pænt 
tøjet vel? Og sådan synes jeg generelt ret ofte det er med dyrt tøj faktisk – at det er fordi det er 
ideen om det, og det er blevet hypet så meget ift. hvad det egentlig er.  

 
33. Hvem er det der hyper tøjet?  
34. Jeg tror lidt det er en blanding. Jeg tror at for mit vedkommende er det mig og mine veninder. 

Og der hyper vi det på den måde, ift. at kunne sige, at man har det. Og ved selvfølgelig at kunne 
vise det, og kunne sælge det videre, og sige så mange penge har jeg brugt på det – show it off-
agitig. Men det bliver også hypet på medier, og det bliver hypet ligeså snart man kommer ind i 
en samtale. Igen der ligger prestige i at skulle have noget dyrt ift. hvad det måske egentlig er 
ikke.  

 
5) Adfærdsmæssige spørgsmål: 

35. Køber du mærketøj for din egen eller andres skyld?  
36. Altså jeg vil sige nu er jeg også blevet lidt ældre, og jeg går på Gl. Hellerup i et stykke tid, og nu 

hviler jeg helt klart også mere i mig selv end jeg gjorde det i 1. G. – hvor det hele var nyt. Men 
altså jeg vil sige ift. hvad H&M x Balmain er – ville jeg ikke gøre det igen for bare at kunne sige 
at jeg har jeg ligget i kø og købt et eller andet derfra. Jeg gør det da også for min egen skyld, for 
der er da et eller andet med at kunne sige at man har en dyr taske eller dyre sko. Men for mit 
vedkommende handler det egentlig mere om nu, hvad det er jeg egentlig gerne vil gå i, hvad er 
det jeg har brug for og har jeg penge til det, så køber jeg det. Men det er ikke noget jeg har brug 
for at vise til alle andre, så det handler egentlig mest om mig selv. I hvert fald for mit 
vedkommen nu. Måske ikke så meget i 1.g. men nu slapper jeg meget mere af i det (tøjet), og det 
er til mit eget behov. Men miljøet man er i påvirker helt sikkert en meget. 

 
37. Hvad handlede det om for dig den gang i 1.g.? 
38. Der tror jeg mere det handlede om det ydre ift. det indre. Man slappede ikke så meget af i sig 

selv, og det var mere hvad havde hun og hvad har han og sådan noget. Det er lidt det der med at 
man dømmer personen inden man ved hvad personen har at byde på. Og lige ift. ude i Hellerup 
der er det måske endnu værre ift. andre steder. Så der handlede det helt klart om at kunne sige, 
gøre eller vise at man var en del af noget mere hypet, dyre eller mere eksklusivt end andre. 

 
39. Betyder dette, at det handlede om at være den første til at købe noget bestemt tøj eller være en 

del af mængden?  
40. Lidt af begge dele. Jeg tror det der med at kunne sige at man er en del af noget og der er flere der 

gør det, er ret sådan sejt. Men også det der med at kunne sige at der er ikke så mange der gør det 
- ”prøv at se jeg har det her” eller et eller andet. Så jeg vil sige det er blanding af begge. Det der 
med at kunne skille sig ud og stadigvæk vide at man er en del af noget – ift. jeg kan også gå i 
dyrt tøj ligesom dig.  
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41. Hvis man satte det på en spids, hvad ville så være det værst tænkelige scenarie for dig, at du ikke 
havde det samme som alle de andre eller du havde det samme som alle de andre?  

42. For mit vedkommen vil jeg hellere være en del af det andre har, og være med der i stedet for at 
være så unik, at andre synes det ser mærkeligt ud. Man vil jo gerne hvile i sig selv og kunne gå i 
det man har lyst til. Men på den anden side vil man jo heller ikke gå i noget hvor alle andre 
tænker ”hold da kæft hun skiller sig alt for meget ud.” Så man følger med de andre, fordi man 
ved, at det er lidt mere sikkert ikke.  

 
43. Har du skiftet vennekreds siden den gang i 1.g.?    
44. Nej det har jeg faktisk ikke. Jeg vil sige ift. når jeg møder folk er jeg meget mig selv – så det er 

ikke fordi jeg ændrer på mig selv. Jeg begynder bare at slappe meget mere af i det jeg går i. Så 
de piger jeg lå i kø med er stadigvæk dem jeg er tætte med nu.  

 
45. Har dine veninder ændret sig ligesom du har?  
46. Udadtil er de måske stadigvæk lidt de samme – og det kan jeg også godt selv være. Men de 

hviler mere i selv, fordi de er blevet ældre og det er ikke de samme ting man går op i på den 
måde ift. hvordan man føler hvordan man skal se ud over for andre. Det kan jeg fx også godt se 
når der kommer nye 1.g. til – der er man nu bare mere selv, ”når ja hvad fanden.”  

 
47. Kan du huske hvilke følelser som var i dig, da du stod i kø – og så efterfølgende da du fik lov til 

at komme ind og købe tøjet?  
48. Folk var så hypet og adrenalinen kørte fuldstændig i folk, og jeg vil sige det der med, at man 

kunne stå og kigge igennem vinduet, og man kunne se det hele stå derinde – det var ret sjovt, 
fordi man var sådan, ”ej det skal jeg have” og ”den er da også meget pæn”, så slappede man lidt 
af, fordi man vidste godt, hvad der skulle ske. Og så lige så snart at det var morgen igen og køen 
begyndte at ændre lidt på sig og man ville ind blev det jo fuldstændig sindssygt. Folk gik jo helt 
amok og det var ligesom ”det var det sidste mad på hylden”-agtigt. Der gik jo ikke mere end fem 
minutter, så var alt revet af hylderne – og det var måske ikke engang noget folk skulle have, men 
så havde de det på sig og så kunne de bare lægge det fra sig, hvis de ikke ville have det. Eller 
købe og sælge det videre, eller købe det til nogle andre. Men det var fuldstændig sindssygt, og 
det var ligeså meget det som man blev grebet af, det var den der stemning, der var omkring det. 
Det der adrenalin der lige pludselig kom op i en ”nu skulle man fandeme bare” ikke? Og så 
ligger man der i prøverummet og ender med at prøve 20 forskellige ting, og ender bare med at 
købe én t-shirt eller sådan noget.  

 
6) Psykografiske spørgsmål: 

49. Hvordan vil du beskrive dit forhold til det brand, som du stod i kø til i dag?  
50. Jeg synes faktisk ikke, at tøjet var særlig pænt. Jeg synes faktisk ikke, at tøjet var særlig pænt. 

Altså man kunne godt se, at det var inspireret af Balmain, men det er også lidt specielt. Det siger 
mig egentlig ikke så meget igen. Det var som sagt mere det, at det var Balmain limited edition. 
Som sagt har jeg en t-shirt, som er fin nok, som jeg stadigvæk bruger i dag - som er meget 
casual, der ikke så meget show off der. Nu er det så også næsten 1,5 år siden, men jeg tror der er 
mange folk, som ikke går med de ting mere. Moden skifter jo og der kommet nye ting til – så er 
det lige pludselig ikke så pænt mere. 
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51. Har du et stærkere forhold til andre brands?  
52. Der er nogle mærker som jeg synes er top-fede. Hvis jeg ved det er et fedt mærke og det måske 

er lidt dyrere, og jeg ved kvaliteten er god, så kan jeg godt finde på, at blive lidt hypet omkring 
det. Men jeg tænker også mere over hvad jeg køber nu – jeg køber fx ikke bare for at købe 
længere. Mærket kan godt have noget at sige, men det er ikke det der kommer an på om jeg i 
sidste ende køber det, det vil jeg ikke sige. 

 
53. Hvad kommer an på om du køber det? 
54. Det er nok bare om jeg synes det er fedt, og om det er noget jeg kommer til at gå med. Og om 

det er noget jeg gider at bruge penge på.  
 

55. Hvilke brands kunne det være? 
56. Nu vil jeg sige det er ret bredt ift. det jeg køber og går med. Men det kunne være sådan noget 

som H&M, Zara… hvad fanden køber jeg egentlig? Når ja, jeg har lige været på studietur i NY, 
hvor jeg havde fået sparet mange penge op, og købte så lidt dyre ting. Og så kan jeg også godt 
lidt All Saints – og så hvad man lidt finder på nettet. Der er jo sådan nogle hjemmesider som 
samler de forskellige mærker, og så køber man det bare der.  

 
57. Vil det sige at du er gået helt væk fra at gå i tøj som viser branded ud ad til – som H&M, Zara og 

All Saints ikke decideret gør? 
58. Altså jeg vil sige jeg går med et fransk mærke - Iro - som er vildt flot. Men der står ikke et eller 

andet, men der kan man måske godt se at kvaliteten er lidt mere lækker, eller lige deres design 
har et eller andet over sig – og så har man det på og så hvis folk spørger, så har man ikke noget i 
mod at skulle sige at den er fra Iro - ift. når man siger den er fra H&M. Så jo, jeg kan godt lide at 
gå i dyrere ting og købe dyrere ting. Men det er ikke fordi at jeg sådan har behovet for at skulle 
flashe det, og så vil jeg sige at piger i min omgangskreds; selvom vi er meget forskellige er vi jo 
også meget ens fordi vi ved godt hvor tingene kommer fra. Så det er måske mere på den måde at 
folk ved godt hvilke ting det er, hvis det ikke lige står på brystet, men det er ikke noget folk så 
snakker om på den måde. 

 
59. Hvordan var dit forhold til brands dengang du lå i kø til H&M x Blamain – var der nogle 

bestemte brands du bare måtte have? 
60. Nej, sådan har det egentlig aldrig været for mig. Det var faktisk bare lige den episode (H&M x 

Blamain), som jeg blev helt hypet over. Så har jeg jo også købt nogle andre ting fx en taske eller 
sådan noget, som man godt ved hvad er – og da den der hipster tid var der, handlede det meget 
om at flashe Adidas logoet. Men ellers var det bare den episode jeg blev ramt af, fordi det havde 
et brand over sig. 

 
61. Hvor mange forskellige brands har du på nu? 
62. Jeg har fem-seks brands på, tror jeg.  

 
63. Vil det sige at du ikke er decideret brand loyal? 
64. Ja, der er ikke kun et brand jeg sværger til. Det er mere få bestemte butikker, hvor jeg køber 

mine ting henne, fordi de kører en bestemt stil. 
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65. Hvor ofte køber du mærketøj og -sko? 
66. Det gør jeg egentlig ikke så tit. Men jeg vil sige at hvis jeg laver en investering i et par dyre sko 

eller en taske, så er det mere noget jeg sparer op til, og så har jeg det i lang tid. Jeg tror den 
største investering jeg har lavet var på min taske, som jeg købte i Paris 2014 – hvor jeg gav lidt 
over 10.000kr. for en taske.  

 
67. Hvordan kan det være at du brugte så mange penge på en taske? 
68. Det var fordi jeg lige havde haft konfirmation et halvt år før, og jeg vidste at jeg skulle bruge 

pengene på en taske – om det så var en til 5.000 eller 10.000, det var i hvert fald en taske, som 
jeg skulle have. Det var ligeså meget pga. prestige, fordi den taske, var en som jeg vidste, at folk 
vidste hvad var og den var lige lidt dyrere end andre tasker af den slags. Og så synes jeg den var 
mega flot og er stadigvæk glad for den i dag. Og efter får man jo også ros for den, ”ej hvor er 
den flot” eller et andet – og det er der jo også noget i. Det der med at man kan sige at man har 
tings, som andre også synes er pæne.   

 
69. Så betyder det ligeså meget for dig, at du selv er glad for tasken, som at andre synes den er flot? 
70. Ja helt klart. Det vil jeg sige. Altså når man bruger så mange penge på noget, så er det hele, som 

tæller lige pludselig.  
 

71. Så når vi snakker eks. H&M og Zara, så betyder det ikke noget hvad andre tænker? 
72. Det er jo ikke ligegyldigt, for man vil altid gerne have ros for at have et eller andet pænt på. Men 

det er da klart man vil da hellere have ros for noget, som man har brugt lidt flere penge på, fordi 
det har været en større investering. Det tæller på en måde lidt mere. 

 
73. Så er der andre ting end prestige, design, pris, som betyder noget, når du køber mærketøj eller -

sko? 
74. Ja, kvalitet. Der er noget som godt kan være pisse dyrt og have et godt brand, men hvis 

kvaliteten ikke er der, så det ikke værd at smide så mange penge efter det.  
 

75. Du fortalt til at starte med at du nærmest kunne have undværet at ligge i kø. Hvordan kan det 
være? 

76. Det var fordi ift. hvor lang tid jeg egentlig lå i kø og fik mit første fravær fra skolen, så fik jeg 
ikke særlig meget ud af det. Men det var skide hyggeligt og sjovt at prøve det sammen med mine 
veninder. Men det er ikke fordi at jeg gik ind og købte vildt meget og solgte det videre eller købt 
hele kollektionen og bare er glad for den i dag. Så jeg kunne godt have undværet det ift. tøjet, 
men det er sjov oplevelse. 

 
77. Har du oplevelet nogle anderledes ting, når du har tøjet på? 
78. Lige i starten spurgte mange folk om tøjet, når man havde det på. Og så kunne man jo fortælle, 

at man havde ligget i kø, og fået t-shirten og sådan. Så fik man en form for anerkendelse, fordi 
man havde fået fat i tøjet og ligget i kø. 
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79. Er der prestige i at ligge i kø? 
80. På en måde er der prestige i at ligge i kø. Der er noget ved at kunne sige det, fordi mange 

snakker om det, men det er alligevel de færreste som har prøvet det. Og så er der også nogle der 
tænker ”hvad fanden laver du?” 

 
81. Hvad skal der til for at du gad at ligge dig i kø igen? 
82. Det skal være et mærke, hvor jeg ved at jeg i forvejen synes at deres tøj er super fedt – og jeg 

endelig kunne få det til en billigere pris. Og så vil jeg stadigvæk kunne gå i det et halvt år efter. 
 

83. Kan du komme med nogle eksempler? 
84. Iro. Så hvis de lavede noget hvor det kunne blive lidt billigere, så ville jeg væres frisk.  

 
85. Nu siger du at en billigere pris betyder meget. Hvad hvis H&M alene lavede en ny kollektion til 

en billigere pris, ville du så også ligge i kø? 
86. Nej, det kræver nok at det er et high-end brand.  

 
87. Hvad betyder designere bag branded? 
88. Ikke særlig meget, for når man går ud og køber tøj, så siger man jo at det er fra det her brand. 

Det er ikke så meget, at det er designere af et eller andet. Nu kan man så sige at der er mange 
designere, som bruger deres eget navn, så bliver det jo lidt begge. Men det er branded jeg mest 
fortæller om, da det er det som flest folk kender.  

 
89. Hvis du nu eks. havde en træningstop fra Adidas x Stella McCartney, ville du så sige at den var 

fra Adidas eller Stella McCartney?  
90. Så tror jeg, at jeg ville sige, at Adidas x Stella McCartney, for jeg har heller aldrig sagt at min 

tshirt er fra Balmain – den er jo fra H&M x Balmain. Så jeg ville ikke sige at den fra Stella 
McCartney, for det er den jo ikke, fordi jeg ikke et behov for at skulle lyve om det. Så jeg ville 
kalde det begge dele, hverken kun Adidas eller Stella McCartney, fordi det betyder stadigvæk en 
lille smule, at Stella McCartney er inde over. 

 
91. Ville du stadigvæk købe mærketøj og -sko, hvis man ikke kunne se branded ud ad til? 
92. Jaja. Det er virkelige de færreste ting, hvor man kan se hvor de er fra - men jeg ved at der er 

mange af mine drengevenner, som godt kan lide at vise, hvor deres sko er fra - og så er der jo 
mange piger i ens omgangskreds, som godt ved hvor tingene er fra, selvom mærket ikke står der. 
Så det ville ikke gøre mig noget. 

 
93. Hvad hvis det er dyre high-end brands? 
94. Jeg tror mest det er tøj jeg er ligeglad med, men hvis det kommer til noget med tasker, så er jeg 

lidt anderledes. Hvis jeg fx har brugt 50.000 på en Chanel taske, som bare er helt sort, så ville 
det ikke være ligeså spændende at vise frem som hvis der stod Chanel på.  
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7) Virksomhedens kommunikation og bloggere: 

95. Kan du prøve at sætte nogle ord på hvordan H&M x Balmains kommunikation påvirkede dig til 
at købe branded? 

96. H&M branded kommunikerede det jo super meget, fordi det jo var en stor ting lige pludselig at 
skulle have et dyrt mærke ind over sig. Så de kommunikerede helt vildt meget, og så tror jeg 
også at Balmain selv gjorde det. Jeg kan huske at det kørte rigtig meget i medierne, så folk 
fortalte og snakkede om det fordi det var en stor nyhed.  

 
97. Påvirkede denne kommunikation dig til at ligge i kø? 
98. Ja det gjorde den, fordi det var så hypet. Så hvis man gjorde det, vidste folk godt hvad man 

havde været en del af.  
 

99. Gennem hvilke medier fangede H&M x Balmain din interesse?  
100. Det var på internettet og facebook og artikler på facebook som nogle gange dukker op.  

 
101. Havde det nogen indflydelse på dig, at H&M x Balmain brugte kendte mennesker, som 

frontfigurer i forbindelse med lanceringen?  
102. Nej ikke for mit vedkommende. Altså nu er det jo generelt flotte mennesker der lancerer 

sådan noget tøj, så man ser jo tøjet på nogle pæne mennesker, og det ser godt ud og de bærer det 
flot, og det hele det sidder snurre lige. Om det så er en man bare ved hvem 100% er eller om det 
bare er en model – det er ikke det som gør det for mig.  

 
103. Ser du op til nogle kendte? 
104. Nej, jeg har ikke rigtig det her med at skulle se op til nogle idoler.  

 
105. Spiller bloggere en rolle, når du vælger modetøj og -sko? 
106. Lige pludselig er der kommet rigtig mange bloggere som promovere tøj for de store 

brands, og hvis jeg ser en af dem have noget pænt tøj på, så kan det godt påvirke mig til at købe 
tøjet. Jeg vil faktisk sige, at jeg ser nogle gange nogen, hvor jeg tænker ”hold da op, det er da 
godt nok en flot et eller andet”, hvilket har stor indflydelse på mig. Ikke fordi de bestemmer min 
stil, men de giver mig i inspiration til næste gang jeg skal købe tøj. For jeg vil sige at jeg meget 
har min egen stil, og så alligevel synes man at alle andre også ser sådan du.   

 
107. Er de sponsoreret eller ganske normale mennesker, dem som du lader dig inspirere af?  
108. Dem jeg følger er ganske normale, men der er selvfølgelig et par stykker som er 

fuldtidsbloggere. Og det handler egentlig ikke så meget om det er uægte eller ej, det handler 
mere om interesse, og om at jeg kan lide deres stil. 

 
8) Afsluttende spørgsmål: 

109. Hvilke brands gad du ikke at ligge i kø til? 
110. Hvis det er et dyrt mærke, som har en mærkelig stil, eller jeg ikke sparer nogle penge. 

Men det ville også være fedt at kunne sige at man har noget, som næsten ingen andre har. 
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111. Er der nogle af de brands som du går med nu, som du ikke ville ligge i kø til? 
112. De mærker som ikke er så dyre igen – H&M og Zara - ville jeg nok ikke have noget 

behov for at skulle ligge i kø til.  
 

113. Har du planlagt at ligge i kø til tøj- eller skolanceringer i løbet af i år? 
114. Overhovedet ikke. Jeg tror ikke at det siger os så meget mere. Men der er måske en fra 

min klasse, som godt kunne finde på det. Men hun er nok også den eneste som jeg kunne komme 
i tanke om. Hun har et behov for at skulle vise andre at hun har ting, som hun i realiteten ikke 
har råd til. Der ikke nogen der forventer det af hende, men hun forventer det af sig selv. Men 
hun er virkelig også et ekstremt eksempel, vil jeg sige, fordi hun har virkelig brug for at have det 
der high-end omkring sig.  

 

Bilag 2: Interview med Frederik Hjorth Hansen 
 

1) Demografiske - og geografiske kriterier:  

1. Køn: Mand. 
2. Navn: Frederik Hjorth Hansen. 
3. Alder: 19 år. 
4. By: Greve. 
5. Gymnasium: Køge Handelsskole. 

 
2) Etiske spørgsmål:  

6. Ønsker du at være anonym: Nej. 
7. Ønsker du at interviewet forholdes fortroligt: Nej. 
8. Vil du give samtykke til brug af interview ifm. afhandling: Ja. 
 

3) Indledende spørgsmål:  

9. Kan du fortælle mig lidt om hvilken tøj- eller skolancering du har ligget i kø til?  
10. Jeg har ligget 20 gange i kø. Men den jeg kan huske aller bedst, var da jeg lå i kø i Viborg til 

Yeezy, for der var ret meget omtale om at jeg var den eneste, der tog derover fra København. Og 
så lagde jeg mig også i kø d. 22. december sidste år til et par Asics, og skoene kom d. 23. 
december om aftenen. Så det var lige før jul i København. Jeg kom derind forholdsvis sent ift. 
alle andre, men fordi jeg bruger sådan en lille størrelse kunne jeg ligge mig i kø foran NAKED 
(skobutik for kvinder) i Pilestrædet. Derudover har jeg bl.a. også ligget i kø til Yeezys i 
København fra tirsdag til lørdag, hvilket betød at jeg gik glip af skolen onsdag til fredag, hvilket 
min mor ikke var så glad for.  

 
11. Hvilke aktiviteter aflyste du for at ligge i kø? 
12. Familien sad derhjemme, som jeg måtte tage afsted fra der i december. Så jeg droppede den der 

julemiddag lige før jul for at få fat i mine Asics sko, hvilket jeg havde det ret fint med for det var 
det sidste par i en pakke af 12 – og jeg havde allerede de 11 andre par. Så havde det været en af 
de andre eller en lidt mere normal model, havde jeg ikke gjort det. Men yderkredsen i min 
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familie synes ikke at det var særlig fedt, men mine forældre synes det var fint nok. De støtter 
mig i det, fordi de ved, at jeg går så meget op i det.    

 
13. Vil det sige at du udelukkende samler på sneakers? 
14. Nej, det par jeg lå i kø til i Viborg, var nogle Adidas Yeezy, som jeg købte for at gå med. Men 

da jeg i december 2015 fandt ud af, at der skulle til at komme rigtig mange Yeezy, og Kanye 
West udtalte, at der pludselig kom til at være Yeezy nok til alle - så skyndte jeg mig, at sælge 
mine tre par, som jeg havde givet 1600kr. for pr. par. Jeg solgte dem så til 17.000kr. samlet til en 
gut. Jeg gad ikke at beholde dem, fordi det ville ikke være særlig fedt at have dem, når nu alle 
kunne få dem. Så endte det med, jeg solgte dem, fordi jeg kunne tjene en masse penge på dem.” 

 
4) Sonderende spørgsmål: 

15. Kan du give en detaljeret beskrivelse af hvad, der fik dig til at ligge i kø til det første par Adidas 
x Yeezy?  

16. Jamen, jeg synes skoene var meget fede, og så var de eksklusive, fordi der ikke kom så mange af 
dem. Samtidig går jeg selv meget op i sko, så jeg synes, at det var fedt, at jeg kunne få et par, 
som både så godt ud, og var eksklusive. Den der eksklusivitet ved skoen giver en eller anden 
form for opmærksomhed, som jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide at folk kigger tilbage på 
gaden, når de ser de her sko. Jeg bliver glad, fordi jeg gerne vil have, at folk skal se, hvad jeg 
har, fordi det er det, folk normalt ikke kan få fat i. Det synes jeg er fedt. Så jo færre der findes af 
skoene, jo federe er det at gå med dem. Altså når jeg har nogle af mine sko på i udlandet, så 
kommer folk hen, og spørger, hvor jeg har dem fra. Jeg blev faktisk stoppet da jeg var i Harrods 
i London, da jeg lige havde fået de her Yeezys, og blev spurgt af to drenge på 19 år, om de ikke 
måtte tage billeder af dem og rense dem midt i shopping centret! Jeg synes, det var meget sjovt, 
fordi jeg lige havde fået dem, og jo godt kan lide opmærksomheden. Så det er meget den 
efterfølgende opmærksomhed i det, som jeg synes er spændene. 

 
17. Kan du huske hvilke følelser som var i dig, da du stod i kø – og efterfølgende da du fik lov til at 

komme ind og købe skoene?  
18. Det var en meget blandet følelse, for det var en af de første gange man begyndte at ligge i kø – 

ikke bare for at samle – men folk kunne se at der nu var penge i det her, fordi man fik af vide fra 
udenlandske Facebook grupper og medier, at de her sko blev penge værd, fordi der ikke kom så 
mange. Da jeg så satte mig i kø var vi primært mange unge drenge som synes at nu skulle vi 
have fat i dem her til os selv. Men så kom der en lige før os – jeg tror jeg sad som nr. 10 der – 
der hedder Hanibal, som fik ideen om at få to hjemløse til at sidde der, for de skulle alligevel 
være på gaden. Så gav han dem 500kr. hver for at sidde i kø. Det var lidt specielt at skulle sidde 
med to hjemløse i kø, fordi de lugtede så meget. Det ødelagde lidt oplevelsen, fordi han fik to 
par sko uden at sidde i kø. Vi havde jo siddet der tirsdag til lørdag, hvor han bare kunne ligge 
derhjemme og sove. Men derudover var det meget spændende og spontant den første gang, fordi 
vi bare tog derind og så prøvede det.    
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19. Var der nogen, som havde indflydelse på, at du valgte at stille dig i kø?  
20. Nej. Det var min egen beslutning, at ligge mig i kø til skoene. Jeg havde selv bestemt mig for at 

tage afsted alene. Så det var ikke fordi, at jeg gjorde det for det sociale, som mange andre gør. 
Men jeg fandt senere ud af, at jeg kendte en af de andre drenge som lå i køen fordi han også var 
fra Greve. 

 
21. Hvordan fandt du ud af, at lanceringen ville komme? 
22. Det læste jeg på forskellige butikkers Facebook-sider, og så gik jeg efterfølgende ind og søgte 

videre på internettet, for at være sikker på om det var rigtigt. Og på det tidspunkt, der vidste jeg 
ikke at der ville sidde nogen i køen, da jeg tog derind. Jeg troede at jeg ville være den første. 

 
5) Adfærdsmæssige spørgsmål:  

23. Hvordan vil du beskrive dit forhold til det Adidas x Yeezy?  
24. Selve Adidas er jeg ikke særlig glad for nu, efter de er begyndt på, at spytte jeg ved ikke hvor 

mange Yeezys ud, og på den måde dropper det der med at lave noget eksklusivt. Det bryder jeg 
mig ikke særlig meget om. Men Asics kan jeg virkelig godt lide. Jeg samler dog kun på den 
model, der hedder Gel Lyte 3, fordi jeg synes de laver nogle fede colorways. Men jeg kan godt 
lide Adidas når de laver colabs, fordi det bliver mere specielt, og de designere som kommer til 
ligger et helt andet præg på Adidas, end når de udgiver sko alene. Og så findes der ofte ikke 
særlig mange af dem. Selve Adidas bryder jeg mig især ikke om fordi de masseproducerer, så 
hvis de ikke laver et colab vil jeg ikke ligge i kø til dem – medmindre jeg kan tjene mange penge 
på det, men den mulighed tror jeg ikke opstår igen, fordi nu har nogle af de mindre drenge i fra 
folkeskolen fundet ud af, at de kan tjene hurtige penge på den her måde. Så jeg har helt klart et 
bedre forhold til Asics. 

 
25. Hvad betyder det for dig, at skille sig ud fra mængden? 
26. Jeg kan godt lide at skille mig ud fra mængden, så jeg ikke er ligesom alle andre. Og den måde 

jeg gør det på er mht. sko – ikke så meget tøj.  
 

27. Hvordan er du i kontakt med branded og hvor ofte - både virtuelt og fysisk? 
28. Jeg følger Adidas, for at se hvad der kommer. Og har kontakt til de butikker hvor de bliver 

lanceret – og skriver med dem frem og tilbage hvornår der kommer noget. Det gør jeg faktisk 
ugentligt. Og nu hvor jeg har ligget i kø så mange gange har jeg fået et godt forhold til dem der 
står i butikkerne og snakker med dem om hvor mange par de får og hvordan det kommer til at 
foregå.  

 
29. Har du et stærkere forhold til andre brands?  
30. Nej, ikke udover Asics – kun en lille smule Nike. Og så har jeg tre par Rick Owens, men det er 

ikke noget med at ligge i kø, det er bare nogen jeg køber. Ift. tøj ligger jeg ikke i kø til det, så det 
går jeg ikke lige så meget op i.  

 
31. Er du villig til at gå med andre modebrands end dem du lige har nævnt?  
32. Nej det tror jeg ikke. Det kommer virkelig an på hvordan det ser. Jeg havde fx ikke gået med 

Yeezy, hvis jeg ikke kunne lide udseende på den. Så den skal selvfølgelig være pæn. At det så 
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også var en kendt person – altså Kanye West - som havde designet skoene, betød også meget for 
mig, og den hype som kom omkring det. Kanye er jo et kæmpe stilikon, på den måde han går 
klædt og hans musik. Allerede før Adidas x Yeezy kom ud, var han et stort idol for mig og ved 
de første Yeezy lanceringer, var han guden inden for sko. Og den gang sagde Asics mig faktisk 
ikke så meget. Den gang kunne jeg bedre lide Adidas x Yeezy pga. skoens eksklusivitet grundet 
Kanye. Og så var det også spædende fordi han gik fra at lave sko for Nike til Adidas fra den ene 
dag til den anden dag. Så det var lidt spændende at se hvad planen var. De sko han lavede for 
Nike ligger jo 25.000 kr. nu, mens Adidas x Yeezys kan du få helt ned til 2.000 fordi de begyndt 
at producere så mange. 

 
33. Hvor ofte køber du generelt mærketøj og -sko? 
34. Jamen, der kommer et par Asics ud en gang om måneden, men jeg køber ca. tre på fire måneder, 

fordi jeg ikke altid kan lide farverne. Og så selvfølgeagtig hvis jeg pludselig finder nogle gamle 
modeller på nettet, så kan jeg godt nå op på 2-3 par om måneden. Jeg tror jeg har tre par Asics i 
min samling, som jeg bruger lidt en gang imellem og rengøre dem så derefter, så de ser så nye 
ud som muligt.  

 
6) Psykografiske spørgsmål:  

35. Hvilken rolle spiller modebrands i dit liv? 
36. Det spiller en stor rolle, fordi jeg gerne vil have den opmærksomhed man får – og så kan jeg 

meget bedre lide designet og kvaliteten ved de eksklusive brands. Men ikke så meget med tøj, 
men sko brandsne fylder som sagt rigtigt meget. Jeg vil mere eller mindre gøre alt for at få fat i 
sko. Jeg deler lidt den her hobby med min storebror og vi har fået lavet tatovering sammen, hvor 
der står, ”life is short - buy the shoes.” Det symbolisere grunden til at vi ligger os i kø, som 
netop er for at få skoene med det samme. Så sko betyder alt i mit liv, og jeg tror ikke at det er 
noget der stopper – ikke foreløbig i hvert fald.   

 
37. Hvordan fokuserer dine venner på brands? 
38. Mine venner går ikke særlig meget op i sko. Men dem jeg har ligget i kø med, er jeg nu blevet 

venner med, og de går lige så neget op i det. Så der er stor forskel på hvad jeg har på ift. hvem 
jeg er sammen med. Så når jeg skal mødes med dem fra køen tager jeg de eksklusive sko på og 
når jeg er sammen med dem fra Greve har jeg bare sådan nogle hverdagssko på.  

 
39. Hvorfor har du kun de eksklusive på, når du er sammen med dem fra køen? 
40. Fordi de går op i det, og man gerne vil vise dem at man har fået fat i de her nye sko. Så det er 

lidt for at kunne blære sig. Der er lidt prestige i at have den fedeste sko, når man møder op.  
 

41. Hvor mange forskellige brands har du på lige nu?  
42. Jeg har.. fire forskellige brands på. Så der er ikke kun et eller to tøj brands, som jeg kun går med 

– som med sko.  
 

43. Føler du dig tvunget til at gå i mærkesko? 
44. Nej, jeg gør det for min egen skyld. Men et elle andet sted spiller det stadigvæk en rolle ift. hvad 

folk tænker om det, fordi jeg vil stadigvæk have en form for anderkendelse fra dem. Men hvis 
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jeg ikke fik det, tror jeg stadigvæk, at jeg havde gjort det. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, jeg vil 
have anderkendelsen - jeg kan bare godt lide den. Og det er ikke fordi de er dyre, for folk ved fx 
ikke at mine Asics sko er dyre, fordi det bare ligner en hverdagssko. Så bare jeg selv ved at de 
har været dyre, er nok. Og jeg får heller ikke anderkendelse fra alle mennesker, det er primært 
dem, som går op i det, og ved noget om det - hvilket jeg godt kan lide. Men så alligevel bliver 
jeg lidt påvirket, da mig og mine venner har en intern konkurrence, om hvem der har de mest 
sjældne sneakers. Så der er lidt konkurrence der. Der er lidt en kamp, som giver mig blod på 
tanden med at fortsætte med at ligge i kø. 

 
45. Hvilke ting er vigtige for dig nu, når du køber mærketøj og -sko?  
46. Designet er for det første vigtigt og så spiller mærket også en rolle. Og så kan jeg godt lide at det 

er eksklusivt, fordi så er jeg sikker på at kunne tjene mine penge hjem igen, den dag jeg ikke 
gider at have dem mere. 

 
47. Ville du stadigvæk købe dine favorit tøj- og skomærker, hvis mærket ikke var synligt ud ad til på 

tøjet og skoene? 
48. Så havde jeg ikke købt dem, fordi at folk kan se hvilket mærke det er, giver jo en eller anden 

form for anderkendelse.  
 
7) Virksomhedens kommunikation og bloggere: 

49. Kan du prøve at sætte nogle ord på hvilken rolle Adidas x Yeezys kommunikation spillede, da 
du valget at stille dig i kø? 

50. ”Selve Adidas x Yeezy kommunikerer ikke rigtig, fordi lanceringerne ofte foregår i lokale 
skobutikker. Så det er mere den enkelte butikskommunikation, som der spillede en rolle ift. mig. 
Der har jeg så nogle butikker, som jeg hellere vil ligge foran end andre, fordi der er nogle 
butikker, som ikke bryder sig om at folk ligger i kø, selvom det er muligt. Fx Norse Project siger 
at man kan komme og ligge i kø, men ejeren bryder sig samtidig ikke om opmærksomheden og 
larmen og skraldet som hører med, fordi det skræmmer de ældre kunder væk. Så han synes at det 
ødelægger branded, og det er også derfor mange butikker i stedet for laver raffle -  altså trækker 
lod - fordi butikkerne føler, at de ikke kan sælge noget, de dage hvor vi ligger ude foran. Så vi 
har selv været med til at ødelægge at vi ikke kan få lov til at ligge foran alle butikker mere.     

 
51. Følger du nogle af de butikker, som du snakker om? 
52. Ja, jeg følger mange på de sociale medier ift. at finde ud af hvornår der kommer nyt. Og så 

følger jeg også nogle af designerne. Men jeg har ikke nogen form for kontakt med brandsne, når 
jeg ligger i kø, det er kun butikken. Men op til følger jeg selve brandsne meget på de sociale 
medier, for at finde ud af, hvordan jeg skal strikke det sammen ift. at ligge mig i kø. Og så går 
der jo rygter om ”hvor mange butikker lancerer den, hvor mange par bliver der lanceret, hvor 
mange er interesseret i dem, og hvor mange kommer for at tjene penge, osv.” Så der komme 
beskeder frem og tilbage, fordi folk skriver til deres venner ift. at få oplysninger fra brandsne. 
Men der er aldrig nogen der ved 100% hvor mange par der kommer. Man ved kun ca. tallet, 
hvilket jeg synes er fedt, fordi det giver mig endnu mere lyst til at ligge i kø. Jeg bliver nødt til at 
ligge mig i kø for at sikre mig et par.  

 
 



 

 
Side 92 af 124 

53. Hvilke specifikke platform følger du butikkerne og brandsne på? 
54. Facebook, Twitter, Instagram og så forskellige hjemmesider som fx Sneaker News, som skriver 

ud om brandsnes nye lanceringer. Og så de mange forskellige bloggere, som ligger 
informationer ud, fordi de altid har fået et eller andet af vide fra brandsne før os.  

 
55. Hvilken rolle spiller bloggerne ift. dit køb af sko? 
56. Der er især en blogger, som hedder Mads Emil – nok den største skosamler i Danmark - som 

spiller en stor rolle, fordi han for mig er et stort idol, fordi han er modesigner, og samtidig kan 
han sætte skoene sammen med hans tøj på en vildt fed måde, hvilket kan sætte et helt andet 
perspektiv på skoene. Det giver mig lyst til at købe skoene – og så samtidig gør han det kun med 
eksklusive sko. 

 
57. Spiller det nogen rolle om hvorvidt bloggerne er sponsoreret eller gør det af egen fri vilje? 
58. Ja det spiller en rolle om de selv har passionen for det. Det er også derfor at han er den eneste 

blogger, som jeg følger på Instagram, fordi jeg ved at han har passionen. Så en person der 
blogger for sponsorater, ville ikke påvirket mig.      

 
59. Har det nogen indflydelse om hvorvidt du stiller dig i kø, hvis virksomheder bruger kendte 

mennesker, som frontfigurer i forbindelse med en lancering af en ny tøj/skokollektion?  
60. Ja, for når Kanye West render rundt i skoene, så påvirker det mig meget, fordi så vil jeg have det 

samme som ham. Men det er ikke noget med branded som sådan, fordi hvis Kanye nu havde 
rendt rundt med en Bilka sko, så tror jeg også at alle ville have fingrene i den, fordi man vil have 
det samme som ham, og fordi han jo er et kæmpe idol. Den fælde er jeg hoppet i nogle gange, så 
jeg vil helst ikke købe det fordi han går med det. Jeg føler nemlig ikke at Kanye længere gør det 
af lyst, men for pengenes skyld. Så han gør det ikke for selve skopassionen.   

 
61. Hvilke kendte mennesker håber du ville være med til at lave et samarbejde med et brand?  
62. Jeg håber, at den amerikanske rapper Jay-Z vil gøre det. Han har også snakket om det om, så det 

håber jeg på.  
 

63. Hvilken rolle spiller selve branded kontra designeren bag branded, når du køber modetøj og -
sko? 

64. Ift. Adidas spiller det en stor rolle, fordi jeg ikke bare gider at købe normale Adidas sko. Det 
giver mig et eller andet mere, at en kendt designer har været med inde over. Så det giver en 
merværdi både ift. min passion - og muligvis senere økonomisk. 

 
8) Afsluttende spørgsmål: 

65. Hvad skal der til, for at du stiller dig i kø til sko igen? 
66. Der skal ikke særlig meget til. Ift. Adidas og Nike skal der bare være en stor hype, så jeg kan få 

en økonomisk fortjeneste. Og ift. Asics skal det bare være en fed model designet af Ronnie Fieg. 
 

67. Hvilke modebrands har du ikke lyst til at ligge i kø til? 
68. Det ved jeg faktisk ikke. Men hvis jeg ikke bryder mig om skoene, kunne jeg godt finde på at 

stille mig i kø alligevel, hvis der var en økonomisk gevinst.  
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69. Har du planlagt at ligge i kø til tøj- eller skolanceringer i løbet af i år? 
70. Ikke endnu, men der går ikke meget længe, for der er en Yeezy på vej, så der kunne jeg godt 

finde på at stille mig i kø. Men det bliver svært at få fat i dem, for der er rigtig mange om buddet 
pga. det økonomiske perspektiv. Så det handler bare om at få sendt dem til udlandet.  

 

Bilag 3: Interview med Jonathan Nilsson 
 

1) Demografiske - og geografiske spørgsmål:  
1. Køn: Mand. 
2. Navn: Jonathan Nilsson. 
3. Alder: 19 år. 
4. By: Tårnby. 
5. Gymnasium: Ørestad Gymnasium. 

 
2) Etiske spørgsmål: 

6. Ønsker du at være anonym: Nej. 
7. Ønsker du at interviewet forholdes fortroligt: Nej. 
8. Vil du give samtykke til brug af interview ifm. afhandling: Ja. 

 
3) Indledende spørgsmål:  

9. Kan du fortælle mig lidt om hvilken tøj- eller skolancering du har ligget i kø til?  
10. Jeg har både ligget i kø til Adidas x Yeezy – købte et par, som jeg solgte videre, H&M x 

Balmain – hvor jeg købte tre t-shirts og et bælte, H&M x Versace som jeg er kæmpe tilhænger 
af, fordi alt er så unikt pga. Medusa hovedet, så jeg købte en jakke, bælte og fire t-shirts,  og 
H&M x Kenzo - som jeg synes var lidt skuffende, fordi deres ikoniske løve-logo ikke var på, og 
så var kvaliteten også dårlig. 

 
11. Hvor lang tid stod du i kø?  
12. H&M x Kenzo var ikke så lang tid, jeg tror det var en halv dag. H&M x Balmain var en hel dag, 

fordi der var helt vildt mange mennesker. Ved Adidas x Yeezy fik jeg en til at ligge i kø for mig, 
og ved H&M x Versace stod jeg nok også en halv dag.   

 
13. Hvilke aktiviteter aflyste du for at ligge i kø? 
14. To moduler i skolen og middag med familien om aftenen.  
 

4) Sonderende spørgsmål: 

15. Kan du give en detaljeret beskrivelse af hvad, der fik dig til at ligge i kø?  
16. Der ligger jo mange unge – 15-19 år – og de ligger og hyper lidt hinanden , ved at sige, at jeg 

har det her og det her. Hvilket måske også er lidt derfor at folk stiller sig i køen, for at få noget 
anerkendelse. Og det gør jeg jo selvfølgelig også selv. Jeg synes det er lidt fedt at ligge i køen, 
fordi man får opmærksomhed, og samtidig føler, at dem der så går forbi, og ikke får det her tøj, 
ikke er ligemænd. Derudover synes jeg, at Balmains designer, Olivier Rousteing, tidligere havde 
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lavet noget virkelig fedt tøj. Men jeg har fx ikke lyst til at give 4.000 kr. for en Balmain hoodie, 
som jeg så pludselig kunne få for 400kr. i H&M.  Så det var hele den dag værd at ligge at vente, 
for at jeg kunne gå med noget, som jeg synes er mega fedt uden at have givet sindssyg meget for 
det. 

 
17. Hvor meget betød designeren for dig? 
18. Han (Olivier Rousteing) har bare en speciel måde, at designe tøj på, som jeg synes er mega fed, 

fordi den skiller sig ud fra det, H&M normalt laver. Det er der med, at det er asymmetrisk, og at 
der er lynlåse over det hele. 

 
19. Er der andre designere som du synes er fede? 
20. Kenzo synes jeg også er super fedt, fordi det er lidt børnet samtidig med at det er fashion. Og så 

kan jeg også godt lide Acne Studios, fordi det er meget simpelt. Og så er det god kvalitet, hvilket 
jeg går op i, fordi jeg gerne vil have at mit tøj holder så lang tid som muligt. Mht. sko – nu har 
jeg jo rigtig mange sko – der kan jeg godt lide Giuseppe Zanotti, fordi han ligger meget mere 
vægt i hans sko, de er tunge og detaljerne er meget pæne. Og det er der hvor jeg synes forskellen 
går fra dyrt designer tøj og så gå ned at købe noget i H&M. 

 
21. Er der andre ting end designeren, og lav pris , som spillede en rolle ift. dit valg om at stille dig i 

kø til H&M x Balmain?  
22. Ja, det er jo helt sikkert også hypen, som betyder noget - det der med hvad der er in. Hvis 

Balmain nu var blevet set som et ikke-in brand, så havde jeg nok ikke ligget i kø. Folk spørger 
”hvad er det ham der Kanye West går i?”, og så tager man lige det på, og så føler man sig sej.  

 
23. Hvem bestemmer den her hype? 
24. Det gør de kendte jo. Der er fx lige kommet et mærke i Danmark, som bruger Remee som 

frontfigur, og deres salg er steget meget. Hvis du sætter noget tøj på en kendt bliver det 
automatisk hypet – det er lidt ligesom med skønhedsidealer man ser jo hele tiden modeller med 
sixpacks, hvilket gør at man endnu mere vil have det – det samme gælder når kendte har noget 
bestemt tøj på.  

 
25. Påvirker det dig at det var kendte mennesker, som var frontfigurer for H&M x Balmain?  
26. Altså personligt, synes jeg ikke at det påvirker mig. Jeg synes det er lidt kikset at tage præcis det 

samme tøj på som Kanye West og så tro at det er det som skal til for at være Kanye West. Det er 
jo det nogen tror. Personligt køber jeg tøjet fordi jeg synes det er fedt. Så lige præcis med H&M 
x Balmain var det faktisk mere prisen jeg tænkte på, fordi jeg tænkte, at det var fedt at kunne få 
en hoodie til en meget mindre pris. 

 
27. Kan du huske hvilke følelser som var i dig, da du stod i kø – og efterfølgende da du fik lov til at 

komme ind og købe tøjet/skoene?  
28. Man var lidt nervøs, fordi man ved ikke helt om man kan få det man ville have. Og inde i 

butikken blev nervøsiteten mere til adrenalin, fordi alle folk bare river tøjet ned af hylderne. Det 
ligner jo nærmest Roskilde festival.    
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29. Hvor mange lå i sammen i kø sammen?  
30. Vi lå fem sammen. Stemningen var ret chillet, fordi vi havde gjort det før. Men der var nogen af 

mine venner, som ikke havde prøvet det; så vi valgte at gøre det sammen med dem for det 
sociale. Men det var min fjerde gang, hvor jeg stod i kø.” 

 
31. Var der nogen, som havde indflydelse på, at du valgte at stille dig i kø?  
32. Nej, det var en personlig beslutning.  

 
33. Hvordan fandt du ud af, at denne lancering ville komme? 
34. Det var i tv hvor de både kommunikerede og reklamerede, og så var det også på Facebook. Så 

det var både normale folk og H&M selv som kommunikerede omkring det. Og inden det 
overhovedet kom ud, var kollektionen jo total hypet. Det kunne man også se på re-sale 
efterfølgende hvor tøjet blev solgt for sindssyg høje priser.  

 
5) Adfærdsmæssige spørgsmål:  

35. Hvordan vil du beskrive dit forhold til H&M x Balmain, som du stod i kø til?  
36. Jeg er glad for det tøj, jeg har derfra, og har ikke solgt noget af det. …og synes det er skide fedt, 

og går selvfølgelig stadigvæk med det 
 

37. Hvad er det, som gør, at du lige præcis vil gå med det her brand?  
38. Jeg tror det er noget med at det er ikonisk, fordi det er dyrt, men stadigvæk har det været billigt 

ift. andre modemærker.  
 

39. Betyder det noget hvad andre tænker om tøjet og skoene? 
40. Ja det har helt klart en betydning jo. Jeg tror alle der siger nej til det, de lyver. Alle tænker jo 

altid om en hvad man tager på af tøj og sko, ellers ville folk jo gå i lige hvad de havde lyst til. 
Folk tænker meget over hvad der er in og hvad der ikke er in.  

 
41. Går du i tøjet for din egen skyld eller andres skyld? 
42. Min egen skyld, fordi det er ligesom et selvtillids boost, som at gå ned og træne at have en pæn 

krop, fordi når du har noget fedt tøj på, så føler du også, at du er præsentabel og ser godt ud.  
 

43. Hvad betyder det, når folk nævner dit tøj? 
44. Lige præcis det synes jeg er super akavet, fordi jeg er virkelig dårlig til, når folk kommer hen og 

siger ”fede sko” eller ”fed t-shirt.”  
 

45. Føler du dig tvunget til at gå med mærketøj og –sko? 
46. Nej slet ikke, fordi jeg har også masser tøj som ikke er decideret mærketøj. Jeg har nemlig også 

sindssyg meget tøj fra Zara, som er et billigt modebrand, og det er heller ikke fordi jeg er for 
stolt til kun at gå med dyre mærker. Fx den gang højhalsede var in, der købte jeg en i Bilka, fordi 
de sad godt på kroppen. Så personligt er det ikke fordi jeg har det sådan at jeg ikke kan gå i 
andet end dyre mærker – og det har jeg heller ikke råd til.  
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47. Hvordan er du i kontakt med H&M x Balmain og hvor ofte (både virtuelt og fysisk)? 
48. Det er jo et colab, så jeg er ikke rigtig i kontakt med det mere. Det er der, når det er der, og så er 

det væk. H&M i sig selv laver jo bare tøjet til en billigere penge. Man ser ikke rigtig H&M, fordi 
man bare fokusere på, at der står Balmain. 

 
49. Hvor ofte køber du ting fra Balmain og H&M?  
50. Jeg har kun købt en trøje derfra, som jeg gav 6.200kr. for. Men det er ikke fordi jeg går ind og 

kigger på deres newsfeed og ser hvad de kommer med. Så jeg køber langt fra Balmain ofte. Og 
lige med H&M der har jeg faktisk et princip, fordi jeg synes det er irriterende, at der er så meget 
H&M tøj, hvilket betyder at alle bare kan købe det. Det gik op for mig, da jeg købte en fed trøje 
derinde og så har jeg efterfølgende set den mange, mange steder. Så jeg endte med at give den 
væk. Så jeg er ikke så glad for H&M, fordi jeg føler, at det er noget alle har.  

 
51. Hvordan hænger det sammen med at du godt kan lide Zara? 
52. Jamen, det er lige som om at Zaras tøj er lidt mere unikt, fordi de kommer med en kollektioner, 

som kun er der i begrænset tid, og så skifter de tøjet oftere ud. Så du føler at du sagtens kan købe 
noget unikt og fedt dér uden at man skal føle ”ej nu har ham der den også på.”  

 
53. Hvad betyder det for dig at være unik ift. tøj og sko? 
54. Lige præcis med tøj handler det hele tiden om at være unik. Det er det jeg tænker over, når jeg 

går ud og køber noget, så tænker jeg ”hvordan kan jeg tage mit tøj på dagen efter.” Men når jeg 
går i skole er jeg faktisk ret lige glad fordi jeg ikke har noget forhold til min skole. Men hvis 
man skal være sammen med sine venner eller et eller andet sted hen, så er det klart, så tænker 
jeg, hvordan kan jeg kombinere det, så det bliver specielt. Men jeg tænker meget over hvad jeg 
skal have på når jeg skal møde nye mennesker, fordi jeg nok læser psykologi. Jeg har fx et par 
dyre helt røde sko med en stor guldplade som jeg aldrig har på når jeg skal mødes med folk 
første gang, fordi jeg ved at førstehåndindtrykket kan være at man er arrogant. Der er mange der 
føler at de tager noget tøj på og så er de noget stort. Men det er jo ikke sådan at det fungerer – i 
hvert fald ikke i mit hoved.  

 
55. Hvilken rolle spillede det unikke, da du stod i kø til H&M x Balmain?  
56. Det at det var unikt – altså fordi det var limited edition - spillede en stor rolle, fordi i dag står jeg 

med noget tøj, som jeg tror, at jeg ikke har set andre gå med. Så jeg er altså en af de eneste, som 
har fået fat i det her tøj i Danmark. 

 
57. Har du et stærkere forhold til andre brands?  
58. Ja, Zara – der køber jeg noget, hvis jeg skal bruge noget tøj hurtigt. Og så har jeg Balmain, hvor 

jeg også har okay meget tøj fra. Og så har jeg Kenzo, som jeg også har en del fra. Det er vigtigt 
for mig at have noget forskelligt. Det er kedeligt bare at have et enkelt klædeskab med få 
mærker, jeg vil hellere have mange mærker, som jeg kan sætte sammen. 
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6) Psykografiske spørgsmål:  

59. Hvilken rolle spiller modebrands i dit liv? 
60. Ja, når jeg skal på arbejde (natklub), så tager jeg jo ikke Zara på, men derimod tøj som viser 

arrogance, fordi det er det man har på i byen. 
 

61. Betyder det at tøjet er lig med din identitet? 
62. Ja det kan man godt sige. Du ser ikke mig komme i en hvid basic t-shirt, jeg kommer altid i en t-

shirt med et mærke på, for at vise at jeg er højere oppe i hierarkiet end vores kunder. 
 

63. Er det kun når du er på arbejde, at du tager mærketøj og –sko på? 
64. Nej, jeg kan godt lide at have de rød sko på når jeg fx går på strøget, fordi der er mange mode 

interesserede som kender dem, og jeg kan godt lide når de kigger på dem og tænker ”fede sko.” 
Men jeg tror lidt at det er en ting, at jeg er ved at vokse fra. For et år siden synes jeg nemlig at 
det var det fedeste, og der styrede det mig på en eller anden måde, og jeg gik så meget op i det, 
at jeg følte at jeg blev nødt til at hente tøjet, hvis det var til vask, for at kunne vise det frem. Men 
sådan er det ikke rigtig i dag, fordi man har andre ting, som man skal tænke på – som fx 
lejlighed. 

 
65. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på hvordan modebrands styrede dig for et år siden? 
66. Ja, hvis jeg fx tog en Nike t-shirt på, når jeg skulle møde nye mennesker, ville jeg føle at jeg var 

under dem. Men hvis jeg tog en dyr t-shirt på gav det mig et selvtillids boost. 
 

67. Hvordan fokuserer dine venner på brands? 
68. Ikke voldsomt meget, men vi er 20 drenge som er rigtig gode venner. Det er kun et samtaleemne 

blandt nogle få af os – fire - som går op i at vi skal have noget fedt tøj. Men det har måske også 
noget at gøre med at vi har flere midler til rådighed. Men det er ikke fordi vi så kommenterer på 
hinanden og siger ”ej den er grim” men jeg i stedet siger ”har i set den der t-shirt Balmain har 
lavet?” Så det er ikke fordi jeg tænker over, at nu skal jeg have noget fedt tøj på, fordi de tre af 
dem har det på.  

 
69. Har dine venner i gymnasiet påvirket din stil?  
70. Nej, jeg har kendt den der drengegruppe siden 8. klasse, og her på skolen snakker jeg ikke rigtig 

med så mange - bortset fra dem der går i byen, som jeg så møder. Men min stil ændrede sig ved 
skiftet fra 1.g. til 2.g., men sådan tror jeg det er fordi, man kommer sådan et stort sted som her 
(gymnasiet). Så det var udelukkende mig selv, som ikke synes min gamle stil ikke var fed 
længere. Så jeg følte at jeg blev nødt til at skifte den ud til den jeg så har i dag.  

 
71. Hvad føler du, når du har mærketøj/-sko på?  
72. Det er en følelse af velvære og selvrealisering – man bliver realiseret i at have det godt.  

 
73. Hvilke ting er vigtige for dig nu, når du køber mærketøj og -sko?  
74.  Jeg går op i at det skal være voldsomt – såsom guldspænder og metalplader eller røde sko, fordi 

det er meget i øjenfaldende. Så det er ikke unormalt at folk vender sig om og spørger hvor jeg 
har skaffet det henne, og at det er fedt. Men jeg har det som sagt ikke godt med det, fordi jeg 
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føler, at jeg er en dem, som jeg ikke selv kan fordrage, som blærer sig og laver show-off. Men 
jeg er jo ligesom dem på en eller anden måde. Jeg gider bare ikke at jeg tager noget tøj på, og det 
så er min identitet. Min identitet skal være den person jeg er, og tøjet skal bare være med til at 
give mig en selvfølelse at jeg har det godt. Men jeg har det ikke på for andres skyld. 

 
75. Ville du stadigvæk købe dine favorit tøj- og skomærker, hvis mærket ikke var synligt ud ad til på 

tøjet og skoene? 
76. Nej det tror jeg ikke. Fx hvis jeg tager en skjorte ind under en pullover, så tager jeg heller ikke 

en Ralph (Ralph Lauren) skjorte på, fordi du kan jo alligevel ikke se hesten. Du kan jo kun se 
kraven.   

 
7) Virksomhedens kommunikation og bloggere: 

77. Kan du prøve at sætte nogle ord på hvilken rolle H&M x Balmains kommunikation spillede, da 
du valget at stille dig i kø til dets tøj? 

78. Den spillede som sagt en stor rolle, da jeg hørte om det på Facebook, da der altid er nogen som 
spørg hvornår og hvor tøjet kommer, og så er der altid en der ligger en eller anden liste op. Så 
folk på Facebook er med til at hype det og gøre det fedt, mens H&M bare gav information om 
det. 

 
79. Er der nogle modebrands kommunikation, som du følger med i mere end andre?  
80. Ja, Adidas x Yeezy, fordi jeg godt kunne tænke mig at købe nogle og så sælge dem videre, fordi 

re-sale prisen er så høj.   
 

81. Spiller bloggere på sociale medier en rolle, når du køber mærketøj og -sko? 
82. Bloggere siger mig ingenting, fordi jeg synes det er lidt kikset. Så jeg bruger slet ikke Instagram 

til at finde nyt tøj. Men jeg følger nogle generelle fashion sider inde på Instagram, til at blive 
inspireret.  

 
83. Spiller det nogen rolle om bloggerne er sponsoreret? 
84. Ja, jeg kigger slet ikke på det, som er sponsoreret, for jeg bliver irriteret over det. Jeg føler at der 

er noget som blive revet ned over hovedet på dig. Jeg vil hellere selv have lov til at vælge – 
moden skal ikke styre mig, men jeg skal på en måde styre moden. 

 
85. Hvilken rolle spiller bloggeres kommunikation sammenlignet med virksomhedernes 

kommunikation, når du køber mærketøj og -sko?  
86. Virksomhederne påvirker egentlig ikke så meget mig, fordi jeg føler, at de på en måde bare kan 

læne sig tilbage. Folket hyper det jo selv ved at skrive om virksomhedernes produkter, så de 
(virksomhederne) har på en måde ramt en guldgruppe, da de ikke selv behøver at gøre det helt 
store. Så det er normale folk, som påvirker mig, når jeg går ud og køber tøj.  

 
87. Hvor opstår den her hype? 
88. Det er primært på internettet - der er ikke så noget hype i min vennegruppe fx. 
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89. Hvordan får du så information om nye kollektioner? 
90. Jeg tror, oftest finder jeg noget, som jeg synes er fedt på Facebook gruppen, ”High-end couture”, 

hvor folk ligger alt muligt dyrt tøj op. Her kan jeg så blive inspireret til andet tøj som minder om 
dette, fordi du kan jo sagtens købe en jakke i Zara som ligner den dyre Balmain jakke. Men det 
her er jo en meget dyr hobby, når man genre vil være med og have det fedeste hele tiden – det jo 
ligesom hvis man skulle have en ny telefon, hver gang der kom en ny iphone.  Jeg sidder jo hver 
dag og kigger på sidder – også kinesiske hjemmesider -  for at se om man kunne finde noget 
unikt, som ville gøre at man kunne skille sig ud.     

 
8) Afsluttende spørgsmål: 

91. Hvad skal der til, for at du stiller dig i kø til mærketøj eller sko igen? 
92. Det skulle være et af de store modehuse – såsom Marcello Burlon fordi han er unik med sine 

dyreprint -, som lavede et godt colab med H&M med noget pænt tøj, fordi jeg godt ide 
blandingen af det dyre og billige, fordi det kan gøre at du kan være med på moden samtidig med 
at du ikke behøver at have de største økonomiske midler.       

 
93. Hvilke modebrands produkter har du ikke lyst til at ligge i kø til? 
94. Saint Laurent ville jeg ikke stille mig i kø til, fordi værdien af tøjet ikke afspejler kvaliteten og 

designet. Det er så kedeligt. Det er noget kedeligt materiale og grimme logoer, så det tiltaler mig 
overhovedet ikke, selvom det er hypet. Så jeg kunne aldrig finde på at købe en Saint Laurent 
skjorte til fuldpris.  

 
95. Har du planlagt at ligge i kø til tøj- eller skolanceringer i løbet af i år? 
96. Nej ikke endnu, men der kommer måske noget i løbet af året.  

 

Bilag 4: Interview med Oliver Bejder 
 

1) Demografiske - og geografiske spørgsmål:  

1. Køn: Mand. 
2. Navn: Oliver Bejder. 
3. Alder: 19 år. 
4. By: Høje Taastrup. 
5. Gymnasium: Roskilde Handelsskole. 

 

2) Etiske spørgsmål: 

6. Ønsker du at være anonym: Nej. 
7. Ønsker du at interviewet forholdes fortroligt: Nej. 
8. Vil du give samtykke til brug af interview ifm. afhandling: Ja. 
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3) Indledende spørgsmål:  
9. Kan du fortælle mig lidt om hvilken tøj- eller skolancering du har ligget i kø til?  
10. Jamen jeg stod i kø til den colab der er blevet lavet mellem Hypetrade (tøj/skobutik) og det 

engelske mærke LMDN, som er lavet af nogle engelske sneakerheads i London som var kommet 
godt på markedet og havde fået brandet sig godt med Justin Bieber som frontmand og andre 
store kunstnere i USA, som havde haft deres tøj på. 

 
11. Hvor lang tid stod du i kø?  
12. 21 timer tror jeg det var – der omkring.  

 
13. Hvilke aktiviteter aflyste du for at ligge i kø? 
14. Der var 1,5 skoledag som jeg tog fri for. Men jeg havde ikke noget fravær i forvejen, så det 

gjorde ikke så meget. Og så sad jeg foran butikken med mine venner fra skolen og nogen fra 
Jylland og havde det fedt, så jeg tænkte, det gør vi bare. 

 
15. Hvordan var det fedt? 
16. Det var bare en fed oplevelse fordi jeg kunne være sammen med nogle mennesker, som jeg ikke 

så særlig tit, som delte den samme interesse som mig - alle skulle have det samme. Og så får 
man nye venner i køen, og snakker med dem om hvad bliver det næste store og så også fordi 
dem som havde lavet tøjet kom og hilste på alle folk. Selvom klokken var 4 om morgenen sad 
folk stadigvæk og snakkede og lavede videoer til Youtube for at minde eventen. 

 
17. Hvilken rolle spillede Justin Bieber ift. at du havde lyst til at ligge i kø? 
18. Han spillede ikke den store rolle. Men igen Justin Bieber har jo haft tøjet på, hvilket gør 

kollektionen hypet, og folk føler så, at det skal man have. Så jeg har ikke et decideret forhold til 
Justin Bieber. Men jeg lagde mærke til tøjet gennem Justin Bieber fordi han tweetede og lagde et 
billede op på instagram hvor han skrev at han skulle bruge en af de her trøjer, som var udsolgt, 
fordi der kun var blevet lavet 75 af dem. Derfra blev der rigtig stor efterspørgsel på det. 

 
19. Hvem, udover Justin Biebber, bestemmer om tøjet er hypet? 
20. Jeg tror, at vi alle sammen er med til, at gøre det hypet, fordi hvis der er én, som synes det er 

fedt på internettet, er der også meget ofte en anden. Og så begynder folk mere og mere at snakke 
om det, og det skaber en efterspørgsel på tøjet, som gør at endnu flere, så synes, at det er fedt. 

 
21. Hvad betyder det for dig at du var en af dem som fik fat i tøjet? 
22. Det betyder meget, at jeg var en af de få som fik fat i tøjet, fordi jeg havde allerede sagt på 

forhånd, at jeg synes tøjet var fedt, fordi det passede til min stil. Så det var ikke noget jeg ville 
sælge videre, fordi jeg vidste, at hypen ville blive rigtig lille efter et stykke tid. Man skal helst 
sælge det på dagen eller et par dage efter, for at tjene rigtig gode penge. Men der var mange der 
solgte til folk i køen, fordi der lå 200-300 mennesker, som langt fra alle sammen fik fat i tøjet. 
Og der gik så to uger inden hypen på tøjet efterfølgende faldt igen.   

 
23. Har du ligget i kø andre gange?  
24. Nej, det har jeg ikke. 
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4) Sonderende spørgsmål: 
25. Kan du give en detaljeret beskrivelse af hvad, der fik dig til at ligge i kø?  
26. Det var at tøjet var unikt - så jeg gad at gå med det. I mit hoved handler det ikke kun om, at tjene 

penge på det du køber. Det handler også om at du kan style det fedt. Og lige så stille da butikken 
om morgenen begyndte at vise tøjet i vinduet, begyndte en masse folk at snakke om at de kun 
ville købe det for at sælge det. Jeg synes, at mange modemærker er fede, men prisen er for høj. 
Jeg ville aldrig bruge 10.000 kr. på et par bukser, bare fordi det er Chanel. Prisen på det her tøj 
var god, fordi den ikke var særlig høj. Men noget andet som også var fedt var at alle kasketterne 
som man kunne købe var unikke, fordi de var lavet ved at designeren bag havde stået og malet 
dem med hånden.  

27. Kan du huske hvilke følelser som var i dig, da du stod i kø – og efterfølgende da du fik lov til at 
komme ind og købe tøjet/skoene?  

28. Det var en god følelse, da natten var overstået, fordi det var koldt og minusgrader, så man frøs 
samtidig med at folk spillede musik, hvilket gjorde at man ikke kunne sove. Så da vi endelig 
kom ind i butikken og der så står de fire mennesker bag tøjmærket og de faktisk er venlige og 
ikke kun tænker på at lave nogle penge, men faktisk hilser på alle. Og så kom de også udenfor 
for at snakke med os midt om natten, hvilket var super god stil.  

 
29. Var der nogen, som havde indflydelse på, at du valgte at stille dig i kø?  
30. Ja, mine venner fra Jylland, som skulle ligge i kø havde indflydelse på, at jeg lagde mig i kø, 

fordi de spurgte mig, om jeg ikke ville med ud at ligge i kø. Og på det her tidspunkt havde jeg 
ikke rigtig set tøjet, så jeg gik ind på internettet og kiggede, og fandt så ud af, at det var fede 
priser plus at det var nogle fede mennesker, som jeg skulle ligge med. Så det var lidt sådan en 
god endagsoplevelse, som at tage i tivoli. Så det betød meget at man faktisk havde pengene til 
det her tøj, fordi det kun kostede 250-550kr. pr del, og at det ikke var noget som kostede fx 
10.000kr. Det var 100% mine venner, som fik lokket mig med. Jeg havde ellers aldrig gjort det, 
da det var i november og minusgrader udenfor. Så jeg ville have misset fællesskabet og at se 
mine venner fra Jylland, hvis jeg ikke var taget med. Så det ville jeg ikke gå glip af. 

 
31. Er det, det normale prisleje for det mærke? 
32. Ja, det var hverken dyrere eller billiger end normalt. Jeg vidste at hvis jeg ikke lagde mig i kø, så 

skulle jeg give flere tusinde kr. for trøjen på internettet dagen efter pga. den store hype. 
 

33. Ved du hvor meget tøj der blevet lavet til den lancering? 
34. Der blev lavet ca. 120 hoodies, 25 hoodies i beige, 75-100 andre hoodies, 150 jeans og 150 

kasketter. Men de her tal fik jeg først af vide om morgenen inden jeg skulle købe det, så jeg 
vidste det ikke en gang inden. Så de holdte det skjult ligesom med Yeezys. Men jeg sad som nr. 
21 i køen, så jeg nåede heldigvis at få det jeg skulle have. Men senere på aftenen kom der rigtig 
mange. Så den der ukendte faktor gjorde, at vi følte at vi blev nødt til at ligge os i kø, for hvis 
tallet nu havde været 300 pr del, var vi ikke kommet så tidligt. Men vi havde nok uanset hvad 
ligget i kø. Men man måtte jo kun købe en af hver farve. 
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5) Adfærdsmæssige spørgsmål:  
35. Hvad er det, som gør, at du lige præcis vil gå med det her brand?  
36. Jeg synes, den er rigtig fedt, fordi det passer til rigtig meget af mit tøj. Det betyder meget at det 

kan være noget jeg kan style som jeg vil og at det ikke er en t-shirt til 3.000kr. som jeg kun kan 
have på i fx byen eller til et bestemt par jeans. Men derudover så vil folk gerne være specielle, så 
det betyder noget, at man er en af de eneste, som har den her trøje. Og for at vende tilbage til det 
med kendte mennesker, så tror jeg, at mange kun køber Yeezy fordi det er Kanye som har 
designet dem. Hvis det var Adidas eller Nike alene, tror jeg ikke at der var ligeså mange som 
ville købe dem. Der er mange, der tænker over, hvad han har på, fordi de gerne vil gå klædt som 
ham Så jeg går med den fordi jeg godt kan lide den og gerne vil støtter dem bag i mærket. Og 
det er jo heller ikke fordi folk stopper op på gaden, da det som sagt ikke er et særlig dyrt brand. 
Det er kun et par gang folk har lagt mærke til det, fordi de er inde i det her fashion miljø.  

 
37. Hvordan er det når folk ligger mærke til din trøje, som du stod i kø til? 
38. Det er fedt, at folk anerkender min trøje, og spørger hvor lang tid, jeg lå i kø til den. Så ved man, 

at de selv er inden for det her miljø. Det er altid godt at skabe sig et netværk i det her miljø. (…). 
Så jeg bliver rigtig glad, når folk spørger ind til det, man bliver helt varm indeni fordi der er 
andre mennesker, som synes den hoodie, man har ligget på gaden for i omkring 21 timer, er fed.  

 
39. Hvordan er du i kontakt med branded og hvor ofte - både virtuelt og fysisk?  
40. Det eneste kontakt jeg har er at jeg stadigvæk går i tøjet. Jeg tror de stoppede lidt med at lave det 

her koncept, så de vil lave noget nyt. Så det er svært at følge dem.  
 

41. Hvor ofte køber du branded?  
42. Jeg har kun købt det den ene gang, fordi jeg ikke synes, at de farver som de ellers kom ud med, 

er lidt mærkelige. Det er meget lyse farver og nogle underlige kombinationer. For mig skal det 
være enkle farver. 

 
43. Har du et stærkere forhold til andre brands?  
44. Jo, Louis Vuitton og Versace, pga. de farver og mønstrer som de kommer med. Det passer til 

mange ting. Men jeg er ikke selv typen, der køber et par sko og så kan jeg kun have et par bukser 
til som passer til. Jeg vil gerne have noget som passer til mange forskellige sæt tøj.  

 
45. Er der nogle modebrands som du ikke er villig til at gå med? 
46. Christian Louboutin, Givenchy, YSL, Giuseppe Zanotti, for det kan godt blive ødelagt når alle 

har den samme tshirt. Det er ikke fedt, når jeg kan gå ud og finde 1.000 mennesker, som har den 
i de danske gader. Det er bare ikke fedt. Man vil gerne være unik, hvilket er svært fordi jo mere 
limited det er, jo federe og jo mere hypet er det også. Og det betyder bare, at ALLE ville have fat 
i det. 

 
47. Hvor ofte køber du generelt mærketøj og -sko? 
48. Jeg vil sige 1-2 gange om måneden efter jeg har fået et arbejde, for der er rigtig mange ting, som 

jeg gerne vil købe, fordi som sagt jeg er 19 år nu, og gider ikke at købe alt for dyre mærker, fordi 
jeg gerne vil have en lejlighed osv.  
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6) Psykografiske spørgsmål:  
49. Hvilken rolle spiller modebrands i dit liv? 
50. Det spiller en stor rolle. Det er noget jeg går op. Jeg kan godt lide at følge med ved de 

forskellige modemærker og gå i dybden med deres historie – for de store modebrands blev jo 
ikke grundlagt i går. Så jeg tjekker dagligt de sociale medier, og nogle gange aviser hvis der er 
artikler med dem. Så jeg læser ofte om nye kollektioner og tjekker dem ud, men der er 
selvfølgelig mange af tingene som jeg aldrig nogensinde ville købe. Jeg har tilmeldt mig 
forskellige modehuses nyhedsbreve for at kunne følge med, når de nye kollektioner kommer.  

 
51. Hvordan fokuserer dine venner på brands? 
52. I min vennekreds er der mange der går rundt med den samme t-shirt på i byen, og så tænker jeg 

ikke at det er fedt og vil hellere have et billigere mærke på og skille mig ud. Selvfølgelig kan det 
også være fedt at have de samme ting, jeg synes bare det bliver for meget når man har det på, på 
samme tid i byen eller skolen. Men jeg spørger nogle gange mine venner eller andre folk i 
Facebook grupper, om de har nogle forslag til nogle mærker, som ikke så mange går med. Jeg 
har altid vokset op med ikke at efterligne andre. Men min vennekreds er ret blandet, fordi der er 
nogen af dem som fokuserer rigtig meget på at gå med det nyeste og hele tiden sælge videre for 
netop at kunne få det nyeste, mens andre slet ikke går op i det og synes folk er store idioter fordi 
de kun går op i materielle ting. Men der er ikke forskel på det tøj jeg har på når jeg er sammen 
med den ene eller anden gruppe af mine venner. Jeg klæder mig som jeg vil. Men jeg går op i 
det når jeg skal i byen.     

 
53. Føler du dig tvunget til at gå i mærketøj? 
54. Nej det gør jeg ikke. Og så alligevel, fordi jeg har kun mærketøj, men jeg går ikke op i meget 

dyre mærker. I mit hoved skal man bare kunne style det ordentligt. Dyrt er ikke godt altid, det 
kan stadigvæk være dårlig kvalitet. Jeg ville være bange for at gå med en dyr hvid t-shirt, fordi 
jeg hele tiden ville være bange for at den fik en plet.  

 
55. Hvordan kan det være at du ikke bare går i tøj fra fx Bilka så? 
56. Det kan man jo godt gøre, det har bare aldrig været mig. Jeg kan godt lide at gå i Jack & Jones, 

Calvin Klein, Adidas og Nike. Men jeg har også en sort trøje til 80 kr. fordi jeg manglede en, 
som ikke er noget som helst mærke. Men jeg føler mig godt tilpas i at gå med de her mærker, og 
vil gerne vise at jeg fx går i LMDN.   

 
57. Ville du stadigvæk købe dine favorit tøj- og skomærker, hvis mærket ikke var synligt ud ad til, 

men prisen stadigvæk var den samme? 
58. Så kunne det godt være at jeg lod være med det, da jeg sikkert godt kunne finde noget til en 

billigere penge i lige så god kvalitet. Jeg så faktisk en t-shirt til 600kr. fra et hypet mærke i 
Magasin, men man kunne ikke se at den var fra det mærke – og der tænkte jeg, at der var 600kr. 
mange penge for en t-shirt, hvor folk ikke kunne se hvor den er fra.   

 
59. Hvor mange forskellige brands har du på lige nu?  
60. Fire tror jeg. Ja fire.  
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61. Er der så et brand som du sværger til mere end andre? 
62. Ja, Louis Vuitton.  

 
63. Hvad føler du, når du har mærketøj/-sko på?  
64. Det er ikke fordi jeg føler mig bedre end alle andre fordi jeg har den her hoodie. Jeg er mig selv 

hele vejen vil jeg sige. Det er ikke fordi, nu er jeg speciel. Men selvfølgelig er jeg glad for den 
og for at vise den frem til andre. Det er ikke fordi jeg har behov for at vise alt hvad jeg har og at 
man har det dyreste og alt det de kendte har. I mine øjne er det forkert, fordi mode er ikke det du 
ser ved fashion week. Det tøj er bare til at vise frem. Og de unge tænker for meget på at ville 
ligne de kendte, og mange bruger sindssyg mange timer på at opkøbe ting for at så at sælge dem 
videre i stedet for at sidde i Netto, fordi det kan de bedre relaterer til.  

 
65. Hvilke ting er vigtige for dig nu, når du køber mærketøj og -sko?  
66. Det er vigtig for mig at jeg kan føle mig tilpas og føle at jeg er mig selv. Føle at jeg ikke 

kommer op i det der felt hvor jeg tror at jeg er bedre end alle andre, fordi jeg har dyrt tøj. 
Selvfølgelig vil man gerne også have anerkendelse, men det er ikke det som tæller mest.  

 
7) Virksomhedens kommunikation og bloggere:  

67. Hvilken rolle spillerde LMDN x Hypetrades kommunikation ift. dit køb? 
68. Det er en stor ting, at de kommunikerer ordentligt med os unge, fordi hvis de ikke 

kommunikerer, så ligger vi ikke mærke til deres tøj. Så når jeg fx ser et nyhedsbrev, så får jeg 
lyst til at købe noget af det nye tøj. Så jeg elsker at få de her nyhedsbreve, fordi man ved en eller 
anden dag, kommer der en ny kollektion, hvor man bare tænker: fedt, det må jeg bare have før 
alle andre. Men det handler ikke om at skulle blære sig, det handler bare om at få fat i det 
hurtigst muligt, fordi der ikke blive produceret særlig meget.    

 
69. Gennem hvilke medier fangede LMDN x Hypetrade dine venners interesse?  
70. Mine venner hørte om det igennem LMDN og Hypetrades Instagram og Twitter, hvor de 

ligesom havde skrevet om det.  
 

71. Hvordan har LMDN x Hypetrades kommunikation indflydelse på dig i dag?  
72. Den har ikke den store indflydelse mere i dag. Men selvfølgelig vil den få indflydelse, hvis de 

lancerer noget nyt, fordi jeg følger dem stadigvæk overalt – altså sociale medier. Så hvis de 
ligger noget op så ser jeg det, og hvis jeg synes det er fedt, så kunne jeg godt finde på at stille 
mig i kø til det igen. 

 
73. Hvad føler du, når modevirksomheder kommunikerer generelt?  
74. Man får den her spændingsfølelse i kroppen, fordi man altid håber at de vil annoncere noget fedt 

inden man trykker rå linket. Og så klikker man på linket og finder ud af at det faktisk er meget 
fedt, og så håber man bare på at det bliver lanceret i København. 

 
75. Har det nogen indflydelse om hvorvidt du stiller dig i kø, hvis virksomheder bruger kendte 

mennesker, som frontfigurer i forbindelse med en lancering af en ny tøj- eller skokollektion?  
76. Nej, vil ikke sige at det har den største indflydelse. Men igen, det at LMDN x Hypetrade 

brandede deres tøj gennem Justin Bieber gjorde jo at jeg fik øjnene op for det. Men hvis en kendt 
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går med det og jeg ved at der kommer til at blive lavet rigtig meget af den her ting, så har jeg 
ikke tænkt mig at ligge mig i kø. Jeg ligger mig kun i kø til limited ting, fordi så ved jeg, at der 
ikke er mange, der får det. 

 
77. Hvilken rolle spiller selve branded kontra designeren bag branded, når du køber modetøj og -

sko? 
78. Designeren spiller ikke den store rolle. Jeg går ikke op i hvem designeren er. Men Kanye 

spillede så alligevel en rolle ift. til de Yeezys som jeg købte. Så nogle gange kan designeren godt 
spille en rolle. Men ved de fleste tilfælde betyder det ikke noget for mig.  

 
79. Hvordan påvirker sociale medier dit køb af mærketøj og -sko?  
80. Jamen jeg henter inspiration fra forskellige Facebook grupper, hvor folk ligger deres daglige stil 

op, hvor man så kan kommenterer på hvad der er fedt og hvad der kan gøres bedre. Og så får jeg 
inspiration fra mine tætteste venner, når jeg skal købe tøj. Så jeg sender ofte det tøj jeg gerne vil 
købe til mine venner, for at få deres mening om det inden jeg køber det.    

 
81. Spiller sociale medier en rolle, når du køber mærketøj og -sko? 
82. De sociale medier påvirker mig meget – med al det reklame der er, kan du ikke lade være med at 

ligge mærke til det.    
 

83. Hvilken rolle spiller bloggers kommunikation sammenlignet med virksomhedernes 
kommunikation, når du køber mærketøj og -sko?  

84. Altså bloggere spiller ikke en så stor rolle, da jeg bruger meget tid i de Facebook grupper, hvor 
helt normale mennesker ligger deres til op, for så kan man hurtigt spørge hvor det er fra. Så at 
normale mennesker kommunikerer omkring deres stil spiller nok en større rolle en 
virksomhedernes kommunikation.   

 
85. Hvad er din holdning til om bloggere er sponsoreret af virksomheder?  
86. Jeg er lidt ligeglad med om bloggerne er sponsoreret, eller ikke er, da jeg som sagt ikke følger 

nogen.  
 
8) Afsluttende spørgsmål: 

87. Hvad skal der til, for at du stiller dig i kø til mærketøj eller sko igen? 
88. Det skal være fedt, noget jeg gider at gå i – og så gider jeg ikke et ligge seks dage. Jeg kan godt 

klare en eller to dage, men jeg har også et liv.   
 

89. Hvilke modebrands produkter vil du gerne ligge i kø til? 
90. Så vil jeg sige Louis Vuitton, Hermes, Nike og Adidas. Men det kræver at der først og fremmest 

bliver skabt en hype, som gør at det bliver eftertragtet. Det er først der, at det bliver spændene 
for mig. Det kan ske sindssyg let ved at brandsne blot annoncere en ny lanceringen, fordi vi unge 
er vildt gode til at snakke om det på de sociale medier, hvilket så skaber den her hype i hele 
verden omkring et bestemt brand eller et par sko. Så vi hyper det for virksomhederne og 
reklamere faktisk for dem ved at snakke om deres tøj og sko. Så virksomhederne behøver ikke at 
bruge flere tusinde kroner på reklamer - så længe designet er fedt - fordi så skal vi nok selv hype 
det op.   
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91. Har du planlagt at stå i ligge til tøj- eller skolanceringer i løbet af i år? 
92. Nej, jeg har ikke planlagt at ligge i kø til noget pt. Jeg har ikke fundet noget, hvor jeg har tænkt, 

at det her er ”woth it ” at ligge i kø til. Selvfølgelig 2017 er lige startet, så mululigheden er der 
stadigvæk. De (modehusene) er ikke kommet ud med alt endnu, det er stort set kun 
forårskollektionen, som er ude. Så jeg vil ikke udelukke at jeg også kommer til at ligge i kø i år. 

 

Bilag 5: Interview med Peter Hildorf 
 

1) Demografiske - og geografiske spørgsmål::  
1. Køn: Mand. 
2. Navn: Peter Hildorf. 
3. Alder: 15 år. 
4. By: Dragør. 
5. Gymnasium: Niels Brock Handelsgymnasium.  

 
2) Etiske spørgsmål:  

6. Ønsker du at være anonym: Nej. 
7. Ønsker du at interviewet forholdes fortroligt: Nej. 
8. Vil du give samtykke til brug af interview ifm. afhandling: Ja. 

 
3) Indledende spørgsmål:  

9. Kan du fortælle mig lidt om hvilken tøj- eller skolancering du har ligget i kø til?  
10. Jeg stod i kø for at få den nye release af Adidas x Yeezy V2-modellen, som var sort med rød 

skrift på siden. Vi campede først ved Rezet (skobutik), men så skete der nogle komplikationer, 
så vi skiftede til skobutikken Size?. Men det var mere et sats, fordi vi vidste ikke om den (skoen) 
ville droppe der – og så droppede der så over 40 par der. Så det var meget lækkert. Og så stod 
jeg også i kø en anden gang til Adidas Ultra Boost x Sneakersnstuff x Social Status colabet – og 
der kunne man bare komme rigtig tidligt om morgenen - sådan kl.5. 

 
11. Så lad os tage udgangspunkt i Adidas x Yeezy, da det var den seneste. Hvor lang tid stod du i kø 

til dem?  
12. Jeg lå der fra kl.11 om aftenen til kl.10 om morgenen. Vi blev kørt ind af min vens far og sat af 

inde ved butikken.   
 

13. Hvilke aktiviteter aflyste du for at ligge i kø? 
14. Jeg aflyste ikke rigtig nogte, for den droppede heldigvis om lørdagen, så man kunne gøre det om 

fredagen. Heldigvis.  
 

15. Hvis det nu var faldet på en hverdag, ville du så have været villig til at gøre det? 
16. Ja 100%! Men det kommer også an på, om jeg måtte for min mor. 
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4) Sonderende spørgsmål: 
17. Kan du give en detaljeret beskrivelse af hvad, der fik dig til at ligge i kø?  
18. Jamen, det var for oplevelsens skyld, for man skulle jo være lidt kreativ, fordi man skulle ligge 

og sove på gaden. Og så er det også fedt at ligge sammen med nogle andre, som man ikke 
kender og lære nye mennesker at kende og bare ligge og hygge og snakke om, hvad de laver i 
hverdagen. Og så gør mange det også for at tjene penge, da det er meget nem måde at tjene 
penge på. Og så er der nogen som er collecters, som samler på sko og tøj – især limited brands 
som de så kun bruger en gang, men beholder dem så i fem år, og så er de pludselig seks gang så 
dyre, som det de købte dem for. 

 
19. Solgte du dine Adidas x Yeezy videre? 
20. Ja, jeg solgte dem til en i London, og han var også en eller andet collecter og havde købt sådan 

11 par af dem og så solgte han dem videre i alle mulige størrelser.  
 

21. Så gik du ikke med skoene selv? 
22. Nej, jeg rørte dem ikke. Jeg havde misforstået min størrelse, fordi størrelserne er meget 

kompliceret, fordi de kører med 1/3. Så jeg troede, at jeg skulle have haft 43, men skulle have 
haft 44. Så jeg opdagede, at de var for små, og tænkte okay, så sælger jeg dem bare videre. 

 
23. Men hvis det havde været den rigtige størrelse havde du så gået med dem? 
24. Ja, jeg havde 100% beholdt dem, hvis de ikke havde været for små, for jeg synes virkelig, at de 

var fede! 
 

25. Du snakkede før om det sociale ved at ligge i kø, kan du prøve at uddybe det? 
26. Det er det der med, at der er nogle, som fx tager nogle øller med, og så sidder man bare der, og 

drikker, og hygger lidt, og får tiden til at gå med alt muligt. 
 

27. Var det en lancering som du ikke ville gå glip af? 
28. Ja, jeg ville rigtig gerne med til den, fordi de var virkelig fede de der sko. Så jeg synes helt klart 

at det var det værd. 
 

29. Hvordan er skoene fede? 
30. Det er mest fordi den er lavet af en kendt rapper, Kanye West, hvilket gør det mega fedt, fordi 

det er fedt, at have sko fra en kendt artist, som er meget populær blandt unge. Og så er der også 
det der med, at man ligesom bliver bemærket, når man har de her sko. Altså man føler ikke, at 
man bare står ude i baggrunden. Man står lidt frem, og siger, at jeg har dem. Ligesom viser hvad 
man har, hvilket er det fede, ved at have fået sådan nogle hypet sko. Ligesom viser hvad man 
har, hvilket er det fede, ved at have fået sådan nogle unikke sko. Det er fx ligesom, hvis man 
bare får klippet sit hår, som man plejer, så er der måske kun nogen, der opdager det. Men så er 
der andre, som bare ikke siger noget. Men hvis man så får en helt anden slags frisure, så er det 
lige pludselig alle, som opdager det. Det kan fuldstændig sammenlignes med skoene; når man 
går med noget, som andre ikke har - noget som er limited. 
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31. Hvad betyder det for dig, når folk bemærker dine sko? 
32. Det føles bare godt, at man har noget som andre ikke har, og at andre synes de er fede. Ligesom 

når man har vundet den største tunring i ens sportsgren, og så man så lige viser sin pokal frem. 
Det kan man måske sammenligne med et par fede sko, som man har ligget 12 timer i kø for at få, 
og som der ikke er mange i Danmark som har. Så der er stor prestige i de her sko - men også i 
det at ligge i kø.  

 
33. At have noget som ingen andre har, gælder det alle ting, eller kun sko? 
34. For mig handler det altså om det der med, at man gerne vil blive bemærket. Men jeg vil også kun 

gå i det, jeg synes er fedt. Jeg gider ikke at gå i noget, som andre synes er fedt - men jeg ikke 
synes er fedt. Jeg ligger kun i kø til det, hvor jeg helt klart tænker, at jeg vil gå med det. 

 
35. Kan du huske hvilke følelser som var i dig, da du stod i kø – og efterfølgende da du fik lov til at 

komme ind og købe tøjet/skoene?  
36. Det var meget blandet, fordi Adidas x Yeezy droppede i mange forskellige butikker, og så var 

der den her gruppe drenge, som var 18-20 år, som kørte rundt i en bil og pendlede mellem 
butikkerne, for at skrive sig på liste ved alle butikkerne, for at kunne ligge i kø. Problemet er 
bare at når man har skrevet sig på listen ved en butik må man ikke gå igen. Men det gjorde de. 
Så der var nogle problemer ved Rezet butikken, fordi der max droppede 20 par sko, og der var 
14 foran os, men vi kunne ikke se 14. Men så var det fordi de der drenge pendlede rundt hele 
tiden. Så vi blev meget sure og valgte at sige det til butikken, og fortælle dem at det her altså 
ikke er i orden. Så vi valgte at gå over til Size? -  selvom vi ikke vidste om den ville droppe her - 
hvor vi så lå med nogle andre drenge, hvor vi så begyndte at have det fedt, fordi den ene havde 
taget øl med, og den anden havde taget højtalere med. Så man kunne bare sidde og slappe af 
uden at tænke på at man blev snydt. Og så lå man bare der og havde det godt faktisk. Så det var 
en mega fed stemning. Da vi så fik skoene i hånden var det det fedeste, og var helt jublende over 
at vi kunne få Yeezys og at vi kunne købe dem. Det var bare fanatisk.  

 
37. Var der nogen, som havde indflydelse på, at du valgte at stille dig i kø?  
38. Ja, , mine venner havde ligget i kø dagen før ved Wood Wood (tøj/sko butik), hvor de ikke 

droppede. Så de spurgte mig, om jeg ville med om fredagen, og jeg havde aldrig gjort det alene. 
Jeg ville ikke gøre det alene. 

 
39. Hvordan fandt du ud af, at denne lancering ville komme? 
40. Det fandt jeg ud af gennem sociale medier – dvs. Instagram – hvor butikkerne siger, at der 

dropper de her sko, det her sted, på det her tidspunkt. Og så ved man der mange der vil gøre alt 
for at få dem og campe for dem. Og så er det så at man selv vælger hvor man vil campe, og hvor 
man tror den største chance er for at få fat i dem. Men jeg fandt også ud af det gennem Facebook 
og så faktisk også igennem et forum, der hedder Sneaker World – det er en stor release 
hjemmeside, hvor du kan se alle de forskellige release datoer for sko.  
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5) Adfærdsmæssige spørgsmål: 

41. Hvordan vil du beskrive dit forhold til det Adidas x Yeezy?  
42. Mit forhold til Adidas x Yeezy er vel bare at jeg synes, det er et virkelig fede par sko, som jeg 

godt kan lide. Og det der med at der ikke er særlige mange der har dem, så følelsen af at have 
dem, er det som gør det fedt. At have noget som ingen andre har, er federe end at have noget 
som andre har. Og så er det også bare en meget god sko at gå i. 

 
43. Hvad er det, som gør, at du lige præcis vil gå med det her brand?  
44. Det er unikt, hvilket gør det fedt at have dem. At blive spottet, er også fedt. Og så selve 

modellen er mega fed. Det der med at de passer til alt mit tøj. 
45. Hvordan er du i kontakt med branded og hvor ofte - både virtuelt og fysisk? 
46. Jeg følger deres modedesignere, og så har jeg kendt Adidas lige siden jeg var lille, hvor jeg 

spillede fodbold i Adidas sko. Den gang handlede det jo om man spillede i Messi sko (Adidas) 
eller Ronaldo sko (Nike). Allerede den gang handlede det også om at købe noget andre ikke 
havde.  

 
47. Hvor ofte køber du med Adidas?  
48. Jeg køber kun deres sko. Jeg går ikke i deres tøj. Så det er sådan når jeg har brug for det – ca. 

hvert halve år. 
 

49. Har du et stærkere forhold til andre brands?  
50. Ja, jeg kan godt lide mange andre brands også – fx Balmain som er et meget high-end mærke, 

som er meget dyrt. Men det er også det der er fedt, fordi det er meget fedt at gå i noget der er 
dyrt, fordi det er det der med at man køber noget man godt kan lide som man har sparet op til og 
så når man endelig rocker den, så føler man den bare. Og så der mange der kender deres 
logodesign – den her trøje som jeg har på har dog ikke noget logo design. Men der var den her 
dreng som kom over til mig til en fest og sagde at jeg havde en virkelig fed trøje og stil. Og han 
havde selv noget meget godt tøj, han havde en jakke og en skjorte fra et mærke der hedder Saint 
Laurant, som også er et meget dyrt mærke. Så han var også den der type der bare gik op i tøj, så 
man fik jo den der opmærksomhed. Det der med at der kommer en over at siger ”fuck noget fedt 
tøj”, det er jo en af de fedeste fornemmelser at få. 

 
51. Er det grunden til at du går med trøjen? 
52. Ja det synes jeg, at blive bemærket det er en fed fornemmelse.  

 
53. Ville du stadigvæk købe dine favorit tøj- og skomærker, hvis mærket ikke var synligt ud ad til på 

tøjet og skoene? 
54. Jaja bestemt, hvis jeg synes det er fedt. Hvis jeg finder noget jeg godt kan lide, så er jeg ligeglad 

om det koster mange penge, hvis jeg sparer op til det og køber det – især hvis jeg godt kan lide 
designet. 
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55. Hvor ofte køber du generelt mærketøj og -sko? 
56. Det er jo et spørgsmål om mit budget. Men jeg sparer bare op og lige så stille og roligt har jeg 

nok penge til at købe det. Så ca. hver tredje måned har jeg penge nok til at købe noget jeg godt 
kan lide. 

 
6) Psykografiske spørgsmål: 

57. Hvad betyder det for dig, at du var en af dem som fik fat i skoene? 
58. Det betyder rigtig meget, at have noget som ingen andre har. Det er fandeme en fed 

fornemmelse. Man har jo ligget i 12 timer på en kold fortovsgade, så det var bare den fedeste 
fornemmelse at være en af de første til at få lov til at købe de her sneakers i køen. Det var så fedt 
at kunnen fortælle folk hvor mange der var osv.  

 
59. Hvilken rolle spiller modebrands i dit liv? 
60. Det spiller en meget stor rolle. Jeg føler lidt de viser hvem man er og hvordan man bliver dømt i 

det sociale. Ikke fordi jeg går meget op i hvad andre går i, jeg er lidt ligeglad om folk går i dyrt 
eller billigt tøj – så længe de har en fed personlighed. Men hvis de er sådan nogle arrogante 
typer, som kun tænker på at gå i dyrt tøj, så kan jeg ikke lide dem. Jeg kan godt blive lidt irriteret 
og tænke ”ej det ikke i orden – kan man ikke bare være ligeglad med det?” Så det er mest bare 
en passion jeg har for tøj og sko.  

 
61. Hvordan fokuserer dine venner på brands? 
62. På samme måde som mig. Jeg har det også lidt fra mine venner må jeg indrømme. Men det hele 

startede ud med at nogle af dem fandt ud af hvad de fede mærker var gennem de ældre elever. 
Og så startede det der med at campe sådan rigtig først ved en af Kanye West første colabs, og da 
vi opdagede de sko så tænkte vi ”okay, de er fandeme fede dem der. Dem skal vi sku have fat 
på.” Og da vi så fandt ud af, at man skulle ligge i kø i fire dage -  fordi der kun var 20 par der 
droppede - så ventede vi bare til næste release. Og lige så stille fandt vi så ud af at der også var 
en masse andre mærker, såsom Balmain, Saint Laurent, Supreme, Palace, og alt det der.    

 
63. Føler du dig tvunget til at gå i mærketøj? 
64. Nej. Det føler jeg ikke. Jeg føler at jeg kan tage noget billigt tøj på fra H&M og stadigvæk 

synes, at det er fedt. Jeg har masser af H&M og Zara tøj. Så jeg føler ikke at jeg behøver at købe 
dyrt eller specielt. Så det er bare en ekstra bonus hvis det er limited og det er dyrt og alt det der. 

 
65. Kunne du finde på at ligge i kø til Zara? 
66. Hvis der droppede noget ekstremt fedt, som jeg vidste var meget eftertragtet, og jeg godt kunne 

lide designet, så kunne det godt være. Og så er det jo fedt at Zara bare er billigt, så der ville 
måske være mulighed for at sælge det dyrere bagefter.  

 
67. Hvilke ting er vigtige for dig nu, når du køber mærketøj og -sko?  
68. At jeg godt kan lide det. Jeg gider ikke gå i nogle ting, som jeg ikke synes er fedt. Så designet, 

farverne – men ikke skrigende. Men brandeds omdømme og popularitet blandt mine venner er 
også vigtigt. Det er vigtigt for mig at jeg går i noget som de kender, men også synes er fedt.  
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7) Virksomhedens kommunikation og bloggere:  
69. Kan du prøve at sætte nogle ord på hvilken rolle Adidas x Yeezys kommunikation spillede, da 

du valget at stille dig i kø til dets sko? 
70. Jeg følger Adidas’ Instagram, så jeg følger med i deres releases og kollektioner, og det er mega 

fedt at de holder os opdateret, fordi det gør at man gider at købe deres ting. Så de spiller en stor 
rolle ift. at jeg køber deres ting. Så brandsne er også med til at skabe en hype, fordi fx Louis 
Vuitton og Supreme er i gang med at lave et colab, som kommer her til sommer, og det de 
(brandsene) nogle gange gør, er at lave noget fra kollektionen hurtigt, og så giver de det til nogle 
kendte artister. Der er fx en rapper der hedder Asap Rocky, som allerede har en t-shirt og en 
jakke derfra, og når man ser hvordan han går i det, så bliver man jo totalt inspireret til at købe 
det også. Så det er jo det der med, at hvis man kan starte hypen ved at give det til nogle kendte 
mennesker, som der bliver set op til, gør det jo også tøjet meget mere eftertragtet blandt unge, og 
der bliver skabt en mode.  

 
71. Hvad hvis en kendt person, som du ikke ser op til, er frontfigur for et af dine yndlings brands? 
72. Så er jeg lidt ligeglad. Så køber jeg det kun hvis jeg synes, at der fedt. Hvis personen er en,  jeg 

synes, virker som en idiot, kan der godt være en mululighed for, at jeg ikke gider at købe det.  
 

73. Er der andre kanaler end Instagram, hvor du følger brandsene? 
74. Hjemmesider, Snapchat – fx Sneaker World og kendte som reklamere for mærkerne. Det er 

egentlig bare en reklame for brandsnes produkter.  
 

75. Hvad føler du, når Adidas x Yeezy kommunikerer ud til folk?  
76. Jeg ser frem til det og venter spændt på at nyheden om den næste lancering af Yeezys kommer. 

Det er helt sikkert. Især når der er noget utrolig fedt på vej. Så jeg snakker meget med mine 
venner om hvornår kommer det ene og det andet.   

 
77. Hvilken rolle spiller selve branded kontra designeren bag branded, når du køber modetøj og -

sko? 
78. Han spiller den rolle, at han får det før alle andre, så han viser os hvordan man skal gå med det 

og bruge det. Det gør at man kan opdage hvor fedt tøjet er, så man får lyst til at købe det, fordi 
man gerne vil være ligesom ham. Man vil gerne være en der ser pisse fed ud med en vild stil. 
Det betyder selvfølgelig endnu mere, når det står på skoene, at det er Kanye, som har designet 
dem, for så bliver de endnu mere hypet. Kanye West er jo så cool - virkelig grineren - og har 
sine moments, hvor han virkelig er ude og skide, og så er der andre gange, hvor han er genial. 
Det er netop det, som gør Adidas x Yeezy brandet så hypet, og jo gør, at man gider at købe det. 

 
79. Hvordan påvirker bloggere dit køb af mærketøj og -sko?  
80. Det påvirker både og. Der er jo mange unge drenge, som lever af det der nu på Instagram og 

Youtube. Nogle amerikanske drenge, som får det før andre. De viser hvordan de ville bruge tøjet 
og hvad de synes om det. Så de er sponsoreret, hvilket er mega sindssygt, fordi det betyder at de 
kan leve af det. Der er jo et eller andet med at Drake (musikker) har en ”family list”, hvor han 
sender sit tøj ud til dem han kender først, og det kunne være så sygt at være på den liste. Det gør 
at man gerne vil være en del af de der high-end sociale grupper på internettet. Så bloggere spiller 
en kæmpe rolle ift. hvad jeg køber. 
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81. Så det spiller ikke nogen rolle om hvorvidt de mennesker er sponsoreret af brandsne eller blot er 
ganske normale mennesker? 

82. Nej, det er bare om det er fedt design. Jeg tænker kun på det de har på.  
 

83. Hvilken rolle spiller bloggeres kommunikation sammenlignet med virksomhedernes 
kommunikation, når du køber mærketøj og -sko?  

84. De spiller en lige stor rolle ift. at inspirere mig til at købe tøj og sko. 
 
8) Afsluttende spørgsmål: 

85. Hvad skal der til, for at du stiller dig i kø til mærketøj eller sko igen? 
86. Et fedt design - det er helt sikkert. Og jeg gider at gå med det, og jeg ved, at jeg kan sælge det 

videre. Så fremtidsperspektivet spiller nu en stor rolle, fordi jeg gerne vil tjene mange penge. 
Men jeg vil først gerne selv gå med det.  

 
87. Hvilke modebrands produkter har du ikke lyst til at ligge i kø til? 
88. Det er svært at sige men måske Nike hvis det bare var dem selv. Det handler for mig om, at det 

skal være totalt eftertragtet af folk – og selvfølgelig et fedt design -  før jeg gider at ligge mig i 
kø. Og så er det lige meget hvilket brand det er. Og det bliver oftest rigtig eftertragtet når 
artisterne får det og viser hvordan man skal gå i det. Og så er det jo også bare noget med en 
mavefølelse, fordi hvis mig og mine venner synes den er fed, så er der nok også andre i 
Danmark, og hele verden som synes den er fed. Så det er også meget med ens venners 
fornemmelse faktisk.  

 
89. Har du planlagt at ligge i kø til tøj- eller skolanceringer i løbet af i år? 
90. Jaja, der kommer en ny model fra Yeezy igen, som jeg planlægger at ligge i kø til. En helt ny 

hvid model, så den skal jeg helt sikker ligge i kø til.  
 

Bilag 6: Interview med Silja Lind 
 

1) Demografiske - og geografiske spørgsmål:  

1. Køn: Kvinde. 
2. Navn: Silja Lind. 
3. Alder: 17 år. 
4. By: Helsingør. 
5. Gymnasium: Espergærde Gymnasium. 
 

2) Etiske spørgsmål: 

6. Ønsker du at være anonym: Nej. 
7. Ønsker du at interviewet forholdes fortroligt: Nej. 
8. Vil du give samtykke til brug af interview ifm. afhandling: Ja. 
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3) Indledende spørgsmål:  

9. Kan du fortælle mig lidt om hvilken tøj- eller skolancering du har ligget i kø til?  
10. Ja, jeg sad i kø til H&M x Balmain, som havde lavet en kollektion sammen, som var meget 

eftertragtet. Så det var der jeg sad i kø i et par dage (i 2015). 
 

11. Hvor lang tid stod du i kø?  
12. To overnatninger og tre dage i alt.  

 
13. Hvilke aktiviteter aflyste du for at ligge i kø? 
14. Nu er det sådan at på mit gymnasium er der sådan noget, der heder OD-dag, 

Operationsdagsværk-dag. Så vi havde dage, hvor vi ikke havde nogen timer overhovedet. Så det 
var faktisk kun i to halve dage, at jeg meldte fra til at gå i skole.  

 
4) Sonderende spørgsmål: 

15. Kan du give en detaljeret beskrivelse af hvad, der fik dig til at ligge i kø?  
16. For det første så vidste jeg, at kollektionen vil blive mega eftertragtet. Så jeg ville kunne sælge 

noget videre til en højere pris, hvis det var, jeg nu ikke fik gået med det. Men så var tøjet også 
bare rigtig fedt, og det er et stort navn, Balmain, og et stort tøjmærke, og så havde H&M lavet et 
samarbejde med dem til en billig pris. Så det var ligesom det der gjorde, at jeg gad. 

 
17. Nu siger du at kollektionen ville blive eftertragtet. Hvorfor var lige præcis denne kollektion 

eftertragtet?  
18. Man kan jo sige Kenzo som de (H&M) lige har lavet det med, var ikke så stort. Men jeg tror, at 

det er fordi, at på daværende tidspunkt, så var Balmain bare et rigtig populært high-end brand i 
forvejen, og folk ville rigtig gerne have noget af det her tøj. Men det var meget dyrt, så det var 
ikke alle, som kunne få råd til det. Da det så kom ud, at det var Balmain, at H&M ville lave et 
samarbejde med, så kom der rigtig meget hype omkring det. Folk snakkede rigtig meget om det, 
og der var rigtig mange, der snakkede om, at de ville have fat i tøjet hurtigt. Så det var der jeg 
fik min opfattelse fra – og det passede jo også rimelig fint.  

 
19. Så det var primært pga. branded ”Balmain”, men også grundet en lavere pris end normalt for 

dette brand?  
20. Ja, helt sikkert.  

 
21. Så H&M har ikke noget at skulle have sagt? 
22. Nej, egentlig ikke rigtig. Men altså det er også det som er lidt dårligt ved det – det er jo at de 

bruger H&M’s stof og sådan noget. Så det er ikke vild god kvalitet ift. hvad det rigtigt er. Men 
det er fint nok.  

 
23. Så det var ikke kvaliteten du gjorde det for? 
24. Nej fordi de (H&M) bruger jo ikke noget rigtigt ud over deres (Balmain) navn, og så er det 

selvfølgelig dem (Balmain), som står for det. Og så bruger de deres varemærke, så det er det 
som gør det fedt. Men selve kvaliteten er H&M kvalitet, som er fin nok i selv. Men hvis man går 
efter rigtig god kvalitet, så det nok ikke rigtig det man skal købe.   
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25. Kan du huske hvilke følelser som var i dig, da du stod i kø – og så efterfølgende da du fik lov til 
at komme ind og købe tøjet?  

26. Ja, for jeg var jo den første som kom ind jo. Eller vi var de første piger, der var tre drenge foran 
os. Jeg kan huske lige da jeg stod ude foran, var jeg total sådan spændt fordi at man vidste bare 
at alle ville have fat i det samme – man havde jo snakket lidt med hinanden de sidste par dage og 
vidste at alle ville gå efter de samme ting. Og jeg ville rigtig gerne have nogle af tingene fra 
drenge afdelingen – både til mig selv og til mine brødre – så det var bare sådan du ved 
andrelinen pumpede bare, man skulle bare have de ting. Og så da dørene åbnede og man sådan 
der kom der ind – altså det var bare sådan total forvirrende og Ekstra Bladet de gik og filmede 
mig. Så jeg havde også et kamera i smasken ikke, og så var der bare mennesker over det hele og 
tøjet røg bare rundt. Og så fordi der var så mange og man vidste hvad man skulle have - men 
man vidste ikke rigtig hvor det var - så det var bare total presset det hele. Men da jeg så kom ud 
efter var det bare rart, fordi man var total drænede for energi. Alt havde bare kørt op på det 
højeste, men da man lige kiggede sin ting igennem bagefter blev man bare glad.  

 
27. Var der nogen, som havde indflydelse på, at du valgte at stille dig i kø? 
28. Nej, nok nærmere omvendt var det mig der påvirkede andre til at tage med ind og ligge i kø, ved 

at fortælle dem om hvor fed kollektionen var. Der var ikke rigtig nogen som havde påvirket mig. 
Udover jeg vidste, at min bror havde ligget i kø om sommeren forinden til de der Adidas x 
Yeezy sko, og der havde han snakket om, hvor god stemningen var blandt folk i køen. Så det var 
også en af de ting, der gjorde, at jeg gerne ville have den der oplevelse af at ligge i kø. Ellers 
kunne jeg jo bare have siddet i kø på nettet ikke? Men jeg vidste som sagt, at der var en rigtig 
fed stemning i køen, da min bror gjorde det, så det var også blandt andet derfor, at jeg valgte at 
gøre det. 

 
29. Kan du sætte nogle ord på det der med at det var en fed stemning? 
30. Det er ligesom sådan en mini-Roskilde, så man har nogle camps, og vi havde en camps med fem 

andre drenge, og vi sad om dagen og du ved bare hyggede og spiste mad og drak og røg 
vandpibe og om aftenen var der bare fest. Det var super fedt. Men det var bare hyggeligt, fordi 
man havde bare sådan et grineren fælleskab.  

 
31. Hvordan fandt du ud af, at den lancering ville komme? 
32. Jeg hørte det ret tidligt før folk begyndte at blive hyped omkring det. Jeg tror faktisk bare at jeg 

læste det et eller andet sted, og så gik jeg virkelig meget op i det, og så sagde det til rigtig 
mange. Så jeg tror faktisk bare, at jeg læste det på H&M’s hjemmeside eller i modbladet, ELLE. 

 
33. Betyder det at du ikke blev opmærksom på det gennem sociale medier? 
34. Det har også været de sociale medier! Så har folk jo også snakket, så det har også været når man 

har snakket med folk. Men primært de sociale medier.  
 

35. Er det så virksomheder eller private personer på de sociale medier? 
36. Virksomheder. Virksomhedernes kommunikation spiller den største rolle. Du ved store 

modehuse – og H&M selv.  
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5) Adfærdsmæssige spørgsmål: 

37. Hvordan vil du beskrive dit forhold til branded, som du stod i kø til?  
38. Mærket (H&M x Balmain) er rimelig meget dødt ud nu, også bare det rigtige mærke (Balmain). 

Jeg synes måske H&M ødelagde det lidt, og det synes jeg nærmest at de gør med alt de har med 
at gøre. Men det er ikke noget jeg tænker over så meget længere jeg går ikke rigtig i noget af 
tøjet. Jeg har sendt noget af tøjet det til Afrika, fordi jeg tænkte, at jeg havde brugt det et par 
gange ikke? Og så er jeg jo også en pige, så jeg skifter hurtigt mit klædeskab ud haha! Og så 
tænkte jeg, at det var sku en sjov oplevelse, og det er sjovt at tænke tilbage på, og folk nævner 
det stadigvæk tit når jeg er ude i byen. Så oplevelsen i sig selv tænker jeg tit på, men selve tøjet 
og branded tænker jeg ikke rigtig på længere. 

 
39. Hvad betyder det for dig at folk kan genkende dig? 
40. Ej okay, det er ikke noget som jeg går vildt meget op i, men jeg tror bare, at jeg er blevet lidt 

vandt til det fordi forinden havde jeg også været med i en video som fik vralt og havde 200.000 
visninger. Så jeg tror bare at jeg er blevet lidt vandt til det og så kom der lige noget ekstra på 
som var det der med Ekstra Bladet.  

 
41. Så det er fordi du har været med i et indslag - ikke fordi du bærer tøjet?  
42. Nej, det var fordi jeg var med i Ekstra Bladet to gang, og på DR1 var der også et langt indslag 

med mig. Der var rigtig mange ting, hvor jeg var, fordi mig og min veninde, Stine, var de første 
piger i køen, så der var mange som var interesseret i at snakke med os. Så vi fik meget 
medieopmærksomhed, da vi fortalte hvor mange penge vi ville bruge derinde. Men altså det er 
sjovt at tænke tilbage på, og det er meget sjovt, at folk kan genkende en.  

 
43. Har du et stærkere forhold til andre brands?  
44. Oplevelsen gjorde faktisk at jeg gik lidt fra at være til brands og mærker og til ikke at gå op i 

sådan noget. Jeg tror bare at jeg blev sådan lidt – jeg gider egentlig ikke gå så meget op i det jeg 
går med – jeg vil egentlig hellere bare have noget fedt tøj, som jeg kan lide. Så oplevelsen gjorde 
at jeg ikke længere gider det der med brands. 

 
45. Så det er sidste gang at du ligger i kø? 
46. Nej, det er det nok ikke, fordi stemningen var så hyggelig. Men jeg ville nok ikke gøre det hvis 

de (H&M) lavede et colab igen. Jeg tror bare at jeg ville tage the real deal. Jeg synes også at det 
er lidt federe at have det ægte, det er sådan lidt mere at man kan gøre lidt mere show-off ud af 
det. Så jeg ville nok hellere bare gå efter den rigtige vare.  

 
47. Vil det sige at det for dig handler om at du får en tilfredsstillelse ved at få fat i noget som 

normalt er dyrt, som lige pludselig er til at få fat på? 
48. Fuldstændig!  

 
49. Jeg spørger for ligesom at finde ud af om det er fordi at det er limited edition? 
50. Det er det. Både den lave pris og det at tøjet er limited edition, spiller helt klart ind. Det er 

virkelig fedt, det der med, at folk ved, at det er det, man har – vide at man virkelig er en af de 
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mange få, der har tøjet. Det er der stor prestige i. Og så samtidig at kunne slippe afsted med det 
til en meget billig pris, det synes jeg er fedt. 

 
51. Hvad betyder det for dig, at folk kan se at du var en af dem som fik fat i det? 
52. Jeg tror bare, jeg er typen, som går meget op i at folk – og det lyder så klamt – ved at, det var 

mig der fik fat i H&M x Balmain, og hvem jeg er. Det betyder ikke alt, men det betyder da 
noget, at folk ved det, og snakker om det. Jeg kan meget godt lide den der opmærksomhed, fordi 
den gør mig glad. 

 
53. Føler du dig tvunget til at gå i mærketøj? 
54. Ikke længere. Det gjorde jeg den gang jeg sad i kø. Der snakkede vi meget om det, men det var 

også grundet min omgangskreds. Jeg meget i Hellerup sammen med folk fra forskellige skoler 
deroppe. Du ved rigmandsbørn, ikke? Og de havde jo alt! De havde jo fandeme Chanel tasker til 
50.000 kr. - og så kommer jeg fra Helsingør. Så jeg gik rigtig meget op i den gang. Men gør det 
ikke rigtig længere. 

 
55. Er det fordi at du ikke hænger ud med den samme gruppe af mennesker? 
56. Ja, jeg stoppede med at tage i byen rigtig meget, hvor det også smittede meget af. Droppede 

byen, droppede de mennesker. Så nu ses jeg bare med folk fra min skole (Espergærde 
Gymnasium) og fra min by, også et par enkelte inde i København. Jeg går stadigvæk i byen i 
København, det er slet ikke det. Men slet ikke i samme omfang. Så det har helt klart også gjort 
det.  

 
57. Dem du hænger ud sammen med nu, hvordan fokuserer de på brands? 
58. Det er sådan lidt mere hippie-agtigt – genbrug - og gør det til dit eget. Men det bliver også 

hurtigt for meget, det kan blive for flippet. Så det er bare noget andet, det er lidt det samme, det 
er  bare i den billige ende – få det så billigt som overhovedet muligt. Så de går slet ikke så meget 
op i mærker. Så slemt er det dog ikke for mig. Jeg sidder nu med Celine og Balanciaga på. Jeg 
tror bare jeg er nået til et punkt hvor jeg køber det ”jeg” vil have, andre skal ikke have en 
indflydelse.  

 
59. Betyder det at der ikke er et eller flere brands som du sværger til?      
60. Jeg er meget åben. Jeg kan sagtens gå ned at købe tøj i H&M for eksempel.  

 
61. Hvor mange forskellige brands har du på nu?  
62. Øh, jeg har Balanciaga (armbånd). Den her (trøje) ved jeg faktisk ikke hvor er fra. Jeg tror 

faktisk bare, at jeg har nakket den fra mit mors skab, for at være helt ærlig. Den her (taske) den 
er fra Asos. Halstørklædet er fra H&M. Bukserne er fra et eller andet sted i Magasin. Så det er 
alle mulige mærker.  

 
63. I fagsprog vil man betegne dette som ikke at være brand-loyal. Men hvordan var det den gang du 

stod i kø til H&M x Balmain? 
64. Altså den gang gik jeg kun i mærkevare. Jeg havde alle mulige dyre ting – meget Balanciaga - 

og Isabelle Maren havde jeg også rigtig meget på. Du ved alle de der Hellerup pigeting. Det var 
de to primært. Givenchy havde jeg også rigtig meget af faktisk. Og så kom den der kollektion 
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med Balmain, og så havde jeg rigtig meget af det også. Men det var også fordi, at jeg ikke rigtig 
havde råd til at alle de der ting, og de havde heller ikke så mange fede pigeting fra Balmain den 
gang. Indtil kollektionen blev lavet. Så det var også fedt for pigerne.   

 
65. Hvor ofte køber du mærketøj og sko? 
66. Hvis jeg havde pengene havde jeg nok kun købt mærkevare. Men primært så er det kun sko jeg 

køber, der er mærkevare. Ikke rigtig tøj længere. Men accessories -  som armbånd og sådan 
noget der - der har jeg et fra Hermes og jeg har Balanciaga og et fra Valentino. Så det er nok 
mest i accessories og tasker, at jeg køber mærkevare. Jeg har måske 5-6 ting lige nu.  

 
67. For at dykke lidt ned i det, kan du så sætte nogle ord på hvilken rolle modebrands spiller i din 

hverdag nu? 
68. Ikke en særlig stor. Overhovedet.  

 
69. Men hvor meget fyldte de den gang du stod i kø? 
70. Rigtig meget. ALT. Det var hele tiden, at jeg tænkte på, at jeg tænkte at jeg skulle have det 

rigtige på og jeg skulle købe det rigtige. Altså alt! Det var nærmest fra jeg stod op om morgenen.  
 

71. Så var du fysisk og virtuelt i kontakt med brandsne hverdag?  
72. Jaja. Jeg var rigtig meget inde på Strøget, og gik ind i butikkerne og købte tøjet. Så ja det fyldte 

rigtig meget.  
 
6) Psykografiske spørgsmål: 

73. Hvilke ting er vigtige for dig nu, når du køber mærketøj og -sko?  
74. Prisen er stadigvæk vigtig for mig, fordi jeg ikke har særlig mange penge pt. Så det skal være så 

billigt som overhovedet muligt. Men jeg går meget mere op i at sætte det (tøjet) sammen på en 
fed måde nu. Altså jeg kan sagtens have et helt sæt på fra H&M nu, bare det ser fedt ud. Så det 
er mere at det ser fedt ud. Jeg skal bare kunne sætte det sammen, så er jeg faktisk lidt lige glad 
hvor det er fra. 

 
75. Så det rigtigt forstået at designet er vigtigt for dig? 
76. Ja lidt. Men det ved jeg ikke rigtig, fordi man kan jo sagtens tage en helt almindelig basic sort 

trøje og så gøre det til noget fedt. Så jeg tror mere at det er min egen kreativitet. Så jeg ved ikke 
rigtig om det er andet end det. Fordi jeg er virkelig lige glad om hvad det er og hvor det er fra.   

 

77. Hvad skal der til, for at du vil ligge dig i kø igen? 
78. Så skulle det nok være Chanel, som satte en billig taske til salg - eller sådan noget – fordi jeg 

elsker mærket. Og det kan godt være at jeg siger at jeg ikke går op i det, men jeg kan bare godt 
lide det mærke. Jeg synes, at de har nogle fede tasker. Det er fordi jeg synes, at det er fedt. Det 
er ikke fordi alle andre har det eller alle snakker om det. Jeg ville ikke gøre det hvis for 
eksempel Balanciaga satte noget til salg – selvom jeg har nogle af deres ting – så ville jeg ikke 
gøre det, fordi der er meget få ting, som jeg synes er fede ved deres items. Så det ville nærmest 
kun være Chanel, som jeg kunne forestille mig at jeg ville gøre det med. Eller pelse!  
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79. Nu siger du Chanel – betyder det noget for dig, at der er mange andre, som har Chanel tasker? 
80. Nej. Men det er der jo egentlig ikke rigtig fordi det er så dyrt. Der er mange som er begyndt at få 

det. Men jo det betyder da noget på et eller andet plan, for det kunne da være nice nok at være en 
af dem, der har det.  

 
81. Du vil hellere være en af de få end en af de mange, når der skal flashes? 
82. Jeg tror det er den der ”it is one of kind”-agtigt. Men jeg tror også at det er fordi at stort set alle 

kan få H&M og det er de færreste der kan gå ind of købe en Chanel taske.  
 

83. Så der er prestige i det – og er det den du godt kan lide at vise?  
84. Jaja. Det er det helt sikkert. Jeg kan godt lide at vise, at jeg er lidt prestigefuld.  

 
85. Hvad gør det ved dig?  
86. Min selvtillid ryger en tand op. Det er helt klart selvtilliden der ryger lidt op. Men jeg tror bare at 

jeg er typen, der godt kan lide at lave lidt show-off.  
 

87. Vil det sige at du får det bedre, når du har et mærke på, som du kan flashe? 
88. Ja, sådan mere eller mindre. I hvert fald kun lige med Chanel. Det er faktisk det eneste mærke, at 

jeg har det sådan der med. Men jeg får det også meget bedre, når jeg har sat sådan et virkelig 
fedt sæt tøj sammen – om det så koster 50kr. i alt, det er jeg ligeglad med. Men det ser virkelig 
fedt ud, så får jeg det meget bedre. Min udstråling bliver også meget bedre. Men generelt gør 
tøjet bare meget for min selvtillid.  

 
89. Er der noget virksomhederne kan gør bedre, for at du vil stille dig i kø til deres tøj eller sko? 
90. Hvis et ret stort mærke – som Chanel - satte deres produkter til en virkelig billig pris, så kunne 

jeg snildt finde på at ligge i kø i en uge, hvis det var det. 
 

91. Men hvorfor er det lige præcis Chanel, er fedt? 
92. Det udelukkende fordi at jeg godt kan lide deres design.  
 

7) Virksomhedens kommunikation og bloggere: 

93. Havde det nogen indflydelse på dig, da H&M x Balmain anvendte kendte menensker som 
frontfigurer for kollektionen? 

94. Jo altså, det gjorde noget, da de (H&M) kom ud med, at det var Kendall Jenner og Gigi Hadid. 
Men inden da var jeg også helt hypet omkring det kollektionen. Men det gjorde da helt klar 
noget ekstra, og så blev det jo også endnu mere hypet – og de var jo virkelig også populære på 
det tidspunkt. Så jo det gjorde et eller andet, men det var ikke altafgørende.  

 
95. Kan du prøve at sætte nogle ord på hvordan H&M x Balmain kommunikation påvirkede dig til 

at ligge i kø? 
96. Det gør alt. Det er det, der gør, at jeg finder ud af det – både på sociale medier og store bannere 

udenfor. Det gør alt i forhold til, at jeg overhovedet får øjnene op for det. Så det er nærmest 
altafgærende for mit vedkommende, at de ligesom formår at lave ordentligt PR omkring det, og 
får lagt det ud. Og det er jo også dem som bestemmer hvor stor hypen egentlig kan blive.   
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97. På hvilke kanaler fanger virksomhederne din interesse?  
98. På Instagram og Facebook primært. Mest Instagram – og Snapchat.  

 
99. Hvilken rolle spiller branded kontra designeren bag branded, når du køber tøj og sko?  
100. Jeg tror mest at det er branded man går op i. Nu her ved H&M x Balmain var det jo en af 

den hotteste designere, Olivier Rousteing - som jo på en måde bare er Balmain - der pludselig 
designede alt tøjet for H&M. Og det var det, som gjorde det rigtig hypet. Det gik vi som stod i 
kø meget op i. Men jeg har kun oplevet en gang, hvor jeg gik op i designeren – og det var her.  
Så det er mest branded vil jeg sige.  

 
101. Påvirker bloggere dig, når du køber tøj og sko? 
102. Ja, det synes jeg. Det gør det meget. Jeg går meget op i at style ordentligt og at have en 

fed stil. Det er der rigtig mange der har, og det er også der at jeg er begyndt at få den her lille 
kærlighed for Chanel. Der er rigtig mange af de der lidt store nogen (influencers), som havde 
alle de her Chanel tasker og sådan noget. Det er også der at jeg får meget af min inspiration fra. 
Så de har også en kæmpe indflydelse på det.  

 
103. Er de sponsoreret eller ”normale” influencers, dem som du følger?     
104. Jeg tror 80% af dem jeg følger er ikke sponsoreret, men der er også en god 20%, der er 

sponsoreret.  
 

105. Gør det en forskel at de er sponsoreret?  
106. Jeg synes faktisk at det gør en negativ forskel for man kan bare mærke det, når det er 

sponsoreret. Hvor at jeg selv synes, at dem der ikke er, de går lidt mere ind i det. Der er lidt mere 
personlighed over det. Jeg kan bedst lide når det ikke er det (sponsoreret), for det andet det 
bliver for meget. Så det gør en kæmpe forskel. 

 
8) Afsluttende spørgsmål: 

107. Har du planlagt at ligge i kø til tøj- eller skolanceringer i løbet af i år? 
108. Nej, ikke rigtig, men jeg har heller ikke så meget tid til det. Der har ikke været noget, som 

lige har fanget min interesse. Jeg har faktisk ikke rigtig hørt om noget overhovedet. 
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Bilag 7: Skærmbillede af Facebook gruppen, ”HIGHEND COUTURE – Denmark” 
 

 
Kilde: https://www.facebook.com/groups/728273787250330/?fref=nf  
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Bilag 8: Olivier Rousteing i reklame for H&M x Balmain  

 
Kilde: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/10/19/19/2D90856100000578-0-image-a-
1_1445278482660.jpg   
 

Bilag 9: Kanye West i reklame for Adidas x Yeezy 

 
Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=zoyHanWp6OY&list=PLUKTNbe0Z2mob8dhMq13ilsU_ 
134jO72W 
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Bilag 10: Abraham Maslows – “Hierarchy of needs model” 

 
Poston, B. (2009). “Maslow’s Hierarchy of Needs”. The Surgical Technologist: (308), 347–353.   
 

Bilag 11: Danny Brown & Sam Fiorella – ”Fisherman’s Influence Marketing Model” 

 
Brown, D. & Fiorella, S. (2013). Influence Marketing: How to Create, Manage, and Measure Brand 
Influencers in Social Media Marketing. Indianapolis: Que Publishing. 
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Bilag 12: Danny Brown & Sam Fiorella – ”Customer-Centric Influence Marketing 

Model” 
 

 
Brown, D. & Fiorella, S. (2013). Influence Marketing: How to Create, Manage, and Measure Brand 
Influencers in Social Media Marketing. Indianapolis: Que Publishing. 


