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Abstract 

This thesis explores how companies operating in the Danish beauty industry can engage generation 

Y consumers, known for their disloyalty and distrust in brands, in order to build brand loyalty. The 

theoretical foundation on which the thesis rests consists of social identity theory (Tajfel & Turner, 

1979), brand personalities (Aaker, 1997) and consumer loyalty phases (Oliver, 1999). These theories 

are used to analyze Danish generation Y consumers’ behavior and willingness to engage in beauty 

brands in the context of a qualitative case study of Sephora. My thesis shows that the social identities 

of Danish generation Y consumers have an effect on their behavior towards brands. It is, thereby, 

suggested that the social groups in which consumers take part can influence whether they identify 

with a certain beauty brand as well as their willingness to test new brands. As a result, the consumers’ 

own conception of their social identity has an impact on their brand engagement and brand loyalty. 

Furthermore, the results of the thesis indicate that the concept of brand personalities is an important 

source of consumer engagement due to its differentiation possibilities. However, brand personalities 

cannot be used on their own to create brand engagement amongst consumers who, beforehand, 

have portrayed low engagement, and brand personalities must, therefore, be part of a larger 

engagement strategy. Lastly, the results of the thesis suggest a difference in generation Y consumers’ 

loyalty when it comes to different beauty product categories, such as skin care and make-up 

products. Brand loyalty and brand trust can be influenced by repeated positive brand experiences 

and by giving the consumer the option to try products themselves before a purchase. The biggest 

obstacle for building brand trust in Sephora seems to be how other companies in the Danish beauty 

industry act, though these are out of Sephora’s control. In other words, other beauty companies’ 

behavior in relation to the environment, what consumers perceive as unethical communication as 

well as marketing activities influences the brand trust of all companies within the industry, including 

Sephora. The thesis discusses how the abovementioned findings affect how companies in the Danish 

beauty industry can engage generation Y in their brands. The methods suggested to increase brand 

trust are questioned, and a view of other beauty brands’ communication campaigns are included in 

order to assess how brand engagement can be worked with in the industry. 
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Kapitel 1: Indledning 

1.1 Indledning 

Virksomheder, der formår at engagere forbrugere i deres brands, opnår økonomisk og 

konkurrencemæssig fordel, idet forbrugerens brandloyalitet, -tilfredshed, -tilknytning og -tillid øges 

(Brodie et al., 2011: 112). Fænomenet betegnes også som consumer brand engagement, og dets 

omdrejningspunkt er opbyggelsen af et stærkt forbruger-brand-forhold. Særligt i 

skønhedsindustrien er forbrugernes brandforhold blevet en vigtig kilde til engagement. Om 

markedsføringen af skønhedsbrands skrives der eksempelvis: ”Combined product and brand 

marketing takes into account consumers’ social and emotional experience with the company […] 

Marketing actions […] start with the consumer and that unique person’s passions and behaviors” 

(Andjelic, 2018). Andjelic påpeger her, hvordan skønhedsbrands med stor forbrugerengagement 

tager udgangspunkt i forbrugerens unikke sociale og emotionelle opfattelse af brandet frem for 

massemarkedsføring. Særligt for virksomheder i skønhedsindustrien er det at forstå og engagere 

forbrugere i brands dermed ikke blot værdifuldt, men den eneste måde at følge med konkurrencen 

på markedet. Det skyldes bl.a., at industrien de seneste år har gennemgået massive forandringer, 

hvilket har gjort det nødvendigt for flere skønhedsbrands at sadle om. Tidligere direktør for Revlon, 

Alan Ennis, udtaler om udviklingen: ”The pace of change is so fast that what’s true today probably 

won’t be true tomorrow. The brick-and-mortar places have become Sephora […] and not department 

stores […] Authenticity has taken over from celebrities […] And social media has taken over from 

traditional media. My sense as to where we’ll be tomorrow is that we’re not in an evolution, it’s a 

revolution” (Kestenbaum, 2017). Ennis påpeger her, hvordan de fysiske skønhedsbutikker, der klarer 

sig bedst, er de mere specialiserede butikker som Sephora, og at autenticitet og sociale medier spiller 

en større rolle i forhold til at engagere forbrugerne end nogensinde før. Samtidig understreger citatet 

vigtigheden i, at virksomheder omstiller sig til at imødekomme disse nye forbrugerbehov. Dette 

skyldes, at Ennis ikke alene mener, at forbrugeradfærden er under udvikling, men snarere at der er 

tale om en revolution, der er på vej til at ændre skønhedsindustrien. 
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 Sephoras popularitet har med andre ord gjort, at de er blevet det gode eksempel på, hvordan 

skønhedsvirksomheder bør agere, for at skabe stærke forbruger-brand-forhold på et omskifteligt 

forbrugermarked. På trods af at de hyppigt fremhæves som opskriften på succesfuld 

forbrugerengagement, står Sephora stadig over for en udfordring: Deres største kundegruppe består 

af forbrugere fra generation Y (bilag A, s. 90). Denne generation anslås til at udgøre en femtedel af 

befolkningen i Danmark, men står samtidig for en tredjedel af det samlede forbrug (Branner, 2016). 

Generationen har dermed en størrelse, der gør, at den ikke kan overses af virksomheder uden 

økonomiske konsekvenser. Generation Ys forbrugeradfærd er det, der gør det særligt vanskeligt at 

engagere forbrugergruppen. Den kendetegnes særligt ved lav brandloyalitet og manglende tillid til 

virksomheder. Dette menes bl.a., at skyldes, at generationen har udviklet stor følsomhed over for 

den måde, hvorpå brands markedsføres, særligt sammenlignet med tidligere generationer 

(Lazarevic, 2012). Hvis virksomheder ikke formår at engagere forbrugerne i deres brands, kan det 

resultere i lav brandloyalitet, hvilket forhindrer opbyggelsen af et stærkt forbruger-brand-forhold 

(Lazarevic, 2012: 50). Selvom Sephora har taget flere initiativer for at skabe større engagement 

(Halzack, 2015), oplever de fortsat udfordringer i forhold til at engagere generation Y i deres brand 

og således skabe loyalitet (bilag A, s. 91). 

1.2 Problemfelt 

Selvom det at engagere generation Y viser sig som en stor udfordring for flere virksomheder, gælder 

det nok særligt for dem, der opererer i skønhedsindustrien. Et studie udført af Gurău (2012) 

undersøgte brandloyalitet hos forbrugere fra generation Y med henblik på at afdække forskelle inden 

for forskellige priskategorier. Gurăus resultater viser, at generation Y udviser større loyalitet over for 

brands med dyrere produkter (eksempelvis computere og biler). Derimod kan brands med lavpris- 

og mellemprissatte produkter, to kategorier de fleste makeup-brands falder inden for (Linio, 2017), 

ikke vække forbrugernes loyalitet i samme grad (Gurău, 2012: 105). Inden for disse to priskategorier 

er fragmenteret loyalitet til gengæld mere hyppig, hvilket betyder, at forbrugere ofte skifter brand. 

Dette stiller en særlig stor udfordring for Sephora, der udelukkende sælger lav- og mellemprissatte 

skønhedsprodukter. I tillæg til udfordringerne med lav brandloyalitet viser flere undersøgelser 
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desuden, at traditionel markedsføring ikke har samme positive effekt på generation Ys loyalitet, som 

den har haft på tidligere generationer (Lazarevic, 2012). Således må Sephora altså redefinere den 

måde, hvorpå de engagerer forbrugergruppen i deres brand. Den empirisk funderede analyse tager 

udgangspunkt i Sephora, som er et nutidigt, dansk eksempel på specialets analysegenstand, hvorfor 

denne er valgt som case. Målet er at kunne forstå spillereglerne for forbrugerengagement i den 

danske skønhedsindustri, samt hvilke forhold der gør sig gældende for danske generation Y-

forbrugere, når det kommer til at udvikle brandloyalitet. 

1.3 Problemformulering 

Ovenstående leder mig frem til følgende problemformulering: 

Hvordan kan virksomheder i den danske skønhedsindustri engagere forbrugere fra 

generation Y i deres brand med henblik på at højne brandloyalitet? 

Besvarelsen vil blive struktureret ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 

AS1: Hvilke implikationer kan udledes for arbejdet med consumer brand engagement, når det 

målrettes forbrugere fra generation Y? 

AS2: Hvordan kan der skabes brandengagement og dernæst brandloyalitet blandt generation Y-

forbrugere, undersøgt med Sephora som udgangspunkt? 

AS3: Hvilken betydning har generation Ys adfærd i relation til skønhedsbrands for, hvordan 

virksomheder i den danske skønhedsindustri kan arbejde med brandengagement? 

For at besvare problemformuleringen bruges disse tre arbejdsspørgsmål til at strukturere 

henholdsvis den teoretiske diskussion, analysen og den efterfølgende diskussion. 

1.4 Afgrænsning 

Dette speciale har til hensigt at undersøge, hvordan brandengagement kan opbygges blandt 

generation Y-forbrugere i skønhedsindustrien, hvilket gør det særligt relevant at inddrage kvindelige 

forbrugere. Således består den undersøgte forbrugergruppe af kvinder i alderen 18-37 år (se afsnit 
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1.5.2). Eftersom specialets case er en international virksomhed, findes det relevant at klargøre, at der 

alene tages højde for den danske del af virksomheden, ligesom det kun er danske forbrugere, der 

undersøges. Slutteligt skal det nævnes, at det, der omtales som den danske skønhedsindustri, 

indebærer virksomheder, der sælger skønhedsprodukter prissat i lav- og mellemsegmentet. Således 

kan specialets resultater ikke uden forbehold overføres direkte til skønhedsmærker med produkter i 

luksussegmentet. 

1.5 Begrebsafklaring 

Tre af specialets mest centrale begreber og deres betydning vil blive introduceret i det følgende: 

consumer brand engagement, generation Y og loyalitet. 

1.5.1 Consumer brand engagement 

Begrebet består af ordene forbruger, brand og engagement og handler således om forbrugeres 

engagement i et brand. Ved succesfuld brandengagement er det lykkedes at få forbrugerne til at 

interagere med brandet gennem eksempelvis dialog og følelser. Formålet er i sidste ende at skabe 

den bedst mulige brandoplevelse for forbrugeren med henblik på at opbygge et stærkt forbruger-

brand-forhold. Consumer brand engagement bruges ofte som betegnelsen for et mål, virksomheder 

bør stræbe efter, for at kunne fastholde deres kunder og højne brandloyaliteten. I specialet omtales 

begrebet omskifteligt som consumer brand engagement, forbrugerengagement og 

brandengagement. 

1.5.2 Generation Y 

Generationen kaldes også ”Millennials” og består af den gruppe mennesker, der er født mellem år 

1980 og 2000 (Foscht et al., 2009; Williams & Page, 2011; Gurău 2012; Tanyel et al., 2013). Generation 

Y er den første digitale generation, og den er vokset op i en teknologidrevet, ”altid online” og socialt 

forbundet verden (Williams & Page, 2011). Udover den digitale revolution har den postmoderne 

tidsalder og ændringer i makromiljøet haft indflydelse på generationens adfærd og forbrugsmønstre 

(Gurău, 2012; Britton, 2015). Eksempler på disse ændringer er markedsføringen af brands, der har 

udviklet sig fra at være afsenderfokuseret til at være modtagerfokuseret (Heding et al., 2009: 23). 
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Dette har medført en generation af forbrugere med større behov for at kunne genkende sig selv i 

brands. De beskrives derudover som særdeles opmærksomme på egen fremtoning, potentielt som 

et resultat af at være vokset op i en verden mættet med medier, og hvor alle produkter er brandede 

(Gurău, 2012). 

1.5.3 Loyalitet 

En af de største udfordringer i opbyggelsen af et stærkt forbruger-brand-forhold med generation Y 

har, som nævnt, vist sig at handle om loyalitet. Høj brandloyalitet blandt forbrugere har længe været 

anset som et af de ultimative mål for virksomheder. Dette begrundes med, at en loyal kundebase 

minimerer omkostninger, eftersom fastholdelse af forbrugere er markant billigere end rekruttering 

af nye (Oliver, 1999: 33). Brandloyalitet bliver ofte beskrevet som en belønning for virksomhedens 

opbygning af et stærkt forbruger-brand-forhold (van Doorn et al., 2010; Brodie et al., 2011; Dwivedi, 

2015). Loyalitet anses med andre ord for at være et resultat af succesfuld brandengagement. 

1.6 Introduktion til casen 

Sephora blev grundlagt i Frankrig i 1969 og blev i 1997 købt af et af verdens førende koncerner inden 

for luksusmærkevarer, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Sephora kom til Danmark i 2012 og har 

siden åbnet syv butikker fordelt på København, Frederiksberg, Lyngby, Odense og Aarhus. 

Derudover har Sephora en dansk webshop, hvor alle produkter, der er tilgængelige i butikkerne, 

sælges. LVMHs årsrapport fra 2017 viser, at Sephoras online salg er i vækst over hele verden (LVMH, 

2017: 7). Sephora adskiller sig fra sine konkurrenter på markedet, som eksempelvis Matas, ved 

udelukkende at sælge skønhedsprodukter, og tilbyder ikke kosttilskud, sportsudstyr, o.lign. I tillæg 

til deres egen makeup og hudplejelinje, Sephora Collection, tilbyder de i deres butikker og webshop 

et udvalg af over 50 forskellige skønhedsbrands, herunder Clinique, Benefit, Estée Lauder og 

Lancôme (Sephora Mærker, 2018). Derudover tilbyder de deres kunder en række services i 

butikkerne, såsom vejledning i makeup eller hudpleje. Udover Matas tæller Sephoras konkurrenter 

Magasins skønhedsafdeling, der tilbyder produkter fra nogle af de samme brands som Sephora, 

samt andre skønhedswebshops som Nice Hair, Boozt og Cocopanda. 
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Grundet deres amerikanske kundeloyalitetsprogram, Beauty Insider, er Sephora blevet det 

gode eksempel på, hvordan virksomheder i skønhedsindustrien kan engagere forbrugere og 

opbygge stærke forbruger-brand-forhold (Loyaltylion, 2017). Dette skyldes loyalitetsprogrammets 

inddeling af forbrugerne i forskellige niveauer, der afgøres af, hvor mange point de indsamler ved 

køb af Sephoras produkter (Sephora.com). I Danmark har Sephora taget idéen om 

loyalitetsprogrammet til sig, dog i en skaleret udgave. Danske forbrugere kan indsamle point ved 

deres køb, hvilket giver dem mulighed for at opnå rabatter og særlige tilbud (Sephora.dk). Dog 

inddeles forbrugerne ikke i forskellige niveauer, og muligheden for personalisering er derfor mindre. 

Ud over loyalitetsprogrammet lægger Sephora stor vægt på dialog via sociale medier for at 

engagere forbrugerne (se bilag A). Samtidig bliver udviklingen af Sephoras fysiske butikker prioriteret 

højt for at drive brandengagement (LVMH, 2017; Halzack, 2015). På verdensplan inkorporeres et 

udvalg af teknologiske værktøjer, der gør det muligt for kunden at finde frem til det produkt, der 

passer bedst til dem uden hjælp fra butiksekspedienter. Mere specifikt vil samtlige butikker blive 

udstyret med iPads, og denne digitaliseringsstrategi har til formål at engagere forbrugere yderligere 

i brandet og produkterne (LVMH, 2017). Det er på nuværende tidspunkt planlagt, at strategien over 

tid skal udrulles til butikker over hele verden, men den er endnu ikke implementeret i de danske 

Sephora-butikker (Ibid.). Den digitale strategi er udviklet på baggrund af en analyse af nutidens 

skønhedsforbrugere og deres behov. Halzack beskriver Sephoras engagementsaktiviteter i de fysiske 

butikker: ”Today’s cosmetics customer is not particularly loyal to any one brand […] Instead, 

customers approach buying beauty products as more of a treasure hunt, and the mission is that 

much easier in a place where you can easily test virtually any product” (Jetta i Halzack, 2015). Håbet 

for Sephora er således, at fastholde forbrugere som kunder i butikkerne på trods af lav brandloyalitet. 

1.7 Struktur 

I dette kapitel er specialets problemfelt og problemformulering blevet præsenteret. Tre centrale 

begreber for specialet er ligeledes blevet introduceret: consumer brand engagement, generation Y 

og loyalitet. Specialets afgrænsning kunne herefter findes, og efterfølgende blev specialets case 

introduceret. Efter en gennemgang af specialets struktur beskrives specialets metode i kapitel 2, 
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herunder også det videnskabsteoretiske ståsted, dataindsamling og -behandling samt de metodiske 

refleksioner. I kapitel 3 påbegyndes den teoretiske diskussion, som er opdelt i tre dele: forbruger-, 

brand- og engagementsteori, og specialets første arbejdsspørgsmål besvares hermed. I kapitel 4 vil 

specialets andet arbejdsspørgsmål blive besvaret ved en analyse af den indsamlede empiri ud fra de 

tre teorier, der blev præsenteret i den teoretiske diskussion. Afslutningsvis diskuteres specialets fund 

og dets indflydelse på forbrugerengagement i kapitel 5, og der udarbejdes derefter en konklusion 

med specialets resultater i kapitel 6. Således vil problemformuleringen være besvaret. 
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Kapitel 2: Metode og empiri 

I det følgende afsnit præsenteres de metodiske overvejelser, der er gjort i forbindelse med specialet. 

Afsnittet er inddelt i tre dele. Den første del diskuterer den videnskabsteoretiske forståelsesramme. I 

anden del vil metoden for specialets casestudie og empiri, herunder dataindsamling og -behandling, 

blive gennemgået. Slutteligt vil de metodiske refleksioner, som er relevante for specialets besvarelse 

af problemformuleringen, blive behandlet i del tre. 

2.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

Valget af videnskabsteoretisk ståsted har afgørende indflydelse på, hvordan jeg forstår og tilgår 

verden og derved også det emne, jeg ønsker at belyse. Der tages afsæt i socialkonstruktivismen og 

idéen om, at virkeligheden formes af vores erkendelse af den (Fuglsang & Olsen, 2009). Yderligere 

inddrages hermeneutikken, som i kombination med socialkonstruktivismen anses for at kunne 

bidrage til at fuldende beskrivelsen af min forskerrolle. De to teoriretningers ontologi og 

epistemologi inddrages, herunder hvilken betydning disse har for analysen. 

2.1.1 Socialkonstruktivisme 

Specialets primære formål er at undersøge, hvordan generation Y-forbrugere kan engageres i 

skønhedsbrands. Dermed bliver omdrejningspunktet forbrugernes forhold til og opfattelse af brands. 

Socialkonstruktivismen drejer sig grundlæggende om at forstå forholdet mellem subjekt og objekt, 

og dette videnskabsteoretiske perspektiv er derfor valgt grundet muligheden for at undersøge 

forholdet mellem forbruger (subjekt) og skønhedsbrand (objekt). Centralt for socialkonstruktivismen 

er idéen om, at samfundsmæssige fænomener ikke er konstante, men opstår gennem historiske og 

sociale processer (Fuglsang & Olsen, 2009). Dette betyder, at det er de historiske og sociale 

processer, der er genstand for analyse, frem for stillestående objekter. Socialkonstruktivismen giver 

med andre ord plads til at analysere den sociale proces, der finder sted, når forbrugeren engagerer 

sig i et brand. I forståelsen af disse sociale processer spiller fortolkningen en central rolle. Fordi det 

primære fokus i socialkonstruktivismen ligger i samfundets socialt konstruerede processer, kan det 

siges at indeholde et forandringsperspektiv (Ibid.). Med det socialkonstruktivistiske perspektiv er det 
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derfor muligt at forstå, hvordan forbrugeradfærd påvirkes af eksempelvis brandingaktiviteter. 

Fuglsang og Olsen (2009) beskriver det således: “Hvis de samfundsmæssige fænomener i sidste ende 

er skabt af menneskers handlinger, så kan de også forandres af selv samme menneskers handlinger” 

(Fuglsang & Olsen: 2009: 349). Perspektivet er derfor passende for undersøgelsen af forbruger-

brand-forhold og af hvordan forbrugeradfærd påvirkes af virksomheders markedsføringsinitiativer. 

Inden for socialkonstruktivismen kan der ikke opnås en objektiv sandhed, da denne udelukkende 

afgøres af, hvad medlemmer af et særligt fællesskab er blevet enige om, er sandheden. Sandheden 

vil med andre ord variere afhængig af kontekst, og socialkonstruktivismens ontologi er dermed 

relativistisk. Socialkonstruktivismens epistemologi er subjektiv, hvilket betyder, at det kan være svært 

for forskeren at adskille sig selv fra sin egen undersøgelse (Nygaard, 2012). Dette gør sig gældende 

for samtlige af de hermeneutiske tilgange, herunder også den filosofiske hermeneutik, der i det 

følgende er inddraget for at give en dyberegående beskrivelse af den forskerrolle, jeg indtager under 

specialets udarbejdelse. 

2.1.2 Filosofisk hermeneutik 

Den filosofiske hermeneutik bygger på Gadamers tanker om, at fortolkning og forståelse er en 

betingelse for den menneskelige eksistens. Det er med andre ord uundgåeligt, at mennesket 

fortolker sin omverden. Alle former for hermeneutik deler et grundprincip, som er den hermeneutiske 

cirkel. Den betegner samspillet mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, hvis helheden 

inddrages, og helheden kan også kun forstås på baggrund af delene. Det er sammenhængen mellem 

delene og helheden, der muliggør menneskets forståelse og fortolkning (Fuglsang & Olsen, 2009). 

Fortolkningen opstår, idet der sker en bevægelse mellem del og helhed, hvorfor man også omtaler 

cirklen som en spiral (Ibid.). I den fortolkende samfundsvidenskabelige praksis skelnes der mellem 

forskellige former for hermeneutik. Der vil i dette speciale blive taget udgangspunkt i den filosofiske 

hermeneutik. Set fra et hermeneutisk synspunkt, er det, som det er tilfældet med 

socialkonstruktivismen, vanskeligt at sætte sig ud over den hermeneutiske spiral som forsker, og der 

kan derfor ikke nødvendigvis opnås en endelig afslutning på forskningsprocessen. Den 

hermeneutiske spiral udgør strukturen for den måde, jeg forstår og fortolker verden. Min fortolkning 

kan blive påvirket af mine fordomme og forforståelse af både fænomenet consumer brand 
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engagement, den danske skønhedsindustri og generation Y, særligt eftersom jeg selv udgør en del 

af sidstnævnte forbrugergruppe. Derfor forsøger jeg at være særlig bevidst om, at jeg så vidt muligt 

bør forholde mig åben og ukritisk i udarbejdelsen af dette speciale. I den filosofiske hermeneutik 

findes der ikke en anvisning for, hvordan en hermeneutisk analyse bør foretages rent metodisk. Som 

nævnt gives der nærmere en filosofisk begrundelse for, hvorfor mennesket er fortolkende (Ibid.). 

Samtidig understreges det, at anvendelsen af særlige metoder ikke er ensbetydende med, at sand 

viden opnås. Da specialets ontologi er den filosofiske hermeneutik, vil mit perspektiv som forsker til 

enhver tid være subjektiv. Dette imødekommes ved den filosofiske hermeneutiks samspil med 

socialkonstruktivismen, idet viden heller ikke inden for dette perspektiv kan betegnes som værende 

et sandt billede af virkeligheden, men blot skal anses som en fortolkning af den. 

2.2 Casestudie 

I det følgende vil specialets case blive introduceret, og begrundelsen for udvælgelsen gennemgås 

efterfølgende. 

2.2.1 Valg af case 

Et casestudie beskrives som: ”en empirisk baseret undersøgelse, der udforsker et samtidigt fænomen 

i en tidsmæssig sammenhæng” (Yin, 1989 i Neergaard, 2007: 17). Neergaard argumenterer her for, 

at et casestudie er særligt anvendeligt ved kvalitative undersøgelser, da formålet her er 

informationsrigdom frem for statistisk generalisering som ved kvantitative undersøgelser (Ibid.). En 

af udfordringerne ved brugen af casestudier i kvalitative undersøgelser er, at det kan være vanskeligt 

at opnå generaliserbarhed. Dette betegner, hvorledes en undersøgelses resultater kan være 

vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation (Kvale, 1998 i Neergaard, 2007). Dog 

understreger Neergaard, at det ikke er målet med kvalitativ forskning at sikre repræsentativitet, men 

at belyse problemstillingens kompleksitet i tilstrækkeligt omfang (Neergaard, 2007: 52). Casestudiet 

som metode er relevant, da det gør undersøgelsen af forbrugernes forhold til et skønhedsbrand 

mulig. Casestudiet er netop forankret i individets erfaringer og praksis, og det kan derfor være med 

til at afdække ellers komplekse emner (Neergaard, 2007). Samtidig giver casestudiet mulighed for at 

udforske alternative meninger, fortolkninger og udtryk (Ibid.), hvilket muliggør specialets hensigt om 
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at forstå, hvad der kan engagere generation Y-forbrugere i et skønhedsbrand. Casevalget har 

endvidere været formålsbestemt, hvilket betyder, at den er med til at besvare specialets 

problemformulering. Sephoras største kundegruppe består af forbrugere fra generation Y (se bilag 

A), og casevalget vurderes under disse omstændigheder at frembringe, hvad Neergaard betegner 

som: ”grundige og “troværdige” beskrivelser/forklaringer på fænomenet” (Ibid.: 13). Dermed er det 

valget af Sephora som case og undersøgelsen af deres største kundegruppe, der gør det muligt at 

belyse specialets problemstilling. 

2.3 Empiri 

Det empiriske fundament muliggør besvarelsen af specialets problemformulering. Det har været 

nødvendigt at undersøge consumer brand engagement nærmere for at forstå dets egenskaber, og 

hvordan det kan bruges til at opbygge stærke forbruger-brand-forhold med generation Y. 

Information herom blev indsamlet ved hjælp af både primær og sekundær empiri. 

2.3.1 Empiriindsamling 

Specialets empiriindsamling er foretaget på baggrund af ønsket om at undersøge generation Y-

forbrugeres forhold til skønhedsbrands. Derfor har det været nødvendigt at kunne danne en 

forståelse af både forbrugergruppen, casevirksomheden og deres indbyrdes forhold. Indsigten i 

forbrugernes synspunkt er opnået gennem interviews med sammenlagt 14 forbrugere fordelt på to 

fokusgruppeinterviews og to enkeltinterviews. Under de udførte forbrugerinterviews har specialets 

teorivalg spillet en rolle for de spørgsmål, forbrugerne blev stillet. Dette vil blive beskrevet nærmere 

i afsnit 2.3.3. En større mængde primær empiri havde vanskeliggjort opnåelsen af en tilpas 

dybdegående analyse af interviewene. Det er derfor vurderet, at denne mængde forbrugerinterviews 

har været passende for at kunne besvare specialets problemformulering. Indsigten i 

casevirksomhedens synspunkt er opnået gennem et interview med en ansat hos Sephora. Dette 

interview er foretaget på grund af ønsket om at opnå viden om casevirksomhedens tilgang til 

forbrugerengagement samt dens forståelse af dens primære forbrugergruppe, generation Y. 

Eftersom specialets genstand for analyse er en fortolkning af generation Y-forbrugernes forhold til 

Sephora, og specialet med andre ord indeholder et forbrugerperspektiv, er det vurderet, at dette 
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interview i samvirke med den indsamlede sekundære empiri er tilstrækkelig for at opnå en forståelse 

af Sephoras engagementsaktiviteter målrettet generation Y. 

 Eftersom der udelukkende er udført et interview med den hensigt at opnå et 

virksomhedsperspektiv på consumer brand engagement, kan der argumenteres for, at det havde 

kunnet bidrage positivt til analysen, hvis yderligere interviews var blevet udført med medarbejdere 

fra andre skønhedsbrands, der ligner Sephora i produktudvalg og engagementsaktiviteter. Dog er 

det vurderet, at et bredere udsnit af empiri omhandlende flere virksomheder havde resulteret i et for 

bredt udsnit af den danske skønhedsindustri. Specialets formål er med andre ord ikke at udføre en 

industrianalyse, og det er derfor valgt ikke at inddrage andre virksomheders perspektiver. 

2.3.2 Sekundær empiri 

For at opnå større indsigt i virksomhedsperspektivet på forbrugerengagement og for at supplere 

interviewet med den ansatte hos Sephora er sekundær empiri blevet indsamlet. Dennes funktion har 

primært været at tilføre baggrundsviden om Sephora, således at jeg har kunnet tilgå 

forbrugerinterviewene med en grundlæggende forståelse af virksomhedens brand. Indsamlingen er 

foretaget løbende med den primære empiriindsamling. Det har således også været muligt at 

undersøge nogle af de pointer, der kom frem under de udførte interviews. Eksempler på sekundær 

empiri har været online kilder, såsom artikler om skønhedsindustrien og Sephoras digitale og sociale 

kanaler på Facebook, Instagram og YouTube. Ligeledes er der indsamlet viden fra websiderne for 

Sephora og LVMH. Eftersom den sekundære empiri agerer som baggrundsviden, er den ikke 

inddraget eksplicit som del af specialets analyse, omend denne viden er inddraget visse steder for 

at underbygge mine pointer.  

2.3.3 Primær empiri 

Den undersøgte forbrugergruppes perspektiv på Sephora har ikke været tilgængelig som sekundær 

empiri, og det har derfor været nødvendigt at indsamle primær empiri. Den primære empiri består 

af tre enkeltinterviews og to fokusgruppeinterviews (se Tabel 1) og er, hvad Kvale og Brinkmann 

kalder, semistrukturerede interviews (Kvale & Brinkmann, 2015). Det semistrukturerede 

livsverdensinterview er delvist inspireret af fænomenologien og drejer sig typisk om at kortlægge, 
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hvordan mennesker oplever livsverdensfænomener (Ibid.: 35). Dette går godt i tråd med specialets 

videnskabsteoretiske ramme og formål. Som tidligere nævnt er formålet at undersøge generation Ys 

forhold til Sephora, hvorfor forståelsen af forbrugergruppens opfattelse af brandet er afgørende. For 

bedre at kunne sammenligne mine interviews har jeg givet dem et hypotesetestende formål, hvilket 

betyder, at interviewene har været strukturerede ud fra forberedte spørgsmål, og at formuleringen 

og rækkefølgen af spørgsmålene er standardiseret (Ibid.: 159). 

Fokusgruppeinterviewet og enkeltinterviewet har hver deres styrker og svagheder, hvilket 

beskrives mere dybdegående i det følgende. Inddragelsen af to differentierede interviewformer har 

bidraget med forskellige typer indsigter i forbrugerperspektivet, hvorfor denne fremgangsmåde er 

valgt. Formålet med interviewene har været at give mulighed for at undersøge forbruger-brand-

forholdet mellem forbrugere fra generation Y og Sephora. De udvalgte interviewpersoner bidrager 

til både brand- og forbrugerperspektivet på brandengagement. I nedenstående tabel kan et overblik 

over specialets primære empiri findes. 

Udførte interviews 

Type Deltagere Alder Antal Bilag 

Enkeltinterview 1 Anna Ljungfjärd, Digital Director hos 

Sephora 

n/a 1 A 

Fokusgruppe 1 Christine, Maria, Simone, Rikke, Anna 

og Malou 

18-37 6 B 

Fokusgruppe 2 Cecilie H., Cecilie J., Christina, Sarah, 

Denise og Irene 

25-29 6 C 

Enkeltinterview 2 Simone 31 1 D 

Enkeltinterview 3 Nikoline 29 1 E 

Tabel 1. Oversigt over udførte interviews (kilde: forfatterens egen) 

2.3.3.1 Fokusgruppeinterviews 

Fokusgruppen er som metode særlig relevant, da den er velegnet til undersøgelser af 

forbrugermotiver og produktpræferencer (Kvale & Brinkmann, 2015: 205), hvorfor metoden er 
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vurderet til at være passende i henhold til specialets formål. En af fokusgruppeinterviewets stærke 

sider er, at det giver mulighed for at udforske sociale processer (Halkier, 2014). Dette skyldes, at der 

typisk er mellem seks til ti deltagere (Kvale & Brinkmann, 2015: 205), hvilket naturligt vil skabe 

interaktion mellem deltagerne. Som det nævnes indledningsvis, er de sociale processer en vigtig del 

af generation Ys interaktion med brands, og fokusgruppen er valgt som metode på denne baggrund. 

For at sikre den sociale interaktion i fokusgrupperne har jeg været opmærksom på at sikre, at 

deltagerne havde en fornemmelse af, at de kunne tale frit med hinanden. Dette blev imødekommet 

ved, at jeg som interviewmoderator var opmærksom på ikke at afbryde en deltager i hendes 

talestrøm, selvom udsagnet ikke var direkte relevant for besvarelsen af specialets 

problemformulering. Ydermere gjorde jeg det til en prioritet at lade deltagerne kommentere på 

hinandens udtalelser og eventuelt erklære sig enige eller uenige i dem. Fokusgruppen som metode 

giver mulighed for at tilgå, hvad der kan betegnes som tavs viden, da udveksling af erfaringer i 

fokusgrupper tvinger deltagerne til at være eksplicitte omkring deres holdninger og overbevisninger 

(Ibid.). Det er derfor vurderet, at et fyldestgørende studie af generationens forhold til 

skønhedsbrands må inkludere en undersøgelse af forbrugernes sociale interaktioner, hvilket 

fokusgruppeinterviewene har givet anledning til. 

To fokusgruppeinterviews med seks deltagere i hver er blevet udført (se Tabel 1). Dette antal 

deltagere er valgt, da det er vurderet at være passende, særligt taget moderatorrollen i betragtning. 

Fokusgruppeinterviewet kan potentielt reducere moderatorens kontrol over interviewforløbet (Kvale 

& Brinkmann, 2015: 205). Som moderator er det derfor en vigtig opgave at sikre, at samtalen får lov 

at udvikle sig naturligt, uden at det bliver irrelevant for interviewets formål (Halkier, 2014). Eftersom 

nærværende speciale udarbejdes af én person, ansås det for at blive en vanskelig opgave at 

moderere samtalen, hvis fokusgrupperne bestod af mere end seks personer. Derudover har jeg 

udarbejdet en interviewguide med forberedte spørgsmål til begge fokusgruppeinterviews i forsøget 

på at holde samtalen på rette spor (se bilag B og C). Der har dog været mulighed for fordybelse i 

relevante emner og synspunkter, der dukkede op undervejs i interviewene. Efter afholdelsen af det 

første fokusgruppeinterview reviderede jeg nogle af de forberedte spørgsmål efter behov. 

Eksempelvis blev deltagerne i den første fokusgruppe stillet spørgsmålet: ”Følger I skønhedsbrands 
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på de sociale medier?”. Dette blev gjort ud fra forventningen om, at et par af deltagerne ville svare 

ja, og at jeg derefter kunne spørge dem hvorfor, og hvad de fik ud af det. Dog viste det sig, at ingen 

af deltagerne i fokusgruppen kunne svare ja. Derfor ændrede jeg spørgsmålet i det andet 

fokusgruppeinterview til: ”Forventer I, at jeres favorit skønhedsbrands er på de sociale medier?”. På 

denne måde undgik jeg fejlagtigt at gå ud fra, at deltagerne var interesserede nok til at følge visse 

brands på de sociale medier, og der blev i stedet lagt op til en snak om skønhedsbrands’ rolle på de 

sociale medier. 

Til rekruttering af interviewpersoner har jeg valgt at benytte mig af metoden 

netværksgrupper. Metoden menes at være særligt anvendelig til kommunikationsforskning, da 

problemstillingen, der i disse tilfælde ønskes belyst, har glæde af, at deltagerne kender hinanden i 

forvejen (Barbour, 2007 i Halkier, 2014: 30). Rent praktisk har dette betydet, at jeg har rekrutteret 

personer, der indgår i mit eget netværk. Fordelene ved at gøre brug af netværksgrupper tæller bl.a., 

at miljøet er trygt for deltagerne, og barrieren for at tage del i samtalen bliver lavere. Deltagere fra 

samme netværk kan derudover lettere uddybe hinandens perspektiver på grund af delte erfaringer 

og oplevelser (Ibid.). Halkier anbefaler, at man udvælger sine interviewdeltagere på baggrund af et 

eller flere screeningspørgsmål (Bloor, 2001 i Halkier, 2014: 32). Derfor har jeg spurgt alle de mulige 

deltagere om deres kendskab til Sephora. Da fokusgruppeinterviewene har haft til formål at 

undersøge forbrugere uden særlig tilknytning til Sephora, har et stort kendskab til brandet ikke været 

nødvendigt. Dog blev det vurderet, at et minimum af kendskab var vigtigt for diskussionen mellem 

deltagerne, således at de alle havde et grundlæggende kendskab til virksomheden. 

En af fokusgruppeinterviewets store udfordringer er, at den sociale kontrol i gruppen vil underminere 

visse deltageres synspunkter (Halkier, 2014). Det skal forstås således, at der i fokusgrupper er en 

tendens til, at deltagerne i højere grad giver udtryk for holdninger, der imødekommer normens 

forventninger, end dem, der ikke gør. Det er derfor valgt at supplere fokusgruppeinterviewene med 

enkeltinterviews, bl.a. for at imødekomme denne svaghed. Eftersom fokusgruppeinterviewene gik 

forud for enkeltinterviewene, kan der argumenteres for, at de fungerede som en slags pilotinterviews 

(Halkier, 2014). Ved først at udføre fokusgruppeinterviewene fik jeg et indblik i de sociale dynamikker, 
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der er med til at påvirke forbrugernes engagement i skønhedsbrands. Efter at have fået denne indsigt 

blev det tydeligere, hvad jeg skulle være opmærksom på ved udførelsen af de efterfølgende 

enkeltinterviews. Den viden, jeg tilegnede mig under de første interviews, gjorde det klart for mig, 

hvilke typer udsagn jeg med fordel kunne spørge nærmere ind til, og hvor jeg kunne fremhæve 

forskellighederne mellem forbrugere med høj og lav engagement i Sephora. Fremgangsmåden for 

enkeltinterviewene vil blive gennemgået i det følgende. 

2.3.3.2 Enkeltinterviews 

To enkeltinterviews med generation Y-forbrugere er blevet udført (se Tabel 1). Som navnet antyder, 

består enkeltinterviews af én respondent og én interviewer. En af fordelene ved at anvende 

enkeltinterviews er, at interviewpersonen ikke skal bekymre sig om at udtrykke sine holdninger over 

for en større gruppe mennesker, hvilket kan medføre, at personen lettere kan slappe af i situationen 

og forhåbentlig svare sandfærdigt på spørgsmålene uden at skulle forholde sig til øvrige deltageres 

tanker (Halkier, 2014). Derudover er der ved enkeltinterviews også en vigtig faktor til stede, som ikke 

er der i samme grad under fokusgruppeinterviewet: tid til fordybelse i den enkelte respondent. Ved 

at interviewe en enkelt person ad gangen er der således bedre mulighed for at dykke dybere ned i 

interviewpersonens tanker og udsagn. Enkeltinterviewet vil ofte give mulighed for at tilgå, hvad der 

kan omtales som narrative data (Kvale, 2007). Kvale beskriver narrativer som den naturlige, kognitive 

og lingvistiske form, gennem hvilken individuelle personer organiserer og udtrykker mening (Ibid.). 

Med andre ord giver enkeltinterviews rigere mulighed for at forstå individers egen fortolkning af 

deres omverden, i højere grad end det er muligt, når individet indgår som en del af en gruppe. 

Formålet med enkeltinterviewene har været at kunne udbygge min forståelse af forbrugerens 

holdning og forhold til Sephora. Efter første runde af min empiriindsamling, hvor 

forbrugerperspektivet blev undersøgt ved hjælp af fokusgrupper, blev det tydeligt, at 

forbrugerperspektivet måtte undersøges yderligere ved hjælp af enkeltinterviews. Dette skyldtes, at 

jeg med empirien fra fokusgrupperne tydeligt kunne spore, hvad der gjorde sig gældende for de 

forbrugere, der ikke definerede sig selv som særligt engagerede i Sephora. For at kunne undersøge, 

hvad der er med til at kendetegne et stærkt forbruger-brand-forhold, var det derfor nødvendigt at 



Sofie Eichen  Copenhagen Business School 

Vejleder: Line Baldersbæk Bruun  15. maj 2018 

Side 21 af 137 

 

supplere med empiri om forbrugere, der i højere grad engagerer sig i brandet. Desuden vurderede 

jeg, at forbrugernes sociale interaktion var blevet tilstrækkeligt belyst i fokusgrupperne, og at der nu 

var behov for en dybere forståelse af den enkelte forbrugers perspektiv. Dette er årsagen til, at 

interviewene med forbrugere med højere engagement ikke blev udført som fokusgruppe, men 

derimod som enkeltinterviews. 

Rekrutteringen af interviewpersoner til enkeltinterviewene er baseret på metoden snowball-

sampling. Denne metode handler om at bruge sit eget netværk til at anbefale relevante 

interviewdeltagere (Halkier, 2014). Således imødekommes vanskeligheden ved at interviewe 

personer, man kender personligt. Vanskeligheden skyldes, at det er udfordrende at spørge dybt nok 

ind til personens perspektiv, når man kender dem personligt. Da deltagerne er blevet anbefalet at 

deltage i interviewet af nogle, de kender, har det gjort rekrutteringsopgaven lettere, end hvis jeg selv 

skulle have henvendt mig direkte til personer, jeg ikke kender. Vigtigheden af screeningspørgsmål 

gør sig særligt gældende, når det drejer sig om snowball-sampling, da jeg ikke har haft mulighed 

for selv at udvælge personerne direkte. De to deltagere i enkeltinterviewene er udvalgt på baggrund 

af deres engagement i Sephora. På baggrund af to screeningspørgsmål har jeg fundet frem til 

interviewdeltagerne, hvilket vil blive gennemgået i afsnit 2.3.4. 

I det følgende introduceres interviewpersonerne, herunder deres relevans og bidrag til specialets 

undersøgelse. Efterfølgende gennemgås interviewudførelsen. 

2.3.4 Interviewpersoner 

I Tabel 2 og 3 kan et dataoverblik over samtlige interviewdeltagere i de to fokusgruppeinterviews og 

de to enkeltinterviews findes med information om navn, alder, bopæl og profession. Tabellerne viser 

ligeledes hvilke bilag de transskriberede interviews kan findes i. 
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Fokusgruppeinterviews: deltagere 

Navn Alder Bopæl Profession Bilag 

Fokusgruppeinterview 1 

Christine 25 Østerbro, København Marketingkoordinator B 

Maria 24 Frederiksberg Marketingkoordinator B 

Simone 23 Indre by, København Kommunikationsstuderende B 

Rikke 37 Solrød Strand Familierådgiver B 

Anna 30 Solrød Strand Pædagog B 

Malou 18 Solrød Strand Gymnasiestuderende B 

Fokusgruppeinterview 2 

Cecilie H. 25 Frederiksberg Erhvervsjurist C 

Cecilie J. 29 Frederiksberg Etnolog C 

Christina 28 Nørrebro, København Produktionsmanager C 

Sarah 26 Brøndby Strand Socialrådgiver C 

Denise 26 Vesterbro, København Jurist C 

Irene 27 Nørrebro, København Antropologistuderende C 

Tabel 2. Dataoverblik over deltagere i fokusgruppeinterviews (kilde: forfatterens egen) 

Som det ses i ovenstående tabel, er der stor forskel på aldersfordelingen i de to 

fokusgruppeinterviews. I fokusgruppeinterview 1 rangerer deltagerne mellem 18 og 37 år og 

repræsenterer dermed det fulde aldersspænd for generation Y. I fokusgruppeinterview 2 rangerer 

deltagerne i stedet mellem 25 og 29 år. Fordelingen af deltagerne på baggrund af deres alder er 

foretaget med henblik på at kunne undersøge, om forbrugernes forhold til Sephora og 

skønhedsindustrien generelt påvirkes af alder. I den første fokusgruppe, hvor aldersforskellen er 

størst, var en del af formålet således at kunne illustrere forskellen i forbruger-brand-forholdet hos 

henholdsvis en 18-årig og en 37-årig forbruger. I den anden fokusgruppe, hvor deltagerne er 

nogenlunde jævnaldrende, var det forventet, at meningsdannelsen i mindre grad ville være præget 
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af forskellige tilgange til Sephora og andre skønhedsbrands. Dette er baggrunden for de to 

forskellige aldersinddelinger. 

Det primære udvælgelseskriterium for deltagerne har været deres alder, da denne faktor 

udgør generation Ys differentiering fra andre forbrugergenerationer. I tillæg hertil er det vurderet, 

at virksomheder i skønhedsindustrien i mange tilfælde segmenterer forbrugergrupper ud fra alder. 

Et eksempel på dette er, at visse skønhedsprodukter markedsføres som ’anti-age’ eller til den unge 

hud. Det antages derfor, at virksomheders henvendelse til forbrugerne på baggrund af netop alder 

har indflydelse på forbrugernes opfattelse af skønhedsbrands, hvorfor det får en indvirkning på 

forbruger-brand-forholdet. Derudover har det været vigtigt, at deltagerne alle var kvinder, da disse 

er målgruppen for mange skønhedsbrands’ markedsføringstiltag, herunder også Sephoras. 

Udvælgelseskriterierne var med andre ord alder og køn. Det er vurderet, at andre faktorer, såsom 

bopæl, social status, indkomst m.m. ikke har været lige så afgørende i udvælgelsen, da det ikke 

menes at have en direkte indflydelse på forbrugernes forhold til skønhedsbrands. En svaghed ved 

sammensætningen af fokusgruppedeltagerne er, at de alle har bopæl på Sjælland. Dette skyldes 

primært, at deltagerne er fundet i mit eget netværk, og det naturligt er størst omkring min egen 

bopæl. Dog er det lykkedes at rekruttere deltagere med et bredt udsnit af professioner samt et stort 

aldersspænd, hvorfor det vurderes, at sammensætningen af interviewpersoner alligevel er 

tilfredsstillende differentieret. 

Enkeltinterviews: deltagere 

Navn Alder Bopæl Profession Bilag 

Simone 31 Aarhus Folkeskolelærer D 

Nikoline 29 Valby, København Advokatsekretær E 

Tabel 3. Dataoverblik over deltagere i enkeltinterviews (kilde: forfatterens egen) 

Under udvælgelsen af deltagere til de to enkeltinterviews har alder ikke i samme grad været 

afgørende, udover at deres alder skulle placere dem som del af generation Y. Deltagerne er, som 

nævnt ovenfor, udvalgt på baggrund af deres engagement i Sephora med henblik på at kunne 

undersøge forbruger-brand-forholdet hos forbrugere, der anser sig selv som loyale kunder hos 
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Sephora. Interviewdeltagerne er fundet ud fra to screeningspørgsmål, som jeg har bedt personer fra 

mit netværk stille til potentielle deltagere fra deres egen omgangskreds. Spørgsmålene var: ”Handler 

du oftest hos Sephora?” og ”Er du medlem af deres kundeklub?”. Ud fra disse spørgsmål er det 

vurderet, at jeg har kunnet finde to forbrugere, der foretrækker Sephora frem for andre 

skønhedsbutikker (hvilket vidner om høj engagement) og er medlem af deres kundeklub (hvilket 

vidner om loyalitet). 

 Deltagerne har på baggrund af deres bopæl kunnet give indsigt i forbrugeres opfattelser af 

Sephora i de to største danske byer, Sephoras butikker er placeret i: København og Aarhus. På den 

måde er både Sjælland og Jylland repræsenteret i den primære empiri. 

Slutteligt er Sephoras Digital Director, Anna Ljungfjärd, blevet interviewet efter ønsket om at opnå 

større indsigt i virksomhedens indstilling til brandengagement, og hvordan den forsøger at skabe 

loyalitet og tillid mellem dens brand og generation Y-forbrugere. Dette interview udgør 

brandperspektivet i forbruger-brand-forholdet, hvorfor begge sider kan siges at være belyst i den 

indsamlede empiri. 

Alle interviews er blevet optaget efter accept fra de interviewede og er udført i perioden fra den 3. 

marts til den 6. april 2018. 

2.3.5 Behandling af empiri 

Transskription er valgt som metode til behandling af den indsamlede empiri. Kvale og Brinkmann 

(2015) forklarer om dette: “Transskriptionen af interview fra mundtlig til skriftlig form strukturerer 

interviewsamtalerne i en form, der er egnet til en nærmere analyse, og udgør i sig selv en første 

analytisk proces” (Kvale & Brinkmann, 2015: 238). Metoden er dermed behjælpelig med tidligt at 

danne et grundlag for den senere tematisering af interviewene. Ved brug af transskription er det 

vigtigt at være bevidst om, at processen i at gå fra en mundtlig til en skriftlig kommunikationsform 

indeholder en række vurderinger og beslutninger for forskeren (Ibid.). Eksempelvis er det valgt kun 

at transskribere alle sagte ord, således at pauseudtryk (som ’øh’ og ’hmm’) ikke fremgår af 

transskriberingen. Dette valg er truffet, fordi det vurderes, at det ikke har ændret på betydningen. 
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I analysen søges tre teorier belyst, der kan klassificeres som henholdsvis en forbruger-, en 

brand- og en engagementsteori. Disse teorier er udvalgt grundet deres relevans for undersøgelsen 

af forbrugeres brandengagement, og de kan således bruges til at belyse specialets undersøgelsesfelt. 

De udførte interviews er efter transskribering behandlet ved brug af farvekoder, der illustrerer, hvor 

teorierne er repræsenteret i interviewene. Farvekoderne er således brugt som redskab til at 

strukturere analyseprocessen, idet jeg ud fra dem kan se, hvor og hvordan interviewdeltagerne 

berører henholdsvis forbruger-, brand- og engagementsperspektiver. På baggrund heraf vil jeg 

analysere de forskellige aspekter af forbruger-brand-forholdet mellem generation Y og Sephora ved 

at undersøge, hvordan de tre perspektiver kan siges at påvirke forbrugernes engagement. En 

oversigt over temaer og farvekoder kan ses i tabellen nedenfor. Farvekoderne fremgår derudover i 

de vedlagte bilag (A-E). 

Analysetilgang 

Tema Farvekode 

Forbrugerteori: social identitetsteori Rød 

Brandteori: brandpersonligheder Blå 

Engagementsteori: brandloyalitet og -tillid Grøn 

Tabel 4. Analysetilgang (kilde: forfatterens egen) 

2.4 Metodisk refleksion 

Specialets overordnede metodiske tilgang er den induktive metode, hvor der sluttes fra det enkelte 

tilfælde til almene regler (Fuglsang & Olsen, 2009). Det betyder, at de holdninger, jeg udleder fra 

interviewdeltagerne, bruges til at konkludere noget generelt for alle danske forbrugere fra 

generation Y og den danske skønhedsindustri. Her er det særlig vigtigt at påpege, at induktive 

konklusioner aldrig kan anses for værende fuldstændig sande og gældende for alle, eftersom de 

ikke bygges på helt nøjagtige opgørelser (Thuren, 2008: 27). Dog anses specialets resultater for at 

være relevante, eftersom det har været muligt at påvise sammenhænge i den indsamlede data, hvor 

de samme tematikker er kommet til udtryk hos forskellige interviewpersoner. Samtidig repræsenterer 
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interviewdeltagerne det fulde aldersspænd for generation Y, hvorfor resultaterne kan anses for at 

være repræsentative for forbrugergruppen. 

2.4.1 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

Kvale og Brinkmann argumenterer for, at selvom validitet og reliabilitet tidligere har været 

positivistisk forsknings kendetegn, er de i høj grad også relevante for kvalitativ forskning (Kvale & 

Brinkmann, 2015: 317). Validitet kendetegnes ved ”sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn” 

(Ibid.: 318). Validitet i kvalitativ forskning er gennemgående for hele forskningsprocessen, og derfor 

skal samtlige valg, jeg foretager i specialet, være valide. Dette er forsøgt imødekommet ved min 

bevidsthed om udvælgelsen af de rette interviewpersoner, at de udførte interviews er af høj kvalitet 

samt måden, hvorpå jeg behandler den indsamlede data med henblik på den senere analyse. 

Samtidig arbejdes der med tre teoretiske perspektiver, der alle er med til at belyse fænomenet 

consumer brand engagement: forbruger-, brand- og engagementsteori. Dette øger undersøgelsens 

validitet. Det vurderes, at specialets resultater er valide, da dets konklusioner er foretaget på 

baggrund af en række analysevalg, der stemmer overens med specialets formål. 

Reliabilitet er med Kvale og Brinkmanns ord ”konsistensen og troværdigheden af 

forskningsresultater” (Ibid.: 318). Den kvalitative metode vil, som berørt i afsnit 2.1, altid medføre en 

vis usikkerhed i forskningsresultaterne grundet den hermeneutiske tilgangs subjektivitet. Derfor har 

jeg forsøgt at undgå min egen påvirkning af undersøgelsens resultater. Den hermeneutiske spiral 

sikrer en iterativ proces, hvor det er vekselvirkningen mellem genstanden og fortolkeren, der giver 

anledning til analyse. Denne gentagende proces vurderes at modvirke eventuelle fejlfortolkninger. 

For at opnå en højere grad af reliabilitet er der i det ovenstående blevet redegjort for specialets 

empiriindsamling og bearbejdning. 

I tillæg til Kvale og Brinkmanns (2015) fokus på validitet og reliabilitet anses generaliserbarhed 

ligeledes for et vigtigt element i den kvalitative forskning. Halkier (2014) påpeger, hvordan 

generaliserbarhed i kvalitative undersøgelser omhandler analytisk generalisering frem for statistisk 

generalisering, der gør sig gældende inden for kvantitativ forskning (Ibid.: 112). Det vil med andre 

ord sige, at nærværende speciale, grundet dets kvalitative tilgang, kan undersøge hvilke processer, 
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der påvirker forbruger-brand-forhold for et udsnit af forbrugere fra generation Y. Der kan dog ikke 

findes resultater af mere kvantitativ karakter, såsom undersøgelser af hvor mange forbrugere 

Sephora lykkes med at engagere i deres brand. 
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Kapitel 3: Teoretisk diskussion 

Den følgende teoretiske diskussion har til formål at udrede de tre begreber, der tilsammen udgør 

fænomenet consumer brand engagement, herunder også brandloyalitet og -tillid, samt at sætte 

dem i en teoretisk kontekst ved en gennemgang af relevant forskning på området. 

3.1 Consumer 

Den første del af consumer brand engagement udgøres af et forbrugerperspektiv, og relevant 

forbrugerteori er således også det første, der vil blive diskuteret. I det følgende afsnit redegøres der 

for, hvilken rolle forbrugeren spiller i forhold til brands, og forskning inden for forbrugeradfærd, 

særligt i relation til generation Y, diskuteres. 

3.1.1 Paradigmeskift: fra rationelt til symbolsk forbrug 

I løbet af de senere år er der sket en stor udvikling inden for, hvordan forbrugeren opfattes af forskere 

og virksomheder. Allerede i 1959 pointerer Levy, at der er sket et skred i, hvordan forbrugeren bør 

opfattes. Traditionelt set ansås de valg, forbrugeren traf, som rationelle. Det var med til at gøre, at 

deres adfærd ansås for at være forudsigelig, hvilket gjorde det lettere for virksomheder at målrette 

produkter og services (Levy, 1959). Dog argumenterede Levy for, at forbrugeren ikke længere skulle 

anses for at være rationelt tænkende, da de snarere orienterede sig efter symboler i deres forbrug. 

Levy argumenterer for, at forbrugeren sandsynligvis altid har handlet sådan, men ikke har været 

opfattet sådan. Med andre ord har brands, produkter og services alle en symbolsk betydning, der 

skal stemme overens med forbrugerens selvforståelse, før forbrugeren vil overveje at forbruge det 

(Ibid.). Levys forståelse af den irrationelle forbruger er siden blevet mere udbredt inden for forskning 

i forbrugeradfærd. I samme tråd foreslår Holt (2002) to alternative forståelser af forbrugeren. Den 

første har en klassisk marketingtilgang og passer godt med opfattelsen af den rationelle forbruger, 

hvor det er virksomheden, der påvirker forbrugeradfærd med marketingaktiviteter: ”Marketers are 

portrayed as cultural engineers, organizing how people think and feel through branded commercial 

products” (Holt, 2002: 71). Holt argumenterer dog for, at denne forståelse er gammeldags, og at det 

i dag er forbrugerkultur, der sætter rammerne for forbrugeradfærd: ”Consumer culture is the 
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ideological infrastructure that undergirds what and how people consume and sets the ground rules 

for marketers’ branding activities” (Ibid.: 80). Holt argumenterer her for et paradigmeskift inden for 

forbrugeradfærd, hvor det i dag er kulturelle faktorer, der påvirker forbrugeradfærd i højere grad 

end virksomheders marketingaktiviteter. Ligesom hos Levy spiller forbrugerens selvopfattelse en 

afgørende rolle: ”people pursue a noncommittal fragmented lifestyle in which the production of self 

and culture through consumption is paramount” (Ibid.: 72). Dette paradigmeskift påvirker, hvordan 

virksomheder markedsfører brands, produkter og services, og netop derfor har forbrugeren i sidste 

ende magten, når det kommer til opbyggelsen af forbruger-brand-forhold. Samtidig beskriver Holt, 

at forbrugeradfærd i stigende grad influeres af andre forbrugere, og forbrugeradfærd bliver således 

også social: ”consumers are beginning to break down marketers’ dominance by seeking out social 

spaces in which they produce their own culture, apart from that which is foisted on them by the 

market” (Ibid.: 72). Hvad der er vigtigt at notere sig i denne sammenhæng, er hvordan forbrugere 

har haft tendens til at producere deres egen kultur inden for en gruppe, der er adskilt fra det 

resterende marked. Denne tankegang er også grundlæggende for social identitetsteori. Her 

argumenteres der for, at forbrugeradfærd afhænger af de sociale grupper, forbrugere indgår i. 

3.1.2 Social identitetsteori 

Den moderne forståelse af social identitetsteori bygger på Tajfel og Turners teori fra 1979. Her 

beskrives det, hvordan konflikter og adfærd i og mellem sociale grupper opstår og kan løses på 

baggrund af menneskers tilhørsforhold til forskellige sociale grupper. Social identitetsteori handler 

grundlæggende om, at mennesker definerer deres selvopfattelse ud fra deres tilhørsforhold til 

sociale grupper og samfundets organisationer (Tajfel & Turner, 1979). Medlemskabet af en særlig 

social gruppe bliver vigtig for individet og spiller dermed en stor rolle for selvopfattelsen (Ibid.). 

Individer søger at definere den gruppe, de tilhører, på en positiv måde, hvilket ofte resulterer i, at 

udenforstående grupper defineres negativt. Dette er med til at skabe en større følelse af fælles 

identitet inden for gruppen (Ibid.). Fordi social identitetsteori skal ses fra det enkelte individs 

synspunkt, defineres den sociale gruppe, individet er medlem af, som ”indenfor-gruppen”, mens de 

resterende grupper på markedet defineres som ”udenfor-gruppen” (på engelsk: henholdsvis ”in-

group” og ”out-group”) (Ibid.: 33). 
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Social identitetsteori har i mange år har været brugt inden for psykologistudier, men er i 

løbet af de senere år også blevet brugt til forskning inden for forbrugeradfærd og branding. 

Eksempelvis argumenterer Lam et al. (2010) i deres studie af brandloyalitet for, at social identitetsteori 

bør bruges til at undersøge, hvordan loyal forbrugeradfærd kan opnås (Lam et al., 2010: 128). I deres 

artikel kritiserer de undersøgelser af brandloyalitet, der ikke inddrager social identitetsteori, eftersom 

de mener, at forbrugeres identificering med et særligt brand har et evaluerende islæt, som begrebet 

brandloyalitet alene ikke kan forklare (Ibid.: 131). Evalueringen kan enten være individuelt eller socialt 

baseret, og det er her social identitetsteori kan medføre en dybere forståelse af forbrugeradfærd. 

Lam et al. fremhæver ligeledes, at brands kan tilføre forbrugere værdi, der går ud over et produkts 

funktionelle værdi, altså dets rene utilitaristiske formål. Netop derfor påpeger de nødvendigheden 

af at forstå de socialpsykologiske fordele, der kan være med til at motivere forbrugere til at genkøbe 

produkter fra et specifikt brand (Ibid.). De understreger derudover, at fordi brands kan repræsentere 

”sociale kategorier”, med hvilke forbrugere kan identificere sig selv, er social identitetsteori yderst 

relevant, og netop denne identifikation er vigtig for at kunne vedligeholde et stærkt forbruger-

brand-forhold (Ibid.: 129). Dermed mener de, at brands er vigtige for to sider af individet: det private 

selv og det sociale selv. I førstnævnte bruges brands til at identificere, hvem man er, og i sidstnævnte 

til at placere sig selv som en del af en gruppe, hvor andre gruppemedlemmer også identificerer sig 

med det samme brand (Ibid.: 130). I deres studie foreslår de følgende definition af forbrugeres 

brandtilknytning: “a customer’s psychological state of perceiving, feeling, and valuing his or her 

belongingness with a brand” (Lam et al., 2010: 130). Det er med andre ord forbrugerens opfattelser, 

følelser og værdsættelse af brandtilknytningen, der er omdrejningspunktet. De fremhæver på 

baggrund af Tajfel og Turners (1979) teori, hvordan forbrugerens identifikation med et brand 

udgøres af kognitive, evaluerende og følelsesmæssige komponenter. 

Lam et al. argumenterer for, hvordan social identitetsteori kan bruges til at forklare, hvorfor 

visse forbrugeres brandloyalitet forringes med tiden. De mener, at brands’ symbolske værdier 

efterkommer visse socialpsykologiske behov hos forbrugeren, og disse behov kan spille en rolle for 

et potentielt fravalg af et brand. Bygget på Tajfel og Turners (1979) sociale identitetsteori, fremlægger 

Lam et al. (2010) tre strategier, individet vælger mellem, når dets sociale identitet trues ved, at dets 
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sociale gruppe opfattes negativt af andre. Disse tæller individuel mobilitet, social kreativitet eller 

social ændring (Lam et al., 2010: 133). Tajfel og Turner argumenterer i deres artikel for, at individer 

altid vil stræbe efter at opnå eller vedligeholde en positiv social identitet. Hvis et individ oplever at 

have en utilfredsstillende social identitet, vil det sandsynligvis ty til en af de tre strategier (Tajfel & 

Turner, 1979). Individuel mobilitet refererer til et medlems forsøg på at forlade eller adskille sig helt 

fra sin sociale gruppe for at opnå opadgående social mobilitet eller med andre ord at blive medlem 

af en højere rangerende social gruppe. Social kreativitet omhandler et individs forsøg på at 

fremhæve gruppens positive distinktioner ved at redefinere eller ændre elementer, der definerer 

gruppen og adskiller dem fra andre. Social ændring er at indgå i direkte konkurrence med individer 

fra ”udenfor-gruppen” for derved at opnå højere social status (Lam et al., 2010: 133; Tajfel & Turner, 

1979: 43). Baseret på disse strategier argumenterer Lam et al. for, at forbrugere kan vælge at skifte 

til et nyt brand for at fremstille sig selv bedre ved at udnytte de symbolske fordele, et andet brand 

har, frem for de funktionelle fordele ved produkterne (Lam et al., 2010: 133). 

Den samme opfattelse af, at social identitetsteori bidrager til forståelsen af forbrugeradfærd, 

kan findes hos Fielding et al. (2008). De forklarer ligeledes, hvordan de sociale identiteter, forbrugere 

udleder fra sociale grupper, danner grundlag for deres selvopfattelse (Fielding et al., 2008). Når 

størstedelen af forbrugeres selvopfattelse er baseret på en specifik social identitet, vil et individs 

adfærd i høj grad styres af gruppen og dens normer. Selve kategoriseringsprocessen, hvor individet 

opfatter sig selv som tilhørende en særlig social identitet og gruppe, resulterer i fremhævelse af 

ligheder og forskelle mellem individet og øvrige gruppemedlemmer (Ibid.). Med et social 

identitetsteoriperspektiv argumenteres der for, at forbrugeres behov for selvforstærkning opfyldes 

ved positive evalueringer fra gruppemedlemmer. Medlemskab af en social gruppe, der af 

forbrugeren associeres med noget positivt, kan altså bidrage til en positiv evaluering af selvet (Ibid.: 

25). Fielding et al. forklarer, hvordan en social gruppes normer skal forstås som det pres, en forbruger 

oplever for at skulle handle eller ikke handle på en bestemt måde efter deres opfattelse af, hvad der 

er vigtigt for de øvrige gruppemedlemmer. Dette pres fra ligesindede påvirker forbrugerens 

købsintentioner (Ibid). Forbrugeradfærd vil derfor i mange tilfælde være påvirket af 

gruppemedlemmers forventninger. Fielding et al. argumenterer for, at man ved brugen af social 
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identitetsteori kan forklare, hvordan adfærd, der er forbundet med en social identitet, påvirkes mere 

af én gruppes normer og forventninger end af en større og mere generel gruppes. Selvom der er 

sket et paradigmeskift i opfattelsen af forbrugeradfærd fra rationel til symbolsk orientering, 

argumenterer Fielding et al. for, at det med brugen af social identitetsteori i højere grad vil være 

muligt at forudsige forbrugeradfærd (Ibid.). Et andet eksempel på brugen af social identitetsteori til 

forklaring af forbrugeradfærd er Chonody og Teaters studie fra 2016. Her er teorien brugt til at 

undersøge, hvorfor særligt kvindelige forbrugere i den vestlige verden frygter at blive ældre 

(Chonody & Teater, 2016: 113). Også her bygger studiet på Tajfel og Turners definition. Chonody og 

Teater beskriver, hvordan gruppemedlemsskaber splittes mellem ”de unge” sat over for ”de ældre”. 

Gruppen ”de ældre” opfattes med negative associationer og stereotyper af de gruppemedlemmer, 

der anser sig selv som en del af gruppen ”de unge”. Dette resulterer i, at individet foretrækker at se 

sig selv som en del af den unge gruppe, og Chonody og Teater mener, at dette kan være en 

bidragende faktor til frygten for at blive ældre (Ibid.: 114). 

I tillæg til at forbrugeradfærd påvirkes af sociale faktorer og brands’ symbolske værdier, tyder en del 

af forskningen på, at forbrugeres alder også har en betydning. Dette ses særligt, når forbrugeradfærd 

undersøges i en generationskontekst. I det følgende vil udvalgt teori om generation Ys 

forbrugeradfærd blive diskuteret. 

3.1.3 Generation Y: de notorisk illoyale forbrugere 

I forskningen inden for branding og forbrugeradfærd er alder først i de senere år blevet et 

differentieringsparameter. Tidlig forskning inden for brandloyalitet antog ikke forbrugeres demografi 

som afgørende for deres adfærd (Wood, 2004). Først i de senere år er der fundet en sammenhæng 

mellem alder og graden af brandloyalitet hos forbrugere (Ibid.). Studier udført af Jacoby og Chestnut 

(1978) og Day (1969) indikerer for første gang, at ældre forbrugere er mere loyale end yngre. Wood 

argumenterer dog for, at yngre forbrugeres loyalitetsadfærd ikke er helt så simpel, at den 

udelukkende afgøres af deres unge alder; det afhænger også i høj grad af indkomst og 

produktkategori (2004: 11). Ifølge Wood er der inden for produkter, kendetegnet som hurtigt 

omsættelige forbrugsvarer, lav loyalitet, mens der inden for mere varige produktkategorier godt kan 
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være tale om høj loyalitet blandt forbrugere i alderen 18-24 (Ibid.). Woods resultater stemmer godt 

overens med Gurăus, der i sit studie af franske og rumænske forbrugere også fandt, at generation Y 

generelt udviser lav loyalitet ved produkter prissat lavt eller på mellemniveau (2012: 107-108). 

Eksempler på lavprisvarer tæller slik, sodavand og visse kosmetikprodukter, mens mellemprissatte 

varer tæller tøj, sko, tv og telefoner (Ibid.: 106). Gurău understreger ligeledes, at variationer i loyalitet 

påvirkes af markedsrelaterede omstændigheder, forskellige indkomstniveauer og forbrugernes 

civiltilstand. Gurău fandt, at ved lavprisprodukter var den hyppigst forekommende loyalitetsform 

fragmenteret loyalitet. Samtidig havde produkter prissat på mellemniveau delt loyalitet som hyppigst 

forekommende loyalitetsform stærkt efterfulgt af fragmenteret loyalitet. Der er tale om fragmenteret 

loyalitet, når forbrugere køber et væld af forskellige brands, mellem hvilke der skiftes hyppigt, mens 

skiftende loyalitet er, når forbrugere køber fra 2-3 forskellige brands inden for samme 

produktkategori (Ibid.). Resultaterne fra Gurăus studie viser, at generation Y generelt er mindre loyal 

end andre generationer inden for samtlige priskategorier. Studerende fra generation Y har derimod 

en meget særegen loyalitetsprofil, da de er mindst loyale inden for næsten alle priskategorier. På 

baggrund heraf konkluderer Gurău, at forbrugeres loyalitetsmønstre udvikles og ændres i løbet af 

deres livstid, og at den sværeste gruppe at opbygge et stærkt forbruger-brand-forhold til er 

forbrugere, der er studerende fra generation Y. 

Ud over brandloyalitet er brandtillid også en vigtig komponent for opbyggelsen af et stærkt 

forbruger-brand-forhold med generation Y. Boston Consulting Group udførte i 2014 et studie af 

amerikanske generation Y-forbrugere, hvor deres forhold til brands blev undersøgt. Til 

sammenligning med to foregående forbrugergenerationer, hvor størstedelen af forbrugerne 

bekræftede, at de havde høj tillid til såkaldte ”eksperter” (eksempelvis læger og tandlæger, som 

hyppigt er brugt i reklameindustrien), svarede kun 4% af generation Y-forbrugere, at de havde tillid 

til dem (Barton et al., 2014). Til gengæld nævnte de familie, venner og sågar fremmede mennesker, 

de vidste, ikke var blevet betalt for at ytre deres holdning, når de blev spurgt, hvilke personer, der 

påvirker deres købsbeslutninger (Ibid.). Resultaterne fra Boston Consulting Groups rapport viser, at 

generation Y identificerer sig med brands i langt højere grad, end det er set hos tidligere 

generationer. 50% af de 18-24 årige og 37% af de 25-34 årige hævder, at brands kan signalere, hvem 
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de er, hvad deres værdier er og hvor de passer ind (Ibid.: 7). Dette resultat kan også findes i flere 

andre studier. Lazarevic (2012) understreger eksempelvis, at når generation Y-forbrugere finder et 

brand, der konsekvent matcher deres værdier og har et image, der matcher deres eget selvbillede, 

vil de blive mere motiverede til at udvikle et forhold til det (Lazarevic, 2012: 52). Dette skyldes, at 

generation Y-forbrugere i de tilfælde begynder at have tillid til, at brandet også i fremtiden vil kunne 

formidle det ”rigtige” billede af dem selv til andre, når de bruger det. De begynder at udvikle et 

forhold til brandet, fordi det giver dem mulighed for at være den, de gerne vil være. Når først dette 

forhold er etableret, vil generation Y-forbrugere henvende sig til det pågældende brand oftere, 

hvilket vil føre til øget brandloyalitet og -tillid (Ibid.). Da generation Y i så høj grad identificerer sig 

med brands, vil alle uoverensstemmelser i brandet og dets aktiviteter kunne resultere i faldende tillid 

til brandet (Ibid.: 50). Flere studier har altså kunne påvise, hvordan generation Y generelt ikke udviser 

loyalitet over for produkter, der er prissat lavt eller på mellemniveau, og at den samtidig har en 

højere mistillid til brands, end det er set hos tidligere generationer. Samtidig spiller mistilliden en 

større rolle for generationens forbrugeradfærd, eftersom den knytter stærkere bånd til brands end 

tidligere generationer. 

3.2 Brand 

Efter ovenstående diskussion af teori om forbrugeradfærd set i relation til generation Y er det 

relevant at undersøge den næste del af consumer brand engagement: brandperspektivet. I det 

følgende vil udviklingen inden for brandforskning blive gennemgået, og teori om 

brandpersonligheder vil efterfølgende blive diskuteret. 

3.2.1 Udviklingen af brandbegrebet 

Tidlige definitioner af et brand har været forbundet med identifikationen af et produkt og dets 

differentiering fra konkurrenter. Dette er opnået gennem brugen af et særligt navn, logo, design 

eller andre visuelle tegn og symboler (Heding et al., 2009). Den amerikanske marketingforening 

(AMA) definerede i 1960 et brand som følger: ”A name, term, sign, symbol, or design, or a 

combination of them which is intended to identify the goods or services of one seller or a group of 

sellers and to differentiate them from those of competitors” (AMA i Heding et al., 2009: 9). I dag er 
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denne definition blevet beskyldt for at være umoderne af flere årsager. Den første er, at definitionen 

indskrænker et brands funktion til kun at være noget, virksomheder kan differentiere sig på. Den 

anden årsag er, at der sættes lighedstegn mellem et brand og alle former for tegn, symboler, navne 

og lignende (Keller, 2008). de Chernatony (2009) foreslår i stedet følgende definition: ”a cluster of 

values that enables a promise to be made about a unique and welcomed experience” (de 

Chernatony, 2009: 4). Med denne definition lægges der i stedet vægt på et brands mere 

uhåndgribelige egenskaber frem for dets fysiske kendetegn. I samme tråd anfører Aaker (1996), at 

det er disse uhåndgribelige egenskaber, eller ”den klynge af værdier”, som de Chernatony kalder 

det, der udgør forskellen mellem et brand og et produkt (Aaker, 1996). Keller er enig i denne 

opfattelse, hvilket kan ses i hans definition: “What distinguishes a brand from its unbranded 

commodity counterpart and gives it equity is the sum total of consumers’ perceptions and feelings 

about the product’s attributes and how they perform, about the brand name and what it stands for, 

and about the company associated with the brand” (Keller, 2008: 5). Med disse udvalgte definitioner 

er det muligt at spore en udvikling af brandbegrebet. Det er i de senere år gået fra at være fokuseret 

på et brands fysiske tilstedeværelse, hvis primære rolle er at være med til at differentiere det fra 

konkurrenter, til at være centreret omkring forbrugerens opfattelse af og følelser omkring både 

produkter, brandet i sig selv og virksomheden bag. Samtidig betyder redefineringen, at det er et 

brands uhåndgribelige værdi, der bliver et af dets vigtigste aktiver. Forbrugerrollens udvikling, der 

nu placerer forbrugerne som afgørende for brands’ værdi, gør det relevant at se nærmere på, hvad 

der kan få forbrugere til at engagere sig i et brand. Dette er vurderet ud fra betragtningen om, at 

høj forbrugerengagement, jævnfør ovenstående, vil øge brandværdien. Teori om brandpersonlighed 

er i flere studier blevet nævnt som en vigtig del af det at skabe et stærkt forbruger-brand-forhold, 

hvorfor den vil blive diskuteret i det følgende. 

3.2.2 Brandpersonlighed 

Brandpersonlighed defineres som: ”the set of human-like characteristics associated with a brand” 

(Aaker, 1997: 347), og teorien handler således om, hvilke menneskelige personlighedstræk, et brand 

kan siges at have. Aaker argumenterer for, at faktorer som alder, socioøkonomisk klasse og 

menneskelige personlighedstræk, alle er med til at danne mulige brandpersonligheder (Aaker, 1997). 
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Sammenlignet med produkters egenskaber, der først og fremmest tilfredsstiller funktionelle behov, 

opfylder brandpersonligheder forbrugerens symbolske behov for selviscenesættelse (Keller, 1993 i 

Aaker, 1997). Således passer teorien om brandpersonligheder godt ind i de nyere definitioner af et 

brand, som før diskuteret. Eftersom det i afsnit 3.1.3 blev fundet, at brands’ symbolske værdier spiller 

en stor rolle for forbrugere fra generation Y, er teori om brandpersonlighed fundet til at være særligt 

relevant. 

Aaker har udviklet et bud på fem menneskelige personlighedstræk, der kan overføres til 

brands på tværs af produktkategorier, kaldet The Brand Personality Scale (Aaker, 1997). Aaker 

indsamlede under udviklingen af sin teori potentielle brandpersonligheder ved at analysere nogle af 

de allerede eksisterende teorier udarbejdet inden for psykologien. Aaker fandt, at problemet med 

den tidligere forskning i brandpersonligheder var, at det endnu ikke var lykkedes at udvikle en teori, 

der kunne overføres på tværs af produktkategorier og brands. Derfor havde virksomheder ofte 

udviklet deres egne bud på personligheder ad hoc (Aaker et al., 2001). Aaker argumenterer med sin 

teori for, at menneskers personlighedstræk udgøres af personens adfærd, fysiske egenskaber, 

holdninger, overbevisninger og demografiske karakteristika (Aaker, 1997). Brands’ personlighedstræk 

formes gennem kommunikation af enhver art mellem brandet og forbrugeren. Aaker påpeger, at 

der typisk ikke vil være iboende egenskaber i et brand, der gør det eksempelvis ungt, spændende 

eller traditionelt. Disse egenskaber dannes i stedet gennem direkte eller indirekte kontakt mellem 

forbruger og brand og er påvirket af, hvordan forbrugeren fortolker et brands egenskaber, og 

hvordan brandet præsenterer produkter (Ibid.). Aakers personlighedstyper er til dette speciales 

formål oversat til dansk (se bilag F for det oprindelige personlighedstypeskema). De fem 

personlighedstyper er: oprigtighed, spænding, kompetence, elegance og robusthed. Som det også 

gør sig gældende for den menneskelige personlighed, kan brandpersonligheder rangere højt eller 

lavt på flere dimensioner på samme tid, og kombinationen af disse dimensioner udgør 

brandpersonligheden. Således bliver det altså sammensætningen af de forskellige dimensioner, der 

kendetegner brandet og gør det særpræget (Aaker, 1997). Ydermere udgøres hver 

brandpersonlighed af en eller flere karakteristika, der ligeledes er med til at danne den unikke 

sammensætning, et stærkt brand har. 
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De fem personlighedstyper kan inddeles i to underkategorier. De første tre (oprigtighed, 

spænding og kompetence) er medfødte personlighedstræk hos mennesket, mens de sidste to 

(elegance og robusthed) er træk, mennesket kan stræbe efter at opnå (Ibid.). Dette har en betydning 

for, hvilket brand forbrugeren vælger til at udtrykke sig selv. For den del af brandpersonligheden, 

der karakteriseres ved en eller flere af de første tre typer, vil der typisk være tale om, at forbrugerne 

genkender noget af dem selv i brandet, som de ønsker at vise deres omverden. Forbrugerne vil i 

dette tilfælde drages mod brandet grundet en følelse af, at det passer godt til dem. For den del af 

brandpersonligheden, der karakteriseres ved en eller flere af de sidste to typer, vil det derimod typisk 

handle om, at forbrugeren drages mod et brand for at opnå nogle af de karaktertræk, forbrugeren 

stræber efter. Brandpersonlighed kan opbygges gennem markedsføringstiltag og er således blevet 

brugt som et bevidst værktøj til at styrke forbruger-brand-forhold (Klipfel et al., 2014). 

 

Tabel 5. Brandpersonlighed: fem dimensioner (oversat fra Aaker et al., 2001: 23) 

Tabel 5 viser forholdet mellem de fem dimensioner. Brandpersonligheden anses ofte som 

den primære årsag til den følelsesmæssige tilknytning, en forbruger kan opleve til et brand eller et 

produkt (Klipfel et al., 2014). Aaker (1997) argumenterer for, at forbrugere kan bruge brands til at 

udtrykke deres egen identitet, både den faktuelle og tilstræbte, baseret på deres fortolkning af et 

brands personlighed. Jo mere forbrugeren kan relatere til et brand baseret på dets personlighed, jo 
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mere symbolsk værdi kan brandet siges at give forbrugeren. Hermed vil brandpersonligheder i sidste 

ende kunne påvirke, i hvor høj grad forbrugeren knytter sig til et brand (Klipfel et al., 2014), hvorfor 

brandpersonligheder kan bruges strategisk i opbyggelsen af forbruger-brand-forhold. 

3.3 Engagement 

Udviklingen af brandbegrebet og teori om brandpersonlighed er nu blevet diskuteret. I det følgende 

vil den sidste del af consumer brand engagement blive gennemgået: engagementsperspektivet. 

Afsnittet påbegyndes med en redegørelse af konceptet om ’det forlængede selv’, eftersom det 

menes at være grundlæggende for forbrugerengagement. Herefter vil den historiske udvikling af 

consumer brand engagement blive gennemgået. Afslutningsvis vil brandtillid og -loyalitet blive 

diskuteret, set i lyset af deres påvirkning af forbrugerengagement. 

3.3.1 Det forlængede selv 

Belk argumenterer som en af de første forskere for, at mennesker kan anse ejendele for at være en 

forlænget del af dem selv (Belk, 1988: 139). I hans teori om det forlængede selv (på engelsk: ”the 

extended self”) ekspanderer Belk den eksisterende forståelse af konceptet om det menneskelige selv 

til at inkludere ikke kun produkter og services, men også kropsdele, organer og de fysiske steder, de 

besøger (Ibid.). Belk understreger vigtigheden af at forstå den mening, forbrugere tilknytter deres 

ejendele, for bedre at kunne forstå forbrugeradfærd. Derfor argumenterer han i sin artikel for, at 

forskere inden for forbrugeradfærd bør acceptere præmissen om, at forbrugere anser deres ejendele 

for at være en del af dem selv (Ibid.). Ladik et al. (2015) argumenterer i deres artikel for, hvordan 

Belks teori ændrede landskabet for forskning i forbrugeradfærd (Ladik et al., 2015: 185). En af 

grundene var, at studier i forbrugeradfærd hidtil havde fokuseret alene på købsadfærd, og Belk var 

den første til at forske i forbrugeradfærd i en bredere forstand (Ibid.). Hans metode adskilte sig i sin 

tid fra andre forskere inden for forbrugeradfærd, der i langt de flestes tilfælde havde arbejdet ud fra 

en positivistisk tilgang. Belk brugte i stedet fortolkning til at forstå forbrugsprocessen i hele sin form 

(Ibid.). I 1988 beskrev Belk, hvordan forbrugere opbygger deres selv ved at bruge dele af alle de 

tilgængelige ressourcer på markedet, og som resultat heraf identificerer de sig ikke med ét enkelt 

brand (Ladik et al., 2015). Belk beskriver det således: ”only a complete ensemble of consumption 
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objects may be able to represent the diverse and possibly incongruous aspects of the total self” (Belk, 

1988: 140). Han påpeger dermed, at adskillige produkter, services og brands er nødvendige for at 

kunne repræsentere alle aspekter af forbrugerens fuldstændige selv. Nyere forskning på området 

indikerer dog, at nogle forbrugere kun definerer dem selv med ét brand (Archer et al., 2007). Der 

kan derfor argumenteres for, at begge dele er fundet mulige afhængig af den enkelte forbruger. 

Som beskrevet i afsnit 3.1.1 bidrog Levy (1959) til en nyere forståelse af forbrugeradfærd. Her skulle 

forbrugeren ikke længere anskues som udelukkende rationelt tænkende og stærkt påvirket af logik. 

Levy observerede, at forbrugeres adfærd pegede i en anden retning. Hans beskrivelse lyder: ”The 

things people buy are seen to have personal and social meanings in addition to their functions. To 

ignore or decry the symbolism of consumer goods does not affect the importance of the fact” (Levy, 

1959: 119). Levy understreger her, at produkters symbolske værdier er vigtige for forbrugere i 

forbindelse med forbrugeradfærd. Derfor får produkterne personlig og social mening, der går ud 

over deres funktionelle værdi. Denne forståelse byggede Belk videre på i 1988 med sin teori om det 

forlængede selv. I dette speciale anses Levy og Belks bidrag til forskningen inden for 

forbrugeradfærd som de grundlæggende antagelser, consumer brand engagement i dag bygger 

på. Efter en introduktion til de teorier, der har været med til at ændre opfattelsen af forbrugeradfærd, 

vil udviklingen af consumer brand engagement blive diskuteret i det følgende. 

3.3.2 Udviklingen i consumer brand engagement 

De teoretiske rødder for consumer brand engagement udspringer af samme område som 

relationship marketing (Brodie et al., 2011: 106) (på dansk: ”relationsmarkedsføring”). Denne 

marketingtilgang vandt frem i 1990’erne og udvikledes på baggrund af et skift i virksomheders fokus, 

der gik fra brands, produkter og services til forbrugerforhold. Målet med relationsmarkedsføring er 

at opbygge stærke forhold til forbrugere og at omvende kriseramte forhold (Fournier et al., 2012: 

304). Begrebet er altså født i en verden, hvor fokus på forholdet mellem kunde og virksomhed har 

været omdrejningspunktet. Consumer brand engagement fremstilles i litteraturen som en tilgang til 

at skabe og forstærke forholdet mellem forbruger og brand og bliver betragtet som et nødvendigt 

værktøj til at opbygge en konkurrencemæssig fordel (van Doorn et al., 2010; Brodie et al., 2011; 

Forunier et al., 2012). I litteraturen om consumer brand engagement har forskellige tilgange til 
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undersøgelsen af fænomenet været præsenteret, og teoretikere på området er endnu ikke nået til 

enighed om, hvorvidt forbrugerengagement giver sig til udtryk psykologisk eller adfærdsmæssigt. 

Brodie et al. definerer forbrugerengagement som: ”[a] psychological state that occurs by virtue of 

interactive, co-creative experiences with a focal agent/object (i.e. a brand) in a focal service 

relationship” (2011: 260) og peger således på de psykologiske faktorer som værende afgørende, 

mens van Doorn et al. har fokus på adfærd med deres definition: “behavioral manifestations that 

have a brand, or firm focus, beyond purchase, resulting from motivational drivers” (2010: 254). Om 

det er psykologi eller adfærd, der afgør forbrugerengagement, er en uoverensstemmelse, der har 

præget flere typer brandforskning. Også inden for forskning i brandloyalitet støder man på denne 

distinktion, hvilket vil blive diskuteret i afsnit 3.3.4. 

Ved en gennemgang af den hidtidige teori om consumer brand engagement konstaterer 

Dessart el al. (2015), at der er behov for yderligere empiriske undersøgelser af forbrugerengagement. 

Dette begrunder de ved, at forskningen endnu ikke har fundet frem til konsistent data, hvad angår 

begrebets egenskaber, eller dimensioner, som de kalder det. Denne observation gør sig gældende 

ved, at der i studier af consumer brand engagement bruges utallige tilgange til at undersøge 

forbrugeres brandengagement, og fænomenet er både blevet undersøgt kvantitativt og kvalitativt 

afhængig af studiets formål. Der kan derfor ikke siges at være fundet én korrekt tilgang til 

undersøgelsen af consumer brand engagement. I deres studie af forbrugerengagement præsenterer 

Dessart el al. deres bud på måder, hvorpå forbrugere kan engagere sig i brands. Dessart et al. har 

valgt ikke at differentiere mellem psykologiske og adfærdsmæssige egenskaber, men ser både 

fysiske (adfærd) og psykiske (kognition) effekter af forbrugerengagement. På denne måde adskiller 

de sig fra tidligere studiers tilgang til undersøgelsen af forbrugerengagement. Ydermere mener de, 

at forbrugerengagement kan karakteriseres ved entusiasme, opmærksomhed, deling og læring 

(Dessart el al., 2015: 35). Måden at se consumer brand engagement som en paraplybetegnelse for 

en bred vifte af egenskaber stemmer godt overens med Gambetti og Gaffigna, der beskriver 

begrebet således: ”CBE appears as a multi-dimensional concept combining such elements as 

attention, dialogue, interaction, emotions, sensorial pleasure and immediate activation aimed at 

creating a total brand experience with consumers” (2012: 668). Denne definition understøtter pointen 



Sofie Eichen  Copenhagen Business School 

Vejleder: Line Baldersbæk Bruun  15. maj 2018 

Side 41 af 137 

 

fremsat af Dessart el al. om, at studier af forbrugerengagement endnu ikke kan siges at have 

defineret en enkelt metode. Det skyldes måske netop de mange facetter, det dækker over, såsom 

opmærksomhed, dialog, interaktion og følelser, som alle skal medvirke til at skabe en brandoplevelse 

for forbrugeren. Derudover har der i mange år været et skel mellem praktiserende markedsførere 

og forskeres tilgang til consumer brand engagement (Gambetti & Gaffigna, 2012: 660). Forskernes 

tilgang har enten været centreret omkring det at undersøge de kognitive eller adfærdsmæssige 

aspekter, mens praktiserende markedsførere ikke har opdelt deres forståelse af fænomenet. 

Gambetti og Gaffigna sætter sig således i samme båd som Dessart el al. (2015) og modargumenterer 

i deres studie for, at der bør skelnes mellem psykologi og adfærd. Gambetti og Gaffigna 

argumenterer for flere problemer ved forskernes hidtidige tilgang. De beskriver bl.a., at der med 

differentieringen mellem den holdnings- og adfærdsbaserede tilgang kun er undersøgt en 

fragmenteret del af consumer brand engagement, hvilket resulterer i en delvis repræsentation, 

hvorfor resultaterne ikke kan bruges til at udvikle en fuld forståelse af begrebet (Gambetti & Gaffigna, 

2012: 661). 

Skiftet fra den opdelte tilgang til nu at se begge elementer som en ligevægtig del af 

forbrugerengagement har haft konsekvenser for, hvordan begrebet forstås og ultimativt arbejdes 

med. Eftersom der hos virksomhederne har været et skiftende fokus fra produkter og services til 

forbrugerforhold, er mere forbrugerorienterede data blevet de nye målingsparametre for succesfuld 

forbrugerengagement (van Doorn et al., 2010). Disse inkluderer brandtillid og -loyalitet, hvorfor teori 

herom vil blive diskuteret i det følgende. 

3.3.3 Brandtillid 

Tillid er i flere studier omtalt som en altafgørende faktor for succesfuld forbrugerengagement 

(Delgado-Ballester et al., 2003; Sahin et al., 2011; Huang, 2017). Delgado-Ballester et al. (2003) tager 

med deres studie afsæt i teorien om det forlængede selv fremsat af Belk, som blev introduceret i 

afsnit 3.3.1. De argumenterer for betydningen af tillid ved at angive, at det er et af de vigtigste 

kvaliteter i ethvert forhold, og at det derudover er den vigtigste egenskab et brand kan have 

(Delgado-Ballester et al., 2003: 35). Derfor er det nødvendigt at undersøge forbrugeres tillid til 
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brands for at kunne forstå forbruger-brand-forhold (Ibid.). For Delgado-Ballester et al. er tillid en så 

vigtig komponent, at det præsenteres som det ultimative mål i opbyggelsen af et stærkt forbruger-

brand-forhold: ”the ultimate goal of marketing is to generate an intense bond between the consumer 

and the brand, and the main ingredient of this bond is trust” (Hiscock, 2001 i Delgado-Ballester et 

al., 2003: 36). En af grundantagelserne i forbruger-brand-forhold er, at brandet indgår som en aktiv 

partner. Dette forudsætter, at brands anses som aktive medlemmer af forbruger-brand-forholdet 

frem for passive objekter. For at vurdere brandtillid er det derfor nødvendigt at undersøge, hvordan 

brands personificeres og livliggøres (Ibid.). Dette stemmer godt overens med teorien om 

brandpersonligheder diskuteret i afsnit 3.2.2. Her er det netop brandets menneskelige 

personlighedstræk, der er med til at styrke brandets position på markedet. Delgado-Ballester et al.s 

forståelse af tillid kan derfor siges at understøtte antagelsen om brandpersonligheders betydning for 

forbrugerengagement. Delgado-Ballester et al. finder, at tilfredshed og loyalitet er de to faktorer, 

der påvirker brandtillid mest (Ibid.: 44). Det er med andre ord forbrugeres oplevelse med brandets 

produkt, og om brandet imødekommer forbrugeres forventninger til det, der i sidste ende kan 

opbygge eller nedbryde brandtillid. Delgado-Ballester et al. påpeger, at høj brandtillid også vil øge 

brandloyaliteten, hvilket vil resultere i højere forbrugerengagement (Ibid.). 

At se brandtillid som en formidler til brandloyalitet er Delgado-Ballester et al. ikke ene om. 

Flere studier af brandtillid er blevet udført med henblik på at påvise en sammenhæng mellem 

brandtillid og brandloyalitet (Chadhuri & Holbrook, 2001; Sahin et al., 2011; Laroche et al., 2012). 

Mange af disse har påvist sammenhængen mellem en stigning i brandtillid og forbrugeres 

loyalitetsfølelser over for brands. I tillæg hertil har studier ligeledes påvist, hvordan brandtillid kan 

fungere som en barriere for eventuelle negative følelser tilknyttet markedsføringsaktiviteter, såsom 

irritation over reklamer (Pintado et al. 2017). Pintado et al. bygger deres studie af brandtillid på 

antagelsen om, at brands, hvortil forbrugere har et højt niveau af tillid, lettere huskes, og at de vil 

være mere villige til at lære om brandet og investere tid i det, hvorefter det vil være mindre 

sandsynligt at de skifter til et konkurrerende brand (Ibid.). 
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Brandtillid defineres af Sahin et al. som: ”a consumer’s confident beliefs that he or she can 

rely on the seller to deliver promised services” (Agustin & Singh, 2005 i Sahin et al., 2011: 1291). Efter 

deres definition afgøres brandtillid af virksomhedens mulighed for at leve op til forbrugerens 

forventning til services eller produkter. I modsætning hertil mener andre teoretikere, at brandtillid 

kun er til stede, hvis forbrugere føler, at de kan stole på, at et brand varetager deres interesser. Hos 

Huang defineres brandtillid eksempelvis som: ”feeling of security held by the consumer in his/her 

interaction with the brand, that it is based on the perceptions that the brand is reliable and 

responsible for the interests and welfare of the consumer” (Huang, 2017: 917). I denne definition 

ligger altså forventningen om, at et brand ikke blot skal møde forbrugerens forventninger, men også 

overstige dem, før der kan være tale om brandtillid. De to definitioner tydeliggør udviklingen af 

forbrugeres forventninger til brands fra år 2005 til 2017. Man kan således argumentere for, at der i 

løbet af de senere år er kommet en højere barriere for at vinde forbrugernes tillid. For bare 10 år 

siden var det ifølge teorien nok at imødekomme forventninger, mens forbrugere i dag også vil kunne 

føle sig sikre på, at virksomheder varetager deres interesser, før de føler, at de kan stole på dem. 

Dette kan muligvis være medvirkende til, at brandtilliden generelt set er lavere for generation Y end 

for forudgående generationer, som det blev diskuteret i afsnit 3.1.3. I litteraturen om brandtillid 

skelnes der altså mellem to dimensioner, der begge menes at påvirke niveauet af tillid hos 

forbrugere: brandets pålidelighed og dets intentioner (Delgado-Ballester et al., 2003; Sahin et al., 

2011). Pålidelighed handler om virksomhedens kompetencer, evner og villighed til at holde, hvad den 

lover, og tilfredsstille forbrugerens behov, dog uden nødvendigvis at overstige forbrugerens 

forventninger (Sahin et al., 2011). Den anden dimension omfatter virksomhedens intentioner om at 

varetage forbrugerens interesser, særligt hvis der opstår problemer med et produkt eller en service 

(Ibid.). Forbrugere udvikler brandtillid på baggrund af positive antagelser om virksomhedens adfærd 

og produkters ydeevne (Ibid.). Forbrugere kan derfor godt udvikle et tillidsfuldt forhold til et brand, 

uden at det nødvendigvis har skullet gøre sig fortjent til denne tillid på forhånd. 

Brandtillid kan siges at være en formidler til brandloyalitet, som er et mål, mange virksomheder 

stræber efter at opbygge blandt deres forbrugere. Loyalitet spiller ligeledes en rolle, når det kommer 
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til at engagere forbrugere i brands. Derfor vil teori om brandloyalitet i det følgende blive diskuteret, 

og to alternative synspunkter på, hvordan brandloyalitet undersøges og arbejdes med, præsenteres. 

3.3.4 Brandloyalitet 

Som nævnt har forskning inden for brandloyalitet været domineret af to modsatrettede tilgange. 

Nærmere bestemt har teoretikere valgt en adfærds- eller holdningsbaseret tilgang, hvilket også 

omtales som et stokastisk eller deterministisk synspunkt. 

Med det stokastiske syn arbejdes der med måling af brandloyalitet gennem undersøgelser af 

købsadfærd, herunder eventuelle gentagne køb af det samme brand. Grundantagelsen er, at 

forbrugere udviser tilfældig købsadfærd, hvorfor loyalitet ikke ses som værende påvirket af tidligere 

valg (Blin & Dodson, 1980). Forbrugeres brandvalg anses som så komplekse, at gentagne køb ikke 

kan forklares gennem fortilfælde og tidligere valg (Odin et al., 2001). Derfor måler forskere, der 

undersøger brandloyalitet fra et stokastisk synspunkt, udelukkende de enkelte udfald af forbrugeres 

brandvalg frem for baggrunden for dem. Dette gøres primært ved at undersøge indkøbsvaner 

(Tucker, 1964; Sheth, 1968). Tucker (1964: 32) definerer brandloyalitet som: ”biased choice behavior 

with respect to branded merchandise”, og argumenterer for, at brandloyalitet er et spørgsmål om 

købsregelmæssighed og -hyppighed af et specifikt brand. Sheth (1968) præsenterer i samme tråd 

en model til måling af brandloyalitet, der er baseret på netop regelmæssighed og hyppighed. Han 

foreslår således følgende definition af brandloyalitet: ”a function of a brand’s relative frequency of 

purchase in time-independent situations” (Sheth, 1968: 397). I kontrast til det stokastiske syn findes 

det deterministiske, hvor måling af loyalitet udelukkende behandler forbrugeres holdninger til 

brands. Derfor tages der ikke nødvendigvis højde for deres faktiske købsadfærd (Odin et al., 2001). 

Med det deterministiske syn menes det, at der er et begrænset antal forklarlige faktorer, der påvirker 

loyalitet, og at disse kan påvises og manipuleres af forskeren (Odin et al., 2001). Her undersøges 

primært forbrugerens mentale bearbejdning af brandloyalitet, og studier kan eksempelvis gå ud på 

at stille forbrugeren over for sammenligninger af forskellige brands’ egenskaber, hvilket vil lede til et 

endeligt brandvalg (Bennett & Thiele, 2002). Jacoby og Chestnut (1978), der arbejder med det 

deterministiske syn, definerer brandloyalitet som: ”the customer’s disposition towards a brand as a 
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function of psychological process. This includes attitudinal preference and commitment towards the 

brand”. Her er det tydeligt, at det er forbrugernes attituder og holdninger til brands, der er af primær 

interesse for undersøgelsen af brandloyalitet. 

Både den stokastiske og den deterministiske tilgang har været udsat for kritik. Jacoby (1971) 

argumenterer for, at der ved at undersøge brandloyalitet ud fra et stokastisk synspunkt, hvor det 

eksempelvis undersøges, hvor store andele af en forbrugers køb, der består af et særligt brand, ikke 

gives mulighed for at besvare, hvorfor forbrugere er loyale over for visse brands. Der er således ikke 

mulighed for at forklare baggrunden for brandloyalitet, men kun at påvise, at det er til stede. 

Ligeledes kritiserer Day (1969) denne måde at måle loyalitet på ved at argumentere for, at metoden 

ikke differentierer mellem intentionel og tilfældig loyalitet. Med andre ord kan der være flere grunde 

til, at en forbruger udviser brandloyalitet. Eksempelvis kan brandet være det eneste tilgængelige i 

en særlig produktkategori. Dette eksempel betegnes som tilfældig loyalitet. Det er dog den 

intentionelle loyalitet, der er mest interessant at undersøge, da det er den, der har størst chance for 

at kunne blive påvirket af markedsføringsaktiviteter. På den anden side anfører Odin et al. (2001), at 

den deterministiske tilgang analyserer loyalitet dikotomisk ved at sætte loyalitet direkte over for 

illoyalitet. Der er derfor ikke mulighed for at undersøge det, der ligger mellem de to modsætninger. 

Selvom den deterministiske tilgang i højere grad kan forklare baggrunden for forbrugerens 

loyalitetsfølelser, kritiserer Odin et al. (2001) både tilgangens udelukkende interesse i forbrugerens 

udtalelser om brands og dermed udelukkelsen af deres adfærd samt dens fokus på fortilfælde eller 

konsekvenser, men ikke loyalitet i sig selv. For at sætte sig ud over kritikken argumenterer Huang 

(2017) i stedet for, at en fyldestgørende undersøgelse af brandloyalitet bør indebære et studie af 

både forbrugerens adfærd og holdninger til brands. Denne forståelse af, at loyalitet på samme tid 

afgøres af adfærd og holdninger, stemmer godt overens med Olivers fire loyalitetsfaser, som vil blive 

diskuteret i det følgende. 

3.3.4.2 Olivers fire loyalitetsfaser 

Oliver introducerede fire loyalitetsfaser som en videreudvikling af forståelsen af forbrugertilfredshed, 

som hidtil havde domineret virksomheders opmærksomhed (Oliver, 1999). Olivers hovedargument 
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er, at forbrugertilfredshed, mens det er en vigtig komponent, ikke i sig selv er nok til at sikre 

brandloyalitet. I stedet foreslår Oliver, at loyalitetsstrategier bør udvikles, eftersom omkostningerne 

forbundet med bevarelsen af kunder er markant lavere end ved rekrutteringen af nye (Ibid.: 33). 

Oliver beskriver, hvad der i hans optik er fejlagtigt ved tidligere undersøgelser af brandloyalitet: ”All 

these definitions suffer from the problem that they record what the consumer does. None taps into 

the psychological meaning of satisfaction or loyalty” (Ibid.: 34). Som alternativ foreslår Oliver 

følgende definition af loyalitet: “a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred 

product/service consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause 

switching behavior” (Ibid.) Med denne definition tages der udgangspunkt i forbrugeres holdninger 

til brands, eftersom det vurderes, at en positiv holdning vil resultere i adfærdsmæssig loyalitet. De 

fire loyalitetsfaser skal ses som en proces, hvor forbrugeren gennemgår en udvikling. Først kan 

forbrugeren blive loyal kognitivt, siden affektivt, så konativt og slutteligt handlingsmæssigt. Oliver 

adskiller desuden loyalitet i sidste fase mellem handlingsinerti og ultimativ brandloyalitet (Ibid.: 35). 

Den første fase i loyalitetsprocessen kaldes kognitiv loyalitet. Her kan forbrugeren udvikle loyalitet 

på baggrund af brands’ egenskaber, såsom tidligere erfaringer eller indirekte viden. Loyalitet i dette 

stadie er overfladisk og afgøres hurtigt af et produkts præstation. Hvis forbrugeren ikke oplever 

tilfredshed med produktet, vil han eller hun ikke videreudvikle brandloyalitet. Hvis forbrugerne 

derimod oplever tilfredshed, vil det blive en del af deres brandoplevelse, og loyaliteten vil udvikle sig 

affektivt. Ved den affektive loyalitet bevæger forbrugeren sig over i anden fase af loyalitetsprocessen. 

Her har forbrugeren udviklet en præference for brandet baseret på positive oplevelser med 

produktet. Mens loyalitet i den første fase let kan afledes af modargumenter fra andre forbrugere, 

er loyalitet i denne fase mere varig. Loyaliteten afhænger af, om forbrugeren har præferencer for 

brandet. Dog kan loyaliteten stadig betegnes som flygtig, og derfor vil det være en fordel for 

virksomheder, hvis forbrugere udvikler en dybereliggende loyalitet. Den tredje fase kaldes konativ 

loyalitet, og denne påvirkes også af gentagne positive oplevelser med brandet. Konation er en 

intention om at genkøbe et produkt fra et specifikt brand, og loyaliteten i denne fase beror i højere 

grad på forbrugerens motivation og intention om genkøb end den faktiske handling. Derfor er det 
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muligt, at forbrugere vil betegne sig selv som loyale over for et brand, uden adfærden nødvendigvis 

afspejler det samme. Den sidste fase i loyalitetsprocessen kaldes handlingsloyalitet. Her overføres 

forbrugerens motivation og intention om at genkøbe et produkt fra et specifikt brand til handling. 

Ved at overgå fra den konative fase har forbrugeren nået et vist stadie af brandtiltrækning og har 

dermed et ønske om at genkøbe udelukkende fra dette brand. Derudover har forbrugeren i denne 

fase også opbygget de færdigheder, der kræves, for at kunne overkomme eventuelle forhindringer 

for genkøbet. Eksempler herpå kan være at ignorere modargumenter fra andre forbrugere eller at 

lede i flere butikker for at finde det specifikke brand. Denne form for loyalitet ses kun i højt 

engagerede forbruger-brand-forhold. Ultimativ brandloyalitet fremtræder ved bevægelsen mellem 

den konative fase og den handlingsbaserede fase. Hvis forbrugeren gentager denne loyalitetsfase, 

vil handlingsinerti udvikle sig, hvilket faciliterer de gentagne køb og dermed ultimativ brandloyalitet. 

Handlingsinerti skal forstås som den funktion, der gør et genkøb af et særligt brand til en vane for 

forbrugeren, så han eller hun ikke genovervejer valget ved hvert nyt køb (Oliver, 1999: 35). 

De fire loyalitetsfaser beskrevet ovenfor skal ses som en forsimpling af forbrugeres faktiske 

loyalitetsproces. Oliver argumenter selv for visse usikkerheder ved hans teori. Eksempelvis kan 

forbrugere, der specifikt handler efter at opleve forskelligheden ved brands, ikke så let analyseres ud 

fra ovenstående loyalitetsfaser. De kan have oplevet stor tilfredshed med et produkt og på trods 

heraf alligevel vælge et andet brand ved næste køb (Ibid.: 36). Derudover kan andre faktorer spille 

ind i forbrugeres loyalitetsadfærd, såsom multibrandloyalitet (loyalitet over for flere brands) og 

ophør i brugen af en produktkategori eller forandringer i behov (Ibid.). Ud over Olivers egen kritik 

kan det tilføjes, at teorien er udviklet fra virksomheders synspunkt. For at engagere forbrugere findes 

det dog også relevant at undersøge adfærd fra deres synspunkt, herunder hvad de mener at opnå 

ved valget af et specifikt brand. For at imødekomme denne kritik er mere forbrugerorienteret teori, 

herunder social identitetsteori, inddraget i specialet. 

3.5 Delkonklusion 

Afsnittets formål har været at diskutere det teoretiske fundament, som consumer brand engagement 

udspringer af, og hvordan det påvirker forståelsen af begrebet. Den teoretiske diskussion blev opdelt 
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i tre dele, hvor relevant teori inden for henholdsvis forbruger-, brand- og engagementsperspektivet 

blev præsenteret. 

Diskussionen af forbrugerteori gav et indblik i, hvordan forskning inden for forbrugeradfærd har 

ændret sig gennem tiden. Tidligere blev forbrugere set som rationelle, og ud fra denne forståelse 

havde virksomheder lettere ved at forudsige, og dermed også påvirke, deres adfærd. Det er dog 

blevet en udbredt opfattelse, at forbrugere handler ud fra og påvirkes af brands’ symbolske værdier 

og de sociale sammenhænge, de indgår i. Forbrugeradfærd kompliceres yderligere set i konteksten 

af generation Y, som i flere studier beskrives for deres manglende tillid til brands og som notorisk 

illoyale, særligt når det kommer til produkter, der er prissat lavt eller på mellemniveau. Samtidig 

identificerer generationen sig med brands i højere grad, end det er set hos tidligere generationer, 

hvilket påvirker, hvordan et stærkt forbruger-brand-forhold opbygges med denne forbrugergruppe. 

Efterfølgende blev udviklingen af brandbegrebet diskuteret, og teori om brandpersonligheder blev 

præsenteret. Teorien stemmer godt overens med forståelsen, at forbrugeradfærd påvirkes af brands’ 

symbolske værdier, som det også blev fundet i diskussionen af forbrugerteori. Konstruktionen af 

brandpersonligheder er medvirkende til at øge i hvor høj grad, forbrugere kan identificere sig med 

et brand. Dette giver ikke alene virksomheder en konkurrencemæssig fordel, men det er også en 

særdeles effektiv måde at engagere forbrugere fra generation Y. Slutteligt blev udvalgte 

engagementsperspektiver diskuteret på baggrund af Belks teori om det forlængede selv. Udviklingen 

af begrebet consumer brand engagement blev gennemgået, og forskernes uenigheder om tilgangen 

til området blev sat i spil. Det blev fundet, at consumer brand engagement kan ses som et 

paraplybegreb for en bred vifte af brandaktiviteter. To parametre, der for forskere er blevet måden, 

hvorpå forbrugerengagement observeres og måles, er brandtillid og -loyalitet. Teori herom blev 

derfor diskuteret, og det blev påvist, hvordan brandtillid og -loyalitet i flere studier beskrives som 

noget, der bør stræbes efter at opbygge. Efterfølgende blev fire loyalitetsfaser udviklet af Oliver 

diskuteret. Teorien er et bud på en konkretisering af de faser, forbrugere kan siges at gennemgå i 

opbyggelsen af brandloyalitet. Det antages derfor, at teorien kan bidrage til en forståelse af, hvordan 

forbrugere kan udvikle et engageret forhold til brands. 
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Kapitel 4: Analyse 

Den følgende analyse vil på baggrund af den indsamlede empiri undersøge, hvordan et stærkt 

forbruger-brand-forhold kan opbygges mellem forbrugere fra generation Y og Sephora. Dette gøres 

først ved at se nærmere på, hvilke sociale grupper forbrugerne indgår i, og hvorledes disse påvirker 

deres brandvalg. Dernæst undersøges forbrugernes opfattelse af Sephoras brandpersonlighed, og 

herunder også nogle af de øvrige brands, der kan købes i Sephoras butikker, og hvilken effekt 

brandpersonligheden har på forbrugernes brandengagement. Slutteligt analyseres brandloyalitet 

over for og brandtillid til Sephora. 

4.1 Analyse del 1: Social identitetsteori og brandengagement 

Som nævnt kan social identitetsteori være medvirkende til at forklare, hvordan generation Y-

forbrugere bruger brands til at konstruere deres selvopfattelse, og dermed hvordan og i hvilken grad 

de engagerer sig i skønhedsbrands. Som berørt i afsnit 3.1.3 er et af kendetegnene ved generation 

Y-forbrugeres forbrugeradfærd, at deres omgangskreds ofte konsulteres i forbindelse med et køb 

(Barton et al., 2014). Social identitetsteori bruges i første del af specialets analyse til at undersøge, i 

hvor høj grad sociale identiteter påvirker generation Ys forbrugeradfærd, og hvordan generationens 

behov for selvfremstilling påvirker brandengagement i skønhedsindustrien. 

Som nævnt indledningsvis er Sephoras største kundegruppe mellem 16 og 25 år (bilag A, s. 90). Ved 

spørgsmålet om, hvad Anna Ljungfjärd, Digital Director hos Sephora, mener, definerer denne 

forbrugergruppe, fortæller hun: 

Vores kunder er ret unge, de ved, hvad de vil have, de vil have det sidste nye. De følger 

med i, hvad der sker i USA, og forventer, at det kommer til os. De ved, hvad produkterne 

kan, og hvilke produkter der er mest ’hypede’ […] Når de får deres SU, så køber de makeup 

for pengene (Ibid.). 

Denne beskrivelse stemmer godt overens med de studier, der er udført af generation Ys 

forbrugeradfærd. Her er det netop de fakta, at den er veloplyst og social i dens forbrugeradfærd, 

der er nogle af generationens mest gennemgående karaktertræk (Barton et al., 2014). Det sociale 
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aspekt i forbrugeradfærden ses eksempelvis i dens søgen efter, hvad Ljungfjärd kalder ’hypede’ 

produkter. Visse karakteristikker, der er brugt til at beskrive generation Ys forbrugeradfærd, kan altså 

også spores hos Sephoras største kundegruppe. Dette er med til at underbygge nødvendigheden 

af, at Sephora forstår generationen og dens adfærd for effektivt at kunne engagere den i brandet. 

I interviewet med Ljungfjärd bliver det tydeligt, at hun ikke selv anser sig som en del af den 

kundegruppe, hun bliver bedt om at beskrive: 

Da jeg var ung, skulle man altid have en ny kjole […] det var mere tøj, men i dag er det 

makeup, de unge vil have. Og det er nok fordi, vi lever i en meget udseende-fikseret 

verden. Vi følger influencers, vi følger kendisser […] vi har en forståelse om, at vi skal være 

helt perfekte, i hvertfald i det, vi viser til andre (bilag A, s. 90). 

Her beskriver Ljungfjärd, hvordan det store fokus på udseende påvirker deres målgruppe og hende 

selv. Det er interessant at bemærke, hvordan Ljungfjärd går fra at bruge ”de” til ”vi”, når hun beskriver 

indflydelsen af, hvad hun omtaler som en ”udseende-fikseret verden”. På den måde kan der 

argumenteres for, at Ljungfjärd anskuer Sephoras største kundegruppe som en anden social gruppe 

end den, hun selv tilhører. Dog erkender hun, at hendes egen sociale gruppe også påvirkes af 

forventninger til det perfekte udseende, og at der således er visse lighedstegn mellem hende selv 

og kundegruppen. Beskrivelsen af målgruppens idealer tyder på, at Ljungfjärd har en forståelse for, 

hvad der er med til at påvirke adfærden for den forbrugergruppe, Sephora ønsker at engagere. 

Ljungfjärd beskriver yderligere den sociale gruppe, Sephoras kunder er medlem af, i følgende citat: 

Jeg tror [Sephoras amerikanske] kundeklub er blevet så populær, fordi den taler ind i noget 

helt specielt for den type kunde, der går rigtig meget op i skønhed. […] Altså dem, jeg 

kalder ”beauty nørder”, som nærmest bruger hele deres shopping-budget på 

skønhedsprodukter (bilag A, s. 92). 

Ved at beskrive forbrugerne som ”beauty nørder” tydeliggør Ljungfjärd gruppens karakteristika set i 

forhold til andre sociale grupper. På den måde bliver Sephoras primære målgruppe de forbrugere, 

der har skønhed som et stort interesseområde. Selvom det er positivt at have kendskab til sin 
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målgruppe, bliver det tydeligt, at Sephora kommer til at udelukke en del af forbrugerne ved primært 

at målrette markedsføringen til den sociale gruppe, der kan beskrives som ”beauty nørder”. Det er 

derfor interessant at undersøge, hvordan forbrugergruppen definerer sig selv, og om den anser dens 

sociale identitet for at være forbundet med et brand, som Ljungfjärd antyder. Ydermere vil det i det 

følgende blive undersøgt, om forbrugernes tilhørsforhold til sociale grupper udtrykkes forskelligt på 

tværs af fokusgruppe- og enkeltinterviews for at kunne påpege eventuelle ligheder og forskelle. 

Det er interessant at bemærke, hvordan Ljungfjärds beskrivelse af Sephoras primære 

kundegruppe ligeledes kan spores i de to fokusgruppeinterview. Her blev det tydeligt, at forbrugerne 

ikke anså sig selv som en del af den sociale gruppe, der er Sephoras primære målgruppe. Flere 

fokusgruppedeltagere gav deres forklaring herpå. I fokusgruppe 2 beskriver Denise, hvordan hendes 

manglende lyst til at afprøve nye skønhedsbrands afholder hende fra at handle i Sephora: 

Jeg tror, at som teenager havde jeg valgt Sephora frem for Matas eller Magasin. Men nu 

synes jeg, det er lidt for rodet, og der er for mange ting, man kan prøve. Og jeg er bare 

blevet lidt mere loyal over for visse produkter nu, jeg ved, hvad jeg vil have, og vil ikke teste 

for meget (bilag B, s. 122). 

Dette er et godt eksempel på, hvordan Sephora primært anses som et valg for de forbrugere, der 

har stor interesse for skønhed og gerne vil afprøve forskellige produkter og brands. For de resterende 

forbrugere fremstår Sephora i stedet for som uoverskuelig. Denise beskriver den som ”rodet” 

grundet deres store udvalg af produkter og brands, hvilket synes at afskrække hende fra at ville 

handle der. Den samme opfattelse blev beskrevet af en deltager i fokusgruppe 1. Her fortæller Anna: 

[…] jeg ville f.eks. aldrig gå ind i en Sephora. Jeg ville føle mig forpligtet til at skulle købe 

noget […] Jeg ville føle, at jeg ikke bare kunne gå og passe mig selv, og finde ud af, hvad 

jeg ville afprøve […] så kan jeg meget bedre lide Matas, hvor man bare passer sig selv. Og 

der er nogle prislejer, man føler, man kan være med på (bilag A, s. 102). 

Det er tydeligt at spore Annas mistillid til Sephora, der, som hun beskriver det, ikke har hendes 

interesser for øje. En af årsagerne til distancen kan være, at Sephora primært målretter deres 
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markedsføring til en anden social gruppe end den, Denise og Anna anser sig selv som medlemmer 

af. Forskellen bliver særligt tydelig, når der sammenlignes med de engagerede forbrugere. I et 

enkeltinterview forklarer Nikoline, hvad hun forbinder med Sephora: 

New Yorker-cool […] fordi jeg altid skal i deres store butik i New York, når jeg er på ferie 

der. Det var også der, jeg var i Sephora for første gang, før det kom til Danmark. Så for mig 

er det sådan lidt det der… Der, hvor New Yorkerne shopper (bilag E, s. 134). 

Det er interessant at bemærke, hvordan Nikoline forbinder Sephora med positive ferieoplevelser. 

Som Lam et al. (2010) beskrev i deres studie, er det forbrugerens opfattelser, følelser og 

værdsættelse, der er afgørende for, at brandtilknytning kan finde sted. For Nikoline lader det til, at 

Sephora er et brand, hun har kendt til i flere år, besøgt i flere lande og opfatter positivt, og som et 

brand, hun kan bruge til at iscenesætte sig selv som det, hun aspirerer efter. Den samme 

brandtilknytning er udtrykt hos fokusgruppedeltager Christina, der fortæller: ”jeg kan huske, at jeg 

stod der ved åbningen med en veninde. Vi var ret oppe at køre over de her produkter, som man jo 

ikke havde prøvet, men var blevet meget omtalt” (bilag C, s. 120). Der kan spores en tydelig forskel 

på, hvad forbrugere forbinder med Sephora, når de anser sig selv som en del af brandets primære 

målgruppe, frem for når de ikke gør. De forbrugere, der kan identificere sig med brandet, er mere 

positivt indstillede over for det og identificerer sig med det i højere grad. Derudover kan en 

sammenhæng findes mellem forbrugernes tilhørsforhold til sociale grupper og deres villighed til at 

eksperimentere med skønhedsbrands, hvilket vil blive undersøgt i det følgende. 

Den indsamlede empiri indikerer, at interviewdeltagerne groft skitseret opdeler sig selv i to sociale 

grupper, hvilket særligt bliver tydeligt i fokusgruppeinterviewene. Med Tajfel og Turners (1979) 

definition kan disse grupper også betegnes som ”indenfor-gruppen” (med stor interesse for 

skønhed) og ”udenfor-gruppen” (med ingen eller lille interesse). I fokusgruppeinterviewene blev der 

dannet konsensus om, at forbrugerne enten identificerede sig som nogle, der gik op i skønhed, eller 

som nogle, der ikke gjorde det. Deltagerne nåede til enighed om, at den første gruppe også havde 

større viden om skønhedsbrand og -produkter, hvilket syntes at påvirke villigheden til at engagere 

sig i skønhedsbrands. Det er særligt interessant at bemærke, hvordan forbrugere, der hævder at 
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have høj interesse for skønhed, i højere grad er villige til at afprøve forskellige brands, mens den 

gruppe, der hævder ikke at have stor interesse, hellere afstår fra at eksperimentere. Dette ses 

eksempelvis hos fokusgruppedeltager Malou, der beretter: ”Altså jeg er en af dem, der køber makeup 

i Sephora. De har rigtig mange af de mærker, jeg godt kan lide. Og dem, der bliver brugt på YouTube 

og Instagram” (bilag B, s. 98). Foruden at associere sig selv med ”indenfor-gruppen” med hendes 

ordvalg ”jeg er en af dem”, sammenligner Malou sine brandvalg med dem, der foretages af andre 

på de sociale medier. Til spørgsmålet om, hvorvidt de sociale medier er med til at afgøre hendes 

brandvalg, fortæller Malou: ”De [sociale medier] spiller en stor rolle. Hvis der er en dygtig YouTuber, 

der anbefaler et produkt, så får jeg lyst til at købe det, når jeg står nede i Sephora” (bilag B, s. 98). På 

baggrund heraf kan der argumenteres for, at Malous identificering med en bestemt social gruppe 

påvirker hendes brandvalg. I samme tråd fortæller fokusgruppedeltager Christine: ”[skønhed] 

betyder ret meget for mig […] Men jeg har også en mor, der elsker skønhedsprodukter. Så hun har 

altid prøvet et eller andet nyt, og så fortæller hun mig om det, og så har vi ligesom det sammen” 

(bilag B, s. 99). I dette udsagn bliver det sociale aspekt af Christines forbrug illustreret. Ved at bruge 

skønhedsprodukter til at knytte et stærkere bånd til sin mor, kan der siges at være tale om adfærd, 

der bekræfter hendes medlemskab af den sociale gruppe, hun gerne vil være del af. Både Christine 

og Malou identificerer sig med den sociale gruppe, der har interesse for skønhed, og de afleder 

direkte deraf, at de godt kan lide at eksperimentere med forskellige brands. 

På modsatte side danner der sig en gruppe forbrugere, der identificerer sig ved ikke at have 

høj interesse for skønhed. Et eksempel herpå er fokusgruppedeltager Rikke, der fortæller: ”Jeg går 

utroligt lidt op i hudpleje, men jeg skal have noget sminke, og det skal være det, jeg plejer at have 

på. Men jeg går ikke op i det, eller er på jagt efter det” (bilag B, s. 99). Rikke beskriver her, hvordan 

hun anser sig selv som en del af ”udenfor-gruppen” i forhold til dem, der går op i skønhed, og at 

det påvirker hendes villighed til at afprøve nye brands. Anna, der deltog i samme fokusgruppe, 

placerer sig i samme sociale gruppe som Rikke. Hun fortæller: ”på samme vis som Rikke, så 

interesserer det mig ikke rigtig. Jeg synes ikke, det er spændende at prøve nye ting af, eller… Det 

skal bare være der” (bilag B, s. 100). Frem for selv at eksperimentere bruger Anna sin veninde som 

rådgiver: 
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Hun er den, der […] gik forrest og var eksperimenterende. Og er gået meget højt op i 

hudprodukter og makeup-produkter og […] så har jeg egentlig forhørt mig hos hende, hvis 

jeg føler, at det, jeg bruger, ikke passer til mig længere, eller har brug for noget ny 

inspiration (bilag B, s. 100). 

På trods af sin egen placering som en del af ”udenfor-gruppen” lader Anna sig påvirke af en person, 

hun kender fra ”indenfor-gruppen” til at foretage sine brandvalg. Dette kan siges at illustrere flere 

ting. For det første anerkender Anna, at andre forbrugere ved mere om skønhedsprodukter, end hun 

selv gør, og at hun er villig til at lade dem afsøge markedet og træffe beslutninger på hendes vegne. 

For det andet viser Annas udsagn, at hendes sociale relationer er med til at præge hendes 

forbrugeradfærd. Det er med andre ord interessant at bemærke, hvordan generation Ys 

forbrugeradfærd i høj grad påvirkes af sociale aspekter og ikke kun gør sig gældende for engagerede 

forbrugere, som det sås hos Christine, men også hos forbrugere med lav eller ingen 

brandengagement, som det her ses hos Anna. 

Det er derudover interessant, at forbrugerne ikke er betænksomme ved at identificere sig selv som 

”udenfor-gruppen”, på trods af at udtalelserne er ytret i fokusgrupper. Tajfel og Turner argumenterer 

ellers for, at det kan resultere i konflikter, når forbrugerne opdeler sig i forskellige sociale grupper 

(Tajfel & Turner, 1979: 47). Dette skyldes, at medlemmerne af de sociale grupper altid vil have et 

ønske om at ”vinde” den konkurrence, der er mellem dem, og at have den højeste sociale prestige. 

Baseret på teorien kunne det antages, at forbrugerne nærede et naturligt ønske om at indgå i den 

højest rangerende sociale gruppe. Dette ville medføre, at interviewdeltagerne ville forsøge at 

definere deres egen gruppe positivt og den anden gruppe negativt. I fokusgrupperne har der dog 

ikke været tilfælde af direkte negative beskrivelser af den modsatte sociale gruppe. En af grundene 

til den manglende konkurrence mellem de sociale grupper kan være, at medlemmerne af ”udenfor-

gruppen”, grundet deres manglende identificering med skønhedsbrands, ikke anser det for at være 

problematisk ikke at indgå som en del af ”indenfor-gruppen”. Den sociale konkurrence mellem de 

to grupper har til gengæld kunnet spores i enkeltinterviewene. Nikoline fortæller eksempelvis: 
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Jeg går meget op i [skønhed], og derfor vil jeg selvfølgelig også have det bedste af det 

bedste […] det giver mig en eller anden form for tilfredshed, når der står Estée Lauder på 

hele linjen. Det er f.eks. også noget, mine veninder kan finde på at kommentere på. Sådan: 

’hold da op, hva’?’. De ved jo også godt, at det er nogle dyre produkter. Jeg tror, de synes, 

jeg bruger for mange penge på det, men jeg ved jo, at det har en effekt. Og jeg vil hellere 

bruge mine penge på det end på øl, som de gør (bilag E, s. 133). 

Her distancerer Nikoline sig fra ”udenfor-gruppen” ved at definere hendes egen sociale gruppe 

positivt. Nikoline beskriver, hvordan hun selv og dermed også den sociale gruppe, hun er medlem 

af, har større viden om skønhed end den udenforstående gruppe, som hendes veninder er 

medlemmer af. Denne gruppe defineres yderligere negativt i Nikolines beskrivelse af, at hun bruger 

sine penge mere fornuftigt end andre. Den indsamlede empiri antyder, at de strategier, forbrugerne 

er villige til at bruge, i høj grad afhænger af situationen. Fokusgruppen som metode kan med andre 

ord påvirke i hvor høj grad forbrugerne er villige til at indgå i direkte konkurrence med hinanden. 

Her har forbrugerne siddet fysisk over for hinanden, og det kan meget vel have føltes for offensivt 

at tale direkte negativt om den sociale gruppe, man ikke selv er medlem af. Det lader til, at strategien 

om direkte konkurrence bliver nemmere at vælge, når der ikke er andre til stede fra den modsatte 

gruppe. Dette kan ses i enkeltinterviewet med Nikoline, hvor konkurrencen er tydeligere at spore. 

Det er interessant at fremhæve, hvordan skønhed, når der tales om det i grupper, bliver et emne 

med plads til forskellige holdninger. Når forbrugerne til gengæld ikke skal tage højde for, at 

medlemmer fra andre sociale grupper overhører dem, er de tydeligere i deres distancetagen til 

udenforstående grupper. 

Empirien peger derudover på, at generation Ys opfattelse af skønhedsbrands påvirkes af 

medlemskabet af sociale grupper. Fokusgruppedeltager Maria forklarer eksempelvis, hvordan hun 

blev introduceret til brandet MAC: ”i gymnasiet var [der] nogle af de seje piger, der brugte læbestifter 

fra MAC. Og dengang handlede det jo meget om at passe ind, og så var det også nogle pæne farver, 

og så fik man også lige købt en selv” (bilag B, s. 95). Dette er et godt eksempel på, hvordan valget 

af produkter fra særlige brands træffes på baggrund af et ønske om at ”passe ind”, som Maria kalder 
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det. Derudover er det et eksempel på den strategi, Tajfel og Turner (1979) kalder individuel mobilitet. 

Her har Maria truffet et brandvalg på baggrund af en hensigt om at blive medlem af en højere 

rangerende social gruppe, som hun omtaler ”de seje piger”. Den samme strategi var at finde i begge 

fokusgrupper. Cecilie H. fortæller om sine brandvalg: "I mine første teenageår var det […] Rimmel og 

Maybelline og Max Factor og sådan noget. Og så havde jeg også job i Matas, hvor jeg så begyndte 

at synes, det var sejt at bruge Dior” (bilag C, s. 114). Cecilie H. introduceres for en ny social gruppe 

via sit job. I denne gruppe er der andre forventninger til brandvalg, end hun tidligere har været udsat 

for. For at indgå som en del af denne nye sociale gruppe ændrer hun sit valg fra billige til dyre og 

mere eksklusive brands. At foretage brandvalg på baggrund af, hvad der forventes af medlemmerne 

af en social gruppe, ses ligeledes hos fokusgruppedeltager Malou, der fortæller: ”Med makeup der 

kigger jeg ikke, [hvilke ingredienser] der er i. Der handler det om, hvad normen gør. Hvad min 

omgangskreds gør og bruger” (bilag B, s. 96). Dette er svaret på et spørgsmål om, hvordan Malou 

træffer sine brandvalg inden for hudpleje. Her blev produktets ingredienser og pris nævnt som 

afgørende faktorer. Det er interessant at bemærke, at makeup-brands ikke bliver udsat for samme 

udvælgelseskriterier, men i stedet bliver udvalgt på baggrund af de forventninger, Malous sociale 

gruppe har til hendes adfærd. Dette tydeliggøres også i følgende udsagn: 

Der er også bare nogle mærker, hvor det ikke er særlig cool at bruge. Hvor det viser, at du 

ikke rigtig ved noget om, hvad der er på mode, hvis du bruger det. F.eks. Gosh. Det er 

sådan lidt... barnligt […] Nu hvor jeg er blevet lidt ældre, vil jeg gerne købe noget ordentligt 

(bilag B, s. 96). 

Der kan argumenteres for, at Malou her gør brug af strategien social kreativitet, eftersom hun 

forsøger at identificere sin sociale gruppe positivt ved at redefinere gruppens valg. Brandet Gosh 

associeres for forbrugeren med noget barnligt, men var også et brandvalg, som tidligere havde 

været accepteret af medlemmer af hendes sociale gruppe. Nu hvor medlemmerne er blevet ældre, 

er det vigtigt for dem ikke at blive associeret med at være barnlige, og det har haft en indflydelse på 

hvilke brands, der er socialt acceptable at bruge. Dette stemmer godt overens med studiet udført af 

Lam et al. (2010), hvor de fandt, at forbrugere kan foretage nye brandvalg med henblik på en bedre 
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selvfremstilling ved at udnytte de symbolske fordele, et andet brand kan have, frem for de 

funktionelle fordele. 

I tillæg til brandvalg synes forbrugeres sociale identitet også at påvirke, hvor modtagelige de er over 

for brandkommunikation på de sociale medier. Fokusgruppedeltager Anna fortæller ved 

spørgsmålet om, hvad der skulle til, for at hun ville være villig til at følge et skønhedsbrands profil 

på de sociale medier: ”det er en form for iscenesættelse at være på de sociale medier, og jeg vil 

gerne være så anonym som muligt. Det skal ikke fortælle en masse om mig, hvis jeg deler noget. 

Det bliver for privat” (bilag B, s. 112). I tråd med Annas tidligere udtalelser stemmer denne beretning 

også overens med, at Anna synes at have lav tillid til skønhedsbrands. Dette ses tydeligt i hendes 

forsøg på at adskille brandkommunikation fra hendes egen profil på de sociale medier. Samtidig 

lader det til, at Anna aktivt har valgt ikke at identificere sig med skønhedsbrands, og der kan således 

argumenteres for, at valget om ikke at følge skønhedsbrands på de sociale medier, er et lige så aktivt 

valg, som hvis det modsatte havde været tilfældet. Simone stemmer i: ”Ja, det er jo så, om man vil 

forbindes med et særligt brand. Det fortæller jo noget om en” (Ibid.). Disse to citater bevidner, at 

skønhedsbrands’ profiler på de sociale medier, ligesom med deres fysiske butikker, har svært ved at 

tiltrække og engagere den gruppe forbrugere, der anser sig selv som en del af ”udenfor-gruppen”. 

På denne måde påvirker forbrugeres tilhørsforhold til bestemte sociale grupper deres villighed til at 

engagere sig i skønhedsbrands. Ideen om, at tilstedeværelsen på de sociale medier handler om 

selviscenesættelse, er også at finde hos fokusgruppedeltager Malou: ”min profil på de sociale medier 

er et sted, hvor jeg kan være kreativ. Og det er vigtigt for mig, at der er en rød tråd mellem alle mine 

opslag, og derfor ville jeg ikke komme [skønhedsbrands’] indhold ind” (Ibid.). Netop denne 

selviscenesættelse synes at skulle stemme overens med forbrugernes medlemskab af en særlig social 

gruppe, hvorfor Anna, der ikke engagerer sig i skønhedsbrands, ikke ønsker at associeres med dem 

på de sociale medier. Det er interessant, at Malou, der ellers fremstod som en af de mest engagerede 

forbrugere i fokusgruppen, heller ikke er villig til at blive associeret med et særligt brand på de sociale 

medier. Hvad forbrugerne her giver udtryk for, passer godt sammen med tidligere undersøgelser af 

generation Y. Williams og Page (2011) og Gurău (2012) fandt i deres forskning generationens 

indkøbsvaner og brandvalg til at være en form for selviscenesættelse. Specialets primære empiri 
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tyder på, at forbrugernes profiler på de sociale medier kan inddrages i tillæg til generationens 

indkøbsvaner i skabelsen af deres personlige identitet og i kommunikationen af deres 

overbevisninger med omverdenen, hvad enten det handler om at identificere sig med 

skønhedsbrands og deres værdier, eller det handler om ikke at gøre det. 

 Ved spørgsmålet om, hvor vigtige andre brugeres holdninger er på de sociale medier, 

påpeger fokusgruppedeltager Cecilie H., at hun ikke anser dem som værende en del af den samme 

sociale gruppe som hende selv: ”Nu håber jeg ikke, jeg støder nogen, men dem, der bruger tid på 

at sidde og kommentere på en Facebookside, er for mig ikke særlig troværdige. Så deres holdning 

er jeg egentlig ikke specielt interesseret i” (bilag C, s. 126). Simone, der deltog i et enkeltinterview, 

bruger de sociale medier anderledes. Hun beskriver, at hun også bruger dem til at finde information 

om et skønhedsbrand eller -produkt: 

Jeg finder tit nye og spændende produkter på Instagram, f.eks. på Sephoras profil, eller 

ude i butikkerne, når jeg prøver mig lidt frem. Jeg kan lidt fornemme, at jeg bruger flere 

penge på makeup, end mine veninder gør. Så når de anbefaler en eller anden billigere 

læbestift, så er det ikke rigtig et råd, jeg har lyst til at følge. Det skal ikke forstås negativt, 

jeg tror bare ikke, at vi er i samme båd (bilag D, s. 129). 

Efterfølgende fortæller hun om påvirkningen fra øvrige brugere på de sociale medier: 

Jeg kan sådan set også godt lide at læse andres kommentarer, når Sephora lægger noget 

op. Så kan jeg lige høre, om det er noget, andre mennesker har prøvet af og kan sige god 

for […] Hvis rigtig mange af Sephoras følgere har kommenteret et eller andet billede, så 

bliver jeg mere nysgerrig på det, og får mere lyst til at prøve det (Ibid.).  

Cecilie H. og Simone repræsenterer med disse udtalelser to forskellige tilgange til at engagere sig i 

brands på sociale medier. Hvis forbrugerne anser sig selv som værende en del af den samme sociale 

gruppe som de øvrige følgere af et skønhedsbrand på de sociale medier, er der større sandsynlighed 

for, at de vil være villige til at indgå i dialog, både med de øvrige følgere og med brandet selv. På 
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den måde kan forbrugeres sociale identitet påvirke forbrugeres indstilling til 

brandkommunikationen. 

4.1.2 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit er social identitetsteori blevet brugt til at analysere, hvordan medlemskab af 

sociale grupper påvirker generation Ys forbrugeradfærd. Analysen indikerer, at generation Ys sociale 

identiteter influerer dens brandvalg, villighed til at afprøve forskellige brands og dens engagement i 

skønhedsbrands’ kommunikation på de sociale medier. Forskellene mellem de to sociale grupper 

blev tydeliggjort i fokusgruppeinterviewene, hvor det særligt er den sociale interaktion, der giver 

anledning til forståelsen af forbrugerne. I analysen blev det fundet, at forbrugerne identificerer sig 

med en af to overordnede grupper, når det kommer til skønhed: ”indenfor-gruppen” med høj 

interesse og ”udenfor-gruppen” med lav interesse. Denne grove inddeling synes at have en effekt 

på, om forbrugerne kan identificere sig med Sephora. For flere medlemmer af ”udenfor-gruppen” 

var Sephora ikke en butik, de havde lyst til at gå ind i. Dette skyldtes både en lavere tillid til brandet, 

samt at forbrugerne syntes, der var for mange forskellige brands og produkter, som de ikke var villige 

til at investere tid i at sætte sig ind i. For medlemmer af ”indenfor-gruppen” var Sephora derimod et 

brand, de i høj grad kunne identificere sig med. Disse forbrugere opfattede Sephora meget 

anderledes og lagde i stedet for vægt på, at det var et spændende brand, og de associerede det 

med positive oplevelser, eksempelvis udenlandsferier. Medlemskabet af ”indenfor-gruppen” eller 

”udenfor-gruppen” er desuden med til at påvirke forbrugernes villighed til at eksperimentere og 

afprøve produkter fra forskellige skønhedsbrands. For forbrugere med lav interesse er der generelt 

lavere villighed til at investere tid i at afsøge markedet for alternativer, hvilket får dem til at forblive 

ved brands, de kender. For forbrugere med høj interesse er der derimod stor villighed til at afprøve 

forskellige skønhedsbrands, hvilket giver sig udtryk i højere engagement i de enkelte brands, men 

hvilket til gengæld også kan resultere i lavere brandloyalitet. 

Efter en analyse af, hvilken rolle generation Ys sociale identiteter spiller for brandvalg og 

engagement, vil det i det følgende blive undersøgt, hvorledes brandpersonligheder kan afgøre ditto. 
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4.2 Analyse del 2: Brandpersonligheder 

Teori om brandpersonligheder vil i det følgende blive brugt til at analysere, hvordan generation Y 

opfatter skønhedsbrands, og hvilken rolle brands’ personlighedstræk spiller for forbrugernes 

brandengagement. Som nævnt i afsnit 3.2.2, menes brandpersonligheder at være afgørende for, i 

hvor høj grad forbrugere identificerer sig med et brand (Klipfel et al., 2014). Formålet med afsnittet 

er derfor at undersøge, hvorledes brands’ personlighedstræk kan skabe et højere engagement fra 

generation Y i Sephoras brand. 

Interviewet med Sephoras Digital Director, Anna Ljungfjärd, vidner om, at Sephora er bevidste om 

brandpersonligheders medvirken til at engagere forbrugere. Ljungfjärd fortæller eksempelvis, 

hvordan Sephora forsøger af differentiere de brands, de fører i deres butikker: 

Der er så mange forskellige produkter på markedet, og hvis man ser helt groft på det, så 

kan mange af dem jo det samme. Det er et produkts brand, der er det afgørende. Det er en 

måde for os at adskille os fra vores konkurrenter på. Hvis vi i en video [på de sociale 

medier] viser, hvordan produktet kan bruges i genkendelige hverdagssituationer, så vil 

vores følgere kunne genkende det og synes, at produktet er et godt match (bilag A, s. 90). 

Denne udtalelse vidner om, at Sephora har en forståelse for brands’ symbolske værdi og dennes 

medvirken til at engagere deres forbrugere. Ljungfjärd understreger, hvordan Sephora ikke kan 

adskille sig fra konkurrerende skønhedsbrands på baggrund af produkters funktionelle værdi alene, 

hvilket gør den symbolske værdi, herunder brandpersonligheder, til en vigtig komponent i at øge 

engagement. Sephoras prioritering af, at deres følgere på de sociale medier skal kunne relatere til 

det produkt, de viser, og på baggrund heraf vurdere, at det passer godt til dem, er en måde at 

konstruere brandpersonlighed. Samtidig viser udtalelsen, at Sephora bruger konstruktionen af 

personligheder strategisk til at skabe højere forbrugerengagement. 

Som tidligere nævnt pointerer Aaker (1997), at brandpersonligheder opbygges gennem al 

kontakt mellem forbruger og brand, herunder forbrugerens fortolkning af et brands egenskaber, og 

brandets præsentation af produkterne. Sephora synes at være meget bevidste om vigtigheden af, 
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hvordan de præsenterer deres produkter, særligt på de sociale medier, og at forbrugernes 

interaktion med dem er med til at påvirke forbrugerengagementet. Ljungfjärd beskriver i det 

følgende:  

Med en video eller en story kan man sætte produktet i sammenhæng, og forbrugerne kan 

derfor bedre relatere til produktet og forhåbentlig tænke: ’det er et produkt, der passer til 

mig’. Det er en bedre måde at få kunderne til at relatere til vores produkter. Det gøres 

bedst ved at placere dem i en kontekst, kunden kan genkende fra deres eget liv (Ibid.). 

På baggrund heraf kan der argumenteres for, at Sephora benytter forbrugerens opfattelse af brands’ 

personligheder til at skabe højere engagement og opbygge et stærkere forbruger-brand-forhold. 

Det er ydermere interessant at bemærke, hvordan Ljungfjärd vælger at fremhæve et brands 

personlighedstræk, når hun fortæller om Sephoras bedst sælgende brand i Danmark: 

Benefit, tror jeg, er populært, fordi de er rigtig gode til at lave en masse aktiviteter rundt 

omkring i vores butikker. […] Samtidig er mærket lidt ’cute’, hvilket jeg tror, vores 

målgruppe virkelig identificerer sig med. Det er meget ’old school’ amerikansk med 50’er 

vibes, og alle produkterne hedder noget sjovt og catchy. Jeg tror, at det er med til at 

tiltrække opmærksomhed ude i butikkerne (bilag A, s. 93). 

Ljungfjärds beskrivelse af Benefits brandpersonlighed kan overføres til dimensionerne oprigtighed 

og elegance på Aakers brandpersonlighedsskala (se s. 37). Ljungfjärd omtaler brandet som ”old 

school amerikansk”, hvilket passer godt til det oprigtige personlighedstræk, eftersom Benefit er et 

amerikansk mærke. Eftersom brandets faktiske oprindelsesland stemmer overens med det, brandet 

udstråler, kan det siges at opbygge en oprigtig brandpersonlighed. Samtidig synes Ljungfjärds ord 

”cute” (på dansk: ”kær” eller ”sød”) at passe godt ind i det elegante personlighedstræk, der også 

dækker over ord som feminin og charmerende. På den måde opnår Benefit en samlet 

brandpersonlighed, der appellerer til forbrugere på to afgørende måder. For det første ved at 

appellere til et personlighedstræk, der kan være iboende hos forbrugeren (oprigtighed), og for det 
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andet ved at appellere til et personlighedstræk, forbrugere kan stræbe efter selv at opnå (elegance). 

Set fra et brandpersonlighedsperspektiv kan dette være en forklaring på brandets popularitet. 

For at undersøge, om brandpersonlighedsperspektivet kan bruges til at forklare, i hvor høj grad 

generation Y engagerer sig i skønhedsbrands, findes det relevant at se nærmere på forbrugernes 

opfattelser. 

Fokusgruppedeltager Maria fortæller om sin opfattelse af Sephoras brand: ”når det kommer 

til makeup, så skal det også være sådan lidt ’glamorous’. Det føler jeg også, at Sephora udstråler. 

Sådan lidt ’fashion’, hvor jeg tænker, at det er jo også noget, man søger i makeup [brands]” (bilag B, 

s. 103). På Aakers brandpersonlighedsskala ville Sephoras brand, ifølge Maria, kunne overføres til 

dimensionerne spænding og elegance. Dette vurderes på baggrund af Marias valgte tillægsord som 

eksempelvis moderne, der hører under dimensionen spænding, og glamourøs, der hører under 

dimensionen elegance. Maria uddyber, hvorfor hun mener, at Sephora er et spændende brand: ”Jeg 

havde hørt om Sephora, inden det kom til Danmark. Og så da det endelig kom, så skulle jeg ind og 

se, hvad det var. Hvor det blev lidt mere mystisk… Det var en del af tiltrækningen” (bilag B, s. 104). 

For Maria kan sammensætningen af Sephoras brandpersonlighed siges at være med til at højne 

tiltrækningen ved brandet, samtidig med at det opfylder de værdibaserede behov, hun søger hos 

skønhedsbrands. Denne forståelse af Sephoras brand var repræsenteret i begge fokusgrupper. 

Christina fortalte eksempelvis: 

Jeg kan huske, at da jeg var i USA, læste jeg meget om de mærker, der hedder Benefit og 

Urban Decay. Også fordi jeg ser Ru Paul’s Drag Race Show, hvor de også er glade for 

Urban Decay. Igen, det meget kraftige makeup. Og det var Sephora, der førte de mærker til 

Danmark. Så hvis man ville have fat i produkter fra USA, så var det det eneste sted, man 

kunne få dem (bilag C, s. 120). 

Christina giver, ligesom Maria, udtryk for, at Sephoras brandpersonlighed kan kategoriseres under 

personlighedstrækket spænding. For Christina er det baseret på Sephoras brandudvalg, og at de 

sælger nogle af de brands, hun kender fra et amerikansk tv-show, hvilket gør Sephora moderne. 
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Christina kan i højere grad identificere sig med Sephora, netop fordi de sælger de brands, som hun 

finder interessante. Det samme syn på Sephoras brandpersonlighed var også repræsenteret i 

enkeltinterviewet, hvor Nikoline fortæller, hvad hun forbinder med Sephora: ”Skønhed. Men den er 

måske selvsagt? Ellers moderne, trendy, det nyeste nye” (bilag E, s. 134). Personlighedstrækkene 

spænding og elegance kan dermed siges at være en fælles opfattelse af Sephoras 

brandpersonlighed hos de forbrugere, der valgte at omtale brandet positivt. 

For at undersøge personlighedstrækket spænding med henblik på at kunne vurdere, om de 

øvrige interviewdeltagere ligeledes opfattede det som en del af Sephoras brandpersonlighed, blev 

fokusgruppedeltagerne spurgt direkte, om de betragter Sephora som et moderne brand. Her er det 

interessant at se, hvordan nogle deltagere sætter lighedstegn mellem modernitet og 

miljøbevidsthed. Irene forklarer eksempelvis: ”Det er rigtig nok, at de har moderne og nye brands, 

men jeg tænker også meget på det naturlige look og bæredygtighed, når jeg tænker på, hvad der 

er moderne. Og på den måde er de jo overhovedet ikke moderne” (bilag C, s. 122). Christina, der 

deltog i samme fokusgruppe, havde tidligere fortalt, at hun anså Sephora for at være et moderne 

brand. De modstridende opfattelser sætter gang i en forhandling mellem deltagerne, og Christina 

svarer på Irenes kommentar: 

Det, jeg tænker på, når jeg tænker på moderne, det er også f.eks. da contouring kom frem 

som en trend, det er jo ikke en naturlig makeup-form, men en mere voldsom makeup-

form. Der gik jeg i Sephora og kunne få contoursticks og highlight og alt det der. Meget før 

jeg kunne få det i Matas. Men nej, de brander ikke sig selv på naturlighed og 

svanemærkninger (Ibid.). 

Opfattelsen af, om Sephora er et moderne skønhedsbrand, var i fokusgruppe 2 differentieret. 

Forbrugerne lagde enten vægt på brandets indstilling til miljøet, eller om produkterne stemmer 

overens med nutidige skønhedstrends. Fokusgruppedeltager Sarah træder ind som mægler og 

foreslår følgende forklaring på de to modstridende opfattelser: ”Men jeg synes også, at der er nogle 

forskellige bølger i gang. Der er Kardashian-bølgen, som også er kæmpe stor, og så er der det mere 

nordiske. Sephora tiltaler måske mere Kardashian-bølgen” (Ibid.). Sarah forklarer her, at hun har 
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observeret, at både det naturlige udseende (hvad hun omtaler som ”det nordiske”), som Irene anser 

for moderne, og det mere unaturlige udseende med meget makeup (hvad hun omtaler som 

”Kardashian-bølgen”) er moderne. Dette forklarer hun som årsagen til de to deltageres forskellige 

opfattelser af, om Sephora er et moderne brand. Slutteligt pointerer Sarah, hvordan Sephora i højere 

grad tiltaler forbrugere, der foretrækker det mindre naturlige udseende. Denne opfattelse stemmer 

overens med de fund, der blev gjort i analysens første del. Sephoras stræben efter primært at 

engagere forbrugere, der går højt op i skønhed og derfor har større tendens til at bruge mere 

makeup, kan ende med at ekskludere den gruppe forbrugere, der går efter et mere naturligt 

udseende og miljøvenlige produkter. For fokusgruppedeltager Irene har denne ekskludering 

resulteret i, at hun anser brandet for værende umoderne. 

Som beskrevet indledningsvis sælger Sephora et større udvalg af forskellige skønhedsbrands i tillæg 

til deres egen linje. Som ovenstående bevidner, er udvalget af skønhedsbrands hos Sephora med til 

at påvirke forbrugernes opfattelse af Sephoras brandpersonlighed. Derfor er det relevant at 

undersøge, hvad der påvirker forbrugernes opfattelse af nogle af de øvrige brands’ personligheder. 

 Den indsamlede empiri indikerer, at skønhedsbrands’ menneskelige islæt er med til at 

engagere forbrugere i skønhedsbrands. I fokusgruppe 2 fremhæves Rudolph Care, et dansk 

skønhedsbrand, der bl.a. sælges hos Sephora, som meget autentisk. Cecilie H. fortæller: 

Jeg har en tendens til at tænke, at de små, danske mærker passer bedre til mig frem for 

noget stort og internationalt. Jeg stoler mere på Rudolph Care […] Jeg kan bedre forholde 

mig til det og personerne bag. Så har jeg en tendens til at tænke, at det ikke er en lige så 

stor pengemaskine, selvom det i virkeligheden er det (bilag C, s. 125). 

Denne udtalelse viser, hvor stor en rolle brandpersonligheden spiller, når det kommer til at opbygge 

tillid hos forbrugeren. Fordi Rudolph Care har en autentisk afsender, opfattes brandet som lokalt og 

småt, hvilket i Cecilies tilfælde gør, at brandet associeres med noget positivt. På grund af denne 

association er Cecilie således villig til at se igennem fingre med, at Rudolph Care er en virksomhed 

som alle andre, der i sidste ende skal skabe så stor omsætning som muligt. Cecilie J. erklærer sig 
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enig med Cecilie H.: ”Ja, vi kender jo alle sammen Andrea Elisabeth Rudolph. Hun bruger det selv og 

ser dejlig og sund ud. Hun er autentisk” (Ibid.). Her omtales Rudolph Cares grundlægger ved sit fulde 

navn, og Cecilie J. antager dermed, at de øvrige deltagere i fokusgruppen ved, hvem hun er. Dette 

placerer Rudolph Care med personlighedstrækket oprigtighed, hvor det er ærlighed og det lokale 

islæt, det sættes i forbindelse med. At have en tydelig afsender i Andrea Elisabeth Rudolph kan 

dermed siges at have en direkte effekt på brandets personlighed, hvilket hjælper med at engagere 

forbrugere i brandet i højere grad. I tillæg til en tydelig fysisk person tilknyttet brandet synes 

virksomhedens kommunikation på de sociale medier at kunne skabe brandengagement. 

Interviewdeltager Simone fortæller om skønhedsbrands’ funktion på de sociale medier: ”det, de viser 

om dem selv på de sociale medier, [er] ret vigtigt. Det er vigtigt for mig, at der sidder nogle 

mennesker bag brandet, jeg kan relatere til, og som virker som nogle rare mennesker. Ellers kan det 

godt blive for upersonligt” (bilag D, s. 131). Denne udtalelse stemmer godt overens med forbrugernes 

opfattelser i fokusgruppe 2, da Simone ligeledes påpeger vigtigheden af afsenderne bag brandet, 

og hvordan det påvirker hendes villighed til at engagere sig i brandet, hvis hun opfatter det som 

værende upersonligt. Forbrugernes vægtning af den personlige og lokale del af skønhedsbrands 

synes at gøre oprigtighed til et af de vigtigste personlighedstræk, når det kommer til at skabe 

forbrugerengagement. Dog synes der ikke at kunne sættes lighedstegn mellem en tydelig 

brandpersonlighed og engagerede forbrugere. Brandpersonligheden lader til at blive taget dårligere 

imod hos forbrugere, der forholder sig skeptiske over for brandet og dets aktiviteter. I fokusgruppe 

1 fortæller Rikke: 

Men hvis der bliver skruet for meget op, så kammer det over, og så kan jeg blive helt 

oprørsk og tænke, at det gider jeg ikke. Hvis jeg bare kan få det, jeg kan se, så tror jeg på 

det. [Ellers] tænker jeg: ’tror du, jeg er naiv?’ (bilag B, s. 108). 

Denne udtalelse er en reaktion på nogle af de øvrige fokusgruppedeltageres beskrivelse af, hvordan 

brandet Kiehl’s virkede mere troværdigt for dem, fordi sælgerne bar kitler (Ibid.). Rikke beskriver her, 

hvordan sådanne markedsføringstiltag ikke for hende resulterer i opfattelsen af det oprigtige 

personlighedstræk. Derimod forringer det hendes tillid til brandet, hvilket gør hende uimodtagelig 
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over for den øvrige brandkommunikation. Det lader til, at Rikkes forbehold baseres på en generel 

mistillid til brands. Dette vurderes på baggrund af hendes ordvalg ”tror du, jeg er naiv?”, hvori der 

ligger en underforståelse af, at brandkommunikation udelukkende er til for at overbevise hende om 

noget, der reelt er ukorrekt. Der kan derfor argumenteres for, at brands’ personligheder kan være et 

nyttigt redskab til at engagere forbrugere, så længe der er opbygget et vist niveau af brandtillid. Før 

det er tilfældet, er der en reel chance for, at brandpersonligheden vil anskues som utroværdig blandt 

visse forbrugere fra generation Y. 

4.2.1 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit er teori om brandpersonlighed blevet brugt til at analysere, hvordan 

generation Y opfatter Sephora, og hvilken rolle brandets personlighedstræk spiller for forbrugernes 

tilknytning til det. På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at Sephora synes at bruge 

brands’ personlighedstræk til at differentiere sig fra konkurrenter og skabe højere engagement hos 

forbrugere. Sephora benytter primært de sociale medier til at kommunikere et brands 

personlighedstræk. Ydermere påpeges det af Sephoras Digital Director, at virksomhedens bedst 

sælgende brand, Benefit, primært er så populært grundet dets brandpersonlighed. Dette vidner om, 

at Sephora anskuer brandpersonligheder som en vigtig kilde til forbrugerengagement. Efter en 

analyse af forbrugernes holdninger til Sephoras brandpersonlighed er det fundet, at 

personlighedstrækkene spænding og elegance blev brugt af flere forskellige forbrugere til at 

beskrive deres brandopfattelse. Moderne er en af elementerne under personlighedstrækket 

spænding. På trods heraf blev det fundet, at der er uenighed omkring, hvorvidt Sephora er et 

moderne brand. Opfattelsen af Sephora afgøres således også af, hvilket udseende forbrugerne 

stræber efter og finder moderne. Ydermere blev det fundet, at brandpersonlighed for forbrugere 

med lav brandtillid ikke har samme positive effekt på engagement, som det har hos de mere positivt 

indstillede forbrugere. Brandpersonligheder kan således give adgang til højere engagement blandt 

visse forbrugere, men ikke nødvendigvis bruges som alenestående værktøj til at skabe 

brandengagement, hvor det ikke tidligere har været eksisterende. Brandpersonligheder kan være 
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med til at differentiere brands fra konkurrenter og give forbrugere anledning til at indgå i dialog 

med brands, de bliver villige til at engagere sig i grundet brandpersonligheden. 

Brandpersonligheders indvirkning på generation Ys villighed til at engagere sig i Sephoras brand er 

nu blevet analyseret, og i det følgende vil brandloyalitet og -tillid blive undersøgt nærmere. 
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4.3 Analyse del 3: Brandloyalitet og –tillid  

Som tidligere beskrevet anses brandloyalitet og -tillid for at være grundstenene i ethvert engageret 

forbruger-brand-forhold (Huang, 2017). Derfor vil den indsamlede empiri i det følgende blive 

analyseret med henblik på at afdække generation Ys brandloyalitet over for og brandtillid til Sephora. 

Formålet med analysens sidste del vil således være at undersøge, hvordan loyalitet og tillid kan 

opbygges hos generation Y med henblik på at skabe brandengagement. 

Opbyggelsen af brandloyalitet hos generation Y mærkes hos Sephora som en stor udfordring. Digital 

Director, Anna Ljungfjärd, fortæller: 

Vi mærker tydeligt, at kunderne ikke er loyale. Mest fordi, det går så stærkt, der kommer 

nye varer og brands til hele tiden, og vores kunder vil gerne have det sidste nye og mest 

’hypede’ […] man [kan] mærke en forskel på den ældre målgruppe. Den yngre målgruppe 

er mindre loyal, fordi den handler meget efter trends (bilag A, s. 91). 

Den yngre målgruppe, Ljungfjärd her refererer til, er, som nævnt, forbrugere i alderen 16-25 år, 

hvilket udgør den yngste del af generation Ys samlede forbrugergruppe. Ljungfjärd beskriver, 

hvordan de yngste forbrugere udviser lav loyalitet på baggrund af en konstant søgen efter at afprøve 

de nyeste produkter og skønhedstrends. Ud over loyalitet prioriterer Sephora ligeledes at skabe 

brandtillid, som Ljungfjärd beskriver i det følgende: 

[…] kunderne stoler mere på, hvad andre fortæller dem, end hvad vi gør som virksomhed. 

Derfor er det faktisk ret vigtigt for os at få vores kunder til at fortælle andre kunder, at de er 

glade for at handle hos os, og at vi har nogle gode produkter (bilag A, s. 92). 

Som det blev fundet i analysens første del, spiller det sociale aspekt af forbruget en stor rolle for 

generation Y, hvilket også kommer til udtryk i Ljungfjärds beskrivelse. Her bliver opbyggelsen af 

brandtillid udfordrende, netop fordi forbrugergruppen intuitivt har lav tillid til virksomheder, hvorfor 

den i højere grad stoler på, hvad dens omgangskreds fortæller den om et brand. På baggrund af 

disse beskrivelser af de udfordringer, Sephora oplever i relation til at engagere generation Y, kan det 

konkluderes, at opbyggelsen af brandloyalitet og -tillid er en stor udfordring for virksomheden. Det 
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bliver derfor relevant at se nærmere på, hvordan forbrugerne fra Sephoras målgruppe vil beskrive 

deres loyalitet og tillid til Sephora. Dette undersøges i det følgende. 

Brandloyalitet er sjældent forekommende hos generation Y. Dette gælder særligt for 

skønhedsbrands, da produkternes prissætning ofte er på lav- og mellemniveau. Dog synes der at 

kunne skelnes mellem hudpleje og makeup-produkter, hvor forbrugerne generelt giver udtryk for 

højere loyalitet i førstnævnte produktkategori. Fokusgruppedeltager Christine siger: ”Der er […] 

grundprodukter, jeg bruger [til hudpleje], og som jeg har brugt i mange år, og tænker at blive ved 

med” (bilag B, s. 95). Simone, der deltog i samme fokusgruppe, erklærede sig enig: 

Jeg har […] sart hud og sådan noget, så jeg bruger Avène fra apoteket […] Det er jeg meget 

loyal overfor, fordi når jeg bruger noget andet, så går det helt galt. Så lige i ansigtet er det 

kun det. Og jeg tør slet ikke bruge noget andet (Ibid.). 

Der kan argumenteres for, at Christine og Simones gentagne køb af hudplejeprodukter fra samme 

brand har placeret dem i sidste fase af Olivers loyalitetsproces, kaldet handlingsloyalitet (Oliver, 1999). 

Dette skal ses på baggrund af, at deltagerne udtrykker deres intentioner om at genkøbe produkter 

fra disse brands, hvilket, som de fortæller, også er blevet overført til reelle handlinger. De gentagne 

køb resulterer i handlingsinerti. Dette kan ses på baggrund af, at forbrugerne her fortæller, at de har 

købt produkterne i mange år og har intentioner om at blive ved. Med andre ord overvejer 

forbrugerne ikke deres køb på ny hver gang. Med Olivers loyalitetsteori (1999) kan dette siges at 

være et udtryk for ultimativ brandloyalitet. Som Olivers teori giver mulighed for at belyse, er disse to 

eksempler på ultimativ brandloyalitet baseret på forbrugernes gentagne positive oplevelser med det 

samme brand, hvilket i første omgang har skabt affektiv loyalitet. Det er dog interessant at 

sammenligne forbrugernes udtalelser med dem om makeup-produkter, hvor Christine eksempelvis 

fortæller: ”med makeup der er det lidt ligegyldigt, hvilket mærke jeg bruger. Jeg føler lidt, det er de 

samme ting, de forskellige mærker kan […]” (bilag B, s. 99). På baggrund heraf kan Christines loyalitet 

altså siges at bero på skønhedsbrands’ mulighed for at differentiere sig fra konkurrenter, og 

manglende differentiering har for Christine resulteret i lavere brandloyalitet. Den samme opfattelse 

synes at kunne spores hos fokusgruppedeltager Maria, der fortæller: 
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[…] jeg er ikke særlig loyal over for nogle specifikke brands, men det eneste er måske med 

læbestift, så kan jeg godt lide MAC […] Men det er nok, fordi jeg har haft gode erfaringer 

med det. Når det kommer til andet makeup så er det rimelig tilfældigt, hvilke brands der 

lige fanger mit øje (bilag B, s. 95). 

Maria giver udtryk for lav loyalitet over for makeup-brands, bortset fra ét særligt brand, hvormed 

hun har haft gentagne positive oplevelser. Set i relation til Olivers loyalitetsteori (1999) kan de 

gentagne positive oplevelser dermed siges at have en vigtig funktion i opbyggelsen af brandloyalitet, 

også hos generation Y. Samtidig synes en negativ oplevelse med et brand at have stor effekt på 

forbrugerens villighed til at returnere som kunder. Nikoline fortæller eksempelvis: 

Det er ret vigtigt, at jeg får en god oplevelse. Jeg har faktisk engang haft så dårlig en 

oplevelse med en sælger fra Biotherm, at jeg aldrig kunne finde på at købe noget derfra 

igen […] jeg var langt fra tilfreds, og det har egentlig afskrækket mig lidt fra hele mærket, 

selvom der jo kun er tale om én ekspedient og ét produkt, jeg ikke kunne lide (bilag E, s. 

134). 

Denne enkeltstående oplevelse beskrives af Nikoline som altafgørende for hendes opfattelse af 

brandet. På trods af at hun selv påpeger, at oplevelsen ikke er repræsentativ for hele brandet og 

dets produktportefølje, har hun truffet en beslutning om, at brandet ikke passer til hende. 

Opbyggelsen af brandloyalitet og -tillid afhænger således i høj grad af, hvordan virksomhederne 

formår at fremstå troværdige, særligt ved det fysiske møde med forbrugerne i butikkerne. Det fysiske 

møde giver også virksomhederne mulighed for at imødekomme generation Ys forudindtagede 

mistillid. I fokusgruppe 1 gav flere forbrugere udtryk for vigtigheden af, at de selv kunne vurdere 

produkternes egenskaber. Maria fortæller: ”Det hjælper meget, hvis man får lov at prøve produkterne 

i butikken. I stedet for at fortælle mig, hvad et produkt kan, så viser du mig, hvad det kan” (bilag B, 

s. 108), og Rikke giver udtryk for det samme behov: ”For mig handler det om mine egne sansninger 

af produktet. Når jeg kan se og mærke, at produkterne er gode, så virker det for mig […] Så det 

handler for mig om, at jeg kan stole på min egen oplevelse af produktet” (Ibid.). På baggrund heraf 

kan der argumenteres for, at generation Ys brandtillid kan opbygges ved at lade forbrugerne være 
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med til at vurdere, hvorledes produktet lever op til deres forventninger, før de foretager et køb. Ved 

at sikre en positiv oplevelse, når forbrugeren afprøver produkterne, kan brandtilliden opbygges, og 

loyalitet får deraf mulighed for at udvikle sig. 

 Udover egne positive oplevelser med et brand gav deltagerne i fokusgruppeinterviewene 

ligeledes udtryk for, at introduktionen til brandet spiller en vigtig rolle for skabelsen af loyalitet og 

tillid. Eksempelvis blev der mellem to deltagere dannet enighed om, at deres mødre havde 

introduceret dem til brandet Clinique, hvorfor de følte større tryghed ved det. Christina fortalte: ”Jeg 

har altid været meget glad for Clinique. […] det var det første, jeg blev introduceret for. Min mor har 

altid brugt Clinique meget […] Der er ret mange af de ting, jeg har holdt fast ved” (bilag C, s. 114). 

Efterfølgende siger Denise: ”Min mor har også altid brugt den der renseserie [fra Clinique], og så her 

for nylig tænkte jeg mere over at bruge nogle mærker, der var lidt mere naturlige og gode for 

huden” (Ibid.). Hvad forbrugerne her giver udtryk for, stemmer godt overens med Barton et al. (2014) 

studiet af generation Y, hvor det blev fundet, at det netop er personer fra forbrugernes 

omgangskreds, der lyttes til, inden et brandvalg træffes. I dette tilfælde har forbrugernes mødre selv 

brugt produkter fra brandet Clinique, hvilket har skabt større tillid til brandet. Udsagnene tyder 

derudover på, at brandtillid her har været en formidler til den senere udviklede brandloyalitet, 

eftersom tilliden gik forud for de gentagne køb. På baggrund af dette fund er det interessant at se 

nærmere på, hvad der skal til for at opbygge brandtillid hos generation Y. 

De adspurgte forbrugere talte på tværs af de udførte interviews om manglende brandtillid, som 

Ljungfjärd ligeledes berører i de ovenstående citater. Det kom særligt til udtryk under en diskussion 

af skønhedsindustriens ansvar, særligt med hensyn til hvilke forbrugere, de forsøger at sælge til. 

Deltager i fokusgruppe 1, Rikke, fortæller: 

Som mor til teenagebørn, så synes jeg [virksomhederne] har et ansvar […] i forhold til at 

være bevidste om at se, hvor meget tid teenagere bruger på udseende, YouTubere, på alt 

det, der bliver kørt frem i forhold til, hvordan man skal se ud […] Der håber jeg, at 

virksomhederne tager et ansvar for at tænke naturlighed ind, i stedet for at køre så hårdt 
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på nogle, der er meget nemme at få indflydelse hos […] Men jeg tror ikke, de tager det 

ansvar (bilag B, s. 105). 

Rikke er 38 år og befinder sig dermed på det ældste alderstrin af generation Y. Det er interessant at 

bemærke, hvordan Rikke omtaler samfundets store fokus på udseende, som også Ljungfjärd beskrev 

i sit interview (bilag A). For Rikke er det en kilde til mistillid, eftersom hun er usikker på, om 

virksomhederne reelt tager ansvar over for den yngre forbrugergruppe, der måske ikke er lige så 

godt rustet til at vurdere, hvilke produkter der er usunde at forbruge. Mistilliden bunder med andre 

ord i Rikkes frygt for, at skønhedsprodukterne kan være skadelige for hendes børn i mindre grad 

end hende selv. Opfattelsen af virksomhedernes manglende ansvarstagen kan ligeledes findes hos 

Sarah, der deltog i fokusgruppe 2: 

Jeg synes, der er mange brands, hvor jeg er blevet skuffet over, at de ikke har levet op til 

deres ansvar og miljøet. For før det kom frem, så havde jeg aldrig tænkt over, at der kunne 

være plastik i min ansigtsscrub. Så jeg blev skuffet over, at man faktisk havde gjort det på 

den måde. Ikke overrasket, fordi det jo handler om penge og økonomi, men det har i 

hvertfald gjort, at jeg har fravalgt nogle produkter, fordi det skader miljøet (bilag C, s. 123). 

For Sarah er mistilliden forbundet med virksomhedernes manglende fokus på miljøet, og at hendes 

forventninger ikke er blevet mødt tidligere. Sarahs beskrivelse af hendes manglende brandtillid er 

med til at underbygge den udvikling, der har været i begrebets definition inden for forskningen. Som 

tidligere beskrevet er der de senere år sket en udvikling, således at brands ikke blot skal møde 

forbrugerens forventninger, men også overstige dem, før der kan være tale om brandtillid (Huang, 

2017). Det er derfor særligt interessant, at Sarah fortæller, at hun ikke blev overrasket over ikke at få 

sine forventninger mødt. Brandtillid bliver derfor noget, der kun opbygges i det øjeblik, 

skønhedsvirksomhederne mod forbrugerens forventning ikke blot møder, men også overstiger deres 

forhåbninger om ansvarlig adfærd. Fordi det modsatte har været tilfældet her, har det resulteret i 

forringet brandtillid. 
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 Når det kommer til forbrugernes tillid til Sephora, tyder den indsamlede empiri på, at 

brandtilliden for nogle opbygges grundet forbrugernes positive forventninger til Sephoras såkaldte 

’ekspertviden’, som de oplever i butikkerne. For andre forbrugere nedbrydes tilliden til gengæld af, 

at Sephora er et internationalt brand. Som fokusgruppedeltager Christine fortæller: 

Hvis jeg gik ind i sådan en eller anden dansk […] makeup-forretning, så tror jeg, at de ville 

mig mere… Når det er sådan en udenlandsk kæde, som Sephora i hvertfald er, så føler jeg 

ikke, at der er fokus på mig så meget. Så er det ret meget med salg for øje (bilag B, s. 104). 

Dette udsagn tyder på, at forbrugernes tillid til Sephora, udover at leve op til forbrugernes 

forventninger, også afgøres af, i hvor høj grad de enkelte ekspedienter har fokus på salg. Som 

Christine beskriver, fremstår Sephora mindre tillidsfulde, fordi det er en international kæde, hvis mål 

om højt salg forventes, hvorfor det lokale islæt bliver vigtigt for opbygningen af brandtillid. For 

mange skønhedsvirksomheder, inklusive Sephora, er manglen på brandtillid blevet søgt 

imødekommet gennem brug af eksempelvis lokale bloggere. Dog er der også her stor forskel på, 

om forbrugerne opfatter denne kommunikationskanal som tillidsvækkende. Fokusgruppedeltager 

Christina siger: 

Hvis man hører folk, man er tryg ved, snakke godt om et produkt, kunne jeg godt finde på 

at købe det. Eller hvis jeg har læst om det på en blog. Så prøver jeg det tit, og vil gerne 

prøve det, før jeg vurderer, om det er noget, jeg kan lide (bilag C, s. 115). 

Hun vurderer således bloggere til at være lige så troværdige som de mennesker, hun har en 

personlig relation til. Fokusgruppedeltager Malou beskriver også, hvordan Sephora er hendes 

foretrukne valg sammenlignet med Matas, netop på baggrund af virksomhedens kommunikation via 

den sociale kanal, YouTube: ”Der er mange YouTube-videoer, hvor dem, der laver dem, får tilsendt 

PR-pakker [fra Sephora] […] Så jeg tror også, det påvirker mig i en eller anden grad. Selvom jeg godt 

ved, at de ikke selv har betalt penge for produkterne” (bilag B, s. 99). For Malou bliver 

brandloyaliteten til Sephora opbygget gennem den løbende eksponering af virksomhedens 

produkter på hendes sociale kanaler. En af grundene til, at generation Y har tillid til bloggere, er 
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beskrevet af Christine: ”Hvis jeg skulle have en ny mascara, så gå ind på en af de bloggere, jeg følger 

[…] Det kan godt være, at det er sponsoreret, men de er blevet rimelig kritiske. Så det føler jeg, at 

jeg bedre kan stole på” (bilag B, s. 101). Med andre ord er Christines brandtillid afhængig af 

autenticiteten i, at en person, hvis mening Christine stoler på, kan være ærlig omkring et brand eller 

produkt. Christine giver her udtryk for, at der altid vil være et vist niveau af mistillid til 

butiksekspedienter, fordi det forventes, at deres højeste prioritet er salg frem for at varetage hendes 

interesse som forbruger. Fordi en tredjepart, som eksempelvis en blogger, ikke forventes at være 

interesseret i det endelige salg i ligeså høj grad, er det lettere for dem at skabe tillid til generation Y. 

Dog fortæller deltager fra samme fokusgruppe, Cecilie H., hvad der kan ske med denne tillid, hvis 

det ikke virker autentisk: ”Men jeg synes også bare, at det med mange bloggere er sådan, at det den 

ene uge er Ole Henriksen, der er deres yndlingsbrand, og ugen efter er det måske Nivea […] Og det 

er bare ikke troværdigt” (bilag B, s. 118). På baggrund heraf kan der argumenteres for, at 

virksomhedernes kommunikation gennem en tredjepart, som eksempelvis bloggere, kan være 

medvirkende til at opbygge tillid og loyalitet hos generation Y. Dette forudsætter dog, at 

virksomheden er opmærksom på udvælgelsen af relevante bloggere, således at omtalen ikke 

fremstår utroværdig. 

4.3.1 Delkonklusion 

I tredje og sidste del af specialets analyse er forbrugernes niveau af brandloyalitet og -tillid til 

Sephora blevet undersøgt. Det blev fundet, at Sephora på nuværende tidspunkt anser opbyggelsen 

af brandloyalitet og -tillid som en stor udfordring set i konteksten af generation Y og dens 

forventninger. Analysen af forbrugerinterviewene gav indblik i, at der synes at være en forskel mellem 

generation Ys loyalitet inden for forskellige produktkategorier. For hudplejeprodukter kunne der 

generelt spores en højere loyalitet og mindre villighed til at skifte brand. Dette gjaldt ikke for 

makeup-produkter, hvor forbrugerne gav udtryk for, at manglende branddifferentiering mindsker 

brandloyalitet. Derudover blev det fundet, at brandloyalitet og -tillid i høj grad kan påvirkes af, at 

forbrugerne gives gentagne, positive oplevelser med produkter og brands, og at negative oplevelser 

kan være med til at afholde generation Y fra at give produktet endnu en chance. Tilliden påvirkes 
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ligeledes i høj grad af forbrugernes mulighed for at afprøve produkterne før et køb, eftersom der 

ikke synes at være stor tillid til butiksekspedienter. Derfor kan virksomheders kommunikation via en 

tredjepart, som eksempelvis en blogger, eller en person, hvortil forbrugerne har en personlig relation, 

gøre dem mere villige til at vælge et bestemt produkt eller brand. Det blev fundet, at Sephoras 

brandtillid udfordres af den danske skønhedsindustris manglende ansvarstagen for miljøet og af, om 

virksomhederne lykkes med at udføre, hvad forbrugerne opfatter som etiske kommunikations- og 

markedsføringsaktiviteter. En stor udfordring for opbygningen af brandtillid er, at forbrugerne gav 

udtryk for at opleve en vis distance til Sephora grundet dets internationale islæt. Dette tyder på, at 

Sephora, grundet forbrugernes forudindtagede mistillid til brandet, skal arbejde med 

tillidsopbyggende aktiviteter i højere grad, end der gøres i dag. 

Specialets analyse er nu afrundet. Afsnittet har haft til formål at undersøge, hvilke forhold der gør 

sig gældende for generation Y, når det kommer til brandengagement i Sephora. Det følgende afsnit 

har til formål at diskutere, hvad analysens fund betyder for Sephora og opbyggelsen af et stærkt 

forbruger-brand-forhold med generation Y. 
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Kapitel 5: Diskussion 

Efter at have undersøgt hvordan et engageret forbruger-brand-forhold kan opbygges mellem 

generation Y og Sephora, vil analysens indsigter i det følgende perspektiveres til, hvordan der kan 

arbejdes med consumer brand engagement i den danske skønhedsindustri. 

Specialets indsamlede empiri peger på, at der samlet set er store udfordringer med at engagere 

generation Y i brands, og at dette primært beror på forbrugernes manglende brandtillid og -loyalitet. 

For at kunne besvare specialets problemformulering er det derfor relevant at diskutere, hvordan 

skønhedsvirksomheder kan engagere forbrugere fra generation Y i deres brands. I det følgende er 

det valgt at diskutere, hvordan brandtillid først og fremmest kan øges blandt generation Y. Dette er 

gjort ud fra forståelsen af, at fænomenerne brandtillid, -loyalitet og -engagement viser sig at være 

særdeles svære at adskille. De synes at påvirke hinanden således, at øget brandtillid vil resultere i 

øget brandloyalitet, hvilket medfører højere brandengagement. Brandtillid bliver dermed det første, 

der er relevant at arbejde med, eftersom det vil påvirke brandloyalitet og -engagement. Derudover 

viser specialets analyse, hvordan enkelte skønhedsvirksomheders aktiviteter synes at påvirke tilliden 

til de resterende virksomheder i skønhedsindustrien, hvorfor det findes nødvendigt at inddrage et 

bredere virksomhedsperspektiv på brandtillid. 

I specialets analyse blev det fundet, at en af måderne hvorpå brandtillid kan opbygges, er 

ved at give forbrugere gentagne positive brandoplevelser, samt at lade dem afprøve produkter før 

et køb. Dog synes mistilliden til brands at være så dybtliggende blandt visse forbrugere, at der kan 

stilles spørgsmålstegn ved, om disse tiltag, der i forvejen er implementeret hos flere virksomheder, 

reelt vil kunne ændre den manglende brandtillid. På baggrund heraf undres jeg over, hvilke andre 

metoder virksomheder i den danske skønhedsindustri kan tage i brug for at overkomme 

udfordringerne med generation Ys manglende brandtillid og -loyalitet, og engagere generation Y i 

deres brands. 

Ved at vende blikket mod de øvrige virksomheder i den danske skønhedsindustri, kan der findes 

eksempler på kampagner, hvormed skønhedsbrands har lykkedes med at opbygge højere 
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brandtillid. Eksempler på disse tæller Doves ”Natural Beauty”-kommunikation samt Max Factors 

#myfactor-kampagne (Dansk Markedsføring, 2017a). Doves ”Natural Beauty”-kampagne har 

eksisteret i over 10 år og inkluderer magasinreklamer, reklamefilm og udendørskampagner. 

Hovedformålet med kampagnen er at vise et mangfoldigt billede på skønhed, og de kvinder, der 

indgår i reklamen er således ikke modeller eller photoshoppede (Ibid.). #myfactor-kampagnens 

formål er ligeledes at ændre diskursen omkring skønhed. Max Factor opfordrer kvinder til at dele 

billeder af dem selv, hvor de fremhæver deres bedste udseendemæssige egenskab, eller ”faktor”. 

Kampagnen blev søsat i Danmark, Norge, Sverige og Finland sidste forår (Ibid.), og har i skrivende 

stund aktiveret over 1900 opslag på det sociale medie, Instagram. 

De to kampagneeksempler viser, hvordan skønhedsbrands har forsøgt at ændre deres 

markedsføring fra at omhandle produkter og deres virkning, hvilket ofte medfører en italesættelse 

af forbrugerens usikkerheder (Dansk Markedsføring, 2017b). I stedet italesætter ovennævnte 

kampagner den mangfoldige kvinderolle, og virksomhederne synes derved at gøre et forsøg på at 

ændre den klassiske skønhedsdiskurs (Ibid.). Der kan argumenteres for, at kampagnerne, udover en 

diskursændring, ligeledes er et forsøg på at styrke brandtillid. Dette vurderes på baggrund af, at 

”overdreven” produktkommunikation i mange tilfælde vurderes som utroværdig, hvilket tidligere har 

medført forbud mod visse kampagner (DR, 2011). Specialets primære empiri peger også i denne 

retning, hvilket eksempelvis kan ses hos fokusgruppedeltager, Cecilie H., der fortæller: 

Hvis det lover for meget, for eksempel at det vil gøre dig 10 år yngre, eller nogle af de der 

cremer fra Estée Lauder, hvor jeg synes, de forsøger at beskrive deres virkning alt for 

komplekst. Og der kan jeg tænke: ’det kan jo ikke passe, det er noget, jeg smører på min 

hud’. Hvis det bliver for vildt, bakker jeg helt ud på grund af det (bilag C, s. 118). 

Ovenstående citat tydeliggør, hvordan markedsføringen af produkter i visse tilfælde kan 

opfattes utroværdigt af forbrugeren, hvilket vil resultere i, at forbrugeren ikke vil engagere sig i 

brandet. Forbrugerens opfattelse af brandets troværdighed påvirkes sandsynligvis yderligere af den 

forudindtagede mistillid, generation Y har til brands. På baggrund heraf kan der argumenteres for, 

at opbyggelsen af forbrugernes tillid til skønhedsbrands bliver afgørende for brandengagement. Ved 
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helt at undgå produktkommunikation, som det er tilfældet med kampagnerne ”Natural Beauty” og 

#myfactor, er det således muligt at undgå utroværdigheden beskrevet i citatet ovenfor. Samtidig er 

det fundet, at kampagnernes fokus på at højne forbrugernes selvværd gennem en mere nuanceret 

skildring af, hvad kvindelig skønhed er, kan være med til at opbygge brandtillid (The Grocer, 2017).  

”Natural Beauty” og #myfactor-kampagnerne er ikke enestående, og der er i de senere år set et 

stigende antal eksempler på, hvordan brands’ markedskommunikation i højere grad omhandler et 

forsøg på at reevaluere skønhedsidealet fremfor produktkommunikation (Dansk Markedsføring, 

2017a). Der kan derfor siges at være sket en udvikling i, hvordan brands typisk markedsføres i 

skønhedsindustrien, hvorfor præmisserne for brandengagement kan siges at rykke på sig. 

Resultaterne er typisk meget positive for de kampagner, hvis formål er mere end 

produktkommunikation (Dansk Markedsføring, 2017b). Derfor kan der argumenteres for, at 

virksomheder, der ikke allerede tager del i denne type kommunikation bør overveje mulighederne 

for det. Ikke alene grundet de positive økonomiske resultater det kan medføre, men også på 

baggrund af de problemer, kampagnerne eventuelt kan løse i forhold til forbrugernes manglende 

brandtillid. Ydermere vil kampagner, der sætter brandet centralt som medspiller i en ændring af 

kvindebillet kunne bidrage til brandengagement. Dette skyldes, at brandet i disse kampagner sættes 

i spil som en aktiv partner i forbruger-brand forholdet, som Delgado-Ballester et al. (2003) påpeger 

vigtigheden af. Da kampagnens hovedformål ikke længere centrerer sig om produkter, men om at 

give brandet i sig selv et formål, vil forbrugere ifølge forskningen i højere grad kunne udvikle tillid 

og loyalitet, hvilket øger brandengagement. Det vurderes på baggrund heraf, at 

skønhedsvirksomheder i højere grad indtænke et højere formål med brandet i deres kampagner, 

fremfor udelukkende at fokusere på produkter. Der er gode eksempler på, hvordan denne form for 

markedsføring kan føre til højere brandengagement. 
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Kapitel 6: Konklusion 

Specialet har haft til formål at undersøge, hvordan virksomheder i den danske skønhedsindustri kan 

engagere forbrugere fra generation Y i deres brand med henblik på at skabe højere loyalitet. 

Begrebet consumer brand engagement blev introduceret som en betegnelse for arbejdet med 

opbyggelsen af stærke forbruger-brand-forhold, der kan resultere i loyale forbrugere. Consumer 

brand engagement defineres som et multidimensionelt koncept, der indebærer elementer som 

eksempelvis opmærksomhed, dialog, interaktion, følelser og aktivering af forbrugeren. Specialets 

problemfelt blev undersøgt gennem et kvalitativt casestudie med udgangspunkt i Sephora, hvis 

største kundegruppe består af forbrugere fra generation Y. De karakteriseres bl.a. for mistillid til 

brands, hvorfor brandloyalitet indenfor produkter prissat på lav- og mellemniveau generelt er lav. 

Besvarelsen blev struktureret ved hjælp af tre arbejdsspørgsmål. Det første spørgsmål blev besvaret 

i den teoretiske diskussion ved en gennemgang af udvalgte forbruger-, brand-, og 

engagementsteorier. I diskussionen af forbrugerteori blev der først redegjort for et paradigmeskift i 

opfattelsen af forbrugere, hvor udviklingen er gået fra den rationelt tænkende til den symbolsk 

orienterede forbruger. Herefter blev social identitetsteori introduceret, herunder tidligere forsknings 

resultater, hvor teorien er brugt til at forklare brandvalg. I den efterfølgende diskussion af brandteori 

blev brandbegrebets udvikling gennemgået, hvilket underbyggede forståelsen om brands’ 

symbolske egenskaber, der kan påvirke forbrugeradfærd. Teori om brandpersonlighed og 

indflydelsen på forbruger-brand forhold blev efterfølgende diskuteret. Den teoretiske diskussion blev 

afrundet med engagement-teori, hvor engagementsbegrebet først blev diskuteret, herunder 

forestillingen om forbrugerens udvidede selv. Her blev der lagt grobund for forståelsen af, at 

brandengagement eksisterer, bl.a. grundet forbrugeres brug af produkter og brands til at konstruere 

en forlænget del af dem selv. Consumer brand engagements teoretiske udvikling blev herefter 

diskuteret, hvilket blev efterfulgt af begrebet brandtillid, der kan opfattes som en formidler til 

brandloyalitet. 

På baggrund af ovenstående blev analysen besvaret ved andet arbejdsspørgsmål. Besvarelsen 

inddeltes i tre, og den primære empiri blev analyseret ved brug af henholdsvis social identitetsteori, 
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brandpersonligheder og brandloyalitet og –tillid. I analysens første del blev det fundet, at generation 

Ys sociale identiteter influerer deres brandvalg, villighed til at afprøve forskellige brands og niveau 

af engagement i brands’ kommunikationsaktiviteter. Analysen indikerede, at forbrugerne 

identificerer sig med en af to overordnede grupper, og at denne grove inddeling synes at have en 

effekt på, om forbrugerne kan identificere sig med Sephora. Derudover afgør medlemskabet af 

sociale grupper ligeledes forbrugernes villighed til at afprøve forskellige skønhedsbrands, og således 

kan det siges at påvirke brandengagement og brandloyalitet. Analysens anden del viste, at Sephora 

vurderer brandpersonligheder som en vigtig kilde til differentiering fra konkurrenter og 

forbrugerengagement. Forbrugerne vurderer Sephoras brandpersonlighed til at indeholde 

personlighedstrækkene spænding og elegance, hvoraf førstnævnte bl.a. indeholder associationer til 

at være moderne. På trods heraf var forbrugerne uenige om hvorvidt Sephora er et moderne brand. 

Opfattelsen af Sephora afgøres således også af hvilet udseende, forbrugerne stræber efter og 

opfatter som moderne. Ydermere blev det fundet, at brandpersonligheder kan give adgang til højere 

engagement blandt visse forbrugere, men ikke nødvendigvis som værktøj til at skabe engagement, 

hvor det tidligere ikke har været eksisterende. I sidste del af analysen blev det fundet, at der er forskel 

på generation Ys loyalitet indenfor forskellige produktkategorier. For hudplejeprodukter kunne der 

generelt spores en højere loyalitet og mindre villighed til at skifte brand, mens make-up brands’ 

manglende differentiering mindsker loyalitet. Brandloyalitet og –tillid kan påvirkes af gentagne, 

positive oplevelser og muligheden for selv at afprøve produkter. Sephoras brandtillid udfordres af 

den danske skønhedsindustris manglende ansvarstagen for miljøet og om virksomhederne lykkes 

med, hvad forbrugerne opfatter som værende etiske kommunikations- og markedsføringsaktiviteter. 

Det tredje og sidste arbejdsspørgsmål blev undersøgt gennem en diskussion af, hvordan 

virksomheder i den danske skønhedsindustri kan engagere forbrugere i deres brands. Indsigterne 

fundet i specialets analyse blev inddraget og på baggrund heraf blev der stillet spørgsmålstegn ved, 

hvorledes brandtillid kan opbygges gennem metoder foreslået i analysen. Dette blev gjort ud fra 

forståelsen af, at brandtillid faciliterer loyalitet, hvilket i sidste ende er med til at øge 

brandengagement. To kampagner udviklet af virksomheder i den danske skønhedsindustri blev 

inddraget i diskussionen som eksempler på, hvordan brandengagement kan øges. 
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Bilag A: Enkeltinterview 1 

Deltager 

Anna Ljungfjärd, Digital Director hos Sephora 

 

Interviewguide 

Hvad går din rolle som Digital Director hos Sephora ud på? 

Hvordan oplever du den moderne skønhedsforbruger? 

Hvilke trends påvirker efter din mening skønhedsbranchen mest lige nu? 

Hvad er målgruppen for Sephora? Hvem forsøger I at henvende jer til? 

Det kan være en stor udfordring for virksomheder, måske særligt i skønhedsbranchen, at skabe 

kundeloyalitet. Hvilke tanker har I gjort jer om det? 

Hvilke konkrete initiativer har I iværksat med henblik på at skabe loyalitet og engagement hos jeres 

forbrugere? 

Hvad er din opfattelse af, hvordan jeres kundeklub klarer sig? 

Hvilke fremtidsplaner har I for jeres kundeklub? 

Hvilken rolle spiller de sociale medier i jeres forsøg på at engagere jeres forbrugere? Hvordan synes 

du, at I lykkes med det? 

Sephora har i skønhedsbranchen fået stor ros for jeres loyalitetsprogram, særligt det amerikanske 

Beauty Insider. Hvorfor tror du, det er blevet så populært? Hvorfor har I ikke samme program i 

Danmark? 

Hvad er fremtidsudsigterne i forhold til at blive ved med at engagere jeres forbrugere? 

Hvad er jeres mest solgte produkt i Danmark? Og hvorfor tror du, det er det mest populære? 

 

Interview 

Hvad går din rolle som Digital Director hos Sephora ud på? 

Jeg kan lige starte med at fortælle lidt bredt… jeg startede her i september… 2016? Ja, det bliver det, 

for jeg har været her i halvandet år. Og jeg arbejder i den digitale afdeling. Jeg blev ansat for at 

opstarte afdelingen, og sammen med det at udvikle e-handlen i Sverige og Danmark. Så jeg har 
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ansvar for vores e-handel, som vi lancerede i juli 2017. Og så har jeg ansvaret for vores kundeklub i 

Sverige og Danmark og alle vores sociale medier. Så i afdelingen sidder vi mig, og så har vi en e-

commerce coordinator, som sidder med alt, der har med e-handel at gøre. Og så har vi en CRM- og 

Social Media koordinator. Og så har vi en studentermedhjælper og en praktikant. Så vi er et lille 

team, der skal håndtere meget. I princippet alt, hvad der har med det digitale at gøre. 

Hvordan oplever du den moderne skønhedsforbruger? 

Vores kunder er jo ret unge. Vores største kundegruppe er mellem 16 og 25 år. Men som sagt… 

Vores kunder er ret unge, de ved, hvad de vil have, de vil have det sidste nye… De følger med i hvad 

der sker i USA og forventer, at det kommer til os. De ved, hvad produkterne kan og hvilke produkter 

der er mest ’hypede’. De bruger mange penge på make-up. De ligger flere tusinde kroner om 

måneden. Når de får deres SU, så køber de make-up for pengene. Da jeg var ung, skulle man altid 

have en ny kjole eller noget, det var mere tøj, men i dag er det make-up, de unge vil have. Og det 

er nok fordi vi lever i en meget udseende-fikseret verden. Vi følger influencers, vi følger kendisser… 

Rigtig mange ting handler om udseende. Så vi har desværre… Eller måske ikke desværre, men vi har 

en forståelse om, at vi skal være helt perfekte, i hvertfald i det, vi viser til andre. 

Hvilke trends påvirker efter din mening skønhedsbranchen mest lige nu? 

Nu forhandler vi jo forskellige brands, så det er i virkeligheden dem, der udvikler sine produkter ud 

fra forskellige trends. Min rolle, når det handler om det digitale, er mere at tage de produkter vi får, 

og vi ved, hvilke produkter vi forventer bliver mest ’hypede’, og kommercialisere dem på den bedste 

måde. Vi arbejder meget med vores sociale kanaler. Her bruger vi Stories-funktionen meget, både 

på Instagram og Snapchat. Det bliver lidt mere levende. Selvfølgelig poster vi også en masse posts 

med både billeder og video, men det, vi har kunnet mærke er, at vi bliver nødt til at forsøge at 

engagere forbrugerne. Og det kan man ikke lige så godt med et billede. Et billede kan kun vise 

produktet og ikke en kontekst. Med en video eller en story kan man sætte produktet i sammenhæng 

og forbrugerne kan derfor bedre relatere til produktet, og forhåbentlig tænke: ”det er et produkt, 

der passer til mig.” Det er en bedre måde at få kunderne til at relatere til vores produkter. Det gøres 

bedst ved at placere dem i en kontekst, kunden kan genkende fra deres eget liv. 

Hvorfor er det vigtigt, at forbrugerne tænker, at jeres produkter passer til dem? 

Det er det jo i sidste ende, fordi det er det, der sælger. Der er så mange forskellige produkter på 

markedet, og hvis man ser helt groft på det, så kan mange af dem jo det samme. Det er et produkts 

brand, der er det afgørende. Det er en måde for os at adskille os fra vores konkurrenter på. Hvis vi i 

en video viser, hvordan produktet kan bruges i genkendelige hverdagssituationer, så vil vores følgere 

kunne genkende det, og synes at produktet er et godt match. En anden ting vi gør, er at placere 

vores produkter hos influencers. Når det kommer til influencermarketing er det også deres 

personlighed, der er afgørende. Hvis det er en person, vores følgere kan relatere til, bliver det også 

nemmere for dem, at relatere til vores produkter. 

Hvad er målgruppen for Sephora? Hvem forsøger I at henvende jer til? 
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I virkeligheden har vi to målgrupper. Den yngre målgruppe mellem 16 og 25 og en lidt ældre. Dog 

fokuserer vi mest på den yngre, fordi vi mærker, at vores største kundegruppe er mellem 16 og 25, 

så det er mest dem, vi forsøger at henvende os til. Det gør vi meget via de sociale medier. Og så har 

vi en målsætning om også at nå mænd, som skal købe gaver til deres kærester eller lignende. Men 

også til den lidt ældre målgruppe. Primært for at skabe awareness. For Sephora… vi har jo været her 

i Skandinavien i 5 år, og selvfølgelig har vi en awareness, men den skal bygges mere op. Der er 

mange i Danmark som kender til Sephora fra deres rejser udenlands, men de ved ikke, at vi eksisterer 

i Danmark. Så det er noget, vi må arbejde mere med. 

Det kan være en stor udfordring for virksomheder, måske særligt i skønhedsbranchen, at skabe 

kundeloyalitet. Hvilke tanker har I gjort jer om det? 

Vi mærker tydeligt, at kunderne ikke er loyale. Mest fordi det går så stærkt, der kommer nye varer 

og brands til hele tiden, og vores kunder vil gerne have det sidste nye og mest ’hypede’. Så alene 

derfor, er de mindre loyale. Men hvis vi ser på mere klassiske mærker, som Clinique eller Estée 

Lauder, så har vi flere kunder, som er loyale. Så der kan man også mærke en forskel på den ældre 

målgruppe. Den yngre målgruppe er mindre loyal, fordi de handler meget efter trends. I dag har vi 

vores kundeklub i Sverige og Danmark. Her arbejder vi med det princip, at når man handler hos 

Sephora, så opsamler man point. Så for os, er det jo en måde at arbejde med loyalitet på, og så kan 

vi give kunderne nogle særlige tilbud og rabatter. Håbet er jo så, at de vil komme til os hver gang, 

de skal købe skønhedsprodukter. 

Er det en stor prioritet for jer at skabe loyalitet? 

Det er klart en prioritet, og vores kundeklub er enormt vigtig. Vi vil gerne udbygge den meget mere, 

end hvad vi har gjort hidtil. Så det er vigtigt for os at samarbejde med butikkerne og promovere 

vores kundeklub, så vi får kunder, som tilmelder sig. Digitalt har vi måske ikke så meget endnu, men 

vi har planer om at opsamle leads og konvertere folk til at blive kundeklubmedlemmer, når de 

handler på vores online kanal. Men der er mange ting der spiller ind i, om kunderne kommer igen. 

Og det er noget, vi må samarbejde med vores brands om, fordi vi arbejder meget med brandtilbud, 

hvis du shopper for x antal kroner, så får du en gave med eller lignende, så der er jo et samarbejde 

med brands. 

Du siger I gerne vil arbejde videre med jeres kundeklub. Hvilke fremtidsplaner har I for jeres 

kundeklub? 

I dag handler det primært om at få flere medlemmer. Når vi har det, skal vi finde nye 

aktiveringsmuligheder. Vise at vi hele tiden er interessante, for der kommer nye kundeklubber hele 

tiden hos vores konkurrenter, så vi vil jo være dem, der er mest eksklusive. 

Sephora har i skønhedsbranchen fået stor ros for jeres loyalitetsprogram, særligt det amerikanske 

Beauty Insider. Hvorfor tror du, det er blevet så populært? Og hvorfor har I ikke samme program i 

Danmark? 
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Ja, de er meget dygtige. Vi er jo lidt afhængige af Frankrig, det er jo der, vi kommer fra. Alt udvikles 

der… alt IT og hele den tekniske del af virksomheden. Så vi er desværre lidt begrænsede i hvad vi 

kan, og hvad vi må, så vi kan ikke bare gøre sådan noget, som de gør i USA. Men vi kigger på USA 

som inspiration. De styrer lidt mere sig selv, end vi gør. Jeg tror deres kundeklub er blevet så populær, 

fordi den taler ind i noget helt specielt for den type kunde, der går rigtig meget op i skønhed. Der 

er det meget bedre end f.eks. Matas’ kundeklub, fordi vi har nogle unikke produkter. Samtidig tror 

jeg, at muligheden for at blive inddelt i niveauer afhængig af, hvor engageret du er, taler rigtig meget 

til en stor del af vores kundebase. Altså dem, jeg kalder ”beauty nørder”, som nærmest bruger hele 

deres shopping-budget på skønhedsprodukter. 

Hvor mange medlemmer har I lige nu i kundeklubben? 

Jeg skal lige tænke… Sammenlagt i Sverige og Danmark omkring 120.000. 

Hvilken rolle spiller de sociale medier i jeres forsøg på at engagere jeres forbrugere? 

Det er en decideret engagement-strategi for os. Sociale medier er jo der, vi har mest kommunikation. 

Almindelige kampagner, eller for eksempel TV, har vi aldrig gjort os i. Facebook, Instagram, 

Snapchat… YouTube. YouTube er en stor prioritet for os. Det er en vigtig kanal for os, for vi ved, at 

det er der, vores kunder er. Facebook er lidt mere… Det er ikke så stort længere. Instagram fungerer 

godt. Men YouTube er en stor prioritet, fordi vi kan skabe mere engagerende content, og vi kan vise 

produkterne bedre. Så sociale medier er vores absolut største prioritering, når det kommer til at 

engagere vores kunder i vores brands. 

Hvordan synes du, at I lykkes med det? 

Altså… Det er jo en konstant udvikling, og der er hele tiden udsving. Det er klart, det afhænger meget 

af, hvilken type content vi udkommer med. En type content engagerer ikke, og en anden type 

content engagerer rigtig meget. Så der er det jo også vigtigt for os at være opmærksomme på, hvad 

der klarer sig godt. Men vi er jo et lille team, og vi har ikke rigtig ressourcer til at analysere alt for 

meget på det, men… vi er jo godt klar over, at det hele handler om engagement. For nogle år siden 

kiggede man meget mere på, hvor mange følgere eller fans man havde, men det har jo ikke den 

store betydning i dag. På Facebook har vi i Sverige og Danmark ca. 40.000 følgere i de respektive 

lande. Vores kanal på Instagram er en af de mest aktive… Her har vi… Jeg tror omkring 60.000 følgere 

i både Sverige og Danmark. Noget vi gør for at øge engagement er for eksempel at vi… vi har en 

funktion på vores e-shop, hvor man kan gå ind og anmelde produkterne. Hvilket hjælper 

konverteringen rigtig meget. Vi har ca. en konvertering på 150% på produkter som har anmeldelser. 

Så det er jo også en form for engagement, at få kunderne til at gå ind og anmelde de produkter, de 

har købt. Og det er jo også fordi kunderne stoler mere på, hvad andre fortæller dem, end hvad vi 

gør som virksomhed. Derfor er det faktisk ret vigtigt for os, at få vores kunder til at fortælle andre 

kunder, at de er glade for at handle hos os, og at vi har nogle gode produkter. 

Hørte jeg dig sige før, at I slet ikke bruger de mere klassiske kampagner? 
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Nej, det gør vi ikke. Altså vi kan godt have nogle kampagner kørende over julen, til Black Friday eller 

ved en butiksåbning. I min tid har vi gjort os lidt i outdoor og sådan, men aldrig TV. Vores kunder er 

jo meget digitale, så vi ved jo, at det er der, vi kan møde dem. Nogle vil måske mene, at man skal 

være til stede på TV eller i magasiner, hvis man vil opbygge awareness og nå ud til mængden. Men 

indtil videre er det ikke noget, vi har prioriteret. Det er også meget dyrt. Der er de digitale mere cost-

effektive. Noget vi dog også har gjort, er at gøre brug af affiliate netværk. Der er vi tilskrevet 

forskellige medier. Det kan være bloggere eller magasiner eller lignende. Når du er med i netværket, 

betaler du så for hvert klik der genereres til dit site. Men der er vi også opmærksomme på, at hvis 

det er en blogger, der skriver om et af vores produkter på sin blog, så er det jo markeret med 

annonce-bannere. Så læserne ved, at de er betalt for det. Men ellers fungerer det rigtig godt, og 

produkterne placeres i en kontekst, som vi gerne vil have. 

Bruger I influencers, for eksempel bloggere, meget? 

Ja, vi gør. Men det er mest PR-afdelingen som har styr på det. Men vi gør det, fordi vi når bedre ud 

til forbrugeren på den måde. Vi får rigtig positive resultater, når vi bruger bloggere til at formidle 

vores budskaber. 

Hvad er fremtidsudsigterne i forhold til at blive ved med at engagere jeres forbrugere? 

Det bliver fortsat på det digitale, og så kommer det til at handle mere om at involvere kunderne i 

skabelsen af vores content. 

Hvordan vil I gøre det? 

Ja… Jeg ved ikke rigtigt… På en måde lade dem blive medskabere af vores kommunikation. Det kunne 

for eksempel også være vores butikspersonale. At lære dem op til at lægge noget ud om deres 

arbejdsdag og fritid og arbejde med forskellige hashtags, så vi kan skabe forskellige temaer. Men vi 

ved, at det er det, der virker hos vores målgruppe. At give dem en form for ejerskab over vores 

kommunikation. Det er et rigtig godt engagement værktøj for os. Samtidig er det også en af de 

sociale mediers store force, at vi netop kan inddrage vores forbrugere. Og beauty er rigtig stort på 

f.eks. Instagram. Så det er helt sikkert noget, vi satser på at gøre i endnu højere grad. 

Hvad er jeres mest solgte produkt i Danmark? Og hvorfor tror du, det er det mest populære? 

Vores mest solgte produkt er ’Better Than Sex’ mascaraen fra Too Faced. Men når man udelukkende 

ser på brands, klarer mærket Benefit sig også rigtig godt, det er faktisk det mest populære brand. I 

forhold til mascaraen tror jeg, det er fordi produktet faktisk er rigtig godt. Altså den giver de fleste 

virkelig pæne vipper. Så jeg tror egentlig, at det på produktbasis handler om, om det er et godt 

produkt, der virker. Derudover har den også et sjovt navn, som de fleste kan huske og lægger mærke 

til. Benefit tror jeg er populært, fordi de er rigtig gode til at lave en masse aktiviteter rundt omkring 

i vores butikker. De har f.eks. deres ’Brow Bars’, hvor du kan komme forbi og få en bryn make-over 

af nogle dygtige piger. Samtidig er mærket lidt ’cute’, hvilket jeg tror vores målgruppe virkelig 

identificerer sig med. Det er meget ’old school’ amerikansk med 50’er vibes, og alle produkterne 

hedder noget sjovt og catchy. Jeg tror, at er med til at tiltrække opmærksomhed ude i butikkerne. 
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Bilag B: Fokusgruppeinterview 1 

Deltagere 

Christine, 25 år 

Maria, 24 år 

Simone, 23 år 

Rikke, 37 år 

Anna, 30 år 

Malou, 18 år 

 

Interviewguide 

Kan I nævne nogle af jeres favoritbrands og grunden til, at de er det? 

Hvor køber I jeres make-up produkter henne? 

Hvad betyder skønhed for jer? Er skønhedsprodukter ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Hvor søger I information om et brand eller et produkt, hvis det ikke er fra jeres omgangskreds? 

Kender I Sephora? 

Hvad forbinder i med Sephora? 

Forventer I, at skønhedsbrands har en interesse i jer som forbrugere, udover at sælge? 

Hvad tænker I om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer de opstiller? 

Hvad forbinder I med et autentisk skønhedsbrand? 

Vælger I skønhedsbrands på baggrund af, om I føler de passer til jeres personlighed? 

Følger I skønhedsbrands er på de sociale medier? 

Hvad er deres rolle på de sociale medier? 
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Interview 

Kan I nævne nogle af jeres favoritbrands og grunden til, at de er det? 

Christine: Er det både make-up og hudpleje? 

Ja. 

Christine: Jeg kan rigtig godt lide Kiehl’s. 

Hvorfor? 

Christine: Jeg synes både det virker naturligt, men også som om der er lidt videnskab bag. Tror jeg. 

Jeg synes dem der sælger det, har en ret professionel udstråling. Men det er jo så hudpleje. Der vil 

jeg sige, jeg har et loyalt forhold. Til Kiehl’s. 

Så du går altid tilbage og køber derfra? 

Christine: Ja, det synes jeg. Der er sådan nogle grundprodukter jeg bruger, og som jeg har brugt i 

mange år, og tænker at blive ved med. Det er bare det, der sådan lige popper ind i mit hoved, når 

jeg tænker over, hvilke brands jeg er loyal overfor. 

Hvad med jer andre? Er der nogle produkter I er loyale overfor? 

Simone: I ansigtet… Jeg har sådan lidt sart hud og sådan noget, så jeg bruger Avène fra apoteket. 

De har sådan en rigtig god serie, hvor det beroliger og sådan noget. Det er jeg meget loyal overfor, 

fordi når jeg bruger noget andet, så går det helt galt. Så lige i ansigtet er det kun det. Og jeg tør slet 

ikke brug noget andet. Fordi jeg godt kan lide det, så kigger jeg lidt på, hvad har de ellers? Fordi jeg 

både synes det er behageligt men det er heller ikke fyldt med alt muligt kunstigt. Og det synes jeg 

faktisk er rigtig rart. 

Så du tør godt eksperimentere indenfor brandet? 

Simone: Ja. 

Maria: Altså jeg er ikke særlig loyal overfor nogle specifikke brands, men det eneste er måske med 

læbestift, så kan jeg godt lide MAC. Og det er nok bare fordi, at der i gymnasiet var nogle af de 

”seje” piger, der brugte læbestifter fra MAC. Og dengang handlede det jo meget om at passe ind, 

og så var det også nogle pæne farver, og så fik man også lige købt en selv, og så et par stykker 

ekstra. Så det er nok det eneste hvor… Men det er nok fordi jeg har haft gode erfaringer med det. 

Når det kommer til andet make-up så er det rimelig tilfældigt, hvilke brands der lige fanger mit øje. 

Hvad med hudpleje? 

Maria: Det bruger jeg ikke så meget. Der er så meget information, og så mange produkter man skal 

vælge imellem… Og forskellige ting, de vil gøre, så jeg synes også bare på en eller anden måde… 
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Man aner ikke noget… Og så er det også bare mange penge at bruge, når man ikke ved hvilket 

produkt, der er det bedste alligevel. 

Simone: Det er også fordi… Når man ikke ved noget om det, så skal man også have serum og 

dagcreme og øjencreme... Og så skal du have natcreme og rens… Altså… 

Maria: Ja, hvor starter man egentlig henne? Og hvad skal man bruge? Er det den ene eller den anden 

og… Ja, så der synes jeg, at det kan være svært. 

Simone: Også afhængig af hvilken sælger, man kommer til at snakke med. Fordi alle sælgere har 

deres favoritbrands. 

Christine: Ja, og der er også mange, ikke? Man går jo ind i sådan et stormagasin og så kan man jo… 

Simone: Ja, også hvis man går ind i Matas så bliver man jo præsenteret for rigtig mange brands. Og 

så den, du kommer til at snakke med, går måske ud fra hvad vedkommende selv godt kan lide eller 

er blevet anbefalet. 

Malou: Altså jeg har ikke et bestemt mærke, jeg går efter. Det er bare efter hvad der lige er, og hvad 

der er billigt. 

Så du vælger ud fra pris? 

Malou: Ja, og så... Altså, prøver jeg at undgå alle mulige parfumer og sådan noget. 

Er det både ved hudpleje og make-up at du tænker over det? 

Malou: Nej, ikke make-up. Hudpleje. Med make-up der kigger jeg ikke, hvad der er i. Der handler 

det om, hvad normen gør. Hvad min omgangskreds gør og bruger. Det bruger jeg så også. 

Så der er mode indenfor brands… Altså nogle populære brands? 

Malou: Ja. 

Hvorfor tror du, at du får lyst til at bruge et make-up brand, din omgangskreds også bruger? 

Malou: Det ved jeg ikke rigtig. Måske fordi jeg kan stole på, at hvis min veninde siger, at en 

øjenskygge er god, så er det nok sandt. Der er også bare nogle mærker, hvor det ikke er særlig cool 

at bruge. Hvor det viser, at du ikke rigtig ved noget om, hvad der er på mode, hvis du bruger det. 

F.eks. Gosh. Det er sådan lidt... barnligt. Det var nok noget af det første, man brugte fra. Nu hvor jeg 

er blevet lidt ældre, vil jeg gerne købe noget ordentligt. 

Rikke: Jeg tror det… Jeg tror, at jeg er et godt eksempel på, at der er forskel på os. Den første søde 

dame jeg har mødt i en eller anden butik, der har vejledt mig til et produkt, uden overhovedet at 

kende prisen eller alt muligt andet, har jeg sagt: ’jamen, dén ser fin ud’. Og så er jeg blevet hængende 

på det. Så, egentlig, når jeg kigger i mit skab, så er det Clinique eller Biotherm jeg har, fordi jeg er 

blevet vejledt i noget, eller har fået en gave, og er blevet glad for at blive hængende der. Eller også 
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har det været… Når jeg selv har skullet styre og navigere, har det været, hvad der lige var, og helt 

klart prisen. Og design eller looket på det. 

Så designet betyder noget for dig? 

Rikke: Ja. Men… Rigtig meget når vi snakker parfumer. Jeg gik i lufthavnen her for ikke så længe 

siden, og gik og tænkte over, hvad jeg egentlig er styret af. Så bryder jeg mig jo ikke om at shoppe, 

og jeg er ikke en, der gider bruge penge på hudpleje og alt muligt andet. Men med parfumer, der 

tror jeg virkelig jeg er styret af… Klart duften som nummer et, og så pris og design. Og når det lige 

går op i en højere enhed, så bliver det den. Fordi jeg er rigtig glad for en billig pris, og jeg er rigtig 

glad for en god duft eller en flot flaske. Og ellers så er det… I forhold til creme… Så er det Nettos ’et 

eller andet’. ’Nå, den koster kun 34 kroner, der er en dagcreme. Den tager jeg med hjem.’ Så det 

svinger helt vildt fra meget dyre produkter til Nettos billigste. 

Tror du det kan have noget at gøre med, at du ikke stoler på brands? 

Rikke: Ja. Helt sikkert. Og så når jeg har fået en gave eller er blevet vejledt af en eller anden Matas-

dame en sjælden gang, og jeg tænker: ’den var sgu da dyr, var det med vilje hun fik mig herover?’, 

men er så alligevel gået med den, fordi det skulle gå hurtigt. Og så oplever produktet, og egentlig 

bliver glad for det, så kan jeg blive hængende på det i årevis. Hvis jeg er glad for det. Og bliver ret 

loyal. Men ellers har jeg ret meget mistillid, jeg er ikke en af dem, der går op i skønhed. Fordi jeg 

synes, at det er spild af penge, og det er hip som hap. Så bliver jeg glad, når jeg ser Nettos 

dagcremer. Det er et kæmpe skift. 

Anna: Jeg har det sådan, at når det gælder hudpleje, så er jeg ikke loyal eller trofast overfor nogen 

specifikke brands. Da jeg startede med at bruge produkter gik jeg all-in på Dermalogica og købte 

alt, hvad jeg skulle have derfra. Men da det så skulle fyldes op igen, var det noget, jeg ikke kunne 

fortsætte med… Jeg syntes det blev for dyrt i længden. Og så har jeg ellers prøvet alle mulige 

forskellige slags, fra Matas’ egne striber til de helt dyre… Og nu er jeg lidt landet på sådan et mellem-

prisleje, som mærket eCooking. Som skulle være godt for huden, men stadig være… Jeg tænkte, at 

nu skulle jeg være bedre ved min hud, så det skulle godt, men ikke alt for dyrt at fylde op, så man 

kunne fortsætte med det. Men ikke sådan nogen loyalitet overfor brands. Ikke i forhold til hudpleje, 

i hvertfald. Det er mere i forhold til make-up produkter. Der har jeg altid brugt Youngblood. Det 

startede egentlig fordi min veninde, som går meget højt op i hudpleje og brands og produkter og 

prøver alt muligt forskelligt af, og følger med på Instagram og alt hvad der sådan er af viden omkring 

det. Og så følger jeg lidt med hende, og hører hvad jeg skal prøve af nu. Og dengang jeg begyndte 

at gå med make-up så var det Youngblood, der var det helt store. Og det var mineralprodukter der 

var rigtig godt mod huden og samtidig skulle være lidt beskyttende. Og så har jeg været fuldstændig 

trofast ved det brand lige siden. 

Okay, så det kom så igennem en veninde som du stoler på? 

Anna: Ja. Hendes dømmekraft. 

Bruger du så Youngblood i alt make-up? 
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Anna: Nej, det er kun til huden. 

Hvad med resten? 

Anna: Med mascara er jeg også trofast overfor et mærke fordi jeg har fundet en, som jeg synes er 

rigtig god, og har ikke prøvet nogle andre siden. Så når jeg først finder et godt mærke, så afviger 

jeg ikke fra det. Men ellers er det ikke fordi jeg går vildt op i det, men jeg tænker meget at prislejet 

skal være noget… Det skal ikke være for billigt, for så tænker jeg, at det ikke er godt nok, og der er 

ikke noget kvalitet i det, men det skal heller ikke være for dyrt, for så kan jeg ikke fortsætte med at 

bruge det. Det skal være noget, jeg på den lange bane kan se mig selv blive ved med at købe. 

Hvor køber I jeres make-up produkter henne? 

Anna: Jeg køber det på nettet. Og i Matas. 

Rikke: Jeg køber det i lufthavnen. 

Christine: Jeg køber også i lufthavnen. Og så køber man lidt større ind, fordi man føler, man kan få 

det til en bedre pris. Eller Magasin. Der har de Kiehl’s, det har de ikke i Matas. 

Simone: Jeg køber mit på apoteket til ansigtet. Og ellers så køber jeg faktisk rigtig meget i Magasin, 

fordi at I lufthavnen får man kun 20% og i Magasin kører de så tit med 20% på alt i beauty-afdelingen. 

Og så tror jeg også… Jeg orker ikke at prøve noget nyt, hvis det egentlig fungerer fint nok. Både 

fordi jeg simpelthen ikke lige kan tage stilling… Der er så mange forskellige… Og jeg er bare ikke i 

en position hvor jeg kan bruge 250 kroner på en mascara, og så kan jeg ikke lide den, og så skal jeg 

købe en ny en uge efter… Altså det kan jeg i hvertfald ikke lige nu. Så… Magasin. 

Maria: Altså jeg arver rigtig meget make-up. Jeg ved ikke… folk giver mig ting. Også min mor. Hun 

er tit ude at rejse, og så kommer hun til at købe lidt for meget og så er hun sådan lidt: ’nå, men vil 

du have den?’ og hvis det er noget, jeg bruger, så tænker jeg, at det nok er meget godt. Og ellers 

så er det lufthavnen med læbestifter, for så har man tid til at gå og kigge lidt på det, og ellers så når 

jeg er ude at rejse. Så har jeg bare mere overskud til at gå hen at kigge på det. Jeg tror faktisk ikke, 

jeg køber så meget. Jeg går sjældent specifikt hen, for at købe det. Fordi at jeg altid på en eller anden 

måde finder andre veje… En eller anden giver mig noget. Så det er ikke sådan, at jeg decideret 

opsøger, at skulle købe make-up. 

Malou: Altså jeg er en af dem, der køber make-up i Sephora. De har rigtig mange af de mærker, jeg 

godt kan lide. Og dem der bliver brugt på YouTube og Instagram. 

Hvor stor en rolle spiller de sociale medier i de skønhedsbrands du interesserer dig for? 

Malou: De spiller en stor rolle. Hvis der er en dygtig YouTuber der anbefaler et produkt, så får jeg 

lyst til at købe det, når jeg står nede i Sephora. 

Hvorfor vælger du Sephora frem for, for eksempel, Matas? 
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Malou: Der er mange YouTube-videoer, hvor dem der laver dem, får tilsendt PR-pakker… Så det er 

jo også en masse reklame, de fører videre ud til os følgere. Og når man så sidder og ser det, så bliver 

man nysgerrig på dem. Også når de lægger make-up og viser hvor pænt det er lagt på dem… Så 

jeg tror også, det påvirker mig i en eller anden grad. Selvom jeg godt ved, at de ikke selv har betalt 

penge for produkterne. 

Er det Sephoras egne YouTube videoer? 

Malou: Nej, det er en masse andre, der er blevet sponsoreret af Sephora. Det ser jeg meget som 

inspiration. 

Hvad betyder skønhed for jer? Er skønhedsprodukter ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Christine: Jeg tror, at det betyder ret meget for mig. Jeg har rigtig mange… Og jeg synes også, at jeg 

prøver noget nyt rimelig tit. Men jeg har også en mor, der elsker skønhedsprodukter. Så hun har 

altid prøvet et eller andet nyt, og så fortæller hun mig om det, og så har vi ligesom det sammen. Så 

jeg synes tit, at vi prøver noget nyt. Men det er mest hudpleje. I forhold til make-up, der er det lidt 

rutine. Fordi jeg tror, at med make-up, der er det lidt ligegyldigt hvilket mærke, jeg bruger. Jeg føler 

lidt, det er de samme ting, de forskellige mærker kan. Altså mascara kan jo… Altså give sorte og 

fyldige vipper. Jeg føler ikke, at der er så mange forskellige valg, jeg skal tage. Og hvis det er noget 

med en farve, så kan man se helt tydeligt, hvad det er. Hudpleje er sådan lidt mystisk, og det lover 

noget, som jeg ikke selv ville kunne gøre. Så jeg kan virkelig godt lidt at eksperimentere med 

hudpleje. 

Men indenfor Kiehl’s? 

Christine: Nej, det skal ikke være indenfor Kiehl’s, det er bare noget jeg bruger meget af. Men det er 

også fordi min mor er glad for Kiehl’s. Men jeg bruger også alt muligt andet. Fra apoteket og noget… 

Så har der for eksempel været sådan en... det hedder Thermalsk Kildevandsspray. Så tænker jeg: ’dét 

skal jeg prøve!’ og enten er det totalt fup eller også er det bare virkelig godt, ikke? Så prøver jeg 

sådan noget engang imellem. 

Maria: Altså jeg går ikke så meget op i det. Ikke hvilket produkt det er, men det skal bare være der. 

Man har jo de der ting, som man bruger hele tiden til hverdag, så man ville helt klart kunne mærke 

det, hvis man ikke havde det. Men det er ikke sådan, at jeg nødvendigvis tænker så meget over det 

til hverdag. Indtil man løber tør og tænker: ’shit, nu skal man erstatte det’, ikke? Så skal man ud og 

finde noget, der er lige så godt. Så det er mere, når man ikke har det, at man kan mærke, at man er 

glad for det. Det er ikke noget, jeg tænker over til hverdag. 

Rikke: Der tror jeg også, at jeg lægger mig. Det der med at… Jeg går utroligt lidt op i hudpleje, men 

jeg skal have noget sminke, og det skal være det, jeg plejer at have på. Og så køber jeg den læbestift, 

jeg er glad for. Så det er bare noget, der skal være der. Men jeg går ikke op i det, eller er på jagt 

efter det. Det skal bare ligge i skabet og være der, når jeg skal bruge det. 

Anna: Det er jeg meget enig i. 
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Men taler du med din veninde om skønhed? 

Anna: Ja. Hun er den, der altid har været… gik forrest og var eksperimenterende. Og er gået meget 

højt op i hudprodukter og make-up produkter og… Ja. Og så har jeg egentlig forhørt mig hos hende, 

hvis jeg føler at det jeg bruger ikke passer til mig længere, eller har brug for noget ny inspiration. Så 

det er hende, jeg konsulterer hos. Men på samme vis som Rikke, så interesserer det mig ikke rigtig. 

Jeg synes ikke det er spændende at prøve nye ting af, eller… Det skal bare være der. Og det er 

enormt vigtigt, det er ’need to have’, helt klart. Og så tænker jeg ikke mere over det. 

Simone: Jeg tror faktisk, at jeg er en af dem, der går meget op i det. Jeg forbinder det med at være 

velplejet og smører mig ind hver dag. Jeg springer ikke over, heller ikke når jeg har været i byen. Jeg 

forbinder det bare med at det er rart, og når jeg tager make-up på, så ser jeg pæn ud… 

Rikke: … egenomsorg? 

Simone: Ja. Altså, det… Jeg er også enormt forfængelig, så det hænger nok også lidt sammen med 

det. Jeg tror faktisk, at jeg går rigtig meget op i det. Jeg er heller ikke så god til at prøve nye ting. 

Som jeg også sagde før. Jeg tager rigtig meget efter hvad mine veninder siger. Jeg skulle have en 

ny mascara og jeg brugte rigtig meget tid på, at spørge rundt inden jeg overhovedet tog en 

beslutning. Hvad de syntes var godt og… Jeg arbejde i gymnasiet i 4 år i et parfumeri. Så jeg prøvede 

jo alt muligt af der og fandt ud af, der er faktisk er forskel på alle mulige forskellige produkter. 

Malou: Jeg snakker med mine veninder om nye produkter, og jeg synes det er spændende, at prøve 

en masse nye ting. Og hvis der er noget, man har hørt godt om fra sine veninder, eller udefra, så 

skal man også prøve det. Men det er ikke fordi jeg har alt muligt rens og produkter og sådan… Så 

jeg er også begrænset. Jeg bruger det op og køber det igen, og så… ja. 

Rikke: Men der er også forskel på mig og Malou i forhold til vores alder. Jeg har en alder, hvor jeg 

ikke har særlig meget interesse i det. Når jeg så går hen til denne her dame, der står tillidsfuldt i 

Matas eller lufthavnen og søger information hos hende, så skal hun guide mig hen til det rigtige 

produkt. Hvor med piger i din alder, Malou, der har I allerede helt styr på detaljerne og har selv 

hentet information fra nettet, og ved nærmest mere end dem, der står i butikken. 

Christine: Også fordi der er blogs og Instagram, så finder man det jo også meget let. 

Simone: Det er jo ikke for at være ond overfor Matas, men jeg synes at… Der er ikke ekspertviden. 

Christine: Nej, det synes jeg heller ikke. 

Simone: Det har jeg ikke oplevelsen af. Jeg har selv arbejdet i en… Jeg ved ikke om I kan huske 

Esthetique? Ja. Jeg står jo som 16-17 årig og får lov til at ekspedere kunder. Hvor jeg er sådan: ’jamen, 

jeg aner jo ikke noget’. Jeg har jo ikke nogen uddannelse i, hvordan noget fungerer, og alligevel 

sætter I mig til at gøre det. Og det er lidt det, jeg oplever i Matas. Hvor at Magasin og lufthavnen til 

dels er lidt mere… Fordi folk repræsenterer deres mærker, og allerede der ved de jo en smule mere. 

Men allerede der skal man jo som forbruger have gjort sig tanker om, hvad det er for et brand, man 
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går hen til. Hvor man, hvis man går ind i Matas, så forventer man måske, at de ved noget, om det 

hele. 

Rikke: Og så er de provisionslønnede og tager dig i den retning… 

Simone: Ja, det er simpelthen ikke min oplevelse, at der er en ekspertviden som… Og det er nok 

noget, der karakteriserer alle mulige forskellige brancher.  At man gerne vil have det lidt mere 

professionelt. 

Rikke: Men I søger vel også information selv? 

Simone: Ja. 

Maria: Altså, jeg vil sige… Det gør jeg nok ikke, men det er også fordi min mor brugte ikke make-up 

mens jeg voksede op, så det var ikke noget i mit hjem. Det gør hun først nu hvor hun er blevet ældre 

og går mere op i sit udseende. Så det er ikke noget, jeg er vokset op med. Jeg går ind i Matas, og 

så tænker jeg: ’nå, men det kan jo ikke være helt forfærdeligt, det de siger til mig, for jeg kender 

alligevel ikke forskellen’. Så jeg går også bare ind og spørger. Men jeg ved selvfølgelig lidt, for 

eksempel med eyeliner vil jeg gerne have, at den er vandfast, for ellers ryger den af. Men det er det 

eneste, jeg ved. 

Rikke: Ja, jeg tænker også, at de ved helt sikkert mere, end jeg ved. Og så kan jeg jo selv… 

Maria: Ja, så kan jeg jo selv vurdere… Men jeg har helt sikkert brug for, at de dirigerer mig, for jeg 

har ikke læst blogs eller selv søgt viden om det. Så det er bare, for eksempel, hvis min veninde siger, 

at et brand er godt, så kan jeg prøve det. Eller hvis ekspedienten siger, at noget ville være godt til 

mig. Men det er også bare fordi jeg ikke selv bruger så meget tid på det. Eller har oplevet min mor 

eller min omgangskreds bruge tid på det. Så jeg bliver nødt til at stole på Matas. Og jeg ved godt, 

at de ikke er 100% eksperter, men det er godt nok. 

Jer der selv søger information om et brand eller et produkt, hvor gør I det hvis det ikke er fra jeres 

omgangskreds? 

Christine: Jeg kunne godt finde på… Hvis jeg skulle have en ny mascara, så gå ind på en af de 

bloggere jeg følger, og så søge. Og så er der mange, der laver tests og vurderer de forskellige 

mascaraer eller noget andet make-up. Jeg føler på en eller anden måde, at det kommer fra en kilde 

der… Det kan godt være, at det er sponsoreret, men de er blevet rimelig kritiske. Så det føler jeg, at 

jeg bedre kan stole på. Fordi hvis jeg bare går ned til Estée Lauder, så er det jo kun de mascaraer, 

de har. Og der har vi jo problematikken. For hvis jeg går i Matas, så ved de ikke nok om de forskellige 

produkter, men der er så forskellige brands. Så jeg kunne godt finde på at gå ind på en blog og så 

søge på ’mascara’. 

Simone: Jeg har absolut ingen tillid, for jeg synes, at alt bliver betalt. Jeg tror faktisk ikke, at jeg søger 

så meget information. Jeg tror, at jeg spørger mine bekendte. Men prøver jo ikke særlig tit noget 

nyt, så det sker ikke så meget. 
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Malou: Jeg ville bruge YouTube. Men på samme måde, som Christine bruger bloggere. 

Kender I Sephora? 

Maria: Ja. 

Christine: Ja. 

Anna: Ja. 

Malou: Ja. 

Simone: Ja. 

Rikke: Ja. 

Så vil jeg bare lige kort fortælle, at det er en fransk virksomhed, med flere butikker i Danmark, der 

sælger kosmetik og hudpleje. De har både deres eget brand men sælger også andre mærker 

indenfor make-up og hudpleje, som er anderledes end dem, du kan få i for eksempel Matas. 

Christine: Men deres sælgere er uddannede, er de ikke? Altså de er make-up artister. De har pensler. 

På den måde er det lidt ligesom hos MAC. Der skal du have en make-up artist uddannelse. 

Simone: Og så tror jeg, det er lidt en oplevelse at gå derind. 

Hvordan er det en oplevelse? 

Simone: De har så mange forskellige produkter, lyset er dæmpet, der spiller god musik. Der er også 

tit mange mennesker. Det er sådan lidt… Nu går jeg ind i ’Skønhedsverdenen’. 

Maria: Men jeg synes også bare, når man tænker på Sephora så tænker man, at det er meget 

farverigt. De har det her sorte og lyserøde logo. Og høj musik. 

Christine: Det er jo ikke så dansk. Man kan godt mærke, at det er udenlandsk. Der er ikke så meget 

Jantelov over det. Men jeg synes egentlig, at det er en spændende butik. 

Anna: Altså jeg ville for eksempel aldrig gå ind i en Sephora. Jeg ville føle mig forpligtet til at skulle 

købe noget. 

Rikke: Så ville du blive hapset. 

Anna: Ja. Jeg ville føle, at jeg ikke bare kunne gå og passe mig selv, og finde ud af, hvad jeg ville 

afprøve. 

Rikke: Jeg ville sige: ’nej, det er for dyrt!’. 

Anna: Ja, så kan jeg meget bedre lide Matas, hvor man bare passer sig selv. Og der er nogle prislejer 

man føler, man kan være med på. 
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Maria: Jeg kan faktisk godt lide det der med Sephora, igen fordi jeg godt kan lide at tale med dem 

og høre, hvad de synes. Og så kan man jo godt sige: ’jeg kigger bare’. Men jeg kan godt lide, at der 

er så mange forskellige ting at se. Det skal ikke kun være ét brand. Jeg kan godt lide at lade mig 

inspirere. Man kan kigge sig omkring og se, hvad der er. Og så… At der også er folk til stede, som 

man tænker er lidt mere… 

Christine: Ja lidt mere, sådan, de ved noget. 

Maria: De ved noget. Og jeg kan jo godt lide at spørge ekspedienterne. 

Christine: Jeg kan jo faktisk godt lide, at de lægger make-up på en. Fordi nogle gange kan man… 

Hvis der er små nuancer i en foundation eller en pudder, så kan jeg godt tænke, at det bliver jeg 

simpelthen nødt til at prøve på. Og så har jeg ikke lyst til at stå i Matas med min egen børste. Så 

stoler jeg alligevel på, at de i Sephora renser deres børster så man kan få det på dernede, ikke? Så 

ved jeg godt, at de også har noget rigtig flot lys, så de kan sælge mere, men altså… 

Rikke: Synes du så ikke også, at når du så har fået det på, så er der alt muligt… 

Christine: Jo, så føler jeg jo lidt, at jeg skal købe det… 

Rikke: Ja, det er det værste, når de står og forventer… 

Christine: Det er jeg helt enig i, så føler jeg, at jeg skal købe det. Men så har jeg også sat mig for, at 

jeg skal have en ny pudder. Og derfor ved jeg, at jeg kommer til at gå med en pudder. Så handler 

det mere bare om, hvilken det skal være. 

Simone: Så føler du dig måske heller ikke bondefanget på samme måde. Så har du besluttet dig for, 

at du vil gerne bruge de her penge. 

Christine: Helt sikkert. Mentalt skal jeg sætte mig det for. Så får man jo bare en anden oplevelse af 

at købe et produkt, end du gør i Matas. Altså det er jo også kosttilskud og meget andet de har. Det 

er ikke så make-up prægede. For make-up, ville jeg gå i Magasin eller Sephora. Fordi jeg bare føler, 

at de ved mere om det og kan lægge det pænt. 

Simone: Jeg vil også sige, at det betyder meget for mig, at det er make-up artister der står der. Og 

jeg ved så, at det også er sådan i MAC. Og så er vi igen ovre i, at der er noget ekspert… I hvertfald 

nogle, der ved mere, end jeg selv gør, og bruger den rigtige børste og sådan noget. 

Maria: Men jeg synes på en eller anden måde, når det kommer til make-up, så skal det også være 

sådan lidt ”glamorous”. Det føler jeg også, at Sephora udstråler. Sådan lidt ”fashion”, hvor jeg tænker, 

at det er jo også noget man søger i make-up, så på den måde synes jeg, at det passer meget godt 

sammen. Fordi Matas… Ja, der er solcreme og den slags. Og det er mere det, jeg tager derhen for i 

stedet for make-up. 

Rikke: Men alligevel en spændende tanke, sidder jeg lige og reflekterer over. Hvad er det man går 

efter, når man køber noget? Går man ud og shopper, og der skal være en oplevelse og en stemning, 
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eller er man mig, der skal nå noget og man skal have sit produkt med sig. Det er jo meget afgørende 

for, hvad man søger i butikkerne. Er det oplevelsen eller er det, at få sit mål nået? 

Simone: Men det er også, hvis man har et produkt man har haft igennem flere år, så søger man 

måske heller ikke den oplevelse. Det kunne jeg godt forestille mig hang sammen. Men omvendt 

kunne jeg godt forestille mig, at når man skal ind og have en rød læbestift, kunne det være fedt, at 

der var lidt gang i den og det var en oplevelse. 

Maria: Jeg havde hørt om Sephora inden det kom til Danmark. Og så da det endelig kom, så skulle 

jeg ind og se hvad det var. Hvor det blev lidt mere mystisk… Det var en del af tiltrækningen. 

Forventer I, at skønhedsbrands har en interesse i jer som forbrugere, udover at sælge deres 

produkter? 

Rikke: Helt sikkert ikke. 

Christine: Sephora er lidt hurtigt. Der føler jeg ikke, at de går ud over noget andet end at sælge mig 

noget. 

Maria: Jeg er generelt også bare kritisk overfor sælgere, fordi man godt kan mærke de der tricks. ’De 

er rigtig populære, de bliver hele tiden udsolgt’. Gør de virkelig det?. Også fordi jo mere man 

shopper, og jo mere man selv har arbejdet i butikker, kan man bare mærke det der salg engang 

imellem. Hvor man tænker, at så længe det er noget ordentligt de sælger mig, så er det fint, men 

ikke fordi jeg tror at de har en større interesse i mig, for at være helt ærlig. Altså de prøver jo nok at 

foreslå nogle gode ting, fordi de så ved, at hvis de yder en god service kommer jeg tilbage. Men 

med salg for øje. Jeg tror ikke, det er fordi, at de går op i mig. Men det er den nemmeste måde at 

sælge på. 

Simone: Det burde de jo egentlig gøre. Fordi meget i skønhedsuniverset handler om ting, man ser. 

Undertøj ser folk jo ikke. Men hvis du har en forkert foundation på, så ser folk det, eller hvis du har 

en pæn læbestift på. Meget af det er jo udadtil. 

Christine: Jeg tror jeg ville føle, at hvis jeg gik ind i sådan en eller anden dansk øko-et eller andet 

make-up forretning, så tror jeg at de ville mig mere… Selvfølgelig også sælge noget, men det bliver 

sådan lidt mere individuelt. Når det er sådan en udenlandsk kæde, som Sephora i hvertfald er, så 

føler jeg ikke, at der er fokus på mig så meget. Så er det ret meget med salg for øje. 

Hvis I har de brands I godt kan lide i tankerne, ville I så forvente, at dem der arbejder specifikt med 

de brands, tager en interesse I jer som forbrugere? 

Maria: Ja, men det er nok også fordi jeg har en marketingbaggrund, og det er blevet meget 

’consumer-centric’ og sådan noget. Så har man sådan en tanke om, at det gør de sikkert. Så der er 

jeg ret farvet. Jeg tænker, at de selvfølgelig skal tænke på forbrugerne, men fordi det sælger mest. 

Rikke: Jeg ville sige det samme. Jeg tror godt, de kunne gøre det. Men kun med salg for øje. 
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Klinger det så mere hult, eller er det lige så fint, uanset hvad årsagen er? 

Maria: Altså jeg tænker, at det er ligesom hvis man er et miljørigtigt brand. Du behøver ikke gøre 

det, fordi du mener, at det er det bedste for verden, du gør jo stadig en god ting. 

Rikke: Jeg synes, det klinger mere hult. Men jeg forventer ikke andet. Så det bliver ikke hult på en 

meget negativ måde. Men med mit eget menneskesyn tænker jeg, at selvfølgelig burde man da det. 

Af mange andre årsager. 

Hvad tænker I om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer de opstiller? 

Anna: Jeg tænker ikke, at det er deres ansvar. Altså, det har jeg ikke rigtig tænkt over. Men når du 

spørger, så… Det har jeg ingen forventning til. 

Maria: Altså, nu da du sagde det, så kan jeg godt tænke, at det er rigtigt, at de ikke gør så meget for 

det. Jeg havde egentlig ikke tænkt over det, fordi de er jo de der kampagner med ”All sizes”… Og 

nogle cremer til forskellige typer modeller og farver og sådan noget… Og det gør man jo ikke rigtigt 

med make-up. Så i make-up verdenen er der jo aldrig nogle, der stiller spørgsmålstegn til de idealer… 

Simone: Jeg tror, jeg synes de har et ansvar i forhold til gennemsigtighed. I forhold til hvad 

produkterne indeholder. Men omvendt vil jeg sige i forhold til fedme, så føler jeg mere det er en 

livsstil. Der synes jeg mere man har et ansvar for, at man ikke laver… eller sælger eller brander farlige 

produkter. Make-up er jo et tilvalg, og ikke som sådan en livsstil. 

Malou: Jeg føler ikke et pres, men der er forskellige looks der bliver moderne, for eksempel store 

øjenbryn. Og så finder man det produkt, der kan fremhæve det bedste i ens ansigt. 

Rikke: Som mor til teenagebørn, så synes jeg, at de har et ansvar. Og jeg synes, de burde være det 

ret bevidste. Måske præget af, at jeg selv er vokset op med, at man i folkeskolen lærte at analysere 

reklamer… Men et ansvar i forhold til at være bevidst om, at se hvor meget tid teenagere bruger på 

udseende, YouTubere, på alt det, der bliver kørt frem i forhold til, hvordan man skal se ud. Og rigtig 

mange produkter på en, i mit hoved, sindssygt ung hud, der overhovedet ikke burde få så meget på 

sig. Og så et ansvar ind i, at jeg ikke ved, hvad de kommer i de produkter. Og hvad de fortæller er 

en nødvendighed for at være smuk og være med. Jeg synes ikke, at jeg har en chance som mor for 

at vurdere, om nogle af disse produkter kunne være skadelige for mine børn. Der håber jeg, at 

virksomhederne tager et ansvar for at tænke naturlighed ind, i stedet for at køre så hårdt på nogle, 

der er meget nemme at få indflydelse hos. 

Maria: Jeg tænker også, at de har et ansvar over for, hvem de prøver at nå. 

Simone: Og man er eksponeret hele tiden. 

Rikke: Men jeg tror ikke de tager det ansvar. 



Sofie Eichen  Copenhagen Business School 

Vejleder: Line Baldersbæk Bruun  15. maj 2018 

Side 106 af 137 

 

Maria: Også når man tænker på, hvornår man selv begyndte at gå med make-up, og man så ser 

unge piger nu, og man tænker, at det er godt nok tidligt. Det er måske lige så meget forældrene, 

der ikke skal tillade det. Men stadig… 

Simone: Men så er der jo for eksempel den der app… Kemiluppen, tror jeg den hedder. Der kan man 

søge på alle mulige produkter og se, hvad der er i. Så laver den en gradering af, hvor farligt et 

produkt er i forhold til bestemte kemikalier og sådan noget. Sådan en kan jo være meget god. 

Rikke: Der er nogle tendenser, hvor det kom vildt bag på mig at man i 13-14 års alderen allerede 

bruger det. For eksempel at få sat falske øjenvipper på. Det tænkte jeg først var noget man gjorde 

når man blev voksen, og så kun en sjælden gang imellem. Det kom bag på mig, og der syntes jeg 

ikke, der blev taget særlig meget ansvar. 

Kunne du godt tænke dig, at skønhedsbrands begyndte at tænke over, hvem de målretter deres 

produkter til? 

Rikke: Ja, det synes jeg. Men jeg har ingen forventning om det, og jeg ved også godt at det er 

business. Og hvis der er noget, hvor det er nemt at sælge, så er det jo til den aldersgruppe. Sådan 

er det jo. 

Hvad tænker I så om hele anti-age tendensen? Har de ansvar overfor det? 

Simone: Jeg tror, at deres udfordring er, at det hele er meget styret af produkter. Og produkterne er 

styret af en diskurs i samfundet om, at vi gerne vil se yngre ud og være så stramme som muligt over 

det hele. Der må ikke være nogle urenheder eller noget. For dem er det jo svært, at ændre en 

holdning i samfundet. 

Maria: Det er jo også svært, for man prøver jo bare at give folk det, de vil have. Der er jo ikke nogen, 

der gider blive ældre. Jeg kan se min mor nu, hun kæmper lidt med det, og er netop begyndt at gå 

med make-up for at se yngre ud. Og på den måde, at de jo bare givet hende en løsning på 

problemet. 

Rikke: Jeg har igen så utroligt lidt tillid til produkter, at jeg tænker, at det ikke har nogen effekt 

overhovedet. Og så er det jo alligevel sjovt, at den eneste dyre creme jeg har, alligevel lover at 

stramme lidt op. Så reklamerne må jo virke på en eller anden måde. 

Christine: Jeg kan ikke lade være, med at tænke på hende L’Oréal-modellen… Hende med det korte 

hår… 

Jane Fonda? 

Christine: Ja, hende synes jeg det er meget fedt, at de bruger. Det giver jo et håb om, at man ikke 

behøver at få alle mulige ansigtsløftninger, men at man også kan bruge noget creme. Om det så 

virker eller ej. Det ville da være værre hvis de sagde, at du skulle have et kirurgisk indgreb for at se 

yngre ud. På den måde giver det mig håb om, at man godt kan ældes med ynde. 
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Hvad tænker du så om, at Jane Fonda jo har fået en masse kirurgiske indgreb i ansigtet? 

Christine: Ja, okay… Men altså… Men det siger de jo ikke i reklamerne. Og der skal man så selv ud at 

undersøge det. For mig er det ikke fuldstændig tosset, at en creme kan… 

Maria: Der er jo også noget kemisk i, at huden bliver mere tør og slap, når den er ældre. Så det der 

med at fugtiggøre den… Helt biologisk kunne en creme nok godt gøre noget. 

Christine: Ja, man kan gøre meget selv. 

Maria: Og man føler, at man har lidt mere kontrol, når man kan gøre noget for at passe på sin hud. 

Simone: Men hele den der anti-age diskurs… Det er måske en lidt kynisk måde at se det på, men 

brandsene… De allerdyreste produkter er anti-age produkter. En ansigtscreme koster jo rask væk 

800 kroner, og igen, forretning er forretning. Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke, de har nogen 

interesse i at ændre anti-age diskursen, for så ødelægger de jo en helt produktkategori for sig selv. 

Anna: Jeg kunne ikke være mere ligeglad med, om det er anti-age, og jeg ville aldrig bruge penge 

på det, jeg tror ikke på det, og har ingen tillid til alt det der. Og jeg kan godt lide at blive ældre. Jeg 

kan godt lide rynker, og kan godt lide charmen i, at man ikke ser lige så stram ud mere. Jeg synes 

de fleste mennesker ældes med ynde. 

Simone: Det kan jo også skyldes alt muligt andet. Dårlig kost og rygning. 

Rikke: Ja. 

Simone: Prøv at se på sådan en som Sanne Salomonsen.  

Anna: Ja. 

Simone: Nu ser jeg X-Factor og hendes hud… 

Rikke: Det er ikke at ældes med ynde… 

Simone: Det kan simpelthen ikke løftes af en ansigtscreme. 

Rikke: Nej. 

Simone: Da jeg var 16-17 år, der ville jeg bare gerne se lidt ældre ud. Og det er sjovt at tænke på, 

hvornår den egentlig ændres? 

Maria: Jeg tror da også, at jeg får det svært ved at blive ældre, når det netop begynder at blive 

synligt. Men ikke på grund af en ansigtscremes reklame. Men nok bare generelt tanken om, at døden 

nærmer sig. Så går det op for mig, at man bliver ældre. 

Hvad forbinder I med et autentisk skønhedsbrand? 
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Simone: Umiddelbart synes jeg, at sådan et brand som MAC er autentisk på den måde, at deres 

reklamer og billeder er enormt make-up’pede. Det kommer til udtryk i deres produkter ved, at de er 

gode og holder enormt godt. Det stemmer overens for mig. Det er autentisk. 

Maria: Jeg tror også jeg forbinder autenticitet med mange af de gamle brands, der har været der 

længe. MAC kender man, og L’Oréal kender man også. 

Simone: Jeg bliver meget tiltrukket af sådan et mærke som Kiehl’s, fordi de står i hvide kitler, og 

designet på produkterne er meget kliniske. 

Hvad udtrykker det for dig? 

Simone: De har en autoritet indenfor det, de gør. At de ved en masse om skønhed. 

Christine: Jeg har også spurgt dem, og det er også naturlige ingredienser. Og det hænger jo ikke 

særlig godt sammen med, at de har den her kittel på. Så tænker man jo, at det er noget med kemi 

og et laboratorium. Og det er det ikke. Så det stemmer jo egentlig ikke så godt overens. Men man 

bliver bare draget ind i det, for man tænker, at de har researchet i mange år, og de ligner forskere. 

Simone: Jeg forbinder det med noget rent. 

Vælger I skønhedsbrands på baggrund af, om I synes de passer til jeres personlighed? 

Rikke: Ja for mig særligt når det kommer til parfumer. Hvis flasken er smuk og jeg får en duft, jeg 

kan lide og som passer til mig. Det er en prioritet for mig, når jeg vælger brands. Men hvis det bliver 

skruet for meget op, så kammer det over, og så kan jeg blive helt oprørsk og tænke, at det gider jeg 

ikke. Hvis de prøver for meget. 

Så hellere lade være med at prøve, måske? 

Anna: Ja. 

Rikke: Ja, jeg kan godt tænke, lad være med at tage kitlen på, og lad være med at love alt muligt. 

Hvis jeg bare kan få det, jeg kan se, så tror jeg på det. 

De symbolske værdier køber du ikke ind i? 

Rikke: Nej, så tænker jeg: ’tror du jeg er naiv?’ 

Maria: Det hjælper meget, hvis man får lov at prøve produkterne i butikken. I stedet for at fortælle 

mig, hvad et produkt kan, så viser du mig, hvad det kan. 

Rikke: For mig handler det om mine egne sansninger af produktet. Når jeg kan se og mærke, at 

produkterne er gode, så virker det for mig. Den dyre creme jeg har, køber jeg, fordi jeg synes den 

er rar at have på. Jeg tror egentlig ikke på, at den virker mod rynker, selvom det er det, den lover. Så 

det handler for mig om, at jeg kan stole på min egen oplevelse af produktet. 
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Anna: Jeg vil faktisk også sige, at hvis der er et sted, hvor jeg har fuld tiltro, så er det på apoteket. 

Derma, for eksempel, og alle deres produkter. Hvis jeg skulle sige noget var autentisk, så var det det 

for mig. Fordi jeg selv har eksem og har været på alle mulige hospitaler i forbindelse med det, og 

lægerne anbefaler mig Derma. Så forskellige eksperter har sagt god for det. Og det har jeg tiltro til. 

Og jeg stoler på, at det er børnevenligt. På den måde stoler jeg på, at der er et sundhedsfagligt 

ansvar, når man anbefaler produkterne til småbørnsfamilier. 

Simone: Og måske også fordi, at apoteket har et ansvar for, at forhandle en bestemt slags 

produkter… 

Anna: Ja, og de er ikke provisionslønnede, så dem stoler jeg mere på. 

Simone: Ja, der kan vi snakke om mennesker, der jo står med en viden om… Altså de er jo uddannede 

og ved noget om det. 

Christine: Jeg tænker også, at der skal ret meget til, før mærkerne får lov til at være på et apotek, så 

skal det være meget rent og godkendt. Så jeg stoler på det. 

Malou, i forhold til, at du ser YouTube-videoer hvor de åbner PR-pakker, så tænker jeg på, hvad 

autenticitet er for dig? Og om det er vigtigt i forhold til de brands, du vælger? 

Malou: Jeg tror, at meget af det er indpakningen og navnene og sådan. Og det tror jeg også, Sephora 

kører meget på, hvordan det ser ud. Mange af de mærker, de har er ret specielle. Der er ikke nogle 

af dem, der er kedelige. Men hvis jeg har besluttet mig for, at jeg skal have en god creme, så ville 

jeg også gå på apoteket, for det er mere trygt, og man føler, at de har mere styr på det, og vil en 

noget bedre for ens hud. Med hensyn til YouTube, så kan det godt vække min interesse for visse 

produkter, men jeg er stadig skeptisk indtil jeg selv har prøvet eller mærket det. På en skærm er det 

lidt mere fjernt fra en. 

Følger I skønhedsbrands er på de sociale medier? 

Rikke: Nej, jeg har ikke engang… 

Anna: Nej, overhovedet ikke. 

Christine: Jeg forventer de store brands har en profil der, fordi det er den tid, vi lever i. Du kan ikke 

overleve, hvis du ikke har det. Men jeg følger dem ikke, for det bliver sådan lidt nogle underlige 

profiler. Det er ikke så produkt-orienteret, men meget bare deres reklamer og deres modeller og 

sådan… Altså jeg følger ikke nogen. Min erfaring er bare, at det bliver sådan noget underligt noget. 

Så vil jeg hellere følge en ambassadør for brandet, for eksempel en blogger. Ellers bliver det for bredt 

og for ’corporate’. 

Hvad skulle der til, for at du ville følge et skønhedsbrand på de sociale medier? 
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Anna: Jeg følger heller ikke nogen. Jeg er kun lige begyndt at følge én, fordi min veninde har 

anbefalet dem. Det er et produkt, som jeg lige er begyndt at købe, og tænker at jeg fortsat vil købe, 

så det skulle kun være for at få inspiration til at udforske brandet videre. 

Rikke: Jeg sagde jeg aldrig ville følge det, og det mener jeg helt sikkert også. På sociale medier følger 

jeg kun folk, jeg kender fra den virkelige verden, så at følge et produkt ville være for langt ude for 

mig. Men jeg må jo nok indrømme, at hvis et produkt, som jeg selv havde fundet frem til, jeg godt 

kunne lide, ikke var på sociale medier, ville det være mærkeligt. Fordi det handler om, at der også er 

andre, der kan lide det. Så får min egen holdning mere værdi, når der er andre mennesker der også 

kender det. 

Simone: Jeg forventer også de har det. Præcis af samme grund. Fordi det ville være mærkeligt, hvis 

de ikke havde. Men jeg tror ikke jeg ville følge nogle brands på de sociale medier, hvis ikke det er 

noget man kan se, man har på. Altså der er ikke nogen der kan se, hvilken ansigtscreme jeg har på. 

Men hvis jeg for eksempel skulle bruge en læbestift, så kunne jeg godt finde på det. Men der kan 

du også se det på. 

Maria: Jeg tænker også i forhold til at følge et brand, så tilmelder man sig jo nærmest bare til at se 

reklamer. Det ville jeg aldrig gøre. 

Anna: Ja, jeg gjorde det også kun fordi jeg var i en position, hvor jeg var klar til at finde nogle flere 

produkter, og fordi min gode veninde, som har anbefalet mig, hvad jeg skal gøre de sidste 10 år, 

sagde at jeg skulle gøre det. 

Rikke: ’Du styrer det’-agtigt. 

Anna: Ja, jeg vælger selv, at jeg er klar til at modtage reklamer. 

Simone: Tror I ikke også, at det handler om ren og skær interesse? Om man finder inspiration i 

skønhedsbiller? Det gør jeg personligt ikke, men jeg følger da enormt mange tøjmærker. At man så 

ikke anser det som reklame, men faktisk synes det er interessant. 

Maria: Ja, det gør jeg også med rejser og musikere og sådan… Men med skønhedsprodukter tænker 

jeg også, ’hvor meget kan det egentlig variere?’ i forhold til at det bliver lidt for ensformigt. Jeg kan 

godt finde på at bruge de sociale medier til at søge information inden et køb, men jeg ville ikke følge 

et skønhedsbrand fast. 

Rikke: Og tilbage til tillid kan jeg godt tænke, at jeg synes det er en mere aggressiv måde at få fat i 

den yngre målgruppe. For jeg er ikke så aktiv på de sociale medier, så det er nok ikke så meget mig, 

de får fat i. Det er de unge. Så derfor kunne jeg godt tænke, at hvis de der skønhedsbrands er på de 

sociale medier og går op i følgere og likes og hvad ved jeg, så er de måske ikke helt etiske i forhold 

til hvem, de målretter deres kommunikation efter. 
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Malou: Jeg følger ikke nogle skønhedsbrands på de sociale medier. Hvis jeg gerne vil finde 

information, kan jeg godt finde på at gå ind på profilen og se, om der er et eller andet. Men jeg ville 

aldrig følge dem fast, så de kommer op, når jeg ikke har brug for det. 

De fleste af jer forventer at skønhedsbrands er til stede på de sociale medier, men eftersom I ikke så 

interesserede i at følge dem, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I tænker om deres rolle på de 

sociale medier? 

Rikke: Jeg forventede det ikke. Jeg tænkte: ’gud, kan man det?’ da jeg hørte det. 

Maria: Jeg tænker at det er, som du sagde [peger på Christine]. Hvis det er en stor virksomhed, giver 

det dem noget legitimitet, at de er store nok til at have flere medier. Det ville være underligt hvis de 

ikke var, fordi så er man bange for, at ingen kender dem. 

Anna: Og tilgængelighed også. Hvor skal jeg få fat i dem så? Hvor skal jeg opsøge viden om dem? 

Christine: Men det der kæmpe, meget ’corporate’, hvor det hedder L’Oréal Nordic og L’Oréal 

Spanien, eller… det der massekommunikation, det er ikke så fedt. Og det er ikke nærværende. Og 

det synes jeg lidt er formålet med de sociale medier. ’It defeats the purpose’ på en måde. 

Simone: Jeg tror det skyldes en tendens til, at vi har en forventning om at alle er på sociale medier i 

dag. 

Kunne I finde på at kontakte et brand via sociale medier? 

Maria: Jeg ville altid tænke, at dem, der styrer deres sociale medier ikke er dem, der sidder med 

produkterne. 

Christine: Nej… 

Maria: Og hvis jeg har spørgsmål til et produkt er det nok fordi, jeg gerne vil købe det. Og så giver 

det bedre mening at jeg er nede i en butik, hvor jeg også kan få det. End at få et svar online… 

Rikke: Men ville du synes, at det var lækker service hvis du kunne? 

Maria: Jeg ville bare ikke helt kunne se pointen. Det virker lidt underligt at spørge ind til et produkt, 

som du skal bruge på dig selv, som jo også har meget at gøre med hvem du er, og hvordan du ser 

ud, og at de så ikke kan se mig. Så ville jeg have brug for den menneskelige kontakt. Så skulle det 

mere handle om virksomheden end produkter. 

Simone: Der er mange brands som jo ikke er danske, og er styrede fra et helt andet sted. Instagram- 

eller Facebookprofilen bliver sikkert styret fra et andet land. 

En stor del af formålet med de sociale medier er jo også interaktionen, altså muligheden for at kunne 

kommentere og indgå i dialog med andre brugere. Hvad skulle der til for at I ville indgå i denne 

dialog? 
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Simone: Som jeg sagde er jeg jo ikke helt interesseret nok til at følge skønhedsbrands på sociale 

medier, men de tøjmærker jeg følger, der kommenterer jeg aldrig. Jeg venter altid på, at der er nogle 

andre der spørger om det, jeg gerne vil vide. Jeg læser kommentarerne i stedet for selv at skrive. Og 

jeg kunne aldrig finde på at dele noget. 

Anna: Heller ikke mig. Og det er nok fordi, at det jo er en form for iscenesættelse at være på de 

sociale medier, og jeg vil gerne være så anonym som muligt. Det skal ikke fortælle en masse om 

mig, hvis jeg deler noget. Det bliver for privat. Der skulle virkelig meget til. 

Simone: Jeg kunne godt finde på at like et opslag. Men ikke dele det. 

Anna: Jeg kunne ikke engang finde på at ’like’ nogle sider, fordi jeg ved, at lige så snart jeg ’liker’ 

noget, så kommer det op på mine venners sider. Og det overskrider en grænse for mig. 

Simone: Ja, det er jo så, om man vil forbindes med et særligt brand. Det fortæller jo noget om en. 

Maria: Jeg har ikke noget imod at like en side, men jeg kunne ikke finde på at dele det. Også fordi 

min side ikke skal være en reklame overfor mine venner. Jeg ville ikke kunne se, hvad mine venner 

skulle kunne få ud af, at jeg delte et brands opslag. 

Simone: Der er mange, der deler meget i forhold til konkurrencer. 

Maria: Det kunne jeg godt finde på, hvis det var det helt rigtige. Noget jeg gerne ville vinde. 

Rikke: Jeg ville også sige blankt nej. Fordi jeg ikke synes, det er relevant for mine Facebook venner. 

Det giver ikke mening for mig. 

Malou: Jeg tænker, at min profil på de sociale medier, er et sted, hvor jeg kan være kreativ. Og det 

er vigtigt for mig, at der er en rød tråd mellem alle mine opslag, og derfor ville jeg ikke komme 

andres indhold ind. Hvis jeg blev sponsoreret kunne jeg godt finde på at lægge noget ud, med et 

produkt eller brand. Men jeg ville aldrig dele noget en anden havde lagt ud, fordi det ville være 

reklame for dem. På Facebook kunne jeg måske godt finde på at dele en konkurrence. Men aldrig 

på Instagram. 

Christine: Instagram er også lidt mere personligt end Facebook. 

Kunne I forestille jer at være så tilpas glade for et brand eller produkt, at I ville dele deres indhold og 

tænke, at det kunne være relevant for dem, der følger jer? 

Maria: Måske ikke et produkt, men mere en service. En rejse til en fed destination eller sådan noget. 

Simone: I så fald ville jeg dele det individuelt, altså sende det direkte til mine venner. 

Christine: Det gør jeg faktisk også. Jeg ville aldrig ’re-gramme’ det. 

Simone: Nej, de må aldrig se, at jeg godt kan lide dem. 
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Bilag C: Fokusgruppeinterview 2 

Deltagere 

Christina, 28 år 

Cecilie J., 29 år 

Denise, 26 år 

Irene, 27 år 

Sarah, 26 år 

Cecilie H., 25 år 

 

Interviewguide 

Kan I nævne nogle af jeres favoritbrands og grunden til, at de er det? 

Hvor køber I jeres make-up produkter henne? 

Hvad betyder skønhed for jer? Er skønhedsprodukter ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Hvor søger I information om et skønhedsbrand eller -produkt? 

Kender I Sephora? 

Hvad forbinder i med Sephora? 

Forventer I, at skønhedsbrands har en interesse i jer som forbrugere, udover at sælge? 

Hvad tænker I om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer de opstiller? 

Vælger I skønhedsbrands på baggrund af, om I føler de passer til jeres personlighed? 

Forventer I, at jeres favorit skønhedsbrands er på de sociale medier? 

 

Interview 

Kan I nævne nogle af jeres favoritbrands og grunden til, at de er det? 

Christina: Jeg kan godt starte. Jeg har altid været meget glad for Clinique. Og det tror jeg egentlig 

har noget at gøre med, at det var det første, jeg blev introduceret for. Min mor har altid brugt 
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Clinique meget, og mit allerførste make-up produkt var en mascara fra Clinique, og jeg har også 

brugt deres foundation. Og hudcremer… Der er ret mange af de ting, jeg har holdt fast ved. Jeg har 

skiftet ret meget ud siden, men der er stadig mange af deres produkter, jeg bruger. Og det er også 

fordi der er noget, som jeg ikke er så tryg ved. Altså med mascara og sådan nogle ting, hvis jeg først 

har fundet den rigtige, har jeg svært ved at prøve nye. Så Clinique er et af mine favoritbrands, og 

jeg synes også, at prisen er god. Og så får man små gaver med. Det betyder også noget. Det er både 

et nostalgisk men også et virksomt brand for mig. Altså jeg synes produkterne virker, samtidig med, 

at der er genkendelsens glæde. 

Denise: Jeg er enig i det, Christina siger. Jeg bruger også Clinique. Og det er også fordi, at jeg godt 

kan lide, at det er nogle meget naturlige produkter. Og så bruger jeg også lidt Origins engang 

imellem. 

Hvordan startede du med at bruge Clinique? 

Denise: Det er lidt det samme. Min mor har også altid brugt den der renseserie, den der 1-2-3, eller 

hvad den hedder. Og så har jeg i mine teenageår brugt nogle mere billige mærker, og så her for 

nylig tænkte jeg mere over at bruge nogle mærker, der var lidt mere naturlige og gode for huden. 

Cecilie H.: For mig har det ændret sig rigtig meget, som du også var inde på [peger på Christina]. I 

mine første teenageår var det rigtig meget sådan noget Rimmel og Maybelline og Max Factor og 

sådan noget. Og så havde jeg også job i Matas, hvor jeg så begyndte at synes det var sejt at bruge 

Dior og sådan noget. Og så ved jeg ikke, om det er fordi jeg er blevet ældre, at jeg er stoppet med 

det. Og har fået mere fokus på, hvad det er, der er i. Og i dag bruger mere Tromborg og Rudolph 

Care. Noget der er godt for miljøet og min hud. Jeg er bare begyndt at tænke lidt mere over, hvad 

der er i det, jeg bruger. 

Sarah: Jeg synes, at det er begrænset hvor meget, jeg bruger af alle mulige ting. Men for eksempel 

med mascara, der bruger jeg tit L’Oréal. For jeg kan godt lide deres børster og så er det en fin pris. 

Eller så er der f. eks. to for éns pris eller… 

Cecilie H.: Men der er også forskel på, hvad det er. Med mascara er jeg heller ikke lige så kræsen, 

som jeg for eksempel er med cremer og foundation. Der går jeg meget mere op i, at der ikke er alt 

muligt parfume i, end jeg gør med for eksempel mascara. Jeg ved ikke, hvor rationelt det er, men 

sådan er jeg. 

Irene: Jeg går ret bevidst efter, med cremer, det der er svanemærket og miljømærket. Jeg bruger for 

det meste… Hvad hedder de? De kommer nede fra supermarkedet… 

Denise: …Änglamark? 

Irene: Ikke Änglamark, men… jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. På den måde er jeg jo 

ikke særlig loyal. 

Sarah: …Urtekram? 
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Irene: Ja, Urtekram og… Ja. Nogle andre. Meget blide og neutrale. Og det eneste, jeg går efter, det 

er dem. Hvis de lige er på tilbud. Men med make-up bruger jeg MAC. Og det er simpelthen fordi, at 

jeg synes det virker bedst på min hud. Ikke med mascara og sådan noget, men med alle sådan… 

pudder og læbestift og sådan. 

Hvor køber I jeres make-up produkter henne? 

Cecilie J.: Jeg køber det på apoteket. Det tror jeg er fordi, efter jeg blev mor, har jeg haft fokus på 

det helt neutrale. Og så fordi jeg havde vildt meget akne, da jeg var yngre. Så ret tidligt blev mit 

fokus sat over på apoteket og deres produkter mod det. Så det er ret meget der jeg båder finde 

renseprodukter og make-up. Jeg tror, det hedder La Roche Posay. Kæmpe fan. Det er også en fin 

pris, og apoteket forhandler det, så tænker jeg, at det er fint. 

Christina: Jeg køber lidt alle steder. Man har mange forskellige produkter… Mine renseprodukter er 

Bioderma fra apoteket, og mascara køber jeg ofte i Matas. Og mange af Clinique-produkterne køber 

jeg i Matas. Men jeg elsker også Benefit fra Sephora. Det synes jeg også er nogle virkelig lækre 

produkter, og det er lidt anderledes. De har nogle nye slags produkter, som jeg ikke havde set før, 

jeg opdagede det hos dem. Og så køber jeg også rigtig meget på nettet. 

Hvor på nettet? 

Christina: Faktisk på det, der hedder nicehair.dk. De er begyndt, at have et rigtig stort udvalg. De har 

tit de mascaraer jeg bruger og de hudcremer og alt sådan noget. Og shampoo og… Det er lidt 

billigere der. Jeg tror det er næsten hver 3. måned, så har de en 25% rabatkode hvis man er medlem 

af deres nyhedsbrev. Så venter jeg altid til de sender den ud, og så køber jeg bare stort ind. Og så 

er der nogle gange, hvor man bare er lidt i shoppehumør, så går jeg i Sephora og prøver alt muligt, 

og kommer også hjem med alt muligt gejl. 

Kunne du finde på, at købe noget fra nettet du ikke havde prøvet i virkeligheden? 

Christina: Ja. Jeg har meget… Jeg er desværre sådan en… Hvis man hører folk, man er trygge ved 

snakke godt om et produkt kunne jeg godt finde på at købe det. Eller hvis jeg har læst om det på 

en blog. Så prøver jeg det tit, og vil gerne prøve det, før jeg vurderer om det er noget, jeg kan lide. 

Sarah: Jeg tror nærmest jeg køber 33% i Matas, 33% på apoteket og resten på nettet. Også 

nicehair.dk eller Matas’ webshop. Men jeg har lige prøvet noget nyt. Det der Goodiebox. 

Christina: Det vil jeg sige, at det er jeg også medlem af. 

Sarah: Dét er sjovt. Jeg tror aldrig, jeg ville begive mig ud i at prøve så meget nyt selv. Man får en 

kasse… Det er sådan et månedsabonnement. Og så betaler man hver måned 170…? 

Christina: Ja, 170 kroner. 

Sarah: Og så får man sådan en kasse med forskellige skønhedsprodukter. Hudserum, læbepomade, 

en børste… Det synes jeg er sjovt. Jeg tror, det er fordi det er ligesom at få en gave. Og jeg gider 
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ikke sætte mig alt for meget ind i alle de forskellige produkter. Det føler jeg ikke, at jeg skal her. Der 

er der nogle, der har gjort det for mig. Og man får en lille brochure med hvor der står, hvad 

produkterne gør. 

Christina: Jeg har været medlem af Goodiebox i et år. Og jeg var nemlig sådan en… Jeg falder for 

emballage og duft og er ikke specielt loyal. Og hvis jeg for eksempel tager i Sephora, så køber jeg 

ind for rigtig mange penge… Går rundt og prøver og… Så har jeg en masse derhjemme, og noget af 

det køber jeg igen, men rigtig meget af det køber jeg aldrig igen. Og Goodiebox har faktisk hjulpet 

rigtig meget på min økonomi. Fordi den dækker behovet for at gå ud og prøve noget nyt. Værdien 

er altid 500 kroner og det er alle mulige brands. Og så har de alle sammen et tema. Så er der et 

tema, der hedder ’Festpakken’, og så er det altid sådan nogle vilde øjenskygger og knaldlæbestifter. 

Og så var der en naturlig boks hvor de alle sammen var… Det er faktisk meget sjovt, det har virkelig 

hjulpet mig meget. 

Sarah: Det er netop det, at det er forskellige ting og mærker, der er sjovt. Man bliver ligeglad med 

loyaliteten overfor de enkelte brands. 

Er I endt med at købe noget igen I har fået igennem Goodiebox? 

Christina: Ja. Der er sådan en face mist, der fugter huden i løbet af dagen fra Karmameju. Og den er 

jeg faktisk blevet vildt glad for, og har også købt den lige siden. Min ansigtscreme har jeg også 

fundet der. 

Sarah: Der er helt klart ting, hvor jeg har tænkt, at jeg gerne vil købe det igen, når der ikke er mere. 

Hvor meget betyder skønhed for jer? Er det ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Denise: Jeg synes, det er ’need to have’. Jeg ville aldrig tage på arbejde uden make-up på. 

Christina: Det er jeg også enig i. Jeg har altid en reservemascara… Jeg løber aldrig tør. Jeg tænkte 

også over, at jeg har jo set mig selv mere med make-up, end jeg har uden. Så for mig er det jo… Når 

jeg tænker på mig selv, så er det med make-up, for jeg er mere vant til at se mit ansigt på den måde. 

Irene: Jeg går sgu nok ikke lige så meget op i det som jer. Jeg har det stadig på, når jeg er på arbejde 

og på universitetet og sådan noget… Men for eksempel om sommeren, når jeg har fået lidt glød, så 

går jeg også gerne uden make-up. Jeg kan godt lide til fester at have læbestift på, og at gøre noget 

ud af det. Men jeg går ikke i panik, hvis min mascara løber tør. Det gør den for det meste heller ikke, 

for så bruger jeg sådan en halvtør mascara indtil jeg får hevet mig selv ned i Matas for at købe en 

ny. Altså jeg kan godt lide at tage make-up på og sådan. Men det er nok mere ’nice’ end ’need’. 

Cecilie J.: Ja, der er jeg nok også lidt med. Jeg kan også sagtens finde på, at gå med en mascara, der 

er lidt for gammel. Fordi at jeg ikke gider, at gå ned at købe en ny. Det får lov til lidt at stå til. Men i 

form af, at jeg havde virkelig grim hud tidligere, der kunne jeg ikke drømme om, at gå uden for en 

dør uden både det ene og det andet og det tredje, og har haft det virkelig dårligt med det. Så jeg 

tror, jeg lidt har det med mig stadig, samtidig med at jeg nu kan gå ud med kun lidt pudder på, og 



Sofie Eichen  Copenhagen Business School 

Vejleder: Line Baldersbæk Bruun  15. maj 2018 

Side 117 af 137 

 

så har jeg det egentlig rigtig fint. I forhold til hvordan jeg har haft det tidligere. Så nu tænker jeg 

bare at det er fedt, hvordan jeg i princippet kan være en af dem, der kunne gå ud uden make-up og 

have det okay. 

Cecilie H.: Jeg kan ret godt lide ikke at have det på. Det første jeg gør, når jeg kommer hjem, er at 

tage make-up af. 

Christina: Ja, det er sådan en maske, ikke? 

Cecilie H.: Ja. I weekenden, hvis jeg ikke skal noget, kunne jeg aldrig finde på, at tage make-up på. 

Hvis jeg ved en dag, at jeg bare skal ud at drikke en kop kaffe med en veninde, og gå en tur, så ville 

det aldrig falde mig ind, at tage make-up på. Så på den måde har jeg en rutine hvis jeg skal noget, 

men det er ikke noget jeg gør, hvis jeg ikke skal noget. 

Sarah: Jeg synes helt klart at det kun er ’nice to have’. Jeg tager mascara på stort set hver dag. Men 

det er også fordi, jeg har et job, hvor jeg er nødt til at se lidt frisk ud. Og der synes jeg, mascara gør 

det for mig. Men hvis der var en dag, hvor jeg ikke skulle møde nogen på arbejdet, så kunne jeg 

sagtens finde på, at lade være. Og jeg bruger kun mascara på arbejdet. Jeg gider heller ikke, at det 

skal tage for lang tid. 

Cecilie J.: Men jeg elsker make-up. Jeg kan vildt godt lide det. 

Cecilie H.: Altså jeg savner nogle gange sådan… Når man var yngre og skulle ud med sine veninder, 

og man gjorde sig klar sammen. Nu mødes man jo først, når man er klar. Men det kan jeg faktisk 

godt savne lidt, fordi der var noget… social og hyggeligt i det. 

Irene: Jeg brugte fire timer inden en klassefest i 4. klasse… 

Cecilie H.: Ja, jeg kommer fra Jylland og skulle til sådan et eller andet halbal. Og mig og mine veninder 

havde bare brugt så lang tid på at gøre os klar, og så kommer vi ud, og så står min far bare og kigger 

på os alle sammen: ’I går ind og vasker alt det der af’. Og vi var så kede af det, for vi havde virkelig 

brugt fire timer på at male os i ansigtet. 

Hvor søger I information om et skønhedsbrand eller -produkt? 

Cecilie H.: Jeg tror lidt det er en arbejdsskade for mig. Fordi jeg selv har arbejdet i Matas, så tror jeg 

ikke særlig meget på det, ekspedienterne siger. Fordi jeg ved, hvor mange salgskonkurrencer der 

ligger bag, så jeg tager tit mig selv i at tænke, at hvis de anbefaler mig et særligt produkt, så er det 

fordi de kører en konkurrence hvor, hvis de sælger 10, så må de selv vælge et. For jeg ved, der er så 

meget af sådan nogle ting, så er det meget veninder, jeg snakker med det om. Jeg har det lidt på 

samme måde med bloggere… Jeg kan blive så irriteret, hvis der er tre bloggere, der skriver om det 

samme produkt. Så tænker jeg, at det er så tydeligt at… og det synes jeg bare, er utroværdigt. 

Irene: Men står der så ikke ”Sponsoreret” normalt? 

Cecilie H.: Jo jo, men… 
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Irene: Men når jeg ser det, så er det ret klart, at der er et produkt, der er deres egentlige anbefaling. 

Resten er noget, de er blevet betalt for. 

Cecilie H.: Men jeg synes også bare, at det med mange bloggere er sådan, at det den ene uge er 

Ole Henriksen, der er deres yndlingsbrand og ugen efter er det måske Nivea eller sådan et eller 

andet. Og det er bare ikke troværdigt. 

Irene: Jeg bruger mange allergivenlige produkter med ikke-hormonforstyrrende stoffer. Og der 

bruger jeg sådan en app fra Forbrugerrådet Tænk, som går ind og scanner stregkoden og 

klassificerer produkterne i rød, gul og grøn. Det er super smart. 

Sarah: Dét er smart. 

Cecilie J.: Jeg har lige hørt om… Sådan noget mikroplastik er der også en app for. 

Går du op i, at der ikke må være mikroplastik i dine skønhedsprodukter? 

Cecilie J.: Jeg ved ikke særlig meget om det. Det skal jo helst præsenteres som… Hvis det er rød eller 

grøn, så kan jeg tage stilling til det. Jeg ved ikke særlig meget om hvad det egentlig gør. Så stoler 

jeg på den. 

Sarah: Jeg tror, jeg har det meget på samme måde, som Cecilie [gestikulerer mod Cecilie H.]. Jeg 

tror ikke rigtig, jeg stoler på nogen. Men jeg kan bedst lide at læse om det. Fordi jeg synes også, at 

der er alt for meget promovering af forskellige brands på Instagram og hvad det nu er. Og 

konkurrencer i butikker. Og det er også selvom jeg ikke har arbejdet i Matas. Så ved man godt, at 

det foregår. 

Irene: Det vidste jeg ikke. Der er jeg pinligt naiv. 

Christina: Jeg har det også sådan med veninder, der også selv går lidt op i make-up. Der vil jeg gerne 

følge deres råd. I forhold til bloggere, der er jeg klar over, at det er reklamer, jeg sidder og ser. Men 

jeg tror også, at det for mig handler om inspirationen. Så har de måske skabt et look, og selvom der 

står ”Sponsoreret”, så hvis jeg godt kan lide hendes contouring eller hendes bryn, så vil jeg gerne 

prøve produkterne. Jeg går aldrig ind til det med en tro på, at det får mig til at ligne hende, eller at 

en creme vil gøre mig 10 år yngre. Det tror jeg ikke på, men det er mest af alt til inspiration. Og nogle 

gange finder jeg virkelig noget, der er godt, og nogle gange tænker jeg: ’det går slet ikke til mig’. 

Men der er bloggere bare rigtig god inspiration. Selvom det er sponsoreret. 

Cecilie H.: Hvis det lover for meget, for eksempel at det vil gøre dig 10 år yngre, eller nogle af de der 

cremer fra Estée Lauder, hvor jeg synes, de forsøger at beskrive deres virkning alt for komplekst. Og 

der kan jeg tænke: ’det kan jo ikke passe, det er noget, jeg smører på min hud’. Hvis det bliver for 

vildt, bakker jeg helt ud på grund af det. 

Hvad tænker I om den mere klassiske markedsføring af skønhedsprodukter? For eksempel en 

reklame på et busstoppested? 
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Denise: I teenagealderen virkede de mere. Der tænkte jeg ikke over, at modellen i mascarareklamen 

havde falske øjenvipper på. Det virker ikke på samme måde på mig i dag. Der spiller min egen 

erfaring med produkterne en større rolle. 

Irene: De der reklamer i tv kunne også sagtens få mig til at købe en mascara dengang. 

Sarah: Jeg er meget enig. 

Cecilie J.: Ja, jeg sidder også og prøver at tænke på, hvad jeg har set af reklamer for nylig. Det eneste, 

der popper op er det der… ’Because You’re Worth It’, men den er jo også gammel, ikke? 

Cecilie H.: Jeg kan ikke rigtig komme i tanker om nogle reklamer, jeg har set. 

Irene: Jeg ser ikke rigtig tv. Så på mit Facebook-feed dukker det op engang imellem. Det er tydeligvis 

fordi jeg har været inde på Magasins webshop og kigge, så dukker de op. Men så er det jo ikke rigtig 

en reklame direkte fra skønhedsmærket. 

Christina: Jeg ved ikke, om det også er fordi man er blevet bedre til at filtrere det fra. Jeg tror… Det 

må jo være derude, men man har ligesom lært at filtrere det fra. 

Sarah: Jeg tror, man bliver bombarderet med reklamer overalt i dag. Man kan jo ikke være et sted 

uden. Derhjemme er det i fjernsynet og på telefonen, når du går ud er det på busstoppestedet, eller… 

Så jeg er helt enig i, at man sikkert bare er blevet god til at filtrere det fra. Nu har jeg for eksempel 

taget bussen herind, og jeg kan slet ikke huske, hvad jeg har set. 

Cecilie H.: Og selvom jeg siger, at jeg er skeptisk overfor bloggere, så tror jeg det hænger mere fast, 

det jeg læser der, end det jeg ser i en reklame. Der er jeg mere påvirkelig, end jeg ville være på et 

busstoppested. 

Christina: Bloggerne kører også lidt på det der med, at det er en ”veninde”. Nu følger jeg Irina the 

Diva, som jeg bare synes er virkelig god til at lægge make-up. Og det der med, at man får deres 

personlighed med, så er det lidt ligesom at tage imod råd fra en veninde. Og nogle gange falder jeg 

bare i, selvom jeg godt ved, det er sponsoreret. 

Cecilie J.: Jeg tror faktisk også, at hende Rockpaperdresses, hun er ambassadør for Avène. Og hun 

havde også på et tidspunkt den der man sprøjter i ansigtet, der hydrerer… 

Christina: Face mist. 

Cecilie J.: Den fik jeg lyst til at købe. Og så reklamerer hun også for en rensevand… Jeg ved ikke hvad 

den hedder… 

Denise: Micellarvand? 

Cecilie J.: Ja. Og der gik jeg ned på apoteket og fandt den i det mærke, jeg selv bruger. Der lod jeg 

mig inspirere til noget. 
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Cecilie H.: Jeg læste på et tidspunkt ved hende, der hedder Sneglcille, hvor hun virkelig havde skrevet 

negativt om en tørshampoo. Og det gør, at jeg fremover stoler mere på, hvad hun skriver. Fordi hun 

har skrevet noget negativt. Der er der mange af de andre der bare lader være, med at omtale 

produktet. Og de syntes jeg var rigtig rart. 

Irene: Der er nogle bloggere, der er mere autentiske end andre. Og det kommer helt klart an på, 

hvordan de vil fremstille sig selv og den målgruppe, de har. Rockpaperdresses og Sneglcille er meget 

mere autentiske end mange af de andre, og de er mere personlige. 

Kender I Sephora? 

Cecilie J.: Ja. 

Denise: Ja. 

Cecilie H.: Ja. 

Irene: Ja. 

Christina: Ja. 

Sarah: Ja. 

Hvad forbinder I med Sephora? 

Cecilie J.: En stor butik. 

Cecilie H.: Altså jeg har ikke særlig meget derfra. Jeg synes, det er uoverskueligt derinde. 

Sarah: Ja. 

Cecilie H.: Og jeg ved ikke, hvis jeg skulle sige, hvad deres brand står for… Jeg kan ikke rigtig sætte 

nogle ord på det. Om det er billigt eller dyrt i forhold til andre… 

Irene: Det er også forholdsvis nyt i Danmark i forhold til de andre, ikke? 

Denise: De har deres egne mærker, og så forhandler de også nogle andre, ikke? 

Sarah: Jo. 

Christina: Jeg tror egentlig, at det jeg forbinder med Sephora… Jeg kan huske, at da jeg var i USA 

læste jeg meget om de mærker, der hedder Benefit og Urban Decay. Også fordi jeg ser Ru Paul’s 

Drag Race Show, hvor de også er glade for Urban Decay. Igen, det meget kraftige make-up. Og det 

var Sephora der førte de mærker til Danmark. Så hvis man ville have fat i produkter fra USA, så var 

det det eneste sted, man kunne få dem. Så jeg kan huske, at jeg stod der ved åbningen med en 

veninde. Vi var ret oppe at køre over de her produkter, som man jo ikke havde prøvet, men var 

blevet meget omtalt. Så jeg ved ikke, om jeg ville sige decideret eksklusivt, for jeg ved ikke, hvor dyrt 
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det er, men de har nogle produkter, som andre steder ikke har. Og for mig, som godt kan lide kraftig 

make-up, er det et godt sted at finde det. 

Sarah: Jeg husker det mest, fra da jeg var i praktik i New York i et halvt år. Fordi der havde de ingen 

Matas, sjovt nok, men de havde Sephora. Og så var det jo der, man måtte finde sine ting. Men jeg 

husker egentlig ikke, at jeg var derinde så mange gange. Og det tror jeg, var fordi det var for 

uoverskueligt. Der var for mange ting, man ikke kendte og mærker, man ikke havde en relation til. 

Så på den måde er jeg måske alligevel loyal overfor de produkter man kender herhjemme fra. Så jeg 

tror bare mest jeg var på apoteket. Jeg synes også, at jeg kan huske at deres butik var enormt stor 

og meget mørk. Og det var både fedt, men jeg kan bedre lide, at det er lidt mere lyst. Det ser jo 

pænt ud, det er bare ikke det, man er vant til, når man kommer fra Matas herhjemme. 

Irene: En af de første produkter, jeg købte derfra var de der neglelakdåser, hvor man bare kom 

fingrene ned i, når man skulle fjerne neglelak. Der købte jeg sådan en, og bagefter var der mange 

andre, der lavede den. Men det var en af de nye ting, de kom med. 

Christina: Den købte jeg faktisk også. 

Irene: Så har jeg haft en eyeliner og en primer derfra. 

Hvad synes du om at handler der? 

Irene: Jeg har ikke handlet der, jeg har fået den i gave. Jeg har prøvet at gå derind, men så har jeg 

gået ud igen. 

Cecilie H.: Jeg har prøvet det én gang. Det var, da vi var i Rom. Og der syntes jeg, at jeg fik mega 

god service. De var mega hjælpsomme. Jeg har ikke farvet mine øjenbryn op før, og så har jeg prøvet 

nogle af dine produkter, da vi var i Rom. Og så ville jeg selv ind at købe dem, og så var de helt vildt 

hjælpsomme og kompetente, og hjalp mig med at finde noget, der passede bedre til mig, end det 

jeg selv troede. Så det var en god oplevelse. 

Kunne du finde på at gå tilbage på grund af den oplevelse? 

Cecilie H.: Ja, for nu er jeg blevet så glad for det produkt, så for at købe det igen, ville jeg gøre det. 

Cecilie J.: Ja, jeg tror også jeg handlede der, da jeg var i New York. For at købe en neglelakfjerner og 

en neglefil. Noget jeg lige manglede. Men ikke herhjemme. 

Sarah: Jeg har en forestilling om, at det er svært for dem i Danmark. Fordi der er Matas som er totalt 

mastodont på det område. Så jeg syntes det var ret spændende da de kom til Danmark, og se om 

der skete en udvikling. Det gør der jo sikkert, det er nok bare fordi jeg ikke selv kommer der. Men i 

mit hoved er det mere dyrt end Matas. 

Irene: Jeg tror også det betyder meget, at man er kommet i en Matas siden man var lille. Man kan 

få alt fra bind til mascara og parfumer. 
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Sarah: Ja, og de ligger alle steder. Sephora er mere inde i byen, men en Matas ligger altid lige rundt 

om hjørnet. 

Ville I betegne Sephora som et moderne brand? 

Christina: Det synes jeg. De bringer nogle nye brands til landet som man ellers ikke ville kunne få fat 

i. 

Irene: Det kommer an på, hvad man mener med moderne. Det er rigtig nok, at de har moderne og 

nye brands, men jeg tænker også meget på det naturlige look og bæredygtighed, når jeg tænker 

på, hvad der er moderne. Og på den måde er de jo overhovedet ikke moderne. 

Christina: Nej, det er faktisk rigtigt. 

Irene: Det kommer an på hvilket look, man vil have. Men i forhold til den dagsorden, er de ikke 

moderne. 

Christina: Det er rigtigt. Det jeg tænker på, når jeg tænker på moderne, det er også for eksempel da 

contouring kom frem som en trend, det er jo ikke en naturlig make-up form, men en mere voldsom 

make-up form. Der gik jeg i Sephora og kunne få contoursticks og highlight og alt det der. Meget 

før jeg kunne få det i Matas. Men nej, de brander ikke sig selv på naturlighed og svanemærkninger. 

Irene: Og måske er det også derfor, at det ikke er blevet større i Danmark. De kom lidt ind på 

markedet på samme tidspunkt, som fokusset på naturligheden kom frem. 

Sarah: Men jeg synes også, at der nogle forskellige bølger i gang. Der er Kardashian-bølgen som 

også er kæmpe stor, og så er der det mere nordiske. Sephora tiltaler måske mere Kardashian-bølgen. 

Denise: Jeg tror, at som teenager, havde jeg valgt Sephora fremfor Matas eller Magasin. Men nu 

synes jeg det er lidt for rodet, og der er for mange ting man kan prøve. Og jeg er bare blevet lidt 

mere loyal overfor visse produkter nu, jeg ved hvad jeg vil have, og vil ikke teste for meget. 

Cecilie J.: Jeg tænker også, at det er meget internationalt, både på godt og ondt. De er jo helt med 

på beatet, men så tænker man, er det så grønt som Andrea Elisabeth Rudolphs mærke? Så jeg tror 

helt klart også, at vi alle har haft nogle oplevelser ude i verden med det. Så jeg tænker på det som 

værende en stor kæde, ikke? Sådan meget… Kæde. 

Er det en negativ ting? 

Cecilie J.: Nej, det synes jeg egentlig ikke. 

Cecilie H.: Hvis jeg var i udlandet ville jeg vælge Sephora overfor et eller andet jeg ikke kendte. Det 

lands svar på Matas. Men jeg ville måske ikke vælge det som det første i Danmark. 

Forventer I, at jeres favoritskønhedsbrands tager interesse I jer som forbrugere, udover at sælge? 
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Denise: Nej, det ville jeg ikke. Clinique er så stort et mærke, og det har været på markedet i så mange 

år. Så jeg tror, det kører meget sin egen stil. Det er for stort. Jeg tror, at mindre mærker i højere grad 

har mulighed for det. 

Christina: Jeg tror aldrig nogensinde, at hvis der var et produkt jeg var utilfreds med, så ville jeg 

aldrig fortælle om det til virksomheden bag. Så ville det bare være ud, næste! 

Cecilie H.: Ja så bruger man bare et andet, ikke? 

Christina: Nej, der er så mange produkter, så jeg ville bare finde et nyt. Og jeg synes også jeg har 

prøvet nok til at tænke, at det her produkt måske godt kan virke for en anden. Det er så individuelt. 

Så selvom det virker dårligt på mig, virker det nok godt til mange andre. 

Sarah: Jeg tror også, at hvis jeg var vildt fan af et produkt og virkelig var loyal, så ville jeg måske 

mere tage kontakt til virksomheden. Men så loyale virker det ikke som om, nogle er her. 

Irene: Den primære motivation for alle virksomheder er, at sælge produkter. Og så kan de så målrette 

sig forskelligt. Nogle til dem, der ikke vil have parfume og så videre. Så jeg ville ikke forvente, at de 

havde større interesse i mig. 

Christina: Det giver jeg dig også ret i. Det er kun for at sælge. 

Føler I, at de har et ansvar? Både i forhold til indholdet i produkterne og hvad de kommunikerer? 

Cecilie H.: Jeg synes, at deres ansvar ligger i, at det de kommunikerer stemmer overnes med, hvad 

der er i produkterne. 

Sarah: Ja. 

Cecilie H.: Så jeg er oplyst til at kunne tage mit valg. Så er jeg faktisk ligeglad med, at der er nogle 

der laver produkter med en masse kemikalier i. Så længe, at jeg kan tage mit valg. 

Sarah: Jeg synes ikke rigtig at… Jeg synes der er mange brands, hvor jeg er blevet skuffet over, at de 

ikke har levet op til deres ansvar og miljøet. For før det kom frem, så havde jeg aldrig tænkt over, at 

der kunne være plastik i min ansigtsscrub. Så jeg blev skuffet over, at man faktisk havde gjort det på 

den måde. Ikke overrasket, fordi det jo handler om penge og økonomi, men det har i hvertfald gjort, 

at jeg har fravalgt nogle produkter fordi det skader miljøet. 

Men det, at du blev skuffet, kan det være et tegn på, at du har haft en højere forventning til, hvad 

brandets ansvar var? 

Sarah: Absolut. Det synes jeg, at det er for enhver virksomhed. Der har de ansvar for, at de ting de 

bruger skal være miljørigtige og ansvarlige. 

Hvad tænker I om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer de opstiller? 
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Denise: Jeg synes især overfor unge kvinder, at de skal tænke over, hvad de gør. Nu har jeg jo også 

selv prøvet at være teenager, og man blev meget mere påvirket af reklamer og sådan noget. Jeg 

troede fuldt og fast på, at den mascara jeg købte fra L’Oréal ville give mig lige så lange øjenvipper 

som i reklamen. Jeg vidste jo ikke, at de havde givet modellen falske øjenvipper på. 

Irene: Det er jo et eller andet sted også lidt mærkeligt, at man gør det. 

Christina: Ja, i dag kan man tydeligt se, at det er falsk. Men dengang vidste man det jo ikke. 

Irene: Der er jo også en modsætning i, hvad de kommunikerer og hvad produktet rent faktisk gør. 

Så stor forskel er der ikke på mascara. 

Denise: Og de vil jo gerne bare tjene penge. De tager jo ikke ansvar overfor os forbrugere på den 

måde. 

Sarah: Jeg er meget enig med Denise i, at man har et ansvar overfor især unge mennesker. Også 

fordi jeg har et arbejde, hvor jeg ser mange unge mennesker der bliver enormt påvirket af sociale 

medier og hvad de ser derinde, og får store problemer på grund af det. 

Hvad er det for nogle problemer, de får? 

Sarah: Identitetsproblemer og hvad de selv lægger op på sociale medier, hvor de måske ikke har så 

meget tøj på. Og det er der meget større tendens til i dag, end da vi var på den alder. Jeg er virkelig 

glad for, at jeg ikke er 16 år i dag. 

Christina: Ja, er du sindssyg. 

Sarah: Alt det man skal leve op til, og Snapchat og Instagram… 

Christina: Og man har været vant til at reklamer er glansbilleder. Det ved man jo godt. Men på 

Instagram får man en idé om, at det er rigtige mennesker. Men det er jo ikke den ægte fremstilling. 

Men det ligner mere end en reklame. Og jeg tænker også i forhold til reklamer og unge piger, at det 

kunne være sejt… Instagram kan du jo ikke styre, fordi folk selv lægger billeder op, men det kunne 

være fedt hvis reklamebranchen tog et ansvar og valgte af afbillede rigtige ansigter og kroppe. 

Ville det styrke din tillid til brands, hvis de valgte at gøre det? 

Christina: Det tror jeg faktisk. For eksempel Nivea og deres reklamer for bodylotion med en masse 

forskellige kvinder. Selvom det virker lidt kalkuleret kan jeg bare godt lide dem som brand på grund 

af den reklame. De fleste kvinder kender også den reklame, fordi den har gjort et stort indtryk og er 

så anderledes. Så jeg tror godt, det kan betale sig for brands at gøre det. 

Denise: Jeg tror også, i forhold til alt det her anti-age, er jeg da meget opmærksom på, at jeg helst 

ikke vil have rynker for tidligt. Selvom jeg synes rynker kan være meget charmerende. 
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Cecilie J.: Ja, og det er sjovt, fordi man tænker jo sig selv som enormt kritisk, og ’jeg ældes med 

ynde’, og det er så fint. Men jeg har mange veninder der bliver 30 i år og tænker, at nu er det på 

tide, at de køber en øjencreme. Selvom man synes man er enormt kritisk overfor det billede, der 

bliver tegnet i medierne. Så er det jo et eller andet sted inde i en. Jeg begynder også at få grå hår 

nu, og jeg har altid tænkt, at når de grå hår kommer så omfavner jeg det. Og jeg er lidt i den situation 

hvor jeg tænker, at jeg begynder at se gammel ud. Og det vil jeg ikke. Og måske har det også noget 

at gøre med det kvindebillede der bliver tegnet i medierne. 

Christina: Hvor kunne det være fedt, hvis nogle gjorde det moderne at have smilerynker. Det bliver 

der bare ikke rigtig rykket på. 

Vælger I skønhedsbrands på baggrund af, om I føler de passer til jeres personlighed? 

Christina: Jeg ved ikke helt om det er på baggrund af min personlighed, men jeg synes Clinique 

passer godt til mig. 

Hvorfor? 

Christina: Jeg har brugt det i så mange år nu, at jeg ved, hvad de står for, og jeg synes, det passer 

godt til deres produkter. Det hænger sammen hvad de selv siger, og hvad de gør. Jeg tænker meget 

over, hvad jeg spiser, jeg prøver at spise sundt. Og derfor giver det god mening for mig, at vælge et 

mærke hvor jeg ved, at der ikke er parfume og alt muligt andet skadeligt i. 

Irene: For mig handler det om, om deres reklamer taler til mig. Jeg synes MAC passer godt til mig 

fordi de har så mange farverige produkter, og jeg prøver ikke at være sådan en, der kun går i sort 

tøj og går med farverige læbestifter. Ikke at tage mig selv alt for seriøst, og der synes jeg, at MAC 

passer godt ind. 

Cecilie H.: Jeg har en tendens til at tænke, at de små, danske mærker passer bedre til mig, fremfor 

noget stort og internationalt. Jeg stoler mere på Rudolph Care eller Beauté Pacifique. Jeg kan bedre 

forholde mig til det og personerne bag. Så har jeg en tendens til at tænke, at det ikke er en lige så 

stor pengemaskine, selvom det i virkeligheden er det. 

Cecilie J.: Ja, vi kender jo alle sammen Andrea Elisabeth Rudolph. Hun bruger det selv og ser dejlig 

og sund ud. Hun er autentisk. 

Irene: Og brandet er autentisk. 

Sarah: Det synes jeg også. 

Handler autenticitet om, at der er et menneske man kan forholde sig til bag brandet? 

Irene: Ja, for jeg synes ikke brands i sig selv har personlighed. Men det får de lidt, når der er et 

menneske bag at forholde sig til. 
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Sarah: Noget man relaterer til. Du kan bedre relatere til noget, der er lavet i Danmark end USA. Også 

fordi man har en forestilling om, at hvis det er lavet i Danmark, så er det lige en tand bedre. Men alle 

de skønhedsbrands jeg går efter er ikke autentiske. 

Christina: Nej, ikke dem alle. Med Clinique synes jeg de er det, for de har også med deres reklamer 

den her naturlige følelse over sig, og de falder aldrig i denne her ”dulle-fælde”. Så det synes jeg er 

autentisk. 

Cecilie H.: Tror I ikke man har sådan nogle basisprodukter, hvor man går op i autenticitet? Det tror 

jeg. Jeg har nogle produkter, som jeg aldrig kunne drømme om at skifte ud, og så en masse andre, 

hvor det er lige meget. 

Forventer I, at jeres favorit skønhedsbrands er til stede på de sociale medier? 

Christina: Nej. 

Denise: Nej. 

Sarah: Jeg har ingen forventninger til de sociale medier. 

Cecilie H.: Jeg er virkelig dårlig til at bruge dem. 

Sarah: Jeg synes det er meget tilfældigt, hvad man får kastet i hovedet når man åbner dem. Så jeg 

tænker ikke, at nu forventer jeg snart at se noget fra det og det brand. 

Irene: Jeg bruger blogs til at søge informationer om brands, men ikke sociale medier i forstand af 

Instagram og Facebook. 

Cecilie H.: Ja, jeg følger måske en blogger som lægger noget op på de sociale medier med et brand, 

men jeg ville aldrig følge brandet selv. 

Cecilie J.: Nej, så ville jeg føle, at jeg skrev mig op til reklame spam. 

Christina: Nej, og jeg ville aldrig tage kontakt til dem på de sociale medier, jeg ved ikke, hvad jeg 

skulle bruge dem til. Jeg føler selv, at jeg nok skal filtrere imellem hvad jeg kan lide og ikke kan lide. 

En stor del af at bruge de sociale medier handler også om muligheden for at interagere med andre 

mennesker, der ikke er blevet betalt for at fortælle deres mening. Betyder deres holdninger til brands 

noget for jer? 

Cecilie H.: Nu håber jeg ikke jeg støder nogen, men dem der bruger tid på at sidde og kommentere 

på en Facebookside er for mig ikke særlig troværdige. Så deres holdning er jeg egentlig ikke specielt 

interesseret i. Lidt ligesom Nationen. Dem der skriver en lang klage inde på TDC’s Facebookside er 

ikke troværdige for mig. 
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Christina: Der er også klart en filtrering af, hvem jeg får make-up råd af. Det handler om, om man er 

på bølgelængde med folk. Hvis jeg så en masse kommentarer til et produkt ved jeg jo ikke, hvem 

der har skrevet dem, og jeg kan derfor ikke rigtig forholde mig til deres holdninger. 

Irene: Og mit interesseområde er ikke make-up, så jeg ville føle, at det var reklamespam, hvis jeg 

’likede’ et skønhedsbrand på de sociale medier. 

Christina: Det er sjovt, fordi jeg går egentlig ret meget op i make-up og bruger også meget tid på 

de sociale medier. Men når jeg kigger i min make-up taske, er det produkter fra 10-15 forskellige 

brands. Så skulle jeg følge 15 brands. Det gider jeg ikke. 
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Bilag D: Enkeltinterview 2 

Deltager 

Simone, 31 år 

 

Interviewguide 

Kan du nævne nogle af dine favorit skønhedsbrands og grunden til, at de er det? 

Hvor køber du dine make-up produkter henne? 

Hvad betyder skønhed for dig? Er skønhedsprodukter ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Hvor søger du information om et skønhedsbrand eller -produkt? 

Jeg kan se, at du følger Sephora på både Instagram og Facebook, og du er medlem af deres 

kundeklub. Kan du forklare hvorfor? 

Hvad forbinder du med Sephora? 

Forventer du, at skønhedsbrands har en interesse i dig som forbruger, udover at sælge? 

Hvad tænker du om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer de opstiller? 

Hvad forbinder du med et autentisk skønhedsbrand? 

Søger du skønhedsbrands, der er autentiske? 

Forventer du, at dit favorit skønhedsbrand er på de sociale medier? 

Hvad er deres rolle på de sociale medier? 

Hvad synes du om Sephoras profiler på de sociale medier? 

 

Interview 

Kan du nævne nogle af dine favorit skønhedsbrands og grunden til, at de er det? 

Jeg tror… Jeg ved ikke, om det er mit deciderede favoritbrand. Men jeg er glad for Benefit. Og Vichy. 

Og faktisk også for Kiehl’s. Den primære grund til, at jeg godt kan lide dem er egentlig, at deres 

produkter virker godt. Det kommer klart i første række. Men samtidig synes jeg f.eks. også, at Benefit 

tiltaler mig fordi de har en pæn indpakning, og produkterne hedder altid noget sjovt. De f.eks. en 
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primer der skjuler din huds porer, og den hedder ’Porefessional’ eller sådan noget. Men hvis det 

alene var indpakning og ikke nogle gode produkter, så er det klart, at det ikke ville blive en favorit 

hos mig. 

Hvor køber du dine make-up produkter henne? 

Lidt forskellige steder. Sephora, Matas, på nettet… Jeg ville aldrig købe noget i Bilka. Også selvom 

de har nogle af de samme mærker som i Matas. Jeg ved ikke hvorfor, det ville bare føles… Forkert. 

Bilka har ikke så meget autoritet i min optik, når det kommer til skønhedsmærker. 

Hvad betyder skønhed for dig? Er skønhedsprodukter ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Det er klart ’need to have’. Men det skal ikke forstås sådan, at jeg ikke kan gå udenfor en dør uden 

make-up. Jeg har aldrig make-up på, hvis ikke jeg har en aftale eller skal på arbejde. Men det er 

’need to have’ alligevel, fordi det gør mig i rigtig godt humør at gøre noget for mig selv. Og det 

synes jeg make-up og hudpleje essentielt er. At gøre noget godt for mig selv. 

Hvor søger du information om et skønhedsbrand eller -produkt? 

Jeg spørger faktisk ikke rigtig min omgangskreds så meget. Jeg finder tit nye og spændende 

produkter på Instagram, f.eks. på Sephoras profil, eller ude i butikkerne, når jeg prøver mig lidt frem. 

Men jeg tror også, at jeg er en af dem i min omgangskreds, der går mest op i det. Så jeg ved ikke 

rigtig, hvem jeg skulle spørge. Jeg kan lidt fornemme, at jeg bruger flere penge på make-up end 

mine veninder gør. Så når de anbefaler en eller anden billigere læbestift, så er det ikke rigtig et råd, 

jeg har lyst til at følge. Det skal ikke forstås negativt, jeg tror bare ikke, at vi er i samme båd. Men 

Instagram er rigtig god, når det kommer til at opdage nye produkter. De har den der ’Discover’ side, 

hvor der hos mig tit dukker små film op med beauty YouTubere der prøver nogle produkter af. Og 

hvis det så ser flot ud, så kan jeg godt få lyst til selv at prøve produktet. 

Jeg kan se, at du følger Sephora på både Instagram og Facebook, og du er medlem af deres 

kundeklub. Kan du forklare hvorfor og hvad det giver dig? 

Altså make-up er jo et ret stort interesseområde for mig. Jeg synes jo essentielt det er spændende 

at følge med i produktlanceringer og sådan. Så det er vel det, det giver mig. Nyheder på området. 

Jeg kan sådan set også godt lide at læse andres kommentarer, når Sephora lægger noget op. Så kan 

jeg lige høre, om det er noget andre mennesker har prøvet af og kan sige god for. Det er faktisk lidt 

pinligt, men jeg kan faktisk godt blive helt fanget af ’hypen’, hvis der er en produktlancering, der er 

særligt populær. Hvis rigtig mange af Sephoras følgere har kommenteret et eller andet billede, så 

bliver jeg mere nysgerrig på det, og får mere lyst til at prøve det. Kundeklubben er jeg medlem af, 

fordi jeg alligevel bruger så mange penge i Sephora. Så kan jeg lige så godt optjene point på det. 

Hvad forbinder du med Sephora? 

De har styr på det, synes jeg. Mere en Matas. De har selvfølgelig også nogle andre produkter, men 

jeg synes alligevel der er en eller anden autoritet over Sephora. Som om, at lige meget hvad jeg har 
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brug for, og lige meget hvad jeg spørger deres personale om, så har de et produkt der kan hjælpe 

mig. Det er også lidt… jeg ved ikke, om eksotisk er det rigtig ord, men de er lidt mere spændende, 

fordi de har alle de produkter jeg kan se, bliver brugt på YouTube og Instagram. Matas er sådan lidt 

mere… dansk. Nu lyder jeg måske snobbet, men altså… 

Forventer du, at skønhedsbrands har en interesse i dig som forbruger, udover at sælge? 

Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså hvad mener du? Måske, hvis det kommer til samfundet og miljøet 

og sådan. Men ikke i mig personligt. 

Hvad tænker du så i forhold til samfundet og miljøet? 

Altså jeg forventer egentlig, at de ikke gør noget, der er direkte uansvarligt i forhold til reklamer og 

vores miljø. At de ikke bruger ingredienser, der er decideret skadelige. Eller bruger modeller, der er 

alt for tynde eller sådan. De skal i hvertfald overholde loven. Derudover synes jeg jo, at det giver 

pluspoint på kontoen hvis de har en positiv agenda, eller vil deres omverden det godt. Men det er 

ikke noget jeg forventer af dem. 

Hvad tænker du om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer de opstiller? 

Jeg kan lidt fornemme, at der er nogle brands der er kommet i vanskeligheder på grund af den 

måde, de fremstiller kvinder på. Lige nu er det jo også helt oppe over med kvindekamp og den slags. 

Men jeg kommer til at tænke på Dove, hvor der var en masse ballade, fordi de havde brugt en sort 

kvinde, der tog huden af og langsomt blev mere og mere lys. Og det er jo ikke så godt. Så for deres 

egen skyld, synes jeg da, at de burde tænke over, hvilke idealer de opstiller. Måske også i forhold til 

unge kvinder. Jeg har en lillesøster, som jeg er særligt opmærksom på, fordi jeg godt kan være lidt 

bekymret for, om hun lader sig påvirke for meget af sociale medier og illusionen om den perfekte 

krop. I forhold til det, synes jeg da det ville være forfriskende, hvis branchen begyndte at være mere 

kropspositive. Altså, at de tænkte over at fremstille alle slags kvinder som smukke. Men det er ikke 

noget, jeg synes, at de er decideret forpligtede til. Og det er heller ikke noget, jeg fornemmer at de 

gør sig så meget i. 

Hvordan tror du, det ville påvirke din tillid til skønhedsbrands, at de tog mere ansvar? 

Selvfølgelig vil jeg altid have en bagtanke om, at deres agenda er at tjene penge. Men jeg tror 

alligevel, at jeg ville få større tillid til dem, hvis jeg vidste, at jeg ikke behøvede at have paraderne 

oppe i så høj grad, når jeg så reklamer fra dem. At jeg kunne have tillid til, at de tog ansvar for at 

kommunikere noget positivt. Så jeg ikke selv behøvede at tænke: ’men det er jo bare en reklame’. 

Hvad forbinder du med et autentisk skønhedsbrand? 

Det må være et brand, der lever og ånder det, de kommunikerer ud. Sådan at de kan leve op til 

deres budskaber i reklamer, eller hvad det nu kan være. 

Kan du komme i tanker om et autentisk skønhedsbrand? 
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Benefit, tror jeg egentlig. Det er vist fra San Francisco, og jeg synes de der pastelfarver er ret San 

Francisco-agtige. Og det går igen i alle deres produkter. Når produkterne så samtidig virker rigtig 

godt, er det for mig autentisk. Så prøver de ikke at bilde mig noget ind, de ikke kan leve op til. 

Søger du skønhedsbrands, der er autentiske? 

Nogle gange. Med Benefit gør jeg, tydeligvis. Men det er ikke sådan, at hvis et brand ikke er 100% 

autentisk, så vil jeg ikke have noget med det at gøre. Det er mere den anden vej rundt. Hvis de 

skuffer mig på den ene eller anden måde, så kan jeg godt finde på at droppe dem fuldstændig. 

Forventer du, at dit favorit skønhedsbrand er på de sociale medier? 

Ja, helt klart. Det er nærmest det første sted jeg leder efter alt. Især Instagram. Sidst jeg skulle til 

jobsamtale ledte jeg efter virksomhedens profil på Instagram for at se, hvordan der så ud og hvad 

de sagde om sig selv. De havde så ikke en profil, og det skuffede mig faktisk lidt. Så for mig er det, 

de viser om dem selv på de sociale medier ret vigtigt. Det er vigtigt for mig, at der sidder nogle 

mennesker bag brandet, jeg kan relatere til, og som virker som nogle rare mennesker. Ellers kan det 

godt blive for upersonligt. Og det er jo ikke det, jeg i virkeligheden søger ved skønhedsbrands. Det 

er noget relaterbart. Hvilket de sociale medier jo også giver. Det er mere uformelt, og det er et sted, 

hvor jeg også kan se, hvad andre som mig mener om det, de siger. 

Hvad er deres rolle på de sociale medier? 

Det er nok lidt forskellige ting. Men i allerhøjeste grad at lytte til deres følgere og lære af dem. Hvis 

der er en, der klager over noget i en kommentar, og det er berettiget, så skal de vise, at de forstår, 

og at de tager det til efterretning. Jeg synes godt der kan være nogle, hvor man kan fornemme at 

der sidder en praktikant et eller andet sted, og får sendt nogle billeder og noget tekst fra et 

hovedkontor i USA, og så sker der ikke rigtig mere. Jeg synes, at når man er på de sociale medier 

som virksomhed, så skal man stræbe efter at tale til forbrugerne der, hvor de er. Gøre det relevant 

ved at sætte det, man vil sige, i en relevant kontekst. Måske er jeg farvet af mit eget arbejde, men 

jeg synes ikke, der er så mange virksomheder, der har fanget den endnu. 

Hvad synes du om Sephoras profiler på de sociale medier? 

De laver nogle meget søde videoer og sådan. De bruger den funktion på de sociale medier fint. Men 

jeg synes godt, de kunne gøre lidt mere ud af, at ”fordanske” deres indhold. Jeg kan godt fornemme, 

at det kommer fra brandets hovedkvarter, og så er teksten oversat, og så er det det. Til gengæld 

synes jeg, at de er gode til at svare på kommentarer. Jeg har flere gange kommenteret med et 

spørgsmål, og jeg har altid fået svar. 
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Bilag E: Enkeltinterview 3 

Deltager 

Nikoline, 29 år 

 

Interviewguide 

Kan du nævne nogle af dine favorit skønhedsbrands og grunden til, at de er det? 

Hvor køber du dine make-up produkter henne? 

Hvad betyder skønhed for dig? Er skønhedsprodukter ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Hvor søger du information om et brand eller et produkt, hvis det ikke er fra din omgangskreds? 

Jeg kan se, at du følger Sephora på både Instagram og Facebook, og du er medlem af deres 

kundeklub. Kan du forklare hvorfor? 

Hvad forbinder du med Sephora? 

Forventer du, at skønhedsbrands har en interesse i dig som forbruger, udover at sælge? 

Hvad tænker du om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer de opstiller? 

Hvad forbinder du med et autentisk skønhedsbrand? 

Søger du skønhedsbrands, der er autentiske? 

Forventer du, at dit favorit skønhedsbrand er på de sociale medier? 

Hvad er deres rolle på de sociale medier? 

Hvad synes du om Sephoras profiler på de sociale medier? 

 

Interview 

Kan du nævne nogle af dine favorit skønhedsbrands og grunden til, at de er det? 

Jeg er glad for, at du siger brands i flertal, for jeg ville ikke kunne nævne ét. Lancôme, L’Oréal, Estée 

Lauder, Clinique… CND… Der er mange. Jeg er nok bare glad for skønhed generelt. 

Og hvis du skulle nævne en grund til, at det er lige netop disse brands, der er dine favoritter? 
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Der er flere ting, der spiller ind. Duft er vigtig for mig, og jeg kan rigtig godt lide duften af Estée 

Lauders cremer. Lancôme laver min favorit læbestift. Det er kun dem, der rammer præcis den farve, 

jeg gerne vil have. CND laver bare de bedste negleprodukter. 

Hvis du skal prøve at tænke ud over selve produkterne, hvad betyder de brands, du nævner, så for 

dig? 

Det er svært at sige. Jeg går meget op i kvalitet. Og jeg synes, at selvom Estée Lauder er et dyrt 

mærke, så er det også utrolig lækkert, og jeg føler, at produkterne virker rigtig godt. Nej, nu snakker 

jeg om produkter igen. Jeg tror bare, at jeg tænker, at de mærker er lidt eksklusive. Både på grund 

af deres pris, men også hvordan de ser ud, altså selve indpakningen. 

Er det vigtigt for dig, at dine skønhedsprodukter er eksklusive? 

Ja, det er det nok lidt. Jeg går meget op i det, og derfor vil jeg selvfølgelig også have det bedste af 

det bedste. Jeg kan også godt lide, når alle produkterne på min badeværelseshylde matcher 

hinanden. Sådan at alle mine ansigtscremer er Estée Lauder. Det er ikke noget der er vildt vigtigt for 

mig, og jeg kan også godt finde på at købe noget fra et andet mærke. Men det giver mig en eller 

anden form for tilfredshed når der står Estée Lauder på hele linjen. Det er f.eks. også noget, mine 

veninder kan finde på at kommentere på. Sådan: ”hold da op, hva’?”. De ved jo også godt, at det er 

nogle dyre produkter. Jeg tror de synes, jeg bruger for mange penge på det, men jeg ved jo, at det 

har en effekt. Og jeg vil hellere bruge mine penge på det end på øl, som de gør 

Hvor køber du dine make-up produkter henne? 

Sephora eller Magasin. 

Køber du det nogensinde online? 

Nej. Jeg ved ikke, det er ikke rigtig sådan, jeg gør. For mig er der også en nydelse i at gå ned i 

butikken, og der er en ekspedient der hjælper dig, og du får måske nogle vareprøver med hjem. Jeg 

tror ikke, at en online butik kunne give mig samme oplevelse. 

Hvad betyder skønhed for dig? Er skønhedsprodukter ’need to have’ eller ’nice to have’? 

Klart ’need to have’. Jeg bruger også alt for mange penge på det. 

Hvor søger du information om et brand eller et produkt, hvis det ikke er fra din omgangskreds? 

Jeg spørger ekspedienterne i butikkerne. Det er egentlig også en af grundende til, at jeg går i 

Sephora eller Magasin. Jeg føler, at de kan give mig end bedre service end Matas. Der kan du godt 

ende med, at få en 20 årig ekspedient, der studerer jura på sidelinjen. Altså en, der ikke ved noget 

som helst om det, du spørger til. Jeg håber ikke, at jeg er grov nu. Hos Magasin er alle dem, der står 

ude ved standende deciderede sælgere kun for det mærke. Så føler jeg, at jeg kan stole på det, de 

siger lidt mere. 
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Nu bruger du selv ordet ”sælger” om dem. Påvirker det ikke din tillid til dem, at de netop er sælgere? 

Nej ikke som sådan. Jeg ved jo godt, at de gerne vil tjene penge på mig, men i Magasin er jeg jo selv 

gået over til deres stand. Så jeg har allerede selv taget beslutningen om, at jeg er interesseret i deres 

produkter. Derfra stoler jeg egentlig på, at de vil prøve at imødekomme mine behov og ikke prakke 

mig et eller andet unødvendigt på. 

Jeg kan se, at du følger Sephora på både Instagram og Facebook, og du er medlem af deres 

kundeklub. Kan du forklare hvorfor? 

Deres produkter interesserer mig. Så simpelt er det faktisk. Kundeklubben giver mig nogle fordele, 

når jeg nu alligevel bruger så mange penge i butikken. Deres sociale medier gør, at jeg kan følge lidt 

med i, hvilke nye produkter der kommer på markedet. 

Hvad forbinder du med Sephora? 

Skønhed. Men den er måske selvsagt? Ellers moderne, trendy, det nyeste nye. Men også sådan… 

New Yorker-cool. Ikke fordi det er amerikansk, men fordi jeg altid skal i deres store butik i New York, 

når jeg er på ferie der. Det var også der, jeg var i Sephora for første gang, før det kom til Danmark. 

Så for mig er det sådan lidt det der… Der, hvor New Yorkerne shopper. 

Forventer du, at skønhedsbrands har en interesse i dig som forbruger, udover at sælge? 

Ja, det gør jeg faktisk. Det er jo på grund af os forbrugere, at de overhovedet eksisterer. Og jeg synes 

også, at når jeg køber for 2.500 kroners cremer ad gangen hos Estée Lauder, så er det mindste de 

kan gøre vel, at sørge for, at jeg er tilfreds? 

Hvordan forventer du, at de skal vise interesse i dig? 

De skal på en måde forsøge at lære mig at kende som kunde. Huske, hvad jeg har købt tidligere, og 

hvad jeg godt kan lide. Så jeg ikke skal starte forfra hver gang. Det behøver jo ikke være en fysisk 

person der gør det, meget af det kan foregå digitalt. 

Er det noget, der er med til at afgøre din tillid til brandet? 

Helt klart. Hvis jeg ikke føler, at der bliver lyttet til mig, så kommer det lidt for meget til at handle 

om, at mærket bare skal lave sit salg. Det er ret vigtigt, at jeg får en god oplevelse. Jeg har faktisk 

engang haft så dårlig en oplevelse med en sælger fra Biotherm, at jeg aldrig kunne finde på at købe 

noget derfra igen. 

Kan du beskrive den oplevelse? 

Jamen hun vidste bare ikke rigtig noget om det. Jeg tror, det var i Magasin. Jeg spurgte specifikt ind 

til en ny serum, jeg havde set reklamer for. Og hun anede ikke, hvad jeg mente, og så endte jeg med 

en eller anden serum, jeg ikke kunne lide. Den lugtede lidt af græs. Det var bare ikke en fed oplevelse. 

Altså, det var jo ikke fordi jeg var helt ude af den bagefter eller noget, men jeg var langt fra tilfreds, 
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og det har egentlig afskrækket mig lidt fra hele mærket, selvom der jo kun er tale om én ekspedient 

og ét produkt, jeg ikke kunne lide. 

Hvad tænker du om skønhedsindustriens ansvar? Måske særligt i forhold til de idealer, de opstiller? 

Jeg tror, det er lidt ”hønen eller ægget?”, om det er skønhedsindustrien eller forbrugerne, der 

opstiller de idealer vi ser i dag. Måske prøver skønhedsbrands bare at appellere til noget, de kan se 

forbrugerne går op i, eller måske er det deres skyld, at forbrugerne ikke vil have rynker. Jeg ved det 

ikke. Men jeg tror, at det er rigtig svært at ændre det. Virksomhederne skal jo også have noget at 

leve af, og det er jo blandt andet, at sådan nogle som mig, gerne vil se unge og smukke ud. 

Hvad forbinder du med et autentisk skønhedsbrand? 

Autenticitet ligger for mig i, om produkterne virker for mig. Hvis de ikke er gode, kan mærket sige 

nok så mange gange at de kan en masse, men det er produkterne, der afgør det for mig. 

Søger du skønhedsbrands, der er autentiske? 

Ja, jeg søger da produkter, der virker. Men som jeg sagde, så synes jeg ikke rigtig autenticitet handler 

om brandet som sådan. Med brandet er det vigtigere, at det passer på mig som person. 

Hvad mener du med det? 

At det passer ind i det, jeg kan lide og går op i. Kvalitet er enormt vigtigt for mig. Og det synes jeg, 

Estée Lauder passer godt ind i. Biotherm er sådan lidt mere… Nu er jeg også meget negativ over for 

det, men det er sådan lidt sporty og lidt mindre professionelt i mine øjne. Det er svært at forklare, 

men det passer i hvertfald ikke til mig. 

Er der andre brands du kan nævne, hvor du har tænker over, at det passer særlig godt til dig? 

Jeg synes også Lancôme passer godt til mig. For mig står det også for kvalitet, og så er det fransk, 

hvilket jeg godt kan lide. Det er meget feminint, med den der rose, de har som symbol. 

Forventer du, at dit favorit skønhedsbrand er på de sociale medier? 

Ja, det gør jeg. Det forventer jeg efterhånden af nærmest alle virksomheder. Det er ligesom blevet 

sådan, man gør i dag. Det ville være mærkeligt, hvis de ikke var. 

Hvad er deres rolle på de sociale medier? 

De skal vel bruge det som kommunikationsplatform. Altså dele deres budskaber, nye produkter og 

den slags. 

Hvad synes du om Sephoras profiler på de sociale medier? 
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Den giver mig det, jeg har behov for. Forstået på den måde, at jeg kan følge med i, hvad der sker af 

spændende ting i deres butikker, og se, hvilke nye produkter der kommer, og om der er noget, der 

ser spændende ud. 

Bruger du fællesskabet til noget? Her tænker jeg på de andre følgere? 

Ikke så meget. Jeg kan godt finde på at læse kommentarerne, men det er jo ikke nogle, jeg kender, 

så det er ikke nogle, jeg stoler på. Hvis en fremmed anbefalede mig et særligt produkt, er der nok 

ikke så stor sandsynlighed for, at jeg ville lytte. Men jeg kan godt finde på at tagge mine veninder i 

nogle af deres opslag. Så på den måde har vi måske vores eget ”mini-community” på Sephoras side, 

hvis det altså er en ting. 

Hvad giver det dig? 

Det giver mig jo en måde at tale om make-up med dem på. Så kan vi lige holde hinanden 

opdaterede. Det er meget hyggeligt. 
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Bilag F: Aakers fem brandpersonligheder 
 

 

Kilde: Aaker, 2001: 23 


