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Abstract		
	“In	the	case	of	the	narcissistic	consumer,	short-term	gains	are	likely	to	result	in	long-term	losses	due	to	

increased	marketing	 costs	 of	 constantly	 attracting	 new	 consumers.	 Even	 if	 brand-oriented	 narcissistic	

consumers	 seem	 to	be	 loyal	now,	 they	will	not	 likely	be	 loyal	 forever,”	 (Lambert	 &	Desmond,	 2013,	 p.	

706).	

Lambert	&	Desmond	(2013)	concludes	that	brand	managers	should	not	focus	on	narcissists	because	of	

their	disloyalty	to	brands.	But	since	narcissism	is	a	rising	phenomenon	in	today’s	postmodern	society	

we	find	it	problematic	 just	to	neglect	this	consumer	group.	Therefore,	the	purpose	of	the	thesis	 is	to	

generate	in-depth	knowledge	of	narcissistic	consumers	to	understand	the	underlying	mechanisms	that	

lie	behind	the	consumer	behavior	of	a	narcissist.		

Previous	studies	of	motivational	theory	concluded	that	narcissists	in	general	are	more	approach	than	

avoidance	motivated,	but	whether	that	counts	for	the	narcissists’	consumer	behavior	too	is	not	proven.	

The	notion	of	anti-consumption	is	included	in	the	exploration	of	the	narcissistic	consumer	to	generate	

knowledge	on	how	narcissists	choose	and	remove	themselves	from	brands.		

Narcissists	 are	 proven	 to	 place	 extensive	 focus	 on	 positively	 distinguishing	 themselves.	 The	

narcissists’	need	for	uniqueness	is	viewed	in	contrast	to	authenticity	to	investigate	how	an	authentic	

feeling	might	influence	the	narcissists’	choice	of	brand.	By	that,	this	research	seeks	to	clarify	whether	

the	 narcissist	 values	 the	 feeling	 of	 authenticity	 or	 the	 need	 for	 uniqueness	 highest,	 and	 what	 this	

potentially	means	for	the	brand-consumer	relationship.		

The	methodology	is	based	on	the	social	constructivist	paradigm.	Thus	we	acknowledge	that	the	reality	

is	socially	constructed	and	that	we	cannot	provide	one	single	truth.	However,	it	enables	us	to	create	an	

in-depth	 understanding	 of	 the	 narcissistic	 brand	 usage.	We	 base	 our	 findings	 on	 a	 qualitative	 data	

collection	 of	 semi-structured	 interviews	with	 10	males,	 i.e.	 5	 narcissists	 and	 5	 non-narcissists.	 The	

interviewees	are	divided	into	narcissists	and	non-narcissists	by	the	Narcissistic	Personality	Inventory	

test	(NPI40)	and	their	level	of	self-esteem	is	tested	via	Rosenberg’s	Self-Esteem	Scale	(RSE)	in	order	to	

categorize	them	as	grandiose	or	fragile	narcissists.		

Via	a	 thematic	analysis	and	discussion	 it	 is	proven	 that	 the	narcissists	are	more	 loyal	 than	 the	non-

narcissists.	 4	out	of	5	narcissists	 see	 themselves	 as	 loyal.	The	main	 reasoning	 is	 that	 the	narcissists	

find	it	convenient	to	purchase	from	well-known	brands	due	to	the	already	accepted	symbolic	meaning	

combined	with	the	assurance	of	high	quality	and	good	service.	The	narcissists	will	stay	loyal	until	the	

brand	 ‘disappoints’	 them,	which	entails	 that	 they	are	not	 searching	 for	 ‘the	better	deal’	 in	 the	 same	

sense	as	previous	studies	conclude	that	narcissists	does.			
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The	 narcissists	 in	 our	 research	 are	 just	 as	 avoidance	 as	 they	 are	 approach	 motivated.	 They	 act	

strategic	 both	when	 choosing	 and	 removing	 themselves	 from	brands	 and	 the	 symbols	 connected	 to	

them.	 This	 might	 be	 part	 of	 the	 reasoning	 for	 why	 the	 narcissists	 are	 more	 loyal	 than	 the	 non-

narcissists	 –	 it	 is	 simply	 easier	 to	 continue	 purchasing	 brands	 ‘that	 works’	 rather	 than	 trying	 new	

unpredictable	ones.		

The	most	important	for	the	3	narcissists	with	lowest	NPI-scores	is	authenticity	and	the	internal	feeling	

of	the	brand	representing	something	“real”.	Whereas,	the	2	narcissists	with	the	highest	NPI-scores	are	

more	focused	on	distinguishing	themselves	driven	by	the	external	motive	of	being	unique.	Therefore,	

the	level	of	narcissism	might	influence	the	consumer	behavior	of	the	narcissists,	since	these	differ	in	

motives,	 i.e.	 internal	 versus	 external	 driven.	 Moreover,	 it	 is	 proven	 that	 the	 feeling	 of	 authenticity	

improves	the	loyalty,	i.e.	if	the	narcissist	finds	a	brand	authentic	he	is	more	loyal	to	it.		

Since	the	interviewees	were	randomly	selected	according	to	self-esteem	the	data	collection	ended	up	

being	 based	 on	 only	 grandiose	 narcissists.	 Though,	 it	 might	 be	 relevant	 to	 further	 investigate	 the	

phenomenon	with	 the	 inclusion	of	 fragile	narcissists.	 Further,	 this	 qualitative	 in-depth	 research	has	

the	 potential	 to	 function	 as	 foundation	 for	 a	 greater	 quantitative	 investigation	 of	 the	 narcissists’	

consumer	behavior,	which	could	increase	the	knowledge	of	this	rising	consumer	group	and	enlighten	

the	potential	consequences	it	might	have	for	brand	management.		
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1.	Introduktion	
1.1	Indledning	
Temperamentet	 vokser	 i	 manden,	 imens	 han	 –	 uden	 held	 –	 forsøger	 at	 tiltrække	 tjenerens	

opmærksomhed.	Han	kan	ikke	fordrage	at	blive	 ignoreret.	Han	sidder	på	en	af	de	fineste	restauranter	i	

Paris.	Han	vil	bestille	en	dyr	flakse	vin,	men	tjeneren	bliver	ved	med	at	servicere	andre	i	stedet	for	ham.	

”Jeg	viser	tjeneren	det	her	ur,	så	kan	han	se,	at	jeg	ikke	er	som	alle	andre”	siger	han	til	mig	og	placerer	det	

i	 yderkanten	 af	 bordet.	 Hans	 vintage	 Rolex-ur	 ligger	 nu	 som	 et	 trofæ	 med	 urskiven	 peget	 op	 mod	

himmelen.	Det	giver	ham	en	følelse	af	overlegenhed.	Han	er	ikke	ligesom	alle	andre,	og	uret	er	et	symbol	

på	det.	Når	tjeneren	ser	uret,	vil	han	forstå	det.	Manden	vender	blikket	mod	mig	og	siger	med	et	smil:	”Nu	

skal	han	nok	give	mig	den	respekt,	som	jeg	fortjener.”	

Kilde:	Egen	oplevelse,	Paris	2017	

	

Fortællingen	 fra	 Paris	 er	 et	 eksempel	 på,	 hvordan	 forbrugere	 i	 det	 postmodernistiske	 samfund	

konstant	meningsdanner	ud	fra	oplevelser.	De	anvender	ressourcer	såsom	symbolske	 forbrugsgoder	

til	 at	 konstruere	 og	 vedligeholde	 identiteten,	 og	 derfor	 spiler	 især	 brands	 en	 væsentlig	 rolle	 i	

identitetsskabelsesprocessen	 (Elliott	 &	Wattanasuwan,	 1998,	 s.	 141).	 Brands	 og	materielle	 ejendele	

bruges	til	at	udvikle	både	forbrugerens	identitet	og	det	sociale	image.	Det	kan	føre	til	en	følelse	af	at	

være	inkluderet	og	mere	lig	andre,	men	det	kan	også	føre	til	den	modsatte	følelse,	altså	at	man	skiller	

sig	 ud	 og	 er	 mindre	 lig	 andre	 (Tian,	 Bearden,	 &	 Hunter,	 2001,	 s.	 52).	 Ser	 man	 på	 ovenstående	

fortælling	 om	 manden	 med	 det	 dyre	 vintage-ur,	 udviste	 han	 en	 motivation	 for	 at	 føle	 sig	 positivt	

adskilt	 fra	 andre,	 hvilket	 også	 kan	 ses	 som	 værende	 et	 behov	 for	 at	 føle	 sig	 unik.	 Den	 symbolske	

betydning,	 som	 ligger	 i	 den	 personlige	 stil	 og	 brandet,	 bliver	 i	 identitetskabelsen	 overført	 til	

forbrugerens	identitet.	Det	er	på	den	måde,	at	brands	kan	styrke	den	selvopfattelse,	som	forbrugeren	

allerede	 har	 eller	 ønsker	 at	 opnå	 om	 sig	 selv.	 Dét,	 at	 brands	 kan	 bekræfte	 forbrugeren	 i	 sin	

identitetsskabelse,	 udspringer	 således	 fra	 en	 intern	 proces	 hos	 individet	 (Tian,	 Bearden,	 &	 Hunter,	

2001,	s.	52).	Men	også	omverdenen	spiller	en	central	rolle,	da	referencegruppen	skal	kunne	fortolke	de	

materielle	symboler	for	netop	at	kunne	give	den	respons,	som	ønskes	ved	at	bære	et	brand.	Er	ønsket	

netop	 at	 fremstå	 unik	 og	 succesfuld,	 kan	 det	 dermed	 være	 nødvendigt	 at	 brandet	 repræsenterer	 et	

offentligt	 genkendeligt	 symbol.	 Når	 omverdenen	 genkender	 brandets	 betydning	 –	 såsom	 et	 vintage	

Rolex-ur	fra	ovenstående	fortælling	–	kan	det	medføre	en	følelse	af	positiv	adskillelse	fra	andre	og	på	

den	måde	bekræfte	forbrugeren	i	sin	selvopfattelse	af	at	være	f.eks.	succesfuld.		
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Tian,	 Bearden	 &	 Hunter	 foretog	 i	 2001	 en	 undersøgelse	 af	 forbrugeres	 behov	 for	 at	 opnå	 en	

unikhedsfølelse	igennem	forbrugsgoder.	Dette	omtaler	de	som	“Consumers’	Need	For	Uniqueness”	og	

definerer	det	ved	”the	trait	of	pursuing	differences	relative	to	others	through	the	acquisition,	utilization,	

and	 disposition	 of	 consumer	 goods	 for	 the	 purpose	 of	 developing	 and	 enhancing	 one’s	 self-image	 and	

social	 image”	 (Tian,	 Bearden,	 &	 Hunter,	 2001,	 s.	 52).	 De	 argumenterer	 for,	 at	 forbrugere	 opnår	 og	

fremviser	materielle	ejendele	med	det	formal	at	føle	sig	differentieret	fra	andre.	Forbrugernes	behov	

for	 at	 føle	 sig	 unikke	 kan	 også	 ses	 inden	 for	 marketing,	 som	 lokker	 med	 ’limited	 edition’	 og	

’customization’	(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001,	s.	51).		

Men	det	er	ikke	alle	forbrugere,	som	har	samme	behov	for	at	føle	sig	unik.	Ønsket	om	at	differentiere	

sig	 positivt	 fra	 andre	 som	 et	 karaktertræk,	 har	 vist	 sig	 at	 være	 særligt	 fremtrædende	 hos	 den	

narcissistiske	forbruger.	Tidligere	studier	peger	på,	at	den	narcissistiske	forbruger	er	positivt	relateret	

til	 følelsen	af	unikhed	 (Emmons,	1984),	og	de	anser	 sig	 selv	 som	værende	bedre	end	gennemsnittet	

(Campbell	W.	K.,	2002).	Derfor	finder	mange	narcissister	glæde	ved	prestigefyldte	eller	sjældne	varer,	

da	det	netop	kan	få	narcissisten	til	at	føle	sig	hævet	over	andre	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	

s.	 256).	 Ved	 at	 fremvise	 specifikke	 ejendele,	 der	 symboliserer	 unikhed,	 kan	 narcissisten	 udvikle	 og	

opretholde	den	personlige	og	 sociale	 identitet	 som	værende	 ”den	bedste”	 (Tian,	Bearden,	&	Hunter,	

2001,	s.	50).		

Narcissistens	stræben	efter	unikhed	kan	også	ses	på	den	måde,	de	 indgår	 i	sociale	relationer.	Det	er	

bevist,	at	narcissister	er	mere	fokuserede	på	forskelle,	end	de	er	på	ligheder,	når	de	indgår	i	sociale	og	

ikke-sociale	sammenhænge	(Ohmann	&	Burgmer	,	2016,	s.	165).	Dette	kan	netop	relateres	til	behovet	

for	 unikhed,	 hvorved	 narcissister	 sammenligner	 sig	med	 andre	med	 fokus	 på	 de	 forskelle,	 der	 kan	

hæve	dem	over	andre	(Ohmann	&	Burgmer	,	2016,	s.	163).	Med	denne	sammenligning	kan	narcissisten	

hele	tiden	holde	øje	med,	hvad	han	eller	hun	”er	oppe	imod”	i	forhold	til	referencegruppen	og	gøre	de	

nødvendige	tiltag	for	at	adskille	sig	i	form	af	at	være	”den	bedste”.			

Inden	 for	 de	 seneste	 årrækker	 har	 der	 været	 en	 øget	 interesse	 for	 at	 forstå	 den	 narcissistiske	

forbrugeradfærd.	 Spørgsmålet	 er,	 om	 det	 skyldes,	 at	 narcissisme	 tiltager	 som	 karaktertræk	 i	

samfundet.	 Netop	 dette	 mener	 Twenge	 et	 al.	 (2008),	 hvis	 man	 ser	 på	 det	 vestlige	 samfund.	 Deres	

argumentation	bygger	de	på	 en	metaanalyse	 af	 85	 college	 studerende.	Den	viste,	 at	 der	 forekom	en	

stigning	i	niveauet	af	narcissisme	fra	1982	til	2006	med	30%	(Twenge,	Konrath,	Foster,	Campbell,	&	

Bushman,	2008,	s.	875).	Tilsvarende	skrev	Keith	Campbell	(2008)	i	sin	bog	”The	Narcissism	Epidemic”,	

hvordan	 den	 yngre	 generation	 var	 blevet	 mere	 narcissistisk	 end	 tidligere.	 Den	 præcise	 årsag	 til	

udviklingen	 vides	 ikke,	men	 stigningen	 i	 kulturel	 individualisme	 og	 sociale	medier	 er	 sandsynligvis	

drivkræfter	 (Campbell	 &	 McCain,	 2017,	 s.	 7).	 Det	 vestlige	 samfund,	 som	 vi	 ser	 det	 i	 dag,	 rummer	
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potentialet	for	at	individer	kan	fokusere	på	selvrealisering	gennem	f.eks.	forbrugerkøb,	job	og	sociale	

medier.	Endvidere	er	det	blevet	lettere	at	optage	lån,	blive	berømt	via	diverse	reality	shows	og	føre	en	

ekspansiv	 livsstil,	 hvilket	 Campbell	mener,	 giver	mulighed	 for	 at	manipulere	 og	 skabe	 det	 ønskede	

sociale	image	(Wind-Friis,	2016).		

Men	hvad	er	det	præcis,	begrebet	narcissisme	dækker	over?	I	takt	med,	at	interessen	for	narcissisme	

er	steget	inden	for	de	seneste	årtier,	er	der	samtidig	opstået	forskellige	måder	at	omtale	fænomenet	på	

(Wind-Friis,	 2016).	 På	 den	 Store	 Danske	 forbindes	 den	 kliniske	 narcissisme	 med	 ekstrem	

selvoptagethed,	 umætteligt	 behov	 for	 at	 blive	 elsket	 og	 beundret	 af	 andre,	 og	 de	 har	 et	 urealistisk	

positivt	 selvbillede	 der	 ved	 den	 mindste	 afvisning	 eller	 kritik	 kan	 medføre	 en	 følelse	 af	

mindreværdighed	 (Den	 Store	 Danske).	 Begrebet	 narcissisme	 har	 dog	 haft	 skiftende	 betydninger	

gennem	 årene.	 Dette	 kan	 blandt	 andet	 ses	 idet	 narcissisme	 både	 kan	 studeres	 som	 værende	 en	

sygdom	(klinisk)	eller	mere	normativ	som	et	alment	personlighedstræk	(subklinisk).	Narcissisme	som	

diagnose	blev	indført	i	USA	i	1980	og	senere	i	Danmark	i	1994,	men	grundet	samfundsudviklingen	er	

det	i	dag	almindeligt	at	se	narcissisme	som	et	personlighedstræk	og	ikke	blot	en	sygelig	diagnose	(Den	

Store	Danske).	Dansk	forfatter	og	psykolog	Lars	Lundmann	er	en	af	de	enkelte	i	Danmark,	som	omtaler	

narcissisme	 i	 subklinisk	 form.	 Han	 ser	 den	 narcissistiske	 sensitivitet	 som	 særligt	 fremstående	 i	 det	

postmodernistiske	 samfund,	 hvor	 mennesker	 med	 narcissistiske	 personlighedstræk	 stræber	 efter	

bekræftelse	ved	at	fremvise	sig	selv	(Jensen,	2010	Kap.	7).		

Dog	er	narcissisme	endnu	ikke	undersøgt	i	forbindelse	med	forbrugeradfærd	i	Danmark,	trods	dette	er	

en	tendens,	vi	både	ser	i	USA	og	Storbritannien.	Et	eksempel	på	dette	er	Lambert	&	Desmond	(2013),	

der	forskede	i	narcissisme	og	brandrelationer	i	deres	studie	”Loyal	Now,	But	Not	Forever”.	De	beskriver	

narcissister	som	konstant	søgende	efter	”the	better	deal”,	hvilket	gør	dem	mere	illoyale	overfor	brands	

sammenlignet	 med	 ikke-narcissister.	 Det	 forklarer	 Lambert	 &	 Desmond	 (2013)	 med,	 at	 den	

narcissistiske	 forbrugertype	 oftere	 udskifter	 et	 brand	 til	 fordel	 for	 et	 nyt,	 såfremt	 brandet	 ikke	

længere	 reflekterer	 deres	 unikke	 selvbillede	 (Lambert	 &	 Desmond,	 2013,	 s.	 692).	 Netop	 fordi	

narcissister	er	mere	illoyale,	anbefaler	Lambert	&	Desmond	(2013),	at	brands	bør	fokusere	på	at	bygge	

relationer	 til	 ikke-narcissister,	 da	 der	 heri	 ligger	 en	 større	mulighed	 for	 et	 længerevarende	 brand-

forbruger	forhold.	Fordi	narcissisten	har	skiftende	præferencer	og	øget	tendens	til	at	udskifte	brands,	

vil	 det	 være	 sværere	at	 skabe	 relation	 til	 narcissisten,	 som	 i	 stedet	 vil	minde	mere	om	en	kortvarig	

flirt,	og	de	fraråder	derfor	at	målrette	sin	kommunikation	den	narcissistiske	forbruger:	”In	the	case	of	

the	 narcissistic	 consumer,	 short-term	 gains	 are	 likely	 to	 result	 in	 long-term	 losses	 due	 to	 increased	

marketing	costs	of	 constantly	attracting	new	consumers.	Even	 if	brand	oriented	narcissistic	 consumers	

seem	to	be	loyal	now,	they	will	not	likely	be	loyal	forever,”	(Lambert	&	Desmond,	2013,	s.	704-705).		
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Men	hvis	narcissisme	som	forbrugerfænomen	stiger	i	samfundet,	kan	man	på	den	anden	side	også	se	

det	 som	 værende	 en	 risikofyldt	 strategi	 helt	 at	 ignorere	 denne	 forbrugergruppe.	 Gør	 man	 som	

Lambart	&	Desmond	(2013)	forklarer,	og	kun	fokuserer	på	 ikke-narcissister,	kan	det	potentielt	have	

negative	konsekvenser	 fremover,	hvor	en	stor	 forbrugergruppe	overses	og	dermed	risikerer	at	blive	

tabt.	For	hvis	den	narcissistiske	forbrugergruppe	konstant	tiltager,	bliver	man	sandsynligvis	nødsaget	

til	 at	 undersøge,	 hvorledes	 brands	 kan	 skabe	 en	 længerevarende	 brand-forbruger	 relation	 –	 for	

hermed	at	bevarer	sin	brandposition	og	ikke	tabe	en	stor	forbrugergruppe.	En	bedre	forståelse	for	den	

narcissistiske	forbrugers	brandvalg	kan	især	være	væsentlig	for	detailbrands	såsom	luksusbrands,	da	

man	inden	for	denne	niche	ser	mange	narcissistiske	forbrugere,	som	via	eksklusive	ejendele	forsøger	

at	tiltrække	beundring	(Lee,	Gregg,	&	Park,	2013,	s.	335).		

Dermed	rejser	der	sig	et	spørgsmål	omkring	den	narcissistiske	forbrugers	valg	af	brands,	og	hvilken	

betydning	det	narcissistiske	karaktertræk	har	 for	brandvalget	og	motivationen	bag	købet.	Dette	kan	

potentielt	bidrage	til	en	bedre	forståelse	af,	hvorledes	brands	kan	skabe	eller	styrke	relationen	til	den	

narcissistiske	forbruger.	For	at	 forstå	narcissisten	ser	vi	det	derfor	som	væsentligt	at	 tage	et	udefra-

ind	 perspektiv	 –	 altså	 at	 se	 brandet	 fra	 narcissistens	 perspektiv.	 Ved	 at	 tage	 den	 narcissistiske	

forbrugers	 perspektiv,	 ønsker	 vi	 at	 opnå	 en	 indsigt	 i,	 hvilken	 adfærd	 der	 ligger	 bag	 brandvalg	 og	

brandrelation.	

Inden	 for	 motivationsteori	 argumenteres	 der	 for,	 at	 narcissister	 er	 mere	 approach-fokuserede	

(tilvalgsfokuserede),	 end	de	 er	 avoidance-fokuserede	 (fravalgfokuserede)	 (Foster	&	Trimm,	2008,	 s.	

1004).	 At	 være	 mere	 approach-fokuseret	 betyder,	 at	 narcissisten	 er	 drevet	 mest	 af	 tilvalg	 og	 det	

personen	gerne	vil	have,	være	og	fremstå	som.	Foster	&	Trimm	(2008)	forklarer	i	forlængelse	af	dette,	

at	 narcissister	 er	 mere	 approach-fokuserede:	 “Narcissists	 seem	 to	 focus	 on	 the	 rewards	 of	 these	

behaviors	 while	 ignoring	 the	 punishments,”	 (Foster	 &	 Trimm,	 2008,	 s.	 1014).	 Deres	 studie	 af	 den	

narcissistiske	 motivation	 viser	 således,	 at	 narcissister	 generelt	 er	 mindre	 opmærksomme	 på	

konsekvenserne	ved	deres	 fokus	på	tilvalg.	På	den	måde	er	de	mindre	opmærksomme	på	eventuelle	

negative	 konsekvenser	 ved	 at	 tage	 et	 forkert	 valg,	 f.eks.	 et	 valg	 de	 af	 den	 ene	 eller	 anden	 årsag	

efterfølgende	fortryder.		

Antager	man,	at	de	er	mere	tilvalgsfokuserede	i	alt	de	foretager	sig,	må	det	sandsynligvis	også	gælde	i	

forhold	til	deres	forbrug.	Men	ser	man	dette	i	forhold	til,	at	narcissister	har	et	øget	behov	for	at	være	

unikke	(Emmons,	1984),	at	de	konstant	sammenligner	sig	selv	med	andre	(Ohmann	&	Burgmer	,	2016,	

s.	 163),	 og	 at	 de	 tiltrækkes	 af	 forbrugsgoder,	 der	medfører	 positiv	 adskillelse	 fra	 referencegruppen	

(Sedikides,	 Gregg,	 Cisek,	 &	 Hart,	 2007,	 s.	 256),	 kan	 man	 sætte	 spørgsmålstegn	 ved	 denne	

tilvalgsorientering.	Men	hvis	 narcissisten	 har	 et	 øget	 behov	 for	 at	 være	 unik	 og	 føle	 sig	 hævet	 over	
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andre	i	den	sociale	arena,	må	denne	forbruger	sandsynligvis	også	være	fravalgsfokuseret.	Et	fokus	på	

fravalg	kan	ses	som	værende	væsentlig	for	at	kunne	undgå	at	ligne	referencegruppen,	samtidig	med	at	

de	dermed	kan	undgå	at	vælge	brands	eller	produkter,	som	ikke	formår	at	tiltrække	beundring.	Ved	at	

være	fravalgsfokuseret	kan	narcissisten	sandsynligvis	nemmere	opretholde	en	højnet	positiv	identitet	

og	socialt	image,	da	et	fravalg	har	potentiale	til	at	differentiere	narcissisten	opad	fra	referencegruppen.	

Så	på	trods	af	at	Foster	&	Trimm	(2008)	argumenterer	for,	at	narcissister	generelt	er	mere	motiveret	

af	tilvalg,	ser	vi	det	som	sandsynligt,	at	de	er	drevet	ligeså	meget	af	fravalg	–	og	måske	endda	mere	end	

de	er	drevet	af	tilvalg	–	ud	fra	et	forbrugsperspektiv.			

Ifølge	Belk	(1988)	anvender	vi	forbrugergoder	som	symbolske	ressourcer	til	at	bygge	os	selv	op	(Belk,	

1988,	 s.	 145),	 så	 måske	 indgår	 fravalget	 i	 højere	 grad	 end	 tidligere	 omtalt,	 når	 det	 kommer	 til	

forbrugeres	 identitetsproces	 –	 og	 potentielt	 særligt	 for	 den	 unikhedssøgende	 narcissist.	 Vi	 ser	 det	

således	 som	 relevant	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 den	 narcissistiske	 forbruger	 er	mest	 tilvalgsorienteret	

eller	fravalgsorienteret	i	dennes	relation	til	brands.		

Men	hvad	enten	den	narcissistiske	 forbruger	 er	motiveret	mest	 af	 fravalg	 eller	 tilvalg,	 så	har	denne	

forbruger	især	fokus	på	den	symbolske	betydning	i	brandet	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	s.	

255).	 	 Det	 er,	 hvad	 brandet	 står	 for,	 der	 afgør,	 om	 brandet	 enten	 bliver	 købt	 eller	 ikke	 købt.	 Men	

handler	det	så	kun	om,	hvorvidt	brandet	står	for	noget	unikt?	Hvis	narcissisten	kun	til-	eller	fravælger	

brands	ud	 fra	deres	behov	om	positiv	adskillelse,	må	vi	antage,	at	de	er	drevet	af	et	eksternt	 fokus	 i	

deres	 valg.	Deres	behov	 for	 at	 føle	 sig	 hævet	 over	 andre	medfører	potentielt,	 at	 de	 afgør,	 om	de	 vil	

købe	et	brand	ud	fra	deres	sociale	image.			

Generelt	er	der	en	tendens	til	at	se	narcissistser	som	værende	meget	fokuserede	på	det	eksterne	for	

hele	 tiden	at	 føle	sig	som	værende	”den	bedste”.	Spørgsmålet	er,	om	det	betyder,	at	narcissister	har	

mindre	 fokus	på	at	 føle,	om	brandet	rent	 faktisk	matcher	deres	 identitet	og	selvopfattelse,	herunder	

om	 de	 således	 finder	 autenticitet	 i	 brandvalget.	 Autenticitet	 kan	modsat	 unikhed	 ses	 som	 værende	

noget	internt,	hvor	forbrugeren	finder	autenticitet	i	et	brand	ud	fra	deres	personlig	mål	(Beverland	&	

Farrelly,	2010,	s.	841).	Når	et	brand	er	med	til	at	bekræfte	indre	mål	eller	forbrugerens	selvforståelse,	

vil	brandet	netop	føles	mere	autentisk.		

Men	 hvis	 narcissisten	 er	 meget	 eksternt	 fokuseret	 i	 sin	 søgen	 efter	 unikhed,	 i	 hvor	 høj	 grad	 er	

autenticitet	så	en	afgørende	faktor,	når	narcissisten	til-	eller	fravælger	brands?	I	undersøgelsen	af	den	

narcissistiske	 forbrugers	 brandvalg	 er	 det	 interessant	 at	 vurdere,	 om	 de	 kun	 vælger	 brands	 på	

baggrund	af	unikhedsbehovet	–	hvor	det	eksterne	sociale	image	er	i	fokus	–	eller	om	de	også	vælger	på	

baggrund	 af,	 at	 de	 forstår	 brandet	 som	 autentisk	 –	 hvor	 den	 interne	 identitetsforståelse	 er	 i	 fokus.	
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Behovet	for	unikhed	og	autenticitet	behøver	nødvendigvis	ikke	at	udelukke	hinanden,	men	et	af	disse	

må	sandsynligvis	fylde	mest	hos	den	narcissistiske	forbruger.		

Autenticitet	er	særligt	interessant	at	undersøge	i	forbindelse	med	narcissisme,	fordi	det	har	vist	sig,	at	

en	 autentisk	 følelse	 kan	 føre	 til	 et	 stærkere	 forbruger-brand	 forhold	 (Beverland	&	Farrelly,	 2010,	 s.	

853).	 Det	 kan	 antages	 at	 have	 en	 negativ	 effekt	 på	 brandrelationen,	 hvis	 narcissisten	 ikke	 finder	

autenticitetsfølelsen	 i	 et	 brand	 vigtigt.	 Gør	 narcissisten	 ikke	 det,	 må	 det	 også	 give	 ringere	

forudsætninger	 for	 en	 længerevarende	 brandrelation,	 hvor	 brandet	 ikke	 på	 samme	 måde	 har	 en	

følelsesmæssig	involvering	i	narcissistens	identitetsforståelse.	Dermed	ønsker	vi	i	vores	studie	at	rejse	

spørgsmålet	 om,	 hvad	 der	 vægter	 mest	 i	 narcissistens	 brandvalg:	 dét	 at	 brandet	 føles	 autentisk	

(internt	drevet)	eller	at	det	opfylder	behovet	for	unikhed	(eksternt	drevet)?		

I	 undersøgelsen	 af	 ovenstående	 har	 vi	 valgt	 at	 tage	 udgangspunkt	 i	mænd.	Mænd	 er	 interessante	 i	

denne	 sammenhæng,	 da	 niveauaet	 af	 narcissisme	 generelt	 er	 højere	 hos	 mænd	 end	 hos	 kvinder	

(Foster,	 Campbell,	 &	 Twenge,	 2003,	 s.	 480-482).	 Ydermere	 ses	 der	 en	 stigende	 tendens	 i	 mænds	

beklædningsforbrug,	 og	 det	 forventes	 ligeledes	 at	 stige	 yderligere	 i	 fremtiden:	 ”This	 is	 due	 to	men	

placing	a	greater	emphasis	on	their	appearance,	 fuelled	by	the	rise	of	social	media,	and	dress	codes	for	

men	softening	globally,”	(Euromonitor,	 2018,	 s.	 9).	Hvis	 narcissisme	 som	 forbrugerfænomen	 stiger	 –	

hvori	størstedelen	er	mænd,	der	tilmed	oplever	et	stigende	forbrug	af	beklædningsvarer	–	ser	vi	det	

som	ekstra	interessant	at	forstå	netop	denne	forbrugergruppe.		

Ure	er	ydermere	valgt	 som	udgangspunktet	 for	undersøgelsen	af	den	narcissistiske	mand.	Som	set	 i	

fortællingen	med	manden	og	hans	vintage	Rolex-ur,	er	uret	netop	et	smykke,	som	mange	mænd	bærer	

og	har	en	relation	til.	Mandlige	forbrugere	har	med	uret	mulighed	for	at	signalere	status	og	prestige,	og	

der	 findes	mange	ur-brands	med	forskellige	 iboende	symboler.	Vi	ved,	at	narcissister	er	tiltrukket	af	

materialistiske	goder,	der	signalerer	prestige	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	s.	256),	og	dermed	

passer	 luksusure	 i	 denne	 sammenhæng.	 Ure	 er	 også	 førhen	 blevet	 brugt	 i	 sammenhængen	mellem	

narcissisme	og	forbrug.	Lee,	Gregg	&	Park	(2013)	brugte	netop	ure	som	en	del	af	deres	studie,	da	de	

fandt	ud	af,	at	narcissister	er	mere	tilbøjelige	til	at	købe	forbrugsgoder	med	det	formål	at	promovere	

deres	personlige	unikhed	(Lee,	Gregg,	&	Park,	2013,	s.	342).		

Det	er	således	med	udgangspunkt	i	den	narcissistiske	mands	relation	til	ur-brands	og	herefter	brands	i	

bredere	 forstand,	 at	 vi	 ønsker	 at	 belyse	 den	 narcissistiske	 forbrugeradfærd	 ud	 fra	 til-	 og	 fravalg	 af	

brands,	samt	behovet	for	unikhed	og	autenticitetsfølelsens	betydning.		
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1.2	Motivation		
Hvad	der	motiverer	os	i	dette	speciale	er	muligheden	for,	at	bidrage	til	forskning	inden	for	narcissisme	

som	 forbrugerfænomen,	 og	 hermed	 belyse	 en	 ny	 vinkel	 via	 et	 fokus	 på	 til-	 og	 fravalg,	 samt	

betydningen	af	 unikhed	og	 autenticitet	 for	brandvalget.	Der	 er	 kun	udarbejdet	 få	 kvalitative	 studier	

angående	narcissisme	 som	 forbrugerfænomen.	Det	 er	netop	gennem	kvalitative	undersøgelser,	 at	 vi	

ønsker	 at	 belyse	 de	 mere	 dybdegående	 mentale	 mekanismer,	 som	 motiverer	 den	 narcissistiske	

forbruger	i	sine	brandvalg.		

Vores	 undersøgelse	 læner	 sig	 metodisk	 op	 ad	 Lambert	 &	 Desmonds	 studie	 ”Loyal	 Now,	 But	 Not	

Forever”	(2013)	,	men	vi	sætter	også	spørgsmålstegn	ved	dele	af	deres	studiet,	og	anvender	disse	som	

grundlag	for	vores	undersøgelse.	Som	tidligere	beskrevet	anbefaler	Lambert	&	Desmond	(2013)	ikke	

at	 målrette	 brands	 mod	 den	 narcissistiske	 forbruger.	 Men	 hvis	 der	 kommer	 flere	 narcissistiske	

forbrugere	 på	 markedet,	 ser	 vi	 det	 som	 attraktivt	 at	 bidrage	 med	 en	 dybere	 forståelse	 af	 den	

narcissistens	brandanvendelse,	hvilket	kan	være	en	gavnlig	indsigt	for	brand	management.			

Yderligere	finder	vi	det	interessant,	at	narcissister	beskrives	som	værende	approach-fokuserede	og	på	

den	måde	mere	motiveret	af	tilvalg.	Hvis	man	anskuer	det	i	forbrugerøjemed,	vil	det	sige,	at	de	køber	

ind	i	brandets	symboler	og	tænker	mindre	over	negative	konsekvenserne	såsom	at	vælge	et	brand,	der	

ses	 som	 negativt	 hos	 referencegruppen.	 Men	 vi	 er	 skeptiske	 i	 forhold	 til	 denne	 generelt	

motivationsmæssige	 udlægning	 af	 Foster	 &	 Trimm	 (2008).	 Hvis	 narcissisten	 vil	 sikre	 positiv	

adskillelse	fra	andre,	betyder	det	måske,	at	vedkommende	må	have	et	fokus	på	fravalgene	for	ikke	at	

være	som	alle	andre?		

Samtidig	 mener	 vi	 også,	 at	 det	 bliver	 relevant	 at	 undersøge,	 om	 valget	 af	 disse	 drives	 mest	 af	

narcissistens	 behov	 for	 unikhed,	 eller	 om	 valget	 drives	 mere	 af	 behovet	 for	 en	 opfattelse	 af	 en	

autentisk	følelse	 i	brandet.	Hermed	kan	man	stille	unikhed	op	som	en	eksternt	drevet	motivation	og	

autenticitet	 som	 en	 intern	 drevet	 motivation.	 Tidligere	 forskning	 peger	 allerede	 på,	 at	 narcissister	

stræber	mod	positiv	adskillelse	i	den	sociale	kontekst,	men	vi	undrer	os	over,	om	det	betyder,	at	det	er	

mere	 vigtigt,	 at	 brandet	 opfylder	 behovet	 for	 unikhed	 –	 kontra	 dét	 at	 brandet	 føles	 autentisk	 og	

bekræfter	narcissisten	i	forhold	til	dennes	selvbillede.	Autenticitet	er	noget,	forbrugere	generelt	søger	

i	brands	(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	853),	men	gælder	det	også	for	den	narcissistiske	forbruger,	når	

denne	til-	eller	 fravælger	brands?	Andre	teoretikere	har	 ikke	 forsøgt	at	besvare	netop	dette,	hvorfor	

der	 for	 os	 ligger	 en	motivation	 i	 at	 belyse	 området.	 Om	narcissisten	 er	mest	 drevet	 af	 det	 eksterne	

sociale	 image	eller	dét	at	brandet	bekræfter	deres	identitetsopfattelse	har	som	benævnt	en	essentiel	

indflydelse	på,	hvor	stærkt	forholdet	til	et	brand	er.		
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Formål	
Formålet	 med	 studiet	 er	 at	 undersøge,	 om	 den	 mandlige	 narcissist	 vælger	 brands	 ud	 fra	 til-	 eller	

fravalg,	og	således	om	han	er	bevidst	om	og	fokuseret	på	dét,	han	gerne	vil	associeres	med,	eller	det	

han	 ikke	 vil	 associeres	 med.	 Derudover	 ønsker	 vi	 at	 undersøge,	 om	 den	 narcissistiske	 mand	

hovedsageligt	vælger	brands	på	baggrund	af,	at	han	opfatter	brandet	som	værende	autentisk	–	som	vi	

definerer	som	et	internt	drevet	behov	–	eller	at	brandet	formår	at	få	ham	til	at	føle	sig	unik	–	som	vi	

definerer	 som	 et	 eksternt	 drevet	 behov.	 Med	 baggrund	 i	 resultaterne	 ønsker	 vi	 at	 belyse,	 hvilke	

konsekvenser	det	stigende	forbrugerfænomen	narcissisme	kan	have	for	brands.		

	

1.3	Problemformulering		
Følgende	problemformulering	vil	danne	grundlag	for	studiet:		

Vælger	den	narcissistiske	mand	brands	ud	fra	til-	eller	fravalg,	og	hvilken	betydning	har	det,	om	

brandet	opfattes	autentisk	kontra	om	brandet	gør	ham	unik?	

	

1.4	Projektets	relevans		
Specialet	 belyser	 et	 relevant	 felt	 inden	 for	 forbrugeradfærd.	Da	der	kun	er	udarbejdet	 få	 kvalitative	

studier	 angående	 narcissisme	 som	 forbrugerfænomen,	 betyder	 det,	 at	 der	mangler	 kvalitative	 data,	

som	 belyser	 det	 voksende	 fænomen.	 Undersøgelsen	 er	 relevant	 da	 den	 bidrager	med	 ny	 viden	 om	

narcissisters	 anvendelse	 af	 brands	 i	 forhold	 til	 til-	 og	 fravalg,	 hvilket	 ikke	 tidligere	 er	 undersøgt	 i	

forbrugerperspektiv.	 Desuden	 undersøger	 vi	 et	 uudforsket	 emne	 angående	 narcissisters	 syn	 på	

autenticitet	og	sætter	dette	i	forhold	til	tidligere	studiers	resultater	angående	narcissisters	behov	for	

unikhed.	Studiet	kan	derved	bidrage	med	et	nyt	perspektiv	på	den	narcissistiske	brandrelation,	da	det	

har	potentiale	 til	 at	belyse,	hvordan	brands	bedst	kan	positionere	 sig	overfor,	 og	derigennem	skabe	

længerevarende	brandrelationer	med,	den	mandlige	narcissist.	Slutteligt	er	projektet	relevant,	da	det	

har	potentiale	til	at	danne	grundlag	for	en	større	kvantitativ	undersøgelse	angående	narcissisme	som	

forbrugerfænomen.		
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1.5	Afgrænsning		
I	 dette	 afsnit	 præsenteres	 afgrænsninger,	 der	 former	 studiet	 og	 klarlægger	 det	 specifikke	

undersøgelsesfelt	yderligere.		

Undersøgelsen	 er	 udelukkende	 baseret	 på	 personer	med	 narcissisme	 som	 karaktertræk	 (subklinisk	

narcissisme	–	NPI)	og	ikke	som	sygdom	(klinisk	narcissisme	–	NPD).	

Studiet	 er	 afgrænset	 til	 at	 undersøge	 mænd	 i	 alderen	 22-39	 år,	 som	 er	 bosat	 i	 Storkøbenhavn	 og	

Nordsjælland.	Aldersmæssigt	 har	 vi	 valgt	 at	 afgrænse	 studiet	 til	 den	 yngre	 gruppe	mænd,	 da	det	 er	

bevist	niveauet	af	narcissisme	falder	med	alderen	(Foster,	Campbell,	&	Twenge,	2003,	s.	476).	

Det	betyder	desuden	at	undersøgelsen	udelukkende	er	baseret	på	danske	forbrugere.	Vi	anerkender	at	

dette	 kan	 give	 udfordringer,	 da	 tidligere	 studier	 angående	 narcissisme	 som	 forbrugerfænomen	

udelukkende	er	udført	med	amerikanske	og	britiske	forbrugere.		

Studiet	 er	 yderligere	 afgrænset	 til	 kun	 at	 omhandle	 mænd	 med	 et	 ur	 fra	 en	 urmager,	 da	 dette	 er	

anvendt	som	udgangspunkt	for	interviewet.		

	

1.6	Specialets	opbygning		
Specialet	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 henholdsvis	 et	 teoretisk	 fundament	 og	 en	 forskningsramme.	 I	 det	

teoretiske	fundament	vil	den	grundlæggende	teori,	der	ligger	forud	for	vores	formodninger,	herunder	

symbolsk	 forbrugeradfærd,	 klassisk	 brand-	 og	 forbrugeradfærdsteori	 og	 narcissisme	 som	

forbrugerfænomen,	 blive	 præsenteret.	 Forskningsrammen	 indeholder	 en	 præsentation	 af	 de	 fire	

overordnede	værktøjer,	henholdsvis	narcissisme,	 symbolsk	 fravalgsteori,	 autenticitet	og	 forbrugeres	

behov	for	unikhed,	som	vi	vil	anvende	til	at	besvare	problemformuleringen.	Med	udgangspunkt	i	det	

teoretiske	 fundament	og	 forskningsrammen	udledes	 studiets	underspørgsmål.	Metodeafsnittet	 tager	

afsæt	 i	 vores	 videnskabsteoretiske	 overvejelser	 og	 metodetilgang,	 hvorefter	 dataindsamling	 og	

analysemetode	 præsenteres.	 Analysedelen	 starter	 med	 en	 oversigt	 over	 interviewpersonerne	

efterfulgt	 af	 en	 gennemgang	 af	 resultaterne	 fra	 dataindsamlingen,	 hvorefter	 analysens	 fire	 temaer	

analyseres.	Diskussionen	tager	udgangspunkt	i	analysens	resultater	og	afsluttes	med	en	diskussion	af,	

hvilke	 konsekvenser	 disse	 potentielt	 kan	 have	 for	 brand	 management.	 Herefter	 præsenteres	

besvarelsen	 af	 problemformulering	 og	 underspørgsmål	 i	 en	 opsummerende	 konklusion	 på	 det	

eksplorative	 studie.	 Slutteligt	 forholder	 vi	 os	 i	 perspektiveringen	 kritisk	 til	 potentiel	 fremtidig	

research	inden	for	det	undersøgte.		



Kandidatafhandling	 Signe	Andersen	&	Gunilla	Guldborg	 Aflevering:	15.	maj	2018	
Cand.merc.kom	 Studienumre:	20109	&	60879	 Copenhagen	Business	School	

	 14	

	

	

	

Figur	1	”Specialets	opbygning”	–	Kilde:	egen	tilvirkning	
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1.7	Begrebsafklaring		
Det	postmodernistiske	samfund	
Vi	 definerer	 postmodernismen,	 det	 vil	 sige	 perioden	 fra	 1980’erne	 og	 fremefter,	 som	

informationssamfundets	 tidsalder.	 Det	 betyder	 desuden,	 at	 når	 vi	 anvender	 betegnelsen	 ’det	

postmodernistiske	samfund’	er	der	tale	om	perioden,	hvor	man	brød	op	med	den	endelige	brugsanvisning	

på,	hvordan	man	bør	 leve	sit	 liv,	 samt	hvordan	tilværelsen	hænger	sammen.	Det	er	dermed	centralt	 for	

denne	 periode,	 hvordan	 det	 enkelte	 individ	 søger	 efter	 mening,	 identitet	 og	 sammenhæng.	 Dette	 har	

resulteret	 i,	at	 flere	har	 fragmenterede,	heri	også	kaldet	multiple	 identiteter,	da	man	 ikke	 længere	kun	

har	én	identitet	eller	rolle,	men	derimod	flere,	som	der	frit	kan	vælges	mellem	(Gyldendal,	2018).		

	

Den	narcissistiske	forbruger	
Når	vi	anvender	begrebet	narcissisme	om	forbrugere	er	der	tale	om	subklinisk	narcissisme	(NPI).	Det	vil	

sige,	at	vi	 ikke	anser	narcissisme	som	værende	en	sygdom	(NPD)	på	noget	tidspunkt	 i	studiet,	men	som	

alment	personlighedstræk.	

Hvad	 end	 det	 er	 omtalt	 narcissistisk	 forbrugeradfærd,	 narcissistiske	 forbrugere	 eller	 narcissistens	

forbrugsadfærd	er	der	i	alle	tilfælde	udelukkende	tale	om	hvordan	en	narcissist	forbruger.	Det	vil	sige,	at	

der	 på	 intet	 tidspunkt	 refereres	 til	 en	 generel	 forbrugsadfærdstype	 f.eks.	 narcissistisk	 forbrug	 blandt	

”almene	mennesker”.	I	stedet	mener	vi,	hvordan	en	narcissist	forbruger	og	anvender	brands.			

	

Autenticitet	
Autenticitet	ses	som	udgangspunkt	i	dette	studie	som	værende	en	intern	følelse	–	enten	udsprunget	af	at	

være	 tro	 mod	 egen	 moral,	 at	 være	 i	 forbindelse	 med	 andre	 eller	 at	 have	 følelsen	 af	 kontrol.	 Det	 ses	

desuden	i	relation	til	brands,	og	hvilken	effekt	det	potentielt	kan	have	på	brand-forbruger	relationen,	at	

forbrugere	opfatter	brands	som	værende	enten	autentiske	eller	uautentiske.		

Derudover	 er	 autenticitet	 i	 dette	 studie	 sat	 op	 imod	 unikhed,	 da	 vi	 definerer	 de	 to	 som	 værende	

henholdsvis	 en	 intern	 følelse,	 der	 styrker	 identiteten	 (autenticitet)	 og	 et	 eksternt	 behov	 for	 positiv	

adskillelse	fra	referencegruppen	(unikhed).		

	

Til-	og	fravalg	
Både	 i	 tilfælde	af	 tilvalg	og	 fravalg	er	der	 tale	om	et	valg.	Et	 tilvalgsbaseret	valg	 sker	hvis	valget	af	et	

brand	 er	 baseret	 på	 det	 forbrugeren	 godt	 kan	 lide	 ved	 brandet,	 og	 derved	 gerne	 vil	 associeres	 med.	
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Modsat	er	der	tale	om	et	fravalg,	hvis	valget	af	et	brand	er	baseret	på	alt	det	forbrugeren	ikke	vil	have,	og	

derved	 ikke	 ønsker	 at	 associeres	 med.	 Et	 fravalgsorienteret	 valg	 udspringer	 altså	 fra	 en	 række	

forudgående	fravalg	af	andre	brands.	Et	eksempel	på	dette	kunne	være	følgende:	”jeg	kan	godt	 lide	det	

her	ur,	fordi	det	er	flot	med	den	blå	skive.	Det	er	et	dykkerur,	og	jeg	elsker	at	dykke,	så	det	repræsenterer	

mig	rigtig	godt”	(tilvalg)	versus	”jeg	kan	ikke	lide	det	her	ur,	fordi	det	er	for	stort	og	skinnende.	Jeg	kan	

heller	ikke	lide	det	her,	fordi	det	har	en	sort	skive,	og	det	synes	jeg	ikke	er	pænt.	Jeg	synes	ikke	det	passer	

til	mig	med	et	pilot-ur,	for	jeg	er	ikke	pilot,	så	derfor	vælger	jeg	det	her	enkle	ur	med	hvid	skive”	(fravalg).	

	

Unikhed			
I	dette	studie	anses	betegnelsen	unikhed	som	værende	et	positivt	ladet	ord,	og	det	repræsenterer	derved	

samme	betydning	 som	dét	 at	 adskille	 sig	 positivt	 fra	 andre.	 Stræben	 efter	 unikhed	 anses	 desuden	 som	

værende	et	ønske	om	at	højne	sin	status	og	derigennem	differentiere	sig	selv	opad	fra	referencegruppen.		

2.	Teoretisk	fundament			
Det	teoretiske	fundament	præsenterer	de	teorier,	studiet	er	bygget	op	omkring,	og	det	belyser	derved	

den	grundlæggende	teori,	der	ligger	forud	for	vores	formodninger.	Med	fokus	på	forbrugeradfærd	vil	

vi	via	det	teoretiske	fundament	danne	grundlag	for	at	skabe	en	udefra-ind	forståelse	af	den	mandlige	

narcissistiske	 forbruger	og	hans	anvendelse	af	brands	 i	 vores	 tids	postmodernistiske	 samfund.	 I	det	

følgende	afsnit	vil	vi	ligeledes	argumentere	for	sammensætningen	af	de	valgte	teorier	og	derved	belyse	

hvorledes	de	skaber	fundamentet	for	besvarelsen	af	problemformuleringen.		

Forbrugsidentitet	i	et	postmodernistisk	samfund		
Emnerne	i	det	teoretiske	fundament	udspringer	fra	 forbrugsidentitet	 i	et	postmodernistisk	samfund.	

Som	benævnt	tidligere	anvender	forbrugere	brands	til	identitetsskabelse	og	selvpositionering,	hvilket	

også	 har	 en	 betydning	 for	 brand-forbruger	 relationen.	 En	 forståelse	 af	 teorierne	 bag	 symbolsk	

forbrugeradfærd	 vil	 i	 kombination	 med	 en	 gennemgang	 af	 klassisk	 brand-forbrugeradfærdsteori	

danne	 ramme	 for	 introduktionen	 af	 narcissisme	 som	 forbrugerfænomen.	 De	 ovenstående	

fokusområder	 vil	 derved	 danne	 basis	 for	 det	 teoretiske	 fundament,	 som	 vores	 studie	 er	 bygget	 op	

omkring.		
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2.1	Symbolsk	forbrugeradfærd	
”We	are	what	we	have”	(Tuan,	1980,	s.	472	i	Belk,	1988).	Dette	citat	repræsenterer,	hvad	ifølge	Belk	er	

den	 mest	 basale	 og	 magtfulde	 kendsgerning	 inden	 for	 forbrugeradfærdsteori	 (Belk,	 1988,	 s.	 139).	

Produkter	kan	bogstavelig	 talt	udvide	 identiteten	 i	 fysisk	 form	–	altså	gennem	det	 fysiske	produkt	–	

men	der	tales	også	om	en	symbolsk	forlængelse	af	identiteten,	som	bestemte	produkter	kan	bibringe.	

Dette	opstår,	når	et	produkt	bruges	til	at	overbevise	både	forbrugerne	selv	og	andre	om,	at	de	er	noget	

qua	det	specifikke	produkt	(Belk,	1988,	s.	145).	Gennem	livet	betyder	det	meget	for,	hvem	vi	er	som	

individer,	og	hvordan	vi	adskiller	os	 fra	andre.	Det	kan	medføre	glæde,	og	det	minder	os	om	særlige	

oplevelser	og	succeser	(Belk,	1988,	s.	160).	Belk	diskuterer	derfor	vigtigheden	ved	at	forstå,	hvordan	

forbrugere	anvender	produkter	som	en	forlængelse	af	identiteten	for	derigennem	at	skabe	en	dybere	

forståelse	af	forbrugeradfærd	og	mennesker	generelt	(Belk,	1988,	s.	139).			

I	 vores	 tids	 postmodernistiske	 forbrugssamfund	 er	 identitet	 en	 kernefaktor.	 Individer	 kæmper	 en	

konstant	 forbrugsforhandlingskamp	med	 sig	 selv	 for	 at	 skabe	 og	 bibeholde	 en	 eller	 flere	 bestemte	

identiteter	 (Elliott	 &	 Wattanasuwan,	 1998,	 s.	 131-132).	 Thompson	 (1995)	 beskriver	 jeget	 som	 et	

’symbolsk	 projekt’,	 som	 individer	 aktivt	 skal	 skabe	 ud	 fra	 de	materialer	 –	 værende	 både	 fysiske	 og	

symbolske	–	som	de	har	(Elliott	&	Wattanasuwan,	1998,	s.	132).	Markedsføring	anses	som	værende	en	

af	de	vigtigste	drivere	 for	 tilførslen	af	 symbolsk	betydning	 til	produkter,	men	brands	har	 ikke	alene	

magten	 over	 et	 produkts	 symbolske	 betydning.	 Det	 er	 ligeledes	 forbrugeren,	 og	 ikke	 mindst	 den	

sociale	kontekst	et	brand	anvendes	i,	der	er	med	til	at	skabe	den	symbolske	betydning.	Uanset	årsagen	

til	 tilførslen,	 overføres	 den	 tilføjede	 værdi	 til	 brands,	 som	 derved	 ofte	 anvendes	 som	 symbolske	

ressourcer	 i	 konstruktionen	 og	 bibeholdelsen	 af	 identiteten	 (Elliott	 &	Wattanasuwan,	 1998,	 s.	 135-

136).	 Derfor	 er	 det	 vigtigt	 for	 brands	 at	 opnå	 og	 opretholde	 en	 forståelse	 for,	 hvilke	 symbolske	

meninger	 der	 driver	 forbrugere	 mod	 identitetsskabelse,	 og	 hvilken	 rolle	 brandet	 spiller	 i	 denne	

sammenhæng	 (Elliott	 &	 Wattanasuwan,	 1998,	 s.	 131).	 Hvis	 brands	 formår	 at	 forstå	 denne	

identitetsskabelsesproces,	 åbnes	 der	 en	 lang	 række	 muligheder	 for,	 at	 udgøre	 en	 væsentlig	 rolle	 i	

forbrugerens	symbolske	identitetsprojekt	(Elliott	&	Wattanasuwan,	1998,	s.	139-140).		

Individer	har	en	række	aktuelle	jeger	samt	en	række	mulige	og	ideelle	jeger	(Elliott	&	Wattanasuwan,	

1998,	 s.	 132-133).	 Individer	 anvender	 forskellige	 sociale	 og	 symbolske	 situationer	 til	 at	 skabe,	

bibeholde	og	udtrykke	hver	enkelt	identitet.	’Narrative	identity	theory’	(Ricoeur,	1984,	1992	i	Elliott	&	

Wattanasuwan,	 1998)	 uddyber	 denne	 tankegang	 ved	 beskrivelsen	 af,	 hvordan	 individer	 gennem	

personlige	identitetsfortællinger	skaber	mening	for	jeget	og	derigennem	styrker	forskellige	identiteter	

ud	fra	tid	og	sted.	Identitet,	også	i	den	multiple	form,	skabes	derudover	ofte	i	forbindelse	med	andre	i	

sociale	interaktioner	(Elliott	&	Wattanasuwan,	1998,	s.	133).		
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Selvom	 forbrugere	 lærer	 og	 udvikler	 forbrugssymboler	 gennem	 socialisering	 med	 andre	 og	 via	

medierne,	betyder	det	ikke,	at	alle	der	køber	det	samme	produkt,	baserer	det	på	de	samme	symbolske	

betydninger.	 Individer	 skaber	 som	 beskrevet	 selv	 sine	 egne	 identitetsfortællinger	 og	 derved	 også,	

hvilke	symbolske	meninger	et	brand	eller	et	produkt	tilføres	–	på	trods	af	både	social	og	mediemæssig	

påvirkning	 af	 skabelsen	 (Elliott	 &	 Wattanasuwan,	 1998,	 s.	 134-135).	 Brands	 bidrager	 med	

konsistenthed,	 og	 det	 kan	 for	 nogle	 forbrugere	 være	 attraktivt	 i	 en	 konstant	 ændrende	 og	 mere	

fragmenteret	 verden,	 imens	 det	 for	 andre	 er	 mindre	 essentielt	 i	 identitetsskabelsesprocessen	 at	

opleve	denne	konsistenthed	(Elliott	&	Wattanasuwan,	1998,	s.	139).	Det	er	derfor	en	kompleks	opgave	

for	brands	at	navigere	i	forbrugeres	identitetsskabelsesproces,	men	det	er	essentielt	at	forstå,	hvilken	

betydning	det	kan	have	for	forbrugsadfærden,	da	der	ligger	et	stort	relationsmæssigt	potentiale	gemt	i	

denne	forståelse	(Elliott	&	Wattanasuwan,	1998,	s.	141).		

	

2.2	Klassisk	brand-	og	forbrugeradfærdsteori			
For	 at	 skabe	 en	 dybere	 forståelse	 af,	 hvad	 der	 adskiller	 et	 brand	 fra	 et	 andet,	 og	 hvilken	

forbrugeradfærd	 der	 går	 forud	 for	 købet,	 finder	 vi	 det	 relevant	 at	 tilføje	 dele	 af	 klassisk	 brand-	 og	

forbrugeradfærdsteori	til	det	teoretiske	fundament.		

Niveauet	 af	 forbrugerens	 tilknytning	 til	 et	 brand	 omtales	 ofte	 som	 brandloyalitet.	 Derfor	

repræsenterer	brandloyalitet	både	forbrugerens	overordnede	tilfredshed	med	købet	samt	tendensen	

til	at	købe	et	produkt	igen	over	tid.	Brandets	image	og	forbrugerens	attitude	overfor	et	brand	bidrager	

dermed	 til	 brandloyalitet	 (Liu,	 Li,	Mizerski,	 &	 Soh,	 2012,	 s.	 924-925).	 Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	

denne	form	for	loyalitet	er	særligt	udfordret	i	vores	tids	postmodernistiske	samfund,	hvor	forbrugere	i	

højere	 grad	 skifter	mellem	brands,	 der	 styrker	 de	 fragmenterede	 identiteter,	 de	 ofte	 skifter	mellem	

(Simmons,	2008,	s.	300).		

Den	postmodernistiske	forbruger	er	karakteriseret	ved	en	stor	del	af	fri	vilje	og	fragmentering.	Dette	

udgør	en	del	af	forbrugernes	identitet,	da	de	ikke	længere	er	engageret	i	én	livsstil	eller	overbevisning,	

men	 i	 stedet	 har	 multiple	 repræsentationer	 af	 identiteten	 og	 forskellige	 præferencer.	 Den	

postmodernistiske	forbruger	ønsker	ikke	at	binde	sig	til	ét	brand	eller	produkt,	og	i	stedet	benytter	de	

friheden	til	konstant	at	forny	sig	gennem	forbrugervalg	(Simmons,	2008,	s.	300).		

Som	nævnt	 i	 forbindelse	med	symbolsk	 forbrugeradfærdsteori	anvendes	brands	 til	at	konstruere	og	

bibeholde	 den	 postmodernistiske	 forbrugers	 identitet	 (Elliott	 &	 Wattanasuwan,	 1998,	 s.	 132).	

Individer	 har	 en	 række	 ideelle	 og	 ønskede	 jeger,	 og	 som	 resultat	 af	 dette	 leder	 forbrugere	 efter	 et	
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image	match	med	brands,	der	kan	styrke	individet	i	skabelsen	af	disse	ønskede	jeger	–	således	at	der	

opstår	et	match	mellem	brandet	og	individets	jeg	(Sirgy	&	Danes,	1982,	s.	556-561).		

Susan	Fournier	udarbejdede	i	1998	et	kvalitativt	studie,	som	fokuserer	på	relationsteori,	og	hvordan	

brandrelationer	påvirker	 forbrugere.	Dette	belyser,	hvordan	 forbrugere	anvender	brands	 forskelligt,	

og	 hvordan	 det	 også	 påvirker	 forbrugernes	 selvopfattelse	 og	 identitet.	 I	 sit	 studie	 fandt	 Fournier	

(1998)	at	måden,	hvorpå	respondenterne	beskriver	og	opfatter	sig	selv,	har	en	indvirkning	på,	hvilken	

type	brandrelationer	de	indgår	i	–	hvilket	også	har	en	direkte	betydning	for,	hvordan	de	ser	sig	selv	og	

deres	 identitet.	 Fournier	 (1998)	 konkluderer	 derved	 at	måden,	man	 definerer	 sig	 selv	 på,	 påvirker	

hvilke	relationer,	man	skaber	til	forskellige	brands	og	disses	indflydelse	på	selvopfattelse	og	identitet	

(Fournier,	1998,	s.	359).			

Forbrugere	forbruger	ofte	via	en	af	fire	måder:	1)	Forbrug	som	oplevelse,	2)	Forbrug	som	integration,	

3)	 Forbrug	 som	 klassificering,	 og	 4)	 Forbrug	 som	 spil	 (Holt,	 1995,	 s.	 2-3).	 Ved	 at	 forbruge	 som	

oplevelse	opnår	forbrugeren	ofte	en	følelsesmæssig	tilknytning	til	dét	at	købe	et	produkt	(Holt,	1995,	

s.	 3).	 Forbrug	 som	 integration	 opleves	 som	 en	 søgning	 efter	 at	 integrere	 jeget	 og	 produktet	 og	

derigennem	 skabe	 adgang	 til	 de	 symbolske	 effekter,	 som	 det	 købte	medfører	 (Holt,	 1995,	 s.	 6).	 Via	

forbrug	 som	 klassificering	 anvender	 forbrugere	 produkter	 til	 at	 klassificere	 sig	 i	 relation	 til	 andre	

relevante	personer	(Holt,	1995,	s.	10).	Slutteligt	ved	forbrug	som	spil	anvender	forbrugeren	købet	til	at	

interagere	 med	 andre	 forbrugere	 (Holt,	 1995,	 s.	 9).	 Hvad	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 de	 enkelte	

forbrugskøb,	påvirker	således	både	købsadfærden	og	forholdet	til	det	købte	(Holt,	1995,	s.	14-15).			

Qua	det	postmodernistiske	samfund	vi	lever	i,	udviser	forbrugere	ofte	modstridende	adfærd.	De	søger	

hverken	det	 ene	eller	det	 andet	på	 et	 konkret	niveau	–	men	de	 søger	derimod	 frihed	og	plads	 til	 at	

ændre	 og	 forny	 sig	 selv.	 Det	 kan	 derfor	 være	 nærmest	 umuligt	 for	 visse	 forbrugere	 at	 fuldende	 et	

brand-supporteret	 identitetsprojekt.	Det	gør	det	samtidig	svært	 for	brands	at	skabe	 længerevarende	

relationer	til	de	modstridende	forbrugere,	da	deres	behov	ofte	ændres	over	kort	tid,	og	er	supporteret	

af	 en	 følelse	 af	 ikke	 at	 ville	 binde	 sig	 til	 ét	 specifikt	 brand	 (Fournier,	 1998,	 s.	 360).	 I	 vores	 tids	

postmodernistiske	 samfund	 anvender	 forbrugere	 derved	 i	 højere	 grad	 brands	 til	 identitetsskabelse,	

hvilket	 skaber	 en	 udfordring	 for	 brands	 i	 forhold	 til	 at	 opretholde	 en	 konstant	 brand-forbruger	

relation,	der	matcher	forbrugerens	ønskede	og	potentielt	skiftende	identitet.		

	

2.3	Narcissisme	som	forbrugerfænomen		
Narcissisme	 er	 et	 omdiskuteret	 emne,	 der	 særligt	 har	 vundet	 frem	 i	 nutidens	 postmodernistiske	

samfund.	 Om	 samfundet	 siger	 filosof	 og	 samfundskritiker	 Lasch	 (1991),	 at	 vi	 lever	 i	 en	
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narcissismekultur,	som	er	karakteriseret	ved	en	ubetinget	følelse	af	privilegium.	Han	kritiserer	netop	

det	 postmodernistiske	 samfund	 og	 mener,	 at	 det	 er	 et	 tab	 i	 samfundet	 at	 individer	 efterlader	 sit	

ansvar.	Dette	påvirker	 forbrugerne	 til	overforbrug,	hvor	de	med	deres	køb	 forsøger	at	bibeholde	og	

udvikle	jeget	(Cisek,	Sedikides,	Hart,	Godwin,	Benson,	&	Liversedge,	2014,	s.	3).		

Narcissisme	som	personlighedstræk	anses	af	flere	teoretikere	f.eks.	Twenge	et	al.	(2008)	som	værende	

et	voksende	fænomen,	og	narcissisme	har	især	tiltrukket	opmærksomhed	fra	teoretikere	i	vores	tids	

postmodernistiske	samfund.	Twenge	et	al.	(2008)	begrunder	det	ud	fra	en	metaanalyse.	Analysen	der	

blev	 foretaget	 i	 2006	 af	 85	 amerikanske	 collegestuderende	 viser,	 at	 der	 forekommer	 en	 stigning	 i	

niveauet	 af	 narcissisme	 fra	 1982-2006	med	 30%	 (Twenge,	 Konrath,	 Foster,	 Campbell,	 &	 Bushman,	

2008,	s.	875).		

	

	

	

	

	

	

	

Figur	2	”College	students’	Narcissistic	Personality	Inventory	scores,	1982-2006”	–	Kilde:	Twenge	et	al.,	2008	

Allerede	i	2003	blev	samme	tendens	påpeget	af	Foster,	Campbell	&	Twenge.	De	argumenterer	i	studiet	

”Individual	Differences	in	Narcissism:	Inflated	Self-views	Across	the	Lifespan	and	Around	the	World”	for,	

at	narcissisme	falder	blandt	den	ældre	population,	samt	at	narcissistiske	personlighedstræk	ses	oftere	

hos	mænd	end	kvinder	(Foster,	Campbell,	&	Twenge,	2003,	s.	476-478).	Mænd	scorede	især	højere	 i	

niveauet	af	autoritet,	selvtilstrækkelighed	og	overlegenhed	(Foster,	Campbell,	&	Twenge,	2003,	s.	480).	

Årsagen	til	denne	forskel	antager	Foster,	Campbell	&	Twenge	(2003)	er	grundet,	at	mænd	generelt	er	

mere	 individualistiske.	 Dette	 skyldes	 bl.a.	 at	mænd	 oftere	 ser	 sig	 selv	 som	 værende	 uafhængige,	 og	

kvinder	ser	sig	selv	som	mere	gensidigt	afhængige	(Foster,	Campbell,	&	Twenge,	2003,	s.	480-482).		

Ser	man	på	samfundet	ligesom	Lasch	(1991),	lader	forbrugerkulturen	til	at	blive	mere	orienteret	mod	

egen	 identitet	 og	 image	 udadtil.	 Identitet	 og	 image	 er	 to	 emner,	 der	 tit	 berøres	 inden	 for	

forbrugeradfærd,	 hvorfor	 man	 kan	 påpege	 en	 relation	 mellem	 studiet	 af	 narcissisme	 og	 studiet	 af	

forbrugeradfærd.	Det	er	dog	først	i	2007,	at	denne	relation	bliver	undersøgt	af	Sedikides	et	al.	i	studiet	

”The	 I	 That	 Buys:	 Narcissists	 as	 Consumers”.	 Her	 kombinerer	 de	 forbrugeradfærd	 og	 narcissisme,	



Kandidatafhandling	 Signe	Andersen	&	Gunilla	Guldborg	 Aflevering:	15.	maj	2018	
Cand.merc.kom	 Studienumre:	20109	&	60879	 Copenhagen	Business	School	

	 21	

hvormed	 de	 konkluderer,	 at	 narcissister	 i	 højere	 grad	 er	 styret	 af	 selvpromoverende	 motiver	 i	

købsvalget	 end	 ikke-narcissister.	 Ud	 fra	 deres	 studie	 ser	 det	 således	 ud	 til,	 at	 narcissister	 er	 mere	

fokuserede	på	deres	 image	 i	 sammenligning	med	den	almene	 forbrugere	 (Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	

Hart,	2007,	s.	255-256).		

For	at	vurdere	om	en	person	er	narcissist,	anvendes	testen	’Narcissistic	Personality	Inventory’	(NPI40)	

(Open	Psychometrics)	udarbejdet	af	Raskin	&	Terry	i	1988	(Raskin	&	Terry,	1988).	Testen	med	dets	

40	 ’multiple	 choice’	 spørgsmål	 er	 gennem	 tiden	 brugt	 af	 mange	 teoretikere	 til	 at	 måle	 niveauet	 af	

normativ	narcissisme.	Dette	 kalder	Raskin	&	Terry	 for	den	emperiske	 eksplorative	narcissisme.	Det	

betyder	blandt	andet,	at	testen	bruger	adfærdskriterier	til	at	måle	den	narcissistiske	personlighed	ud	

fra	en	konceptuel	skabelon	(Raskin	&	Terry,	1988,	s.	891).	Ud	fra	testen	måles	desuden	syv	facetter	af	

narcissisme:	 Authority,	 Exhibitionism,	 Superiority,	 Vanity,	 Expolitativeness,	 Entitlement	 og	 Self-

Sufficiency	(Raskin	&	Terry,	1988,	s.	893).		

Hos	 narcissisten	 vil	 man	 finde	 personlighedstræk	 såsom	 egocentreret,	 selvforherligende	 og	

manipulerende,	 og	 narcissisten	 vil	 oftest	 have	 et	 urealistisk	 positivt	 selvbillede	 samt	 et	 lavt	

empatiniveau.	I	forlængelse	af	dette	skriver	Cisek	et	al.	(2014),	at	narcissisten	i	højere	grad	vil	stræbe	

mod	 at	 højne	 sit	 selvbillede	 gennem	 status	 og	 magt	 (Cisek,	 Sedikides,	 Hart,	 Godwin,	 Benson,	 &	

Liversedge,	2014,	s.	3).	Dette	har	vist	sig	at	have	en	betydning	i	forhold	til	materialisme,	hvor	dem	som	

scorer	højt	på	narcissisme,	også	scorer	højt	på	materialisme.	Årsagen	til	dette	kan	hænge	sammen	med	

narcissistens	 tendens	 til	 at	 vise	 sig	 frem,	 hvorved	 de	 gennem	 materialistiske	 goder	 kan	 signalere	

charme	og	prestige	(Twenge	&	Campbell,	2009,	s.	160).			

Den	 narcissistiske	 personlighed	 beskrives	 yderligere	 som	 selvoptaget,	 dominerende	 og	

manipulerende,	 samt	 at	 narcissister	 ser	 sig	 selv	 –	 og	 ønsker	 at	 andre	 skal	 se	 dem	 –	 som	unikke	 og	

hævede	 over	 andre	 (Sedikides,	 Gregg,	 Cisek,	 &	Hart,	 2007,	 s.	 255).	 Narcissister	 bliver	 desuden	 ofte	

beskyldt	 for	 at	 være	 mindre	 interesserede	 i	 det	 kollektive.	 Bl.a.	 skriver	 Lambert,	 Desmond	 &	

O’Donohoe	(2014)	at	narcissister	er	mindre	interesserede	i,	hvordan	andre	mennesker	har	det,	og	de	

er	mere	fokuserede	på	dem	selv	(Lambert,	Desmond,	&	O’Donohoe,	2014,	s.	36).		

Dog	kan	det	pointeres,	at	en	person	helt	uden	narcissisme	også	er	negativt.	Normativ	narcissisme	er	

som	udgangspunkt	præsenteret	i	alle	mennesker,	og	Freud	forklarede	om	dette,	at	en	vis	mængde	af	

narcissisme	er	nødvendig	for	at	kunne	overleve	(Den	Store	Danske).	Uden	narcissisme	vil	det	fratage	

personen	sin	mulighed	for	at	have	drømme,	selvtillid	og	generelt	troen	på	sin	egen	værdi.	Derfor	kan	

en	vis	grad	af	narcissisme	som	en	del	af	personligheden	betragtes	som	værende	et	sundhedstegn	hos	

det	almene	menneske.		
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Der	 findes	 flere	 typer	 af	 narcissisme.	 Det	 er	 muligt	 at	 have	 narcissisme	 som	 personlighedstræk	 i	

kombination	 med	 både	 højt	 og	 lavt	 selvværd.	 Højt	 selvværd	 kan	 derfor	 ikke	 blot	 sidestilles	 med	

narcissisme	(Wink,	1991,	s.	595-596).		

I	et	studie	fra	2013	argumenterer	Lambert	&	Desmond	for,	at	forbrugere	med	narcissistiske	tendenser	

er	mindre	 fælleskabsorienterede	 og	mere	 individualistisk	 orienteret	 (Lambert	 &	Desmond,	 2013,	 s.	

691).	 Undersøgelsen	 tog	 udgangspunkt	 i	 narcissisme	 som	 forbrugerfænomen	 og	 blev	 udarbejdet	 i	

form	af	dybdegående	interviews	(Lambert	&	Desmond,	2013,	s.	693).	I	dette	studie	finder	Lambert	&	

Desmond	(2013),	at	et	 forhold	mellem	brand	og	narcissist	er	mere	flydende	og	kortvarigt,	hvorimod	

brand	 og	 ikke-narcissist	 har	 større	 potentiale	 for	 længerevarende	 relationer	 (Lambert	 &	 Desmond,	

2013,	 s.	 704-705).	 Studiet	 peger	 samtidig	 på	 en	 form	 for	 ensartethed	 i	 forhold	 til	 narcissisters	

købsadfærd,	 hvor	 narcissister	 ofte	 beundrer	 de	 samme	 typer	 luksus	 brands	 (Lambert	 &	 Desmond,	

2013,	s.	702).		

I	 et	 senere	 studie	 udarbejdet	 af	 Lambert,	 Desmond	 og	 O’Donohoe	 i	 2014,	 argumenteres	 der	 for,	 at	

narcissister	 godt	 kan	 udvise	 loyalitet	 overfor	 et	 brand,	 men	 kun	 så	 længe	 at	 dette	 styrker	 den	

individuelle	 status	 (Lambert,	 Desmond,	 &	 O’Donohoe,	 2014,	 s.	 47).	 Det	 ses	 desuden,	 hvorledes	 de	

kvindelige	narcissistiske	respondenter	i	studiet	fra	2014	fravælger	deres	gamle	Louis	Vuitton	tasker,	

fordi	 denne	 vare	 ikke	 er	 unik	 længere	 og	 mange	 ejer	 tasken.	 Derimod	 er	 de	 alle	 stolt	 ejer	 af	 en	

Longchamp	taske,	som	kun	de	færreste	har	(Lambert,	Desmond,	&	O’Donohoe,	2014,	s.	49).	Stræben	

efter	 materielle,	 unikke	 ejendele	 som	 udtrykker	 prestige	 lader	 således	 til	 at	 gå	 igen	 hos	 den	

narcissistiske	 forbruger.	Ønsket	om	at	 fremstå	unik	og	adskille	sig	positivt	gennem	materielle	goder	

kædes	derfor	ofte	sammen	med	narcissisten,	og	narcissister	har	vist	sig	at	have	et	øget	behov	 for	at	

være	unikke	(Lee,	Gregg,	&	Park,	2013,	s.	347).	

Lambert,	Desmond	&	O’Donohoe	(2014)	påpeger,	at	narcissister	generelt	kan	virke	dømmende,	men	

kun	så	længe,	at	det	accepteres	af	referencegruppen.	Det	kan	ses	i	forhold	til	de	materielle	ting,	som	de	

fravælger	–	eventuelt	brands	som	de	synes	er	”skamfulde”	(Lambert,	Desmond,	&	O’Donohoe,	2014,	s.	

49-50).	 Ud	 fra	 Lambert,	 Desmond	 &	 O’Donohoe	 (2014)	 kan	 man	 således	 udlede,	 at	 narcissistens	

fravalg	af	brands	muligvis	også	virker	som	en	måde	at	fremvise	sig	selv	på	og	tiltrække	anerkendelse	

fra	andre.	Dermed	bliver	narcissistens	formål	med	at	kritisere	brands	 ikke,	at	andre	mennesker	skal	

synes	 negativt	 om	 dem	 som	 person,	men	 i	 stedet	 at	 tiltrække	 accept	 og	 få	 dem	 til	 at	 være	 enige	 i	

narcissistens	konfronteringer	(Lambert,	Desmond,	&	O’Donohoe,	2014,	s.	49-50).		

I	William	 Shakespears	 skuespil	 ”Købmanden	 fra	 Venedig”	 fremgår	 ligeledes:	 ”I	will	not	 choose	what	

many	 men	 desire.	 Because	 I	 will	 not	 jump	 with	 common	 spirits	 and	 rank	 me	 with	 the	 barbarous	

multitude”	(The	Merchant	of	Venice,	Akt	2,	scene	9,	linje	25)	(Lee,	Gregg,	&	Park,	2013,	s.	335).	Fravalg	
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kan	dermed	ses	som	en	måde	at	fjerne	sig	fra	mængden	–	som	narcissisten	ser	som	laverestående	–	og	

i	stedet	hæve	sig	over	andre	via	selvpromoverende	handlinger	og	materialer.		

Lee,	Gregg	&	Park	(2013)	argumenterer	for,	at	den	narcissistiske	forbruger	foretrækker	produkter,	der	

adskiller	 dem	 positivt	 fra	 andre,	 hvorfor	 især	 den	 symbolske	 og	 psykologiske	 værdi	 udgør	 en	

væsentlig	 del	 i	 købsbeslutningen.	 Narcissister	 køber	 produkter	 med	 det	 formål	 at	 promovere	

personlig	 unikhed	 (Lee,	 Gregg,	 &	 Park,	 2013,	 s.	 335),	 hvilket	 igen	 kan	 underbygge	 den	 udbredte	

forståelse	 om	 narcissister,	 at	 de	 ofte	 udviser	 interesse	 for	 eksklusive	 og	 speciallavede	 produkter.	

Desuden	ses	også	en	større	interesse	for	produkter,	der	er	’limited	edition’	eller	kan	blive	’customized’,	

og	narcissister	ses	som	værende	mere	villige	til	at	betale	en	højere	pris	for	dette	(Lee,	Gregg,	&	Park,	

2013,	s.	347).		

Narcissistens	identitetsopfattelse	kan	derfor	ses	som	væsentlig	i	beslutningen	om	købet	af	en	specifik	

forbrugergode.	 I	2007	udarbejdede	Sedikides	et	al.	et	studie	om	narcissisme	som	forbrugerfænomen	

(Sedikides,	 Gregg,	 Cisek,	 &	 Hart,	 2007).	 De	 argumenterer	 for,	 at	 narcissister	 har	 mere	 fokus	 på,	

hvordan	deres	selvbillede	bliver	påvirket,	når	de	køber	en	specifik	varer,	hvis	man	ser	dem	i	forhold	til	

ikke-narcissister	 (Sedikides,	 Gregg,	 Cisek,	 &	 Hart,	 2007,	 s.	 255).	 De	 forklarer,	 at	 det	 netop	 er	 dette	

selvbillede-motiv	 som	gør,	 at	man	ofte	 ser	narcissister	 købe	prestigerige	produkter	 f.eks.	 produkter	

der	er	eksklusive,	i	øjenfaldende	og	nye.	Disse	kan	nemlig	sikre	beundring	i	den	sociale	kontekst.	Ikke-

narcissister	vil	sandsynligvis	ikke	føle	samme	behov	for	beundring	og	derfor	ikke	have	samme	fokus	

på	prestigerige	produkter	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	s.	256).	Dette	kan	måske	forklare,	at	

narcissister	 viser	 en	 større	 interesse	 for	 et	 produkts	 symbolske	 værdi	 og	 mindre	 interesse	 i	

produktets	brugsværdi	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	s.	255).		

Et	 andet	 studie	 i	 form	 af	 eyetracking	 peger	 endvidere	 på,	 at	 narcissister	 også	 er	 mere	 optaget	 af	

produktets	 udseende	 og	 mindre	 optaget	 af	 produktets	 lingvistiske	 information	 i	 købsbeslutningen.	

Studiet	 underbygger	 således	 argumentationen	 om	 narcissister	 som	 værende	 interesserede	 i	

produktets	symbolske	værdi	(Cisek,	Sedikides,	Hart,	Godwin,	Benson,	&	Liversedge,	2014,	s.	6-7).		

	

Delkonklusion:	Teoretisk	fundament			
Det	 teoretiske	 fundament	 giver	 en	 indsigt	 i,	 hvorledes	 brands	 er	 en	 vigtig	 driver	 for	 tilførslen	 af	

symbolsk	 betydning	 til	 produkter,	 og	 hvordan	 brands	 fungerer	 som	 ressourcer	 til	 konstruktion	 og	

bibeholdelse	 af	 jeget	 eller	 ideelle	 jeger.	 Nutidens	 postmodernistiske	 samfund	 er	 præget	 af	 fri	 vilje,	

fragmentering	og	forbrugere,	der	ikke	ønsker	at	binde	sig	til	 få	brands.	I	stedet	ønsker	forbrugere	at	

forny	 sig	 konstant	 gennem	 forbrugervalg,	 hvilket	 kan	 pointeres	 som	 problematisk	 for	
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brandloyaliteten.	Forbrugere	i	det	postmodernistiske	samfund	bliver	derfor	ofte	omtalt	som	værende	

mere	selvoptaget,	og	Lasch	(1991)	kalder	tilmed	samfundet	for	en	”narcissismekultur”.	Narcissisme	er	

også	en	forbrugergruppe,	der	tyder	på	at	vokse	i	samfundet,	og	narcissistiske	karaktertræk	er	blandt	

andre:	 unikhedsstræbende,	 selvoptaget,	 materialistisk	 fokuseret,	 at	 de	 føler	 sig	 hævet	 over	 andre,	

samt	 at	 de	 er	 illoyale	 overfor	 brands.	 Deres	 ønske	 om	 at	 fremstå	 unikke	 medvirker	 til,	 at	 de	 i	

brandperspektiv	 tiltrækkes	 af	 ’limited	 edition’,	 eksklusive	 varer,	 og	 andre	 goder,	 der	 kan	 medføre	

beundring	fra	referencegruppen.	Netop	behovet	for	beundring	omtales	som	værende	mere	væsentligt	

for	den	narcissistiske	forbruger	sammenlignet	med	den	ikke-narcissistiske.	Derfor	vil	narcissisten	ofte	

være	mere	interesseret	i	brandets	symbolske	betydning	og	mindre	optaget	af	dets	funktion.		

3.	Forskningsramme			
Omtalte	 forbrugerudvikling	 i	det	 teoretiske	 fundament	sætter	således	brand-forbruger	relationen	på	

prøve,	 hvorfor	 vi	 finder	 det	 interessant	 at	 undersøge	 de	 bagvedliggende	 motivationer,	 når	 den	

narcissistiske	forbruger	vælger	brands.		

Vores	 forskningsramme	 udspringer	 fra	 en	 umiddelbar	 problematisering	 af	 Lambert	 &	 Desmonds	

(2013)	argument	om,	at	brands	bør	have	fokus	på	ikke-narcissister	fremfor	narcissister.	Deres	grund	

er	 den	 illoyalitet	 de	 har	 bevist,	 at	 narcissister	 har	 overfor	 brands.	 Da	 narcissisme	 er	 et	 stigende	

forbrugerfænomen	med	få	kvalitative	studier	som	teoretisk	grundlag,	finder	vi	det	interessant	at	gå	i	

dybden	med	 denne	 forbruger.	 Herunder	 ønsker	 vi	 via	 forskningsrammen	 at	 skabe	 en	 forståelse	 af,	

hvorledes	 den	 narcissistiske	 forbruger	 anvender	 brands	 til	 identitetsskabelse	 for	 herefter	 at	 tilføre	

viden	til	eksisterende	studier	angående	relationen	mellem	brand	og	narcissist.			

I	 forskningsrammen	 præsenteres	 de	 værktøjer,	 der	 danner	 grundlag	 for	 det	 specifikke	

undersøgelsesfelt.	Forskningsrammen	består	af	narcissisme,	symbolsk	fravalgsteori,	autenticitet	samt	

forbrugeres	behov	for	unikhed.	En	kombination	af	disse	værktøjer	er	ikke	undersøgt	tidligere.			

Narcissisme,	symbolsk	fravalgsteori,	autenticitet	samt	forbrugeres	behov	for	unikhed	er	præsenteret	i	

hvert	 sit	 afsnit,	 for	 hermed	 at	 belyse	 anvendelsen	 af	 hvert	 værktøj	 og	 dets	 relation	 til	

undersøgelsesfeltet.	Ydermere	sættes	de	 fire	værktøjer	overfor	hinanden	 i	en	 løbende	evaluering	af,	

hvorledes	 de	 i	 fællesskab	 understøtter	 og	 danner	 grundlag	 for	 den	 forskningsramme,	 som	 vores	

undersøgelse	er	bygget	op	omkring.		

Via	 de	 præsenterede	 værktøjer	 ønsker	 vi	 at	 belyse,	 hvordan	 til-	 og	 fravalg	 spiller	 en	 rolle	 i	

identitetsskabelsesprocessen,	samt	om	brandets	autenticitet	eller	individets	behov	for	unikhed	er	den	
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styrende	 faktor,	 når	 den	 narcissistiske	 forbruger	 vælger	 og	 anvender	 brands.	 Hvis	 det	 symbolske	 i	

brands	 spiller	 en	 stor	 rolle,	 må	 der	 sandsynligvis	 også	 lægge	 en	 række	 fravalg	 bag	 de	 valg,	 som	

narcissisten	foretager.		

For	hvad	med	alt	dét,	som	narcissisten	ikke	vil	associeres	med?	Spørgsmålet	er,	om	det	i	virkeligheden	

spiller	en	større	rolle	at	fravælge	alt	”det	forkerte”	end	at	vælge	alt	”det	rigtige”.	Det	er	interessant	at	

undersøge,	 hvordan	 dette	 hænger	 sammen	 med	 de	 tidligere	 studier,	 der	 belyser,	 at	 narcissister	

generelt	er	mere	motiveret	af	tilvalg	end	fravalg.	I	kombination	med	dette	vil	vi	via	forskningsrammen	

forsøge	at	skabe	en	forståelse	af,	hvorledes	denne	narcissisten	tillægger	brands	autenticitet,	og	om	det	

har	 en	 betydning	 for	 brand-forbruger	 relationen.	 Tidligere	 studier	 kæder	 narcissisme	 og	 unikhed	

sammen,	men	hvad	er	det	narcissistiske	brandvalg	styret	mest	af:	følelsen	af	autenticitet	eller	behovet	

for	at	være	unik?	Via	 forskningsrammen	er	 formålet	desuden	at	danne	grundlag	 for	en	vurdering	af,	

hvilke	konsekvenser	narcissisme	som	forbrugerfænomen	kan	have	for	brand	management.		

	

3.1	Narcissisme			
Vi	 vil	 med	 dette	 studie	 se	 nærmere	 på	 relationen	 mellem	 narcissister	 og	 brands.	 Netop	 dette	

undersøger	Lambert	&	Desmond	(2013)	i	deres	studie	”Loyal	now,	but	not	forever”,	hvor	de	påpeger,	at	

narcissister	og	ikke-narcissister	relaterer	forskelligt	til	brands.	Ikke-narcissister	har	som	oftest	få	men	

dybe	brandtilknytninger,	hvorimod	narcissister	generelt	har	flere	og	mere	overfladiske	tilknytninger	

til	brands	–	med	fokus	på	de	brands,	som	får	dem	til	at	føle	sig	unikke	og	hævede	over	andre.	For	hele	

tiden	at	kunne	skille	sig	positivt	ud,	hopper	de	blandt	brands,	der	kan	hjælpe	dem	med	at	opfylde	dette	

(Lambert	&	Desmond,	2013,	s.	704-705).	Lambert	&	Desmond	(2013)	argumenterer	yderligere	for,	at	

narcissister	 dermed	 har	 en	 konstant	 tendens	 til	 at	 sammenligne	 sig	 selv	med	 andre	 for	 hermed	 at	

argumentere	 for	 deres	 eget	 værd.	 For	 hele	 tiden	 at	 føle	 sig	 bedre	 stræber	 de	 efter	 brands	 med	

tilhørende	symbolsk	status	(Lambert	&	Desmond,	2013,	s.	702).	Søgen	efter	et	bedre	køb	end	det,	man	

måske	 har	 gjort	 tidligere,	 ses	 derfor	 ofte	 inden	 for	 den	 narcissistiske	 forbrugeradfærd	 (Lambert	 &	

Desmond,	2013,	s.	701).		

Med	dette	perspektiv	 på	narcissisme	virker	narcissister	 i	 højere	 grad	 som	 ’brand-hoppere’,	 hvor	de	

glædeligt	skifter	et	brand	ud	hvis	de	finder	et	bedre.	Den	narcissistiske	loyalitet	til	brandet	er	dermed	

ikke	 baseret	 på	 omsorg	 og	 glæden	 ved	 brandets	 identitet,	 men	 i	 stedet	 er	 det	 baseret	 på	 den	

selvforstærkende	 værdi,	 det	 vil	 sige,	 at	 brandet	 kan	 styrke	 narcisstens	 selvbillede	 (Lambert	 &	

Desmond,	2013,	s.	702-703).		
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Det	 er	 med	 udgangspunkt	 i	 denne	 forståelse	 af	 den	 narcissistiske	 brandrelation,	 at	 vi	 med	

forskningsrammen	ønsker	at	rejse	spørgsmålet	om,	hvorvidt	den	narcissistiske	forbruger	også	er	mere	

strategisk	 i	 anvendelsen	 af	 brands.	 Hvis	 narcissister	 virkelig	 er	 illoyale,	 er	 det	 væsentligt	 at	 kunne	

vurdere,	 om	 de	 også	 er	mere	 kræsne,	 eller	 om	 det	 skyldes	 andre	 forbrugeradfærdstræk	 hos	 disse.	

Stræben	 efter	 konstant	 at	 opnå	 en	 følelse	 af	 overlegenhed	 igennem	 brands’	 symbolske	 værdi	 kan	

måske	også	 forklares	ud	 fra	 andre	årsager	–	 f.eks.	 en	 iboende	usikkerhed,	hvormed	narcissister	har	

behov	for	konstant	at	vælge	eller	skifte	til	de	brands,	som	styrker	deres	selvopfattelse	og	får	dem	til	at	

fremstå	overlegen	i	deres	referencegruppe.		

På	grund	af	narcissisternes	tendens	til	illoyal	brandtilknytning	og	skiftende	forbrugeradfærd	foreslår	

Lambert	 &	 Desmond	 (2013),	 at	 man	 inden	 for	 brand	 management	 bør	 fokusere	 mere	 på	 at	 skabe	

langvarige	 brandrelationer	 til	 ikke-narcissister	 (Lambert	 &	 Desmond,	 2013,	 s.	 705).	 Men	 som	

beskrevet	i	det	teoretiske	fundament,	anses	narcissisme	som	et	voksende	forbrugerfænomen,	hvorfor	

vi	ser	en	risiko	ved	at	negligere	denne	forbrugergruppe,	hvis	brandet	vil	stå	stærk	på	den	lange	bane.	

Derfor	kan	det	være	relevant	at	kombinere	ovenstående	teori	om	narcissisme	i	sammenkobling	med	

autenticitet	 og	 fravalg,	 og	 på	 den	 måde	 komme	 nærmere	 en	 forståelse	 for,	 hvordan	 narcissistiske	

forbrugere	 anvender	brands.	 For	 selvom	Lambert	&	Desmond	 (2013)	udtrykker	negative	 resultater	

ved	 at	 tiltrække	 narcissister,	 kan	 der	 i	midlertidigt	 også	 påpeges	 nogle	 positive	 sider.	 Lee,	 Gregg	&	

Park	(2013)	nævner	blandet	andet,	at	narcissister	er	villige	 til	at	betale	mere	 for	prestigefyldte	vare	

f.eks.	et	ur	der	er	’customized’	(Lee,	Gregg,	&	Park,	2013,	s.	348),	hvilket	bunder	i	deres	store	interesse	

for	at	fremstå	unikke	og	overlegne.		

I	forlængelse	af	dette	argumenterer	flere	for,	at	narcissister	som	oftest	”sætter	tendenserne”	(Lambert,	

Desmond,	&	O’Donohoe,	2014,	s.	49).	Narcissister	ønsker	at	 tiltrække	beundring	 for	deres	unikhed	 i	

deres	netværk,	og	at	folk	i	den	sociale	omgangskreds	dermed	bliver	inspireret	til	at	følge	en	lignende	

stil.	Fra	et	brandperspektiv	kan	dette	således	være	en	fordel,	og	en	måde	at	tiltrække	flere	kunder	på	

(Lambert,	 Desmond,	 &	 O’Donohoe,	 2014,	 s.	 49).	 Vi	 sætter	 dog	 spørgsmålstegn	 ved,	 om	 narcissister	

virkelig	sætter	tendenserne	og	er	villige	til	at	tage	den	risici,	der	følger	med.	Narcissistens	konstante	

behov	for	bekræftelse	fra	andre	bunder	potentielt	i	en	usikkerhed,	hvorfor	de	ikke	ønsker	at	afprøve	

nye	 trends,	men	 i	 stedet	 følger	dem,	 som	de	ved	er	acceptable	 i	 frygten	 for	at	 skille	 sig	negativt	ud.	

Baseret	på	dette	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	narcissister	i	højere	grad	følger	tendenserne	fremfor	selv	

at	danne	dem.		

For	 at	 kunne	 gå	 i	 dybden	 med	 den	 narcissistiske	 forbruger	 og	 dennes	 relation	 til	 brands,	 er	 det	

nødvendigt	 at	 kunne	 adskille	 narcissister	 og	 ikke-narcissister.	 Dette	 afgør	 vi	 ud	 fra	 Narcissistic	

Personality	 Inventory	 (NPI),	 da	 værktøjet	 netop	 er	 bredt	 anvendt	 af	 teoretikere	 med	 henblik	 på	
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målingen	af	normativ	narcissisme.	Raskin	&	Terry	(1988)	udarbejdede	den	40	punkts	tvangsvalgtest,	

hvor	respondenten	skal	vælge	imellem	udsagn,	der	relaterer	sig	til	narcissisme	f.eks.	”I	really	like	to	be	

the	center	of	attention”	kontra	 ikke-narcissistiske	udsagn	”It	makes	me	uncomfortable	to	be	the	center	

of	 attention”	 (Open	 Psychometrics).	 Udover	 at	 vurdere	 en	 persons	 generelle	 niveau	 af	 narcissisme,	

opdeler	testens	resultater	ligeledes	niveauet	af	syv	forskellige	facetter	af	narcissisme;	Authority,	Self-

Sufficency,	Superiority,	Exhibitionism,	Exploitativeness,	Vanity	og	Entitlement	 (Lambert	&	Desmond,	

2013,	s.	694).		

NPI	er	som	værktøj	blevet	kritiseret	for	ikke	at	være	maksimalt	informativ	i	forhold	til	de	personlige	

aspekter	relateret	til	narcissisme	(Ackerman,	Witt,	Donnellan,	Trzesniewski,	Robins,	&	Kashy,	2011,	s.	

68).	 Dog	 kan	 den	med	høj	 sandsynlig	 tydeliggøre	 personlige	 elementer	 associeret	med	narcissisme,	

hvorfor	 vi	 ser	 værktøjet	 som	 relevant	 med	 henblik	 på	 at	 påpege	 narcissister	 og	 ikke-narcissister	 i	

vores	 dataindsamling.	 Det	 er	 ud	 fra	 denne	 undersøgelse,	 at	 vi	 vil	 diskutere	 den	 narcissistiske	

forbrugers	til-	og	fravalg	af	brands,	samt	behovet	for	unikhed	og	autenticitet.		

Når	 vi	 undersøger	 narcissisterne	 i	 vores	 dataindsamling,	 vil	 vi	 desuden	 forsøge	 at	 opdele	

interviewpersonerne	ud	fra	deres	narcissismetype.	Studier	har	vist	en	forskel	i	disse	typer	(Lambert	&	

Desmond,	 2013,	 s.	 699-700),	 og	 vi	 ønsker	 dermed	 at	 vurdere,	 om	dette	 også	 har	 en	 indvirkning	 på	

brandrelationen.	I	denne	sammenhæng	ses	narcissisme	i	forhold	til	niveauet	af	selvværd,	hvorved	to	

typer	 af	 narcissisme	 udledes:	 Sårbarhed-Sensitivitet	 (også	 kaldet	 fragile)	 og	 Storslåethed-

Ekshibitionisme	 (også	 kaldet	 grandiose)	 (Wink,	 1991,	 s.	 593).	 Disse	 deler	 narcissistiske	

personlighedstræk	 såsom	 arrogance,	 men	 de	 har	 også	 hver	 i	 sær	 forskellige	 personlighedstræk.	

Narcissisten	med	en	 stor	del	 af	 Sårbarhed-Sensitivitet	har	 tendens	 til	 at	 være	hypersensitiv,	 følsom,	

bitter	 og	 afskåret	 fra	 andre	 mennesker.	 Denne	 type	 er	 samtidig	 introvært,	 føler	 et	 ubehag	 ved	

lederroller	og	mangler	selvtillid	 i	sociale	 foranstaltninger.	Narcissisten	med	høj	score	 i	Storslåethed-

Ekshibitionisme	 er	 mere	 åben	 i	 sin	 magtorientering,	 selvdramatisering	 og	 manipulerende	 adfærd.	

Denne	type	vil	ofte	 fremstå	som	værende	en	”blærerøv”	og	yderst	egocentreret,	hvorfor	narcissisten	

som	oftest	virker	imponerende	på	sin	respektive	omgangskreds	–	trods	dette	ikke	altid	er	positivt	qua	

dennes	udadvendthed	og	higen	efter	beundring	fra	andre	(Wink,	1991,	s.	593-596).		

Vi	 tester	derfor	 ikke	blot	 interviewpersonernes	NPI-niveau	men	også	deres	 selvværd.	Ved	at	opdele	

vores	 interviewpersoner	 efter	 nævnte	 faktorer,	 vil	 vi	 vurdere,	 om	 de	 to	 narcissisttyper	 også	

differentierer	i	deres	brandrelationer	og	adfærd	i	forhold	til	valg,	autenticitet	og	unikhed.		
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3.2	Symbolsk	fravalgsteori	
“Generally,	 consumer	 research	 focuses	 on	 approach	 aspects	 of	 consumer	 behaviors	 and	 attitudes;	 for	

instance,	 why	 people	 choose	 a	 product	 or	 brand.	 In	 contrast,	 anti-consumption	 research	 focuses	 on	

consumers'	reasons	for	avoiding	a	product	or	brand,”	(Lee	M.	S.,	2009,	s.	145).		

Fravalg	 er	 også	 et	 valg.	 Symbolsk	 fravalgsteori	 fokuserer	 på	 specifikke	 fravalg	 af	 visse	 produkter.	

Fravalg	er	et	centralt	fænomen	inden	for	symbolsk	forbrugeradfærd.	Det	er	ofte	lettere	at	forholde	sig	

til,	hvad	man	ikke	kan	lide,	og	hvad	eller	hvem,	man	ikke	ønsker	at	associeres	med	(Hogg,	Banister,	&	

Stephenson,	2009,	s.	148).		

Men	hvordan	 fungerer	 fravalget?	Det	har	Hogg,	Bannister	&	Stephenson	(2009)	 forsøgt	at	definere	 i	

deres	 framework	 over	 hvad	 de	 betegner	 som	 ”(anti-)consumption”	 (Hogg,	 Banister,	 &	 Stephenson,	

2009).		

Fravalg	kan	ske	både	i	form	af	’modstand’,	der	omfatter	aktive	handlinger	som	f.eks.	boykot	eller	etisk	

forbrug,	og	’afvisning’,	der	omfatter	mere	skjulte	handlinger	som	at	fravælge	et	produkt	eller	et	brand	

af	personlige	årsager.	Det	er	langt	sværere	for	brand	managers	at	opdage	og	løse	et	afvisningsfravalg,	

da	 den	 blotte	 fravælgelse	 er	 usynlig	 og	 derved	 repræsenterer	 en	 passiv,	 men	 problematisk	

forbrugeradfærd,	som	brandet	ikke	kender	årsagen	til	(Hogg,	Banister,	&	Stephenson,	2009,	s.	156).		

Hogg,	Bannister	og	Stephenson	(2009)	definerer	desuden	tre	typer	af	fravalg,	hvor	forskellen	ligger	i,	

hvilke	 følelser	 og	 hvilken	 adfærd	 de	 udtrykker	 i	 fravalgssituationen.	 De	 tre	 typer	 er:	 ’aversion’,	

’avoidance’	 og	 ’abandonment’	 (Hogg,	 Banister,	 &	 Stephenson,	 2009,	 s.	 153).	 ’Aversion’	 referer	 til	

følelsesmæssige	 aspekter	 af	 fravalget,	 imens	 ’avoidance’	 og	 ’abandonment’	 i	 højere	 grad	

repræsenterer	de	adfærdsmæssige	elementer.	’Aversion’	udtrykkes	ofte	som	noget	man	ikke	kan	lide,	

noget	 man	 afskyr	 eller	 noget	 man	 væmmes	 ved.	 Det	 involverer	 derfor	 den	 psykiske	 eller	 fysiske	

handling	 i	 at	 fjerne	 sig	 fra	 noget.	 Grundet	 det	 følelsesmæssige	 aspekt	 kan	man	 argumentere	 for,	 at	

’aversion’	ligger	tættest	på	’brand	hate’.	’Avoidance’	involverer	handlingen	at	fjerne	sig	fra	noget	rent	

adfærdsmæssigt.	 Her	 er	 der	 tale	 om,	 at	 man	 undgår	 visse	 brands	 og	 dermed	 slet	 ikke	 kommer	 i	

kontakt.	 Ved	 ’abandonment’	 stopper	 forbrugeren	 med	 at	 købe	 noget,	 som	 vedkommende	 tidligere	

købte.	 Her	 er	 der	 således	 tale	 om	 et	 adfærdsmæssigt	 bevidst	 fravalg.	 ’Aversion’	 har	 tendens	 til	 at	

stimulere	 adfærdsmæssig	 respons	 af	 enten	 ’avoidance’	 eller	 ’abandonment’.	 F.eks.	 kan	 ’aversion’	 og	

’avoidance’	udspringe	af	ønske	om	at	distancere	sig	selv	fra	negative	stereotyper	og	i	stedet	danne	et	

selvbillede,	 hvor	 man	 passer	 bedre	 ind	 i	 den	 ønskede	 sociale	 gruppe.	 Derved	 kan	 ’aversion’	 og	

’avoidance’	 desuden	 føre	 til	 ’abandonment’	 af	 tidligere	 selvbilleder	 (Hogg,	 Banister,	 &	 Stephenson,	

2009,	 s.	 153).	 Dette	 kan	 relateres	 til	 argumentationen	 angående	 ønskede	 jeger,	 hvor	 et	 fravalg	
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potentielt	 stammer	 fra	 ønsket	 om	 at	 være	 noget	 andet	 eller	 nyt	 i	 forhold	 til,	 hvad	 man	 tidligere	

repræsenterede.	

Vi	 antager	 derved	 at	 fravalg	 også	 har	 en	 betydning	 for	 identitetsskabelsen.	 Spørgsmålet	 er	 måske	

nærmere,	hvor	meget	det	betyder.	Generelt	udspringer	fravalg	i	forbrugerens	følelse	af	ikke	at	kunne	

identificere	sig	selv	med	et	givent	brand,	eller	at	 forbrugeren	ikke	føler,	at	brandet	passer	til	dennes	

personlige	 identitet.	 Når	 vi	 taler	 om	 til-	 og	 fravalg	 handler	 det	 om,	 hvorvidt	 narcissisten	 vælger	 et	

givent	 brand	 "til"	 og	 går	 specifik	 efter	 det	 brand,	 eller	 omvendt	 om	narcissisten	 har	mere	 fokus	 på	

fravalg	 i	 processen.	 Hvis	 narcissisten	 har	 mere	 fokus	 på	 fravalg,	 vælges	 et	 brand	 på	 baggrund	 af	

tidligere	 eller	 andre	 brands,	 der	 vælges	 "fra"	 –	 det	 vil	 sige	 en	 slags	 udelukkelsesmetode,	 hvor	 der	

dermed	 kun	 står	 et	 brand	 tilbage,	 som	 narcissisten	 da	 vil	 vælge.	 Spørgsmålet	 er	 således	 også,	 om	

narcissisten	 har	mere	 fokus	 på	 det,	 som	 vedkommende	 ønsker	 at	 associeres	med	 (styret	 af	 tilvalg)	

eller	ikke	ønsker	at	associeres	med	(styret	af	fravalg).		

Figur	3	”Til-	og	fravalgsbaserede	valg”	–	Kilde:	Egen	tilvirkning	

Som	beskrevet	i	det	teoretiske	fundament,	har	individer	en	række	aktuelle	jeger	samt	en	række	mulige	

og	 ideelle	 jeger	(Elliott	&	Wattanasuwan,	1998,	s.	132-133).	Derudover	har	man	som	individ	også	et	

’uønsket	 jeg’	 (’the	 undesired	 self’)	 (Ogilvie,	 1987).	 Disse	 termer	 anvendes	 ofte	 i	 forbindelse	 med	

psykologistudier,	men	da	det	er	et	 relevant	og	 interessant	synspunkt	 i	 forhold	 til,	hvad	der	 ligger	 til	

grund	for	den	narcissistiske	forbrugers	anvendelse	af	brands,	herunder	fravalg,	har	vi,	ligesom	Hogg,	

Bannister	&	Stephenson	(2009),	valgt	at	anvende	det	i	vores	forbrugeradfærdsstudie.			

Negative	 eller	 uønskede	 potentielle	 jeger	 fungerer	 som	 barrierer	 for	 fremtidig	 adfærd,	 der	

repræsenterer	 jeger,	man	skal	afvise	eller	undgå.	 I	 forbindelse	med	det	uønskede	 jeg	taler	man	også	
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om	’fravalg	som	afvisning’,	som	omfatter	det	en	person	er	bange	for	at	blive	til	samtidig	med	et	stærkt	

behov	 for	beskyttelse	af	 selvværdet.	 Flere	 teoretikere	argumenterer	 i	denne	 sammenhæng	 for,	 at	 et	

individs	beskyttelse	af	selvværdet	er	en	af	de	vigtigste	motivationsmæssige	drivere	i	forbrugeradfærd	

og	 den	 tilhørende	 beslutningsproces	 (Hogg,	 Banister,	 &	 Stephenson,	 2009,	 s.	 149).	 I	 symbolsk	

forbrugeradfærdsteori	 beskrives	 det,	 hvordan	 brands	 hjælper	 med	 at	 skabe	 forbrugeres	 ønskede	

identitet	gennem	de	solgte	produkter	og	værdier	(Belk,	1988,	s.	139).	Nogle	brands	anvendes	i	denne	

sammenhæng	som	positive	referencepunkter,	fordi	de	styrker	det	ideelle	jeg,	som	et	individ	ønsker	at	

opnå	–	imens	andre	brands	bliver	negative	referencepunkter,	fordi	de	anses	som	værende	symboler	på	

noget,	 der	 refererer	 til	 individets	uønskede	 jeg	 (White,	 Simpson,	&	Argo,	2014,	 s.	 433-434).	Der	 ses	

derved	et	nært	forhold	mellem	individers	uønskede	jeg	og	til-	og	fravalget	af	brands.	Spørgsmålet	er,	

hvorvidt	 frygten	 for	 at	 være	eller	udtrykke	noget	bestemt	afspejler	 sig	 i	måden,	hvorpå	narcissister	

anvender	og	vælger	brands.		

Som	belyst	forklarer	blandt	andre	Twenge	et	al.	(2008),	hvordan	narcissisme	er	et	stigende	fænomen,	

der	sandsynligvis	blot	vil	stige	yderligere	i	fremtiden	(Twenge,	Konrath,	Foster,	Campbell,	&	Bushman,	

2008,	s.	889-893).	De	argumenterer	for,	at	det	er	et	resultat	af	stigende	individualisme	og	selvagtelse	

hos	individer	(Twenge,	Konrath,	Foster,	Campbell,	&	Bushman,	2008,	s.	889-890).	Desuden	beskriver	

Inglehart	 (2005),	 hvordan	 levestandarden	 er	 steget	 i	 vores	 tids	 postmodernistiske	 samfund,	 hvilket	

har	ført	til	at	individer	er	mere	optagede	af	sig	selv	(Inglehart	&	Welzel,	2005,	s.	28-29).	Herunder	kan	

også	 nævnes,	 hvordan	 man	 gennem	 materielle	 ejendele	 kan	 udvide	 og	 udtrykke	 sig	 som	 individ	

jævnfør	Belks	teori	om	’the	extended	self’	(Belk,	1988).		

Dette	 kan	 også	 forklares	 ud	 fra	 Maslows	 behovspyramide.	 Behovspyramiden	 har	 i	 årtier	 dannet	

grundlag	for	de	fem	overordnede	behov	hos	individer,	samt	belyst	hvordan	man	ikke	kan	opfylde	f.eks.	

sociale	behov,	før	man	har	opfyldt	fysiske	behov	(Maslow,	1943).		

	

	

	

	

	

	

Figur	4	”Maslows	Behovspyramide”	–	Kilde:	Maslow,	1943	
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Men	hvordan	anses	behovspyramiden,	hvis	man	kigger	på	den	 fra	et	postmodernistiske	perspektiv?	

Selvrealisering,	som	er	placeret	øverst	 i	Maslows	behovspyramide,	er	blevet	et	mål	for	mange,	da	de	

øvrige	 behov	 ofte	 allerede	 er	 opfyldt	 i	 vores	 vestlige	 samfund.	 Det	 har	 potentielt	 medført,	 at	 man	

fokuserer	mere	på	sig	selv,	hvilket	har	ført	til,	at	flere	har	et	større	fokus	på	også	at	realisere	sig	selv	

(Inglehart	&	Welzel,	2005,	 s.	28-29).	Motivationen	bag	 individers	 til-	og	 fravalg	er	derved	potentielt	

påvirket	 af	 det	 postmodernistiske	 samfunds	 mange	 muligheder	 og	 øgede	 fokus	 på	 selvrealisering	

gennem	brands.		

Inden	 for	 motivationsteori	 findes	 ligeledes	 ’approach-avoidance’	 begreberne.	 Igen	 er	 der	 tale	 om	

begreber,	der	udspringer	fra	psykologi,	men	der	kan	argumenteres	for,	at	dette	ligeledes	kan	anvendes	

i	 forbindelse	med	 forbrugeradfærd	samt	de	 til-	og	 fravalg	der	 indgår	 i	 forbindelse	med	brandvalget.	

Derfor	anvender	vi	begreberne	i	vores	undersøgelse	som	et	led	i	at	opnå	en	dybere	forståelse	af	den	

mandlige	 narcissists’	 anvendelse	 af	 brands,	 herunder	 hvorvidt	 valget	 hovedsageligt	 er	 ’approach’	

(tilvalg)	eller	’avoidance’	(fravalg)	motiveret.		

Vi	anvender	derved	’approach-avoidance’	motivationsteorierne	som	begreber,	der	beskriver,	hvorvidt	

narcissisten	mest	er	motiveret	af	til-	eller	fravalg.	Flere	teoretikere,	særligt	inden	for	motivationsteori,	

argumenterer	 for,	 at	 narcissister	 generelt	 er	 approach-baserede	 (Foster	 &	 Trimm,	 2008,	 s.	 1004).	

Dette	baserer	de	bl.a.	på,	at	narcissister	er	så	fanget	af	deres	storhedsvanvid,	at	de	tør	tage	en	risiko	

uden	at	 tænke	meget	over,	hvad	de	eventuelt	mister	på	vejen	 (Foster	&	Trimm,	2008,	 s.	1010).	Der	

argumenteres	derved	for,	at	narcissister	i	højere	grad	er	præget	af	tilvalg	end	fravalg	(Foster	&	Trimm,	

2008,	s.	1007),	hvilket	overordnet	set	betyder,	at	narcissister	er	mere	motiverede	af	præmien	ved	at	

vinde,	 end	de	er	bange	 for	at	 tabe.	Man	kan	derfor	antage,	 at	narcissister	er	motiveret	af	 alt	det,	de	

gerne	 vil	 og	mindre	 drevet	 af	 at	 undgå	 alt	 det	 de	 ikke	 vil.	 Dette	 er	 primært	 baseret	 på,	 at	 de	 ifølge	

motivationsteoristudierne	 kun	 er	 svagt	motiveret	 af	 konsekvenser	 ved	 de	 valg	 de	 træffer	 og	 stærk	

motiveret	 af	 den	 potentielle	 sejr	 valget	 kan	 medføre	 (Foster	 &	 Trimm,	 2008,	 s.	 1014).	 Baseret	 på	

resultaterne	 angående	 narcissisters	 generelle	 ’approach-avoidance’	 motivation,	 finder	 vi	 det	

interessant	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 dette	 ligeledes	 gør	 sig	 gældende	 i	 relation	 til	 narcissistens	

forbrugsadfærd,	hvilket	ikke	tidligere	er	studeret	eller	bevist.		

Ud	 fra	 symbolsk	 forbrugeradfærdsteori	 henvises	 der	 til,	 at	 de	 brands	man	 vælger	 er	 baseret	 på	 et	

bevidst	 valg	 (Belk,	 1988,	 s.	 139).	Men	 så	må	 de	 brands	 og	 herunder	 også	 de	 symboler,	man	 aktivt	

fravælger,	vel	også	være	baseret	på	noget	bevidst?	Og	kan	dette	potentielt	betyde,	at	den	narcissistiske	

forbruger	i	virkeligheden	er	mere	fravalgsorienterede,	når	de	anvender	brands?	For	hvordan	ved	den	

narcissistiske	 forbruger,	hvad	der	er	 ”bedst”,	uden	at	vide	hvad	der	er	 ”dårligst”?	Medmindre	denne	

forbrugertype	er	 så	 selvsikker	 i,	 at	 alt	hvad	han	vælger	bare	er	bedst,	må	der	 sandsynligvis	 ligge	et	
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bevidst	fravalg	bag	brandvalget.	Ifølge	Belk	(1988)	anvender	vi	som	benævnt	brands	som	symbolske	

ressourcer	 til	 at	 bygge	 os	 selv	 op	 (Belk,	 1988,	 s.	 145),	men	måske	 indgår	 fravalget	 af	 brands	også	 i	

højere	grad	end	tidligere	konkluderet	i	denne	identitetsskabelsesproces.		

Forbrugeridentiteter	 i	 det	 postmodernistiske	 samfund	 søger,	 som	 beskrevet	 tidligere,	 i	 højere	 grad	

selvrealisering,	 da	 de	 øvrige	 behov	 er	 dækket	 og	 i	 stedet	 erstattet	 af	 en	 ’mig,	mig,	mig’-kultur.	 Det	

privilegium	 at	 kunne	 både	 til-	 og	 fravælge,	 som	man	 har	 lyst	 som	 forbruger,	 det	 gør,	 at	 der	 stilles	

højere	krav	til	brand-forbruger	relationen,	hvis	brands	skal	formå	at	opretholde	relationen.	

Forbrugere	 har	 øget	 fokus	 på,	 at	 de	 brands	 de	 vælger,	 skal	 støtte	 deres	 identitet,	 hvilket	 potentielt	

også	øger	fokus	på	at	fravælge	de	brands,	der	ikke	understøtte	identiteten.	Men	hvordan	vælger	den	

narcissistiske	forbruger	brands?	Er	det	baseret	udelukkende	på	tilvalg	af	”det	rigtige”,	eller	går	der	en	

række	 fravalg	 af	 ”det	 forkerte”	 forud	 for	 valget?	 Vi	 inddrager	 herved	 symbolsk	 fravalgsteori	 med	

henblik	på	at	undersøge,	hvorvidt	narcissisten	i	højere	grad	end	tidligere	studier	har	vist	er	præget	af	

specifikke	fravalg.	Disse	fravalg	kan	eventuelt	være	begrundet	i	et	ønske	om	at	adskille	sig	positivt	fra	

andre	individer	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007),	og	det	kan	potentielt	udspringe	fra	den	øgede	

illoyalitet	det	er	bevist,	at	narcissister	har	overfor	brands	(Lambert	&	Desmond,	2013).	Desuden	kan	et	

øget	fokus	på	den	symbolske	værdi	potentielt	også	bidrage	til,	at	særligt	den	narcissistiske	forbruger	

baserer	valget	af	brands	på	en	række	fravalg	af	andre	brands	eller	symbolske	værdier,	som	denne	ikke	

ønsker	at	associeres	med.		

Hvis	det	er	tilfældet,	at	narcissister	er	mere	’avoidance’	fokuserede	end	tidligere	studier	har	vist,	hvad	

betyder	 det	 så	 for	 brandvalget?	 Og	 spiller	 fravalget	 en	 rolle	 i	 narcissistens	 identitetsprojekt?	 I	 den	

forbindelse	er	det	relevant	at	 inddrage	symbolsk	 fravalgsteori	 i	en	vurdering	af,	hvorvidt	der	er	 tale	

om	 kræsenhed,	 usikkerhed	 eller	 andre	 symbolske	 følelser	 og	 handlinger,	 når	 den	 narcissistiske	

forbruger	 til-	 eller	 fravælger,	 samt	 hvorvidt	 der	 er	 tale	 om	 en	 bevidst	 eller	 ubevidst	 handling	 når	

valget	foretages.	For	hvis	narcissister	virkelig	er	mere	kritiske	og	bevidste	i	deres	valg	af	brands,	må	

der	vel	også	indgå	en	række	fravalg	i	processen.		

	

3.3	Autenticitet		
Autenticitet	 udgør	 en	 væsentlig	 rolle	 for,	 om	 et	 brand	 enten	 bliver	 til-	 eller	 fravalgt.	 Det	 er	 de	

personlige	 mål	 og	 identiteten	 der	 påvirker,	 om	 forbrugeren	 tillægger	 et	 brand	 autenticitet.	 Det	

betyder,	at	det	er	meget	individuelt,	hvad	forskellige	forbrugere	anser	som	værende	autentisk.	Det	der	

ses	som	værende	autentisk	for	den	ene	forbruger,	er	nødvendigvis	ikke	autentisk	for	den	anden.		
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Netop	autenticitet	har	Beverland	og	Farrelly	undersøgt	i	deres	kvalitative	studie	fra	2010.	Her	fandt	de	

bl.a.,	at	på	trods	af	at	respondenterne	havde	forskellige	mål,	de	tillagde	brands	autenticitet	ud	fra,	så	

havde	de	én	ting	tilfælles:	”the	desire	for	the	real,	true,	and	genuine	(i.e.,	the	authentic).	(…)	Consumers	

ultimately	 seek	 the	 same	 thing	 (authenticity)	 in	 different	 objects,	 brands,	 and	 events	 for	 different	

reasons”	(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	853).		Dette	skal	gerne	være	i	tråd	med	individets	personlige	

mål	på	en	sådan	måde,	at	det	købte	brand	eller	produkt	hjælper	med	at	skabe	den	ønskede	identitet	

(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	839).		

Beverland	&	Farrelly	(2010)	fandt	at	disse	mål	ofte	er	baseret	på	tre	overordnede	temaer	henholdsvis	

det	at	føle	sig	i	kontrol,	det	at	føle	sig	i	forbindelse	med	andre	samt	det	at	føle	sig	tro	mod	egen	moral.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	5	”Tre	autenticitetsmål”	–	Kilde:	Beverland	&	Farrelly,	2010	

Det	vil	sige,	at	det	der	ligger	til	grund	for,	hvad	det	enkelte	individ	finder	autentisk,	ofte	er	baseret	på	

en	række	personlige	mål	som	stammer	fra	én	af	disse	følelser.	De	tre	hovedmål	driver	derigennem	det	

systematiske	 valg	 og	 evalueringen	 mellem	 forskellige	 forbrugeroplevelser	 som	 værende	 autentiske	

eller	uautentiske	(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	841-848).	Det	belyser	igen	det	faktum,	at	forbrugere	

har	 forskellige	 måder	 at	 opfatte	 og	 identificere	 autentiske	 brands	 på,	 da	 de	 ifølge	 Beverland	 og	

Farrelly	(2010)	vurderer	dette	ud	fra	forskellige	personlige	mål.		

Vi	ser	på	den	måde	autenticitet	som	værende	en	internt	fokuseret	følelse,	da	det	netop	udspringer	fra	

et	 behov	 knyttet	 til	 identiteten	 og	 personlige	mål,	 når	 der	 til-	 eller	 fravælges	 brands:	 ”this	decision-

making	process	is	driven	by	a	desire	to	draw	different	identity	benefits	(control,	connection,	virtue)	from	

authentic	 objects,”	 (Beverland	 &	 Farrelly,	 2010,	 s.	 838).	 Dermed	 kan	 et	 autentisk	 brand	 hjælpe	

forbrugeren	 til	at	bekræfte	opfattelsen	af	 sin	egen	 identitet.	Hvis	 forbrugeren	opfatter	et	brand	som	

autentisk,	antager	vi	derfor,	at	det	kommer	fra	en	intern	følelse	af,	at	brandet	passer	til	forbrugerens	
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identitet	og	dermed	kan	være	med	til	at	bekræfte	og	forstærke	denne	interne	følelse	og	selvopfattelse.	

Derfor	 formoder	vi	også,	at	et	defineret	autentisk	brand	er	bedre	stillet	 til	at	skabe	et	stærkt	brand-

forbruger	 forhold	 –	 kontra	 brands	 som	 opfattes	 som	 uautentiske,	 da	 de	 netop	 ikke	 bekræfter	

forbrugeren	i	sin	identitetsopfattelse.		

Ved	 at	 studere	 autenticitet	 som	et	 internt	 drevet	 behov,	 er	 det	 interessant	 at	 sætte	 det	 i	 forhold	 til	

behovet	 for	 unikhed.	 Unikhed	 er	 netop	 et	 behov	 som	 kun	 kan	 eksistere,	 så	 længe	 forbrugeren	 kan	

sammenligne	 sig	med	 andre.	 Følelsen	 af	 unikhed	 kommer	 fra	 det,	 at	 forbrugeren	 sammenligner	 sig	

med	andre	og	eventuelt	føler	sig	bedre	stillet	og	hævet	i	den	sociale	kontekst.	Dermed	ser	vi	unikhed	

som	værende	mere	eksternt	drevet,	hvor	forbrugerens	fokus	i	højere	grad	er	på	det	eksterne	sociale	

image,	når	denne	vælger	brands.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	6	”Ekstern	unikhed	vs.	intern	autenticitet”	–	Kilde:	Egen	tilvirkning	

Vi	ved	 fra	 tidligere,	at	narcissister	er	drevet	af	behovet	 for	unikhed	og	dét	at	være	bedre	end	andre	

gennem	deres	 forbrug	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	s.	256),	og	det	er	derfor	 interessant	at	

undersøge,	 om	 den	 mandlige	 narcissist	 så	 overhovedet	 tillægger	 brands	 autenticitet.	 For	 hvis	

narcissister	 har	 fokus	 på	 at	 købe	 brands	 og	 produkter,	 der	 hæver	 dem	 fra	 deres	 referencegruppe,	

tænker	 de	 så	 mindre	 på,	 om	 det	 bekræfter	 deres	 interne	 identitetsopfattelse?	 Hvis	 narcissister	

konstant	søger	bekræftelse,	er	de	måske	mindre	internt	fokuseret,	og	i	stedet	mere	eksternt	fokuseret	

for	hele	tiden	at	opfylde	behovet	for	anerkendelse.		
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Med	 inddragelsen	 af	 autenticitet	 som	 værktøj	 i	 vores	 studie	 ønsker	 vi	 at	 vurdere,	 om	 den	

narcissistiske	 mandlige	 forbruger	 finder	 brands	 autentiske,	 og	 hvorledes	 dette	 har	 indflydelse	 på	

brandvalg	og	brand-forbruger	relationen.	Det	vil	sige,	spørgsmålet	er	hvorvidt	de	brands	narcissisten	

vælger	som	værende	selv-bekræftende	også	opfattes	autentiske	af	ham?	Eller	om	han	ikke	går	op	i	at	

brandet	 skal	 føles	 autentisk,	men	nærmere	at	det	 skal	 opfylde	behovet	 for	unikhed	og	 adskille	ham	

positivt	fra	sin	referencegruppe.		

	

3.4	Forbrugeres	behov	for	unikhed	
Omvendt	autenticitet	kan	unikhed	ses	som	værende	et	behov	drevet	af	et	eksternt	fokus.	Netop	dette	

eksterne	 fokus	 og	 behovet	 for	 at	 føle	 sig	 unik	 har	 vist	 sig	 at	 være	 en	 tendens	 der	 stiger	 blandt	

forbrugere	 ifølge	 et	 studie	 udarbejdet	 af	 Tian,	 Bearden	&	Hunter:	 ”Consumers’	Need	For	Uniqueness:	

Scale	Development	and	Validation”	 (2001).	Det	at	 søge	unikhed	defineres	som	behovet	 for	at	 føle	 sig	

speciel	samt	det	at	være	positivt	differentieret	fra	andre.	Materielle	ejendele	spiller	en	væsentlig	rolle	i	

forbrugeres	skabelse	af	unikhed,	da	købet	og	fremvisningen	af	forbrugergoder	har	til	formål	at	udvikle	

og	opretholde	den	personlige	og	sociale	identitet	(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001,	s.	50).	Dermed	kan	

brands	udgøre	en	væsentlig	rolle	i	ønsket	om	at	fremstå	unik.		

Der	 kan	 identificeres	 to	 måder,	 hvorved	 forbrugeren	 kan	 differentiere	 sig	 fra	 sin	 referencegruppe	

gennem	 brugen	 af	 brands.	 Forbrugeren	 kan	 via	 horisontal	 differentiering	 udtrykke	 personlighed,	

smag,	 mål	 med	 videre	 gennem	 sine	 brandvalg.	 Disse	 brands	 behøver	 ikke	 at	 være	 associeret	 med	

prestige,	 men	 er	 snarere	 en	 måde	 at	 udtrykke	 personlig	 smag	 på.	 Derudover	 kan	 forbrugeren	

differentiere	 sig	 vertikalt	 via	 brands.	 Dette	 indebærer	 at	 vælge	 brands,	 der	 giver	 status	 eller	

demonstrerer	overlegenhed	relativt	til	referencegruppen	(Dommer,	Swaminathan,	&	Ahluwalia,	2013,	

s.	 657).	 Dermed	 spiller	 referencegruppen	 også	 en	 væsentlig	 rolle	 i	 forhold	 til	 brandvalget,	 da	

forbrugeren	altid	ser	sig	selv	relativt	til	referencegruppen.		

Baseret	 på	 tidligere	 studier	 angående	 forbrugeres	 behov	 for	 at	 føle	 sig	 unikke	 konkluderer	 Tian,	

Bearden	 &	 Hunter	 (2001),	 at	 forbrugeres	 behov	 for	 unikhed	 kan	 beskrives	 ud	 fra	 tre	 forskellige	

adfærdsdimensioner	 (Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001,	 s.	52-53).	Disse	beskriver,	hvad	der	driver	det	

enkelte	individ	i	søgen	efter	at	være	unik.	En	persons	type	af	unikhed	kan	derved	opdeles	i	 følgende	

tre	dimensioner,	som	vi	har	valgt	af	omdøbe	til:	den	kreative,	rebellen	og	den	moderne.	Den	kreative	

vil	 gerne	 skille	 sig	ud	 fra	mængden	ved	at	 ’customize’	 sine	produkter,	 da	denne	 type	 føler	 sig	mere	

unik	ved	at	sætte	sit	eget	præg	på	både	produkter	og	personlig	stil	(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001,	s.	

52).	 Rebellen	 ønsker	 at	 købe	 alternative	 produkter	 og	 derved	 føle	 sig	 unik	 ved	 at	 ”provokere”	
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omverdenen	 –	 rebellen	 vil	 bare	 være	 anderledes	 (Tian,	 Bearden,	 &	 Hunter,	 2001,	 s.	 52-53).	 Den	

moderne	vil	gerne	have	brands	der	er	’in’,	men	ønsker	at	være	unik	ved	at	det	ikke	er	noget	alle	andre	

har	 –	 den	 moderne	 ønsker	 derved	 produkter	 der	 er	 nye	 og	 særlige	 og	 måske	 endda	 i	 en	 sjælden	

udgave	(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001,	s.	53).		

Tian,	Bearden	og	Hunter	udviklede	desuden	i	samme	studie	fra	2001	en	test	med	31	statements,	der	

vurderer	en	persons	behov	for	at	føle	sig	unik	(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001,	s.	55-56).	Ved	at	forstå	

disse	behov	kan	brands	hjælpe	den	enkelte	forbruger	med	at	føle	forskellige	identiteter,	da	de	aktivt	er	

med	 til	 at	 aktivere	dem	(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001,	 s.	 64).	Der	kan	derfor	argumenteres	 for,	 at	

brands	 derigennem	 ikke	 blot	 hjælper	 med	 at	 øge	 følelsen	 unikhed,	 men	 har	 også	 potentiale	 til	 at	

hjælpe	med	 at	 tilføre	 forbrugeren	 autenticitet.	 Men	 er	 narcissister	 så	mere	 bevidste	 eller	 kræsne	 i	

deres	 søgen	 efter	 konstant	 unikhed	 (et	 eksternt	 drevet	 behov)?	 Og	 hvordan	 påvirker	 det	 måden,	

hvorpå	de	tillægger	brands	autenticitet	(et	internt	drevet	behov)?			

Som	præsenteret	 i	 ’optimal	distinctiveness	theory’	mødes	to	basale	menneskelige	behov	henholdsvis	

behovet	for	at	føle	sig	inkluderet	og	behovet	for	at	differentiere	sig,	når	man	taler	om	socialpsykologi	

(Leonardelli,	Pickett,	&	Brewer,	2010,	s.	66).	Men	man	kan	også	påpege	en	udfordring	i	 forhold	til	at	

finde	 balancen	mellem	 at	 skille	 sig	 positivt	 ud	 kontra	 at	 skille	 sig	 negativt	 ud.	 Narcissister	 vil	 som	

oftest	søge	produkter,	der	kan	genkendes	i	deres	netværk,	så	andre	også	ser	dem	som	højerestående,	

da	det	 for	narcissisten	handler	 om	at	 være	 accepteret.	 I	 ”The	I	That	Buys”	 af	 Sedikides	 et	 al.	 (2007)	

nævner	 de	 netop,	 at	 narcissister	 i	 højere	 grad	 er	 styret	 af	 selvpromoverende	motiver	 i	 købsvalget	

(Sedikides,	 Gregg,	 Cisek,	 &	 Hart,	 2007,	 s.	 255-256).	 Men	 for	 at	 brandet	 kan	 fungere	 som	

selvpromoverende	 kræver	 det	 sandsynligvis	 en	 symbolsk	 genkendelse,	 hvis	 referencegruppen	 skal	

kunne	 fortolke	narcissistens	materialistiske	 ejendele	 korrekt.	Det	 kan	måske	 føre	 til,	 at	 narcissisten	

overordnet	 ikke	 ønsker	 at	 adskille	 sig	 for	meget	 i	 frygten	 for	 ikke	 at	 blive	 genkendt	 som	 værende	

succesfuld.	Dermed	kan	der	måske	være	flere	narcissister,	der	følger	det	moderne	unikhedsbehov,	da	

de	hermed	kan	fremvise	velkendte	brands,	men	som	er	mere	unikke	og	succesprægede.	Gennem	dette	

kan	de	fortsat	føle	sig	inkluderet	samtidig	med	at	de	skiller	sig	positivt	ud.			

Lambert	&	Desmond	(2013)	siger	om	det	narcissistiske	brandforhold,	at	de	er	mere	ustabile	 i	deres	

anvendelse	af	brand,	og	at	de	især	vælger	brands,	der	kan	give	dem	bekræftelse	(Lambert	&	Desmond,	

2013,	 s.	 704).	 Dette	 kan	 også	 relateres	 til	 narcissisters	 gennemgående	 ønske	 om	 at	 føle	 sig	 mere	

unikke	blandt	sit	netværk	(Lee,	Gregg,	&	Park,	2013,	s.	347).	I	forhold	til	dette	peger	brandstudier	på,	

at	rige	forbrugere	uden	behov	for	status	ofte	køber	’quite’	brands	–	det	vil	sige	brands,	som	ikke	viser	

sit	 mærke,	 men	 som	 kun	 forbrugeren	 og	 eventuelt	 referencegruppen	 kender.	 Rige	 forbruger	 med	
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behov	 for	 status	 køber	 i	 stedet	 ’loud’	 brands	 for	 at	 differentiere	 sig	 positivt	 og	 opnå	 prestige	 (Han,	

Nunes,	&	Dréze,	2010,	s.	15).	

Med	 inddragelsen	 af	 forbrugeres	 behov	 for	 unikhed	 ønsker	 vi	 derved	 at	 undersøge,	 hvad	 unikhed	

betyder	for	narcissisterne	relativt	til	ikke-narcissisterne.	Vi	finder	det	desuden	interessant	at	skabe	en	

forståelse	 af,	 hvad	 unikhed	 betyder	 for	 det	 endelig	 brandvalg,	 når	 det	 sættes	 overfor	 behovet	 for	

autenticitet.	 For	 hvad	 er	 narcissisten	mest	 drevet	 af?	Det	 interne	behov	 for	 at	 købe	 ind	 i	 noget	 han	

finder	autentisk	eller	det	eksterne	behov	for	unikhed?		

	

Delkonklusion:	Forskningsramme		
Da	niveauet	af	narcissisme	tyder	på	at	stige	i	samfundet,	ser	vi	det	som	problematisk,	hvis	brands	ikke	

forsøger	at	skabe	en	stærkere	relation	til	denne	forbrugergruppe	–	eller	i	det	mindste	forstå	disses	til-	

og	 fravalg	 af	 brands,	 trods	 narcissister	 potentielt	 er	 mere	 illoyale	 (Lambert	 &	 Desmond,	 2013).	

Tidligere	forskning	peger	på,	at	narcissister	generelt	er	mere	tilvalgsorienteret	og	tænker	mindre	på	

konsekvenserne	ved	deres	valg	(Foster	&	Trimm,	2008),	men	det	sætter	vi	samtidig	spørgsmålstegn	

ved	om	ligeledes	gør	sig	gældende	i	et	forbrugerperspektiv.	Hvis	narcissister	ønsker	positiv	adskillelse	

fra	 andre	 samt	 beundring,	 må	 den	 narcissistiske	 forbruger	 sandsynligvis	 også	 være	 særligt	

opmærksom	på	det,	 der	 skal	 fravælges.	Altså	 ser	 vi	 også	 en	 sandsynlighed	 for,	 at	 den	narcissistiske	

forbruger	er	mere	kræsen	og	bevidst	potentielt	via	fravalg,	når	der	vælges	blandt	brands.		

Alle	 typer	 forbrugere	 siges	 at	 søge	 efter	 noget	 ægte	 gennem	 brands	 (Beverland	 &	 Farrelly,	 2010),	

hvilket	er	med	til	at	knytte	brand	og	forbruger	tættere.	Hvis	den	narcissistiske	forbruger	også	oplever	

autenticitet	 via	 brandkøbet,	 kan	 det	 have	 en	 betydning	 for	 et	 potentielt	 stærkere	 brand-forbruger	

forhold.	Omvendt	ses	den	narcissistiske	 forbruger	også	som	søgende	efter	unikhed,	og	det	kan	 f.eks.	

ses	gennem	tre	typer:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Spørgsmålet,	som	vi	finder	interessant	at	

undersøge,	 er,	 om	autenticitet	 eller	unikhed	vægtes	højest.	Hvis	den	narcissistiske	 forbruger	vælger	

brands	 mest	 for	 unikhedens	 skyld,	 kan	 det	 sandsynligvis	 være	 sværere	 at	 skabe	 en	 stærk	 brand-

forbruger	relation,	eftersom	købet	sker	på	baggrund	af	noget	eksternt	–	altså	narcissistens	ønske	om	

at	 fremstå	på	en	specifik	måde	udadtil.	Hvorimod	et	større	fokus	på	autenticitet,	det	vil	sige	et	mere	

internt	 fokus,	 potentielt	 kan	 føre	 til	 et	 stærkere	 brand-forbruger	 forhold,	 hvis	 brandet	 matcher	

narcissistens	interne	identitetsopfattelse.		

Således	 er	 det	 med	 baggrund	 i	 det	 teoretiske	 fundament,	 at	 vi	 i	 ovenstående	 forskningsramme	

opstiller	tidligere	forskningsemner	og	teoretiske	værktøjer,	som	vi	finder	det	interessant	at	anvende	i	

undersøgelsen.		
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4.	Underspørgsmål		
Med	udgangspunkt	i	ovenstående	vil	følgende	underspørgsmål	danne	grundlag	for	undersøgelsen:		

• Hvorledes	kommer	til-	og	fravalg	til	udtryk	i	den	narcissistiske	mands	brandrelationer?		

• Når	 den	 narcissistiske	 mand	 vælger	 brands,	 gør	 han	 det	 så	 ud	 fra	 tilvalg	 (det	 han	 gerne	 vil	

associeres	med),	eller	fravalg	(det	han	ikke	vil	associeres	med)?	

• Finder	narcissisten	brands	autentiske,	og	hvordan	kommer	det	til	udtryk	i	brandvalg	og	-forhold?	

• Hvorledes	kommer	narcissistens	behov	for	unikhed	til	udtryk	i	brandvalget?		

• Er	narcissisten	mest	styret	af	behovet	for	at	føle	sig	unik	(eksternt	drevet	behov),	eller	behovet	for	

at	opleve	brandet	som	autenticitet	(internt	drevet	behov)	i	sine	brandvalg?		

• Hvilke	 konsekvenser	 kan	 vores	 undersøgelses	 narcissistiske	 forbrugerindsigt	 have	 for	 brand	

management?		

5.	Metode	
I	 dette	 afsnit	 præsenteres	 den	 anvendte	 metode.	 Afsnittet	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	

videnskabsteoretiske	 overvejelser	 og	 den	 metodetilgang,	 der	 danner	 rammen	 for	 undersøgelsen.	

Herefter	præsenteres	dataindsamlingen,	herunder	primær	og	sekundær	data,	som	studiet	er	baseret	

på,	samt	kritiske	overvejelser	angående	dette.	Slutteligt	vil	analysemetoden	blive	præsenteret.		

	

5.1	Videnskabsteoretiske	overvejelser		
Som	videnskabsteoretisk	metode	bruger	vi	det	socialkonstruktivistiske	paradigme,	og	med	baggrund	i	

Collins	(2003)	kan	man	yderligere	klassificere	det	som	erkendelsesteoretisk	paradigme	(Collin,	2003).	

Det	 betyder,	 at	 vi	 erkender,	 at	 den	 fysiske	 og	 sociale	 virkelig	 omkring	 os	 findes	 –	 f.eks.	 brands	 og	

narcissister	 –	 men	 at	 disse	 er	 en	 social	 konstruktion	 skabt	 i	 interaktion	 og	 forhandling	 blandt	

mennesker.	 På	 den	 måde	 bærer	 disse	 kun	 dets	 betydning	 qua	 den	 virkelighed	 og	 forståelse,	 som	

individer	 sammen	 har	 konstrueret.	 Selve	 brandet	 eller	 narcissisten	 eksisterer	 uafhængigt	 af	 vores	

erkendelse	af	den,	imens	individer	skaber	viden	omkring	den	via	forskellige	udforskninger	(Nygaard,	

2013,	s.	122).		

Vi	tager	yderligere	inspiration	fra	Berger	&	Luckmanns	(1966)	videnssociologi	som	paradigme	i	vores	

studie.	 De	 bruger	 begrebet	 ’hverdagsvirkeligheder’,	 der	 handler	 om,	 at	mennesker	 befinder	 sig	 i	 en	
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hverdag,	der	for	dem	synes	objektiv.	Dette	gør	de,	 for	at	skabe	orden	i	virkeligheden,	noget	der	også	

kaldes	 ’objektivering	 af	 subjektive	 processer’.	 Derfor	 kalder	 de	 opfattelsen	 af	 virkeligheden	 for	

’intersubjektiv’,	 fordi	 den	 deles	med	 andre,	 som	 også	 opfatter	 verden	 ud	 fra	 egen	 krop	 og	 tid,	 som	

aldrig	kan	være	helt	i	overensstemmelse	med	hinanden.	Selvom	man	i	verden	har	typeskemaer,	det	vil	

sige	forventning	til	en	adfærd,	så	oplever	alle	mennesker	ikke	ting	og	hændelser	på	samme	måde.	Et	

eksempel	kan	være,	at	den	narcissistiske	forbruger	ikke	finder	et	dyrt	ur	prestigerigt	på	den	baggrund,	

at	 det	 ikke	 er	unikt	 i	 forhold	 til	 referencegruppen	–	 trods	 samme	ur	potentielt	 blandt	mange	 andre	

bredt	anerkendes	som	værende	prestigerigt.	Som	paradigme	i	vores	studie	betyder	det,	at	vi	erkender,	

at	virkeligheden	 ikke	kan	udtrykkes	som	en	enkeltstående	sandhed,	og	at	virkeligheden	 fremtræder	

forskelligt	 hos	 forskellige	 individer.	 Virkeligheden	 ser	 vi	 som	 noget,	 der	 opstår	 i	 samspillet	mellem	

egne	 oplevelser	 og	 samfundets	 struktur,	 som	 forhandles	 og	 udvikles	 via	 sproget	 (Nygaard,	 2013,	 s.	

124-126).		

Konsekvensen	 af	 at	 arbejde	 ud	 fra	 det	 socialkonstruktivistiske	 paradigme	 er,	 at	 vi	 arbejder	med	 en	

relativistisk	ontologi,	hvormed	vi	accepterer,	at	der	ikke	findes	én	enkel	sandhed.	Dette	afspejles	igen	i	

den	 subjektive	 epistemologi	 samt	 metodologien	 med	 baggrund	 i	 den	 kvalitative	 metode.	 Da	 vores	

dataindsamling	netop	beror	på	dybdegående	interviews	og	vores	fortolkning	af	dette,	kan	disse	aldrig	

repræsentere	 én	 enkel	 sandhed.	 Dog	 kan	 vi	 opnå	 en	 forståelse	 af,	 hvorledes	 nogle	 narcissister	

anvender	 brands	 og	 hvordan	 deres	 fortolkning	 af	 brandrelationen	 konstrueres	 (Nygaard,	 2013,	 s.	

124).	På	den	måde	søger	vi	de	bagvedliggende	mekanismer	og	sammenhænge	ved	 ikke	kun	at	se	på	

overfladen	 og	 det	 ”naturlige”.	 Ved	 at	 rette	 et	 kritisk	 perspektiv	mod	 et	 område,	 i	 dette	 tilfælde	 den	

narcissistiske	 brandrelation,	 forsvinder	 de	 vante	 strukturer	 og	 konstruktioner.	 Virkeligheden	 får	

dermed	 en	 flydende	 karakter,	 hvilket	 gør	 det	muligt	 at	 belyse	 sociale	 konstruktioner	 bag	 de	 vante	

strukturer	(Wenneberg,	2002,	s.	8).		

Med	udgangspunkt	i	det	socialkonstruktivistiske	paradigme	bruger	vi	den	kvalitative	metode	i	form	af	

enkeltmandsinterview.	 Med	 disse	 briller	 på	 undersøger	 vi	 fænomener	 og	 hændelser	 ud	 fra	 en	

helhedsorienteret	 og	 fortolkende	 tilgang.	 Formålet	 er	 at	 indsamle	 og	 analysere	 data,	 hvori	 vi	 vil	

forsøge	at	udlede	detaljer,	der	giver	en	dybdegående	forståelse	af	den	narcissistiske	brandanvendelse.	

Omvendt	 ville	 kvantitativ	 analyse	 ikke	 give	 samme	 indsigt	 i,	 hvordan	 den	 narcissistiske	 forbruger	

konstruerer	 forståelsen	 og	 brugen	 af	 brands.	 Det	 er	 i	 stedet	 via	 en	 kvalitativ	 analyse	 af	

interviewpersonernes	 verdensforståelse,	 at	 vi	 kan	 opnå	 indsigt	 i	 fænomenet.	 Som	 forskere	 har	 vi	

derfor	 været	 bevidste	 om	 at	 holde	 interviewsene	 løse,	 så	 interviewpersonerne	 har	 rum	 til	 at	

bestemme,	 hvordan	 temaerne	 bliver	 belyste.	 Dette	 netop	 er	 vigtigt,	 da	 vi	 anvender	

interviewpersonerne	 som	 tolkningsgrundlag	 og	 ønsker	 at	 komme	nær	 deres	 individuelle	 subjektive	
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verdensbillede	(Collin,	2003,	s.	131),	herunder	den	narcissistiske	brandanvendelse	med	fokus	på	til-	

og	fravalg	samt	betydningen	af	autenticitet	og	behovet	for	unikhed.		

Kvaliteten	af	vores	studie	bliver	ligeledes	påvirket	af	det	socialkonstruktivistiske	paradigme,	hvormed	

vi	erkender,	at	vi	som	forskere	har	stor	 indflydelse	på	udformningen	af	undersøgelsen.	Dette	glæder	

både	i	forhold	til	troværdighed	og	resultater,	som	er	baseret	på	den	dataindsamling,	som	vi	subjektivt	

har	udvalgt	og	fortolket	ud	fra.	Som	udgangspunkt	for	en	kritisk	selvrefleksion	bruges	ofte	reliabilitet	

og	validitet.	Validiteten	har	at	gøre	med,	om	vi	som	forskere	rent	faktisk	undersøger	netop	dét,	som	vi	

ønsker	at	undersøge	–	og	dermed	har	brugt	den	rigtige	metodetilgang	til	at	opnå	indsigt	i	fænomenet.	

Reliabiliteten	 handler	 derimod	 om,	 hvorvidt	 to	 forskere,	 der	 studerer	 samme	 fænomen,	 kan	 opnå	

præcis	 samme	 resultat	 uafhængigt	 af	 hinanden	 (Nygaard,	 2013,	 s.	 132).	 Med	 baggrund	 i	 det	

socialkonstruktivistiske	paradigme	har	vi	valgt	at	udelade	disse	begreber	som	kritisk	selvrefleksion,	

da	de	 i	samspil	med	valgte	paradigme	 ikke	er	relevante.	 I	stedet	erkender	vi,	at	kvaliteten	af	studiet	

afhænger	 af	 iagttageren	 –	 netop	 fordi	 at	 alting	 er	 konstrueret	 subjektivt	 på	 baggrund	 af	 ens	

verdensbillede	og	at	det	er	med	disse	briller	på,	at	man	fortolker	dét,	man	ser.	Derfor	er	det	væsentligt,	

at	 vi	 i	 vores	 studie	 giver	 en	 nøjagtig	 gengivelse	 af	 vores	 undersøgelsesmetode,	 så	 andre	 selv	 kan	

bedømme	studiets	videnskabelige	indhold	og	eventuelt	kritisere	dette	(Collin,	2003,	s.	133).					

	

5.2	Metodetilgang:	Abduktiv		
Vi	undrer	os	over	observationen	inden	for	allerede	eksisterende	forskning	angående	narcissisme	som	

forbrugerfænomen,	da	den	belyser,	 at	brands	 ikke	 skal	 forsøge	at	 skabe	 relationer	 til	denne	 illoyale	

forbrugergruppe	 (Lambert	 &	 Desmond,	 2013).	 Det	 skabte	 særligt	 undring	 set	 i	 forhold	 til,	 at	 der	

ligeledes	er	forskning,	der	ser	narcissisme	som	et	stigende	fænomen	inden	for	forbrugeradfærdsteori	

(Twenge	&	Campbell,	2009).	Vi	har	via	det	teoretiske	fundament	og	forskningsrammen	forsøgt	at	gå	

dybere	 ind	 i	 disse	observationer,	 for	herefter	 at	udarbejde	 forskningsspørgsmål,	 der	 er	 relevante	 at	

belyse,	for	at	besvare	problemformuleringen.			

Flere	 argumenterer	 for,	 at	 der	 er	 begrænsninger	 ved	 udelukkende	 at	 anvende	 en	 induktiv	 eller	

deduktiv	 metodetilgang,	 da	 det	 ene	 ikke	 behøver	 udelukke	 det	 andet,	 og	 at	 de	 i	 samspil	 fungerer	

optimalt	 (Collin	 &	 Køppe,	 2003,	 s.	 278-302).	 Studiets	 metodetilgang	 er	 derfor	 en	 kombination	 af	

deduktiv	og	induktiv	metode,	hvilket	også	kaldes	for	abduktiv	metode	(præsenteret	af	John	R.	Peirce)	

(Brier,	 2006,	 s.	 283).	 Det	 betyder,	 at	 vi	 forud	 for	 dataindsamlingen	 har	 forforståelser	 og	

forudsætninger,	 der	 danner	 fundamentet	 for	 det	 undersøgte	 (deduktiv).	 Samtidig	 har	 vi	 en	 stor	

åbenhed	over	for,	at	dataindsamlingen	potentielt	vil	ændre	disse	og	derved	bygge	nye	forståelser,	der	
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kan	 styre	 studiets	 samlede	 retning	 (induktiv).	 Deduktion	 ses	 primært	 i	 henhold	 til,	 at	

forskningsrammen	danner	grundlag	 for	studiets	underspørgsmål.	Det	vil	således	sige,	at	vi	har	visse	

forudsætninger,	der	via	forskningsrammen	har	skabt	en	retning	for	det,	vi	ønsker	at	undersøge.		

Narcissisme	 som	 forbrugerfænomen	 er	 som	 benævnt	 et	 relativt	 uudforsket	 emne	 særligt	 ud	 fra	

kvalitative	studier.	Det	betyder,	at	vi	via	inddragelsen	af	den	induktive	metodetilgang	samtidig	ønsker	

at	 være	 åbne	 over	 for	 nye	 forståelser	 og	 problemstillinger,	 der	 potentielt	 opstår	 undervejs	 i	

forskningsprocessen.	 Da	 dette	 er	 et	 eksplorativt	 studie,	 hvor	 vi	 ud	 fra	 en	 forholdsvis	 lille	

dataindsamling	 forsøger	 at	 tilføre	 ny	 viden	 angående	 narcissisters	 forbrugeradfærd,	 er	 det	 særligt	

relevant	at	etablere	studiet	på	baggrund	af	den	abduktive	metodetilgang,	der	netop	tillader	en	mere	

flydende	tilgang	til	det	undersøgte.		

	

5.3	Dataindsamling		
Det	empiriske	grundlag	for	dette	speciale	udgøres	af	primær	og	sekundær	data,	som	er	præsenteret	i	

de	 følgende	 afsnit,	 herunder	 baggrunden	 for	 valget	 af	 dataindsamling,	 anvendelsesmetoden	 og	 dets	

betydning	for	undersøgelsen.		

5.3.1	Primær	data	
Interviewpersoner	
Den	primære	dataindsamling	består	af	10	enkeltmandsinterviews	med	mandlige	interviewpersoner	i	

alderen	 22-39	 år.	 Enkeltmandsinterviews	 er	 anvendt	 med	 det	 formål	 at	 komme	 i	 dybden	 med	

interviewpersonernes	 anvendelse	 af	 brands	 i	 forhold	 til	 både	 til-	 og	 fravalg,	 samt	 behovet	 for	

autenticitet	og	unikhed.	Ved	anvendelsen	af	denne	interviewmetode	bliver	interviewpersonerne	ikke	

påvirket	af	en	gruppe	(Halkier,	2010,	s.	132),	hvorfor	man	kan	opnå	mere	selvstændige	og	potentielt	

mere	ærlige	 svar.	Dette	 er	 særlig	 fordelagtigt	 i	 vores	 studie,	 da	 undersøgelsesfeltet,	 og	 derved	 også	

omdrejningspunktet	 for	 interviewet,	 kan	 virke	 intimt	 for	 interviewpersonerne.	 Vi	 ønsker	

dybdegående	besvarelser,	 der	berører	 interviewpersonens	 inderste,	 og	 sandsynligheden	 for	 at	 opnå	

dette,	finder	vi	derfor	størst	i	form	af	udførelsen	af	enkeltmandsinterviews.		

De	10	 interviewpersoner	er	valgt	på	baggrund	af	køn	og	alder.	Hovedkriteriet	 for	udvælgelsen	er,	at	

interviewpersonerne	skal	eje	et	ur	produceret	af	en	urmager.	Baggrunden	for	dette	er,	at	vi	ønsker	at	

have	 et	 udgangspunkt	 for	 samtalen.	 Ydermere	 er	 det	 som	 benævnt	 tidligere	 et	 produkt	 der	 ofte	

forbindes	med	 prestige,	 hvorfor	 vi	 formoder	 at	 finde	 flere	 narcissistiske	 personer	 der	 tiltrækkes	 af	



Kandidatafhandling	 Signe	Andersen	&	Gunilla	Guldborg	 Aflevering:	15.	maj	2018	
Cand.merc.kom	 Studienumre:	20109	&	60879	 Copenhagen	Business	School	

	 42	

netop	dette.	Vi	har	forsøgt	at	undgå	bekvemmelighedsindsamling	af	interviewpersoner,	ved	ikke	blot	

at	søge	i	eget	netværk,	men	også	gennem	venner	og	bekendtes	netværk	samt	sociale	medier.		

Proceduren	 for	 udvælgelsen	 af	 de	 10	 interviewpersoner	 er	 udført	 forskelligt.	 Alt	 sammen	 ud	 fra	 et	

ønske	om	at	øge	repræsentativiteten	af	undersøgelsens	resultater.	Som	udgangspunkt	for	udvælgesen	

blev	 interviewperson	 1	 udvalgt	 på	 baggrund	 af,	 at	 han	 var	 en	 bekendt	med	 et	 luksus-ur.	 Valget	 af	

interviewperson	 2	 var	 baseret	 på	 det	 sociale	 medie	 Instagram,	 hvor	 han	 på	 størstedelen	 af	 sine	

billeder	har	placeret	sit	Rolex-ur	i	front,	og	derudover	generelt	virker	selvcentreret	grundet	antallet	af	

selfies	(Instragram,	docmartensen).	Tidligere	studier	viser,	at	narcissister	er	meget	selfie-fokuserede	

(Halpern,	Valenzuela,	&	Katz,	2016,	s.	98),	og	 i	kombination	med	det	 fremstillede	store	 fokus	på	ure	

var	 interviewperson	 2	 et	 umiddelbart	 perfekt	 respondent	 match.	 I	 et	 ønske	 om	 at	 basere	 vores	

dataindsamling	på	forskellige	typer	af	interviewpersoner	blev	interviewperson	3	og	5	udvalget	ud	fra	

venner	og	bekendtes	udtalelser	om	personerne	som	værende	jordbundne	og	afbalancerede	men	ejere	

af	 et	 ur	 produceret	 af	 en	 urmager.	 I	 udvælgelsen	 af	 interviewperson	 4	 var	 der	 lagt	 vægt	 på,	 at	 han	

ifølge	 interviewerens	 bror	 er	 meget	 ekstrem	 i	 sit	 tøjvalg	 og	 ligeledes	 går	 meget	 op	 i	 ure.	

Interviewperson	6	blev	udvalgt	på	baggrund	af	hans	 lidt	anderledes	anvendelse	af	det	sociale	medie	

Facebook,	 hvor	 der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 han	 fremstår	 provokerende	 og	 er	 meget	 opsøgende	

overfor	dialog	om	forskellige	samfundsrelaterede	emner	(interviewperson	6	har	senere	valgt	at	slette	

sin	Facebook-profil).	Derudover	fremgår	det	af	hans	Instagram-profil	at	han	ejer	et	Rolex-ur,	og	at	han	

tidligere	 har	 ”solgt	 sin	 bil	 og	 købt	 et	 ur”	 (Instagram,	 kaptajnknas_).	 Vores	 syvende	 interviewperson	

blev	udvalgt	på	baggrund	af	 et	møde	med	ham	som	salgsassistent	 i	 butikken	Deerest	på	Nørrebro	 i	

København,	 hvor	 det	 fremgik	 tydeligt,	 at	 han	 ikke	 klædte	 sig	 som	 alle	 andre	 og	 dermed	 virkede	

unikhedssøgende.	 Interviewperson	 8	 er	 en	 gammel	 bekendt,	 som	 via	 gennemgang	 af	 hans	 sociale	

medier	blev	udvalgt	 grundet	hans	umiddelbare	 store	behov	 for	 at	poste	polerede	 selfies	 (Facebook,	

Nicolai	H.	Schultz).	En	bekendt	havde	allerede	bedt	interviewperson	9	udføre	NPI-testen	tidligere,	og	

vi	vidste	derfor	på	 forhånd,	at	han	havde	et	højt	niveau	af	narcissisme	og	et	nært	 forhold	til	brands,	

herunder	 også	 ure.	 Slutteligt	 blev	 interviewperson	 10	 udvalgt	 på	 baggrund	 af	 en	 studiekammerats	

udtalelser	om,	at	han	er	meget	engageret	 i	mange	både	 studierelaterede	og	 samfundsrelevante	 ting,	

hvilket	 vi	 fandt	 interessant	 i	 forhold	 til	 at	 fuldende	 indsamlingen	 af	 vores	 differerende	

interviewpersoner.			

Som	 udgangspunkt	 ønsker	 vi,	 at	 interviewpersonerne	 ved	 så	 lidt	 som	muligt	 om	 studiet	 forud	 for	

interviewet,	 for	 derved	 at	 undgå	 forudindtagede	 svar.	Men	 for	 kort	 at	 klarlægge	 det	 overhængende	

fokus	modtog	 interviewpersonerne	 følgende	beskrivelse	 af	undersøgelsen:	 ”Interviewet	vil	omhandle	

mænds	 brandrelationer	 i	 et	 postmodernistisk	 samfund	 med	 et	 særligt	 fokus	 på	 ure.	 Herunder	 bl.a.	

hvordan	mænd	vælger,	fravælger	og	anvender	brands.”		
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Interviewguide	
Interviewsene	 vil	 blive	 udført	 ud	 fra	 en	 semistruktureret	 interviewguide	 (se	 bilag	 1,	 side	 2-5:	

Interviewguide),	der	er	udarbejdet	med	udgangspunkt	i	”Interviewet:	Samtalen	som	forskningsmetode”	

af	 Lene	 Tanggaard	 og	 Svend	 Brinkmann	 (Tanggaard	 &	 Brinkmann,	 2010).	 At	 interviewguiden	 er	

semistruktureret	 betyder,	 at	 både	 interviewpersonen	 og	 intervieweren	 kan	 forme	 interviewet	 og	

bidrage	med	 yderligere	 spørgsmål	 og	 refleksioner	 undervejs	 (Tanggaard	&	Brinkmann,	 2010,	 s.	 37-

38).	 I	 vores	 undersøgelse	 ligger	 vi	 vægt	 på,	 at	 interviewforløbet	 skal	 foregå	 som	 en	 samtale	 med	

potentiale	 for	 at	udvide	 interviewpersonens	 fortællinger	og	de	underliggende	 følelser	det	medfører.	

Samtidig	 er	 der	 specifikke	 emner,	 vi	 ønsker	 at	 komme	 ind	 på,	 hvorfor	 en	 semistruktureret	

interviewguide	er	det	mest	optimale	udgangspunkt	for	interviewet.		

Spørgsmålene	 er	 dannet	 og	 udarbejdet	 på	 baggrund	 af	 viden	 og	 underen	 dannet	 gennem	 det	

teoretiske	 fundament	 og	 forskningsrammen.	 I	 boks	 9	 ”Interviewpersonens	 behov	 for	 at	 føle	 sig	

unik/positivt	adskilt	fra	andre	individer”	har	vi	dog	valgt	en	lidt	anderledes	fremgangsmåden	end	i	de	

øvrige	 bokse.	 Her	 vil	 vi	 ud	 fra	 Tian,	 Bearden	 og	 Hunters	 (2001)	 præsentation	 af	 tre	 forskellige	

adfærdsdimensioner	 i	 forhold	 til	 unikhed	præsentere	 interviewpersonerne	 for	 tre	 printede	 kort	 (se	

bilag	 2,	 side	 6:	 Unikhedskort).	 De	 belyser	 hvert	 af	 de	 tre	 unikhedstyper	 (Tian,	 Bearden,	 &	 Hunter,	

2001,	s.	52-53),	som	vi	har	valgt	at	omdøbe	til	henholdsvis	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne	(se	

figur	7:	De	tre	unikhedstyper	–	egne	definitioner).	Ud	fra	kortene	vil	vi	bede	interviewpersonerne	om	

at	vælge	det	kort,	som	de	selv	mener	passer	bedst	på	deres	personlighed.	Vi	vurderer,	at	det	til	sidst	i	

interviewet	er	 lettere	at	 fange	 interviewpersonernes	opmærksomhed	ved	at	give	dem	noget	 fysisk	 i	

hånden,	som	de	kan	tale	og	fortælle	ud	fra.	Derfor	har	vi	valgt	at	præsentere	de	tre	unikhedstyper	ud	

fra	printede	kort	og	derigennem	vurdere	deres	behov	for	at	føle	sig	unikke.	Med	inspiration	fra	Tian	

Bearden	og	Hunters	(2001)	unikhedstest,	der	er	baseret	på	31	statements	(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	

2001,	s.	55-56),	vil	vi	herefter	stille	uddybende	spørgsmål,	der	tydeliggør	interviewpersonernes	behov	

for	 at	 skille	 sig	 ud,	 samt	 hvad	 der	 eventuelt	 ligger	 til	 grund	 for	 dette	 behov.	 Interviewpersonernes	

unikhedsbehov	vil	herefter	blive	analyseret	i	sammenhæng	med	de	øvrige	resultater	fra	interviewet.		
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Figur	7	”De	tre	unikhedstyper	–	egne	definitioner”	–	Kilde:	Egen	tilvirkning	baseret	på	Tian,	Bearden	&	Hunter	(2001)	

	

I	samspil	med	den	semistrukturerede	interviewguide	vil	vi	desuden	i	forbindelse	med	boks	4	”Fremvis	

ur-præsentation”	præsentere	interviewpersonerne	for	en	række	printede	billeder	af	forskellige	ure	(se	

bilag	 3,	 side	 7-14:	 Ur-præsentation).	 Et	 eksempel	 på	 dette	 er	 indsat	 i	 figur	 8:	 Eksempel	 fra	 ur-

præsentationens	 første	 side	 nedenfor.	 Ud	 fra	 disse	 billeder	 kan	 vi	 åbne	 op	 for	 interviewpersonens	

måde	 at	 omtale	 forskellige	 brands	 på,	 samt	måden	hvorpå	han	 til-	 og	 fravælger	 urene,	 og	 hvad	der	

ligger	 til	 grund	 for	 disse	 valg.	 Vi	 vil	 have	 et	 særligt	 fokus	 på,	 hvorledes	 interviewpersonen	

følelsesmæssigt	reagerer	overfor	det	præsenterede,	hvorfor	det	ikke	kun	er	de	talte	meninger,	der	er	i	

fokus.	 Interviewpersonerne	 bliver	 præsenteret	 for	 i	 alt	 20	 forskellige	 ure.	 På	 enkelte	 af	 urene	 er	

brandet	 fjernet,	og	på	andre	er	de	byttet	ud	med	et	andet	brand	via	billedmanipulering.	Dette	har	vi	

gjort	 for	at	 fejlinformere	 interviewpersonerne,	og	derigennem	vurdere,	hvad	der	 ligger	 til	 grund	 for	

hans	til-	og	 fravalg,	herunder	om	brandperspektivet	påvirker	ham.	Dette	giver	os	en	mulighed	for	at	

vurdere,	 om	 han	 er	 mest	 styret	 af	 urets	 lingvistiske	 information	 –	 altså	 urets	 produktmæssige	

komponenter	–	eller	brandet	som	symbolsk	værdi.	Resultaterne	af	denne	test	vil	blive	analyseret	og	

sammenlignet	med	de	øvrige	resultater	fra	interviewet.		
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Figur	8	”Eksempel	fra	ur-præsentationens	første	side”	–	Kilde:	Egen	tilvirkning	

	

Personlighedstests	
Udover	 den	 semistrukturerede	 interviewguide	 udføres	 to	 personlighedstests,	 henholdsvis	 en	

selvværdstest	 og	 en	 narcissismetest.	 Interviewet	 forløber	 således,	 at	 hver	 enkelt	 interviewperson	

starter	 med	 at	 besvare	 personlighedstest	 1,	 det	 vil	 sige	 selvværdstesten,	 (se	 bilag	 4,	 side	 15:	

Personlighedstest	1	 –	 Selvværdstesten),	 hvorefter	det	 semistrukturerede	 interview	gennemføres,	 og	

slutteligt	bedes	 interviewpersonen	gennemgå	personlighedstest	2,	det	vil	 sige	narcissismetesten,	 (se	

bilag	5,	side	16-17:	Personlighedstest	2	–	Narcissismetesten).		

Ved	begge	tests	har	vi	fjernet	de	originale	navne	og	i	stedet	kaldt	dem	personlighedstest	1	og	2	for	ikke	

at	påvirke	interviewpersonernes	besvarelser	og	derved	skabe	bias,	såfremt	de	ved,	at	der	er	tale	om	en	

selvværds-	og	narcissismetest.	Det	vil	således	sige,	at	interviewpersonerne	blot	ved,	at	der	er	tale	om	

to	 personlighedstests,	 og	 de	 kender	 ikke	 formålet	 med	 udførelsen.	 Efter	 interviewet	 udregnes	

interviewpersonens	niveau	af	selvværd	og	narcissisme	udenom	interviewpersonen	selv.		

Personlighedstest	1	
Personlighedstest	 1	 (selvværdstesten)	 er	 udarbejdet	 på	 baggrund	 af	 Rosenberg	 Self-Esteem	 Scale	

(RSE)	(1965).	Testen	indeholder	10	statements,	som	interviewpersonerne	skal	tage	stilling	til	ud	fra,	

hvor	 enige	 versus	 uenige	 de	 er.	 De	 fire	 valgmuligheder	 er:	meget	 enig,	 enig,	 uenig	 og	meget	 uenig.	

Resultatet	 udregnes	med	 udgangspunkt	 i	 en	 fastlagt	 testvurdering	 af,	 hvor	mange	 point	 fra	 1-4	 de	

forskellige	 besvarelser	 giver	 ved	 hvert	 statement.	 Jo	 højere	 slutresultatet,	 desto	 højere	 niveau	 af	

selvværd	(Rosenberg,	1965).		
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Interviewpersonerne	 skal	 udføre	 testen	 for	 at	 vi	 kan	 placere	 dem	 i	 én	 af	 fire	 grupper	 baseret	 på	

niveauet	af	selvværd	og	niveauet	af	narcissisme	(se	figur	9:	Fire	mulige	personlighedstyper	nedenfor).	

Der	 er	 tidligere	 observeret	 narcissister	 med	 både	 højt	 og	 lavt	 selvværd	 (Wink,	 1991,	 s.	 595-596),	

hvilket	 gør	det	 relevant	 at	 skelne	mellem	de	 to	 typer	 af	 narcissisme,	 som	vi	 potentielt	 også	 finder	 i	

vores	 studie.	 Ved	 at	 skelne	mellem	disse,	 har	 vi	mulighed	 for	 ikke	 blot	 at	 sammenligne	narcissister	

med	ikke-narcissister	men	også	at	sammenligne	forskellige	typer	af	narcissister	og	deres	anvendelse	

af	brands.	

Interviewpersonerne	 bliver	 bedt	 om	 at	 udføre	 personlighedstest	 1	 (selvværdstesten)	 forud	 for	

interviewet.	Det	er	en	forholdsvis	hurtig	og	nem	test	de	kan	tage,	uden	vi	som	interviewere	forstyrrer	

eller	påvirker	dem	 fra	 starten.	 På	 trods	 af	 at	 testen	udføres	 forud	 for	 interviewet,	 udregner	 vi	 først	

resultatet	 efter	 interviewforløbet	 er	 slut.	 Vi	 samler	 alle	 interviewpersonernes	 resultater	 af	

selvværdstesten	og	vurderer	herudfra,	hvem	der	har	højt	versus	lavt	selvværd.	Som	udgangspunkt	har	

vi	dog	valgt	at	udarbejde	en	skala,	der	overordnet	klarlægger	interviewpersonernes	selvværdsniveau.	

Man	 kan	 opnå	 resultater	 fra	 10-40.	 Hvis	 resultatet	 er	 25	 betegner	 vi	 det	 som	 værende	 et	 alment	

selvværd,	 da	 det	 indikerer	 medianen	 i	 testen.	 Et	 resultat	 over	 25	 betegner	 vi	 som	 værende	 højt,	

hvorimod	et	resultat	under	25	betegnes	som	lavt.		

Personlighedstest	2	
Personlighedstest	2	(narcissismetesten)	er	den	officielle	narcissismetest	(NPI40),	der	udgør	40	sæt	af	

2	statements,	hvoraf	 interviewpersonen	for	hvert	sæt	skal	vælge	hvilket	statement,	der	passer	bedst	

på	 ham	 selv.	 Testen	 belyser	 en	 persons	 niveau	 af	 narcissisme	 ud	 fra	 det	 officielle	 Narcissistic	

Personality	 Inventory	 (NPI)	 indeks,	 som	 måler	 den	 normative	 form	 for	 narcissisme	 (Open	

Psychometrics).	Det	kan	diskuteres,	om	testen	er	kvalitetssikret	i	dag,	da	den	er	udarbejdet	for	ca.	30	

år	siden	i	1988	af	Raskin	&	Terry	(Raskin	&	Terry,	1988).	Der	må	naturligt	være	særligt	sociokulturelle	

forhold,	 der	 har	 ændret	 sig	 bl.a.	 i	 form	 af	 sociale	 medier	 samt	 postmodernismens	 udbredelse	 og	

udvikling.	Ydermere	er	det	relevant	at	vurdere,	hvorvidt	interviewpersonernes	resultater	af	testen	vil	

blive	 det	 samme,	 hvis	 de	 udfører	 den	 igen.	 Da	 testen	 er	 baseret	 på	 40	 "tvangsspørgsmål"	 kan	 der	

argumenteres	for,	at	det	potentielt	er	svært	for	interviewpersonerne	at	vælge	mellem	de	to	opstillede	

statements.	Det	kan	derfor	diskuteres,	om	udfaldet	af	det	potentielt	 svære	valg	vil	være	det	 samme,	

hvis	de	blev	spurgt	på	et	senere	tidspunkt.	Som	beskrevet	i	forskningsrammen	belyser	testen	også	syv	

forskellige	 facetter	 af	 narcissisme	 (Lambert	 &	 Desmond,	 2013,	 s.	 694),	 som	 vil	 indgå	 i	 analysen.	

Formålet	 med	 NPI-testen	 er	 således	 at	 skabe	 et	 sammenligningsgrundlag	 mellem	

interviewpersonernes	 niveau	 af	 narcissisme	 holdt	 op	 mod	 deres	 selvværdsniveau	 og	 de	 øvrige	

resultater	fra	interviewet.		
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Interviewpersonernes	niveau	af	narcissisme	afsløres	først	efter	 interviewet,	da	vi	som	beskrevet	har	

valgt	at	lade	NPI-testen	afslutte	interviewforløbet.	Derved	interviewer	vi	”tilfældige”	mænd	set	fra	et	

narcissismeperspektiv.	Vi	har	dog	besluttet	 ikke	at	afslutte	 interviewfasen	 før	vi	har	5	narcissistiske	

interviewpersoner,	 da	 vi	 ønsker	 at	 øge	 repræsentativiteten	 af	 grundlaget	 for	 dataindsamlingen.	

Løbende	 i	 dataindsamlingen	 manglede	 vi	 narcissistiske	 interviewpersoner,	 og	 derfor	 måtte	 vi	

omlægge	 udvælgelsesmetoden	 undervejs.	 I	 stedet	 startede	 vi	 med	 at	 sende	 personlighedstest	 2	

(narcissismetesten)	 til	 de	 sidste	 tre	 interviewpersoner	 for	 at	 klarlægge	 deres	 NPI-niveau	 forud	 for	

interviewet,	og	dermed	sikre	os,	at	de	var	narcissister.			

Resultatet	af	NPI-testen	kan	spænde	fra	0-40.	Der	er	ikke	fastlagt	et	specifik	score	for,	hvornår	man	via	

NPI-testen	defineres	som	værende	narcissist.	Baseret	på	gennemsnitsberegninger	fra	tidligere	studier	

(Raskin	 &	 Terry,	 1988)	 har	 vi	 valgt	 at	 sætte	 scoren	 for,	 hvornår	 interviewpersonerne	 i	 vores	

undersøgelse	er	narcissister	på	20.	Vi	valgte	scoren	20	for	hermed	at	øge	sandsynligheden	for,	at	de	

narcissistiske	personlighedstræk	var	 fremtrædende.	Det	vil	 sige,	at	dem	som	scorer	over	20	på	NPI-

skalaen	i	vores	studie	betragtes	som	narcissister,	og	dem	som	scorer	under	20	som	ikke-narcissister.	

Det	 kan	 påvirke	 undersøgelsens	 resultater,	 at	 vi	 selv	 har	 fastlagt	 niveauet	 for,	 hvornår	

interviewpersonerne	defineres	 som	værende	narcissister	 og	 ikke-narcissister.	 Via	narcissismetesten	

er	det	muligt	at	sammenligne	de	narcissistiske	interviewpersoner	med	de	ikke-narcissistiske	og	holde	

resultaterne	fra	testen	op	mod	de	øvrige	fund	i	interviewet.	

Idéen	med	udførelsen	af	de	 to	 tests	er	slutteligt	at	klassificere	de	10	 interviewpersoner	ud	 fra	én	af	

følgende	fire	mulige	personligheder	baseret	på	interviewpersonens	niveau	af	henholdsvis	selvværd	og	

narcissisme:		

Figur	9	”Fire	mulige	personlighedstyper”	–	Kilde:	Egen	tilvirkning,	

	

5.3.2	Sekundær	data		
Den	 sekundære	 data	 vil	 hovedsageligt	 bestå	 af	 allerede	 eksisterende	 forskning	 særligt	 angående	

narcissisme	 som	 forbrugerfænomen.	 Derudover	 skaber	 teori	 inden	 for	 forbrugeradfærd	 i	 et	
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postmodernistisk	 samfund	 grundlag	 for	 den	 sekundære	 dataindsamling,	 herunder	 symbolsk	

fravalgsteori,	forbrugeres	behov	for	unikhed	og	autenticitet.		

Ydermere	anvender	vi,	som	beskrevet	ovenfor,	narcissismetesten	og	selvværdstesten	i	vores	primære	

dataindsamling.	Baggrunden	 for	disse	præsenteres	som	sekundær	data,	da	de	er	baseret	på	allerede	

eksisterende	tests	og	forskning	inden	for	områderne	angående	narcissisme	og	selvværd.	

Fra	et	kritisk	synspunkt	er	det	relevant	at	nævne,	at	den	sekundære	data	hovedsageligt	er	baseret	på	

amerikanske	 og	 britiske	 studier.	 Dette	 kan	 særligt	 være	 relevant	 at	 fremhæve	 i	 forbindelse	 med	

narcissisme.	Vores	studie	undersøger	narcissisme	som	personlighedstræk	i	Danmark,	hvorfor	det	kan	

have	en	indvirkning	på	eventuelt	differerende	resultater,	med	studierne	fra	USA	og	Storbritannien.	Det	

har	 ikke	 været	muligt	 at	 anvende	 danske	 studier	 angående	 narcissisme	 som	 forbrugerfænomen,	 da	

dette	endnu	ikke	er	udarbejdet.		

	

5.4	Analysemetode:	Tematisk	analyse	
Analysen	præsenteres	ud	fra	temaer	baseret	på	det	teoretiske	fundament	og	forskningsrammen	samt	

de	 udarbejdede	 underspørgsmål.	 De	 fire	 temaer	 for	 analysen	 er	 som	 følgende:	 narcissisme,	 til-	 og	

fravalg,	autenticitet	og	unikhed.		

Forud	for	udarbejdelsen	af	analysen	er	alle	10	interviews	dobbeltkodet	ud	fra	de	fire	udvalgte	temaer.	

Udtrykket	”at	kode”	er	taget	 fra	det	engelske	ord	”coding”	og	det	betyder,	at	vi	ud	fra	de	fire	temaer	

har	 farvet	 tendenser	 set	 i	 de	 transskriberede	 interviews.	 Dette	 har	 vi	 begge	 gjort	 uafhængigt	 af	

hinanden	for	at	sikre	kvaliteten	af	de	fundne	resultater.		

Narcissisme	 er	 hovedsageligt	 kodet	 i	 forhold	 til,	 hvad	 tidligere	 studier	 har	 konkluderet	 om	

narcissister,	da	der	kun	er	 få	kvalitative	studier,	der	belyser	 fænomenet.	Udgangspunktet	har	derfor	

været	at	kode	narcissisme	primært	i	forhold	til	loyalitet	og	anvendelse	af	brands	relativt	til	Lambert	&	

Desmonds	(2013)	konklusioner	angående	narcissisters	versus	ikke-narcissisters	brandrelationer.	Til-	

og	fravalg	er	kodet	ud	fra,	om	der	er	tale	om	et	tilvalgs-	eller	et	fravalgsorienteret	valg,	det	vil	sige	om	

interviewpersonen	 taler	om	alle	de	gode	 ting	ved	brandet	eller	produktet	 (tilvalg),	eller	om	han	har	

større	 fokus	på	 alle	 de	dårlige	 ting	 ved	 andre	brands	 eller	produkter	 (fravalg).	Desuden	har	 fokus	 i	

kodningen	 af	 til-	 og	 fravalg	 været	 på	 typen	 af	 fravalg,	 herunder	 hvorvidt	 fravalget	 udspringer	 fra	

aversion,	avoidance	eller	abandonment	 (Hogg,	Banister,	&	Stephenson,	2009,	 s.	153).	Autenticitet	er	

kodet	 ud	 fra,	 hvad	 interviewpersonerne	 forbinder	 med	 autenticitet,	 og	 hvordan	 de	 taler	 om	 det.	

Herefter	 har	 fokus	 været	 på,	 hvilke	 følelser	 der	 driver	 ønsket	 om	 autenticitet	 hos	 den	 enkelte	
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interviewperson	–	følelsen	af	et	være	i	kontrol,	følelsen	af	at	være	i	forbindelse	med	andre	og	følelsen	

af	 at	 være	 tro	mod	egen	moral	 (Beverland	&	Farrelly,	 2010,	 s.	 841-848).	 I	 kodningen	 af	 unikhed	 er	

udgangspunktet	 de	 tre	 unikhedstyper:	 den	 moderne,	 den	 kreative	 og	 rebellen	 (Tian,	 Bearden,	 &	

Hunter,	 2001,	 s.	 52-53),	 efterfulgt	 af	 en	 analyse	 af,	 hvornår	 interviewpersonerne	 selv	mener,	 de	 er	

unikke.	Vi	 har	desuden	 i	 forbindelse	med	unikhed	haft	 fokus	på,	 hvor	 i	 interviewesne	de	 adspurgte	

interviewpersoner	taler	om	unikhed,	som	vi	ikke	havde	forventet.	Slutteligt	er	autenticitet	og	unikhed	

kodet	 i	 forhold	 til	 hinanden	 for	 at	 afgøre,	 hvilke	behov	narcissisten	 er	drevet	mest	 af	 –	 den	 interne	

autentiske	følelse	eller	det	eksterne	behov	for	at	være	unik.	Efter	at	have	dobbeltkodet	alle	interviews	

er	resultaterne	for	hvert	tema	holdt	op	mod	hinanden	og	slutteligt	analyseret	i	analysen.		

Hvert	 tema	 analyseres	 med	 udgangspunkt	 i	 de	 resultater,	 vi	 har	 fundet	 om	 narcissisterne	 i	 vores	

undersøgelse	 relativt	 til	 teorien	 bag	 det	 pågældende	 tema.	 Efterfølgende	 holdes	 vores	 ikke-

narcissisters	resultater	op	mod	teorien.	Slutteligt	præsenteres	de	fundne	forskelle	mellem	narcissister	

og	 ikke-narcissister	 i	 en	 opsummerende	 delkonklusion	 for	 hvert	 af	 de	 fire	 temaer.	 Størst	 vil	 fokus	

være	på	narcissisterne,	da	disse	netop	udgør	specialets	undersøgelsesfelt.		

6.	Analyse	af	data	
6.1	Oversigt	over	interviewpersoner	
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6.2	Resultater	
Resultaterne	af	den	primære	dataindsamling	er	baseret	på	10	dybdegående	enkeltmandsinterviews,	

se	 bilag	 6-15	 på	 side	 18-111	 for	 fuld	 transskribering	 af	 alle	 10	 interviews.	 Se	 desuden	 de	 digitalt	

vedhæftede	lydfiler	for	yderligere	dokumentation	af	de	udførte	interviews.		

De	10	interviewpersoner	fordeler	sig	på	5	narcissister	og	5	ikke-narcissister	baseret	på	resultaterne	af	

personlighedstest	2	(narcissismetesten),	hvor	alle	med	en	NPI-score	over	20	er	defineret	som	værende	

narcissist	 og	 alle	 under	 som	 værende	 ikke-narcissist.	 I	 forhold	 til	 personlighedstest	 1	 lå	 alle	

interviewpersoner	 over	 30,	 som	 blev	 målt	 på	 en	 skala	 fra	 1-40.	 Resultatet	 viser,	 at	 alle	

interviewpersoner	 er	 placeret	 i	 kategorien	 for	 højt	 selvværd.	 Dermed	 er	 alle	 narcissisterne	 i	 vores	

undersøgelse	 grandiose	 –	 det	 vil	 sige	 den	 type	 narcissist,	 som	 er	 ekstrovert	 med	 tilhørende	 højt	

selvværd.	Se	bilag	16-25	på	side	112-161	for	testresultater	for	alle	10	interviewpersoners	udførelse	af	

henholdsvis	personlighedstest	1	(selvværdstesten)	og	personlighedstest	2	(narcissismetesten).		
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Figur	10	”Narcissisme	vs.	selvværd”	–	Kilde:	Egen	tilvirkning,	baseret	på	resultaterne	af	personlighedstest	1	og	2	

	

Figur	11	”Grandiose	vs.	Fragile	narcissister”	–	Kilde:	Egen	tilvirkning,	baseret	på	resultaterne	af	personlighedstest	1	og	2	
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Ydermere	belyser	resultaterne	af	den	primære	dataindsamling,	at	7	ud	af	de	10	interviewpersoner	vil	

betegne	sig	selv	som	den	moderne	unikhedstype.	Det	vil	sige,	at	henholdsvis	3	ikke-narcissister	og	4	

narcissister	mener,	at	de	køber	brands	der	er	in,	men	vil	samtidig	gerne	have	en	sjælden	udgave	der	

adskiller	 dem	 positivt	 fra	 andre.	 2	 af	 de	 adspurgte	 mener,	 at	 rebellen	 passer	 bedst	 på	 deres	

personlighed,	imens	1	betegner	sig	selv	som	den	kreative	type.	De	2	interviewpersoner	med	rebellen	

som	unikhedstype	er	begge	ikke-narcissister,	og	de	udtrykker,	hvordan	de	ønsker	at	skille	sig	ud	for	at	

”provokere”.	Den	ene	der	selv	mener,	at	han	er	kreativ,	er	narcissist,	og	han	er	af	den	overbevisning,	at	

det	føles	mere	unikt,	når	han	selv	kan	sætte	sit	eget	præg.		

De	 syv	 facetter	 af	 narcissisme	 viste	 ikke	 tydelige	 tendenser	 blandt	 narcissisterne	 (se	 bilag	 26,	 side	

162:	Samlede	 testresultater	 for	de	syv	 facetter	af	narcissisme).	Dog	kan	det	påpeges,	at	alle	 scorede	

højt	på	”authority”,	hvilket	belyser,	at	narcissisterne	i	vores	undersøgelse	ser	sig	selv	som	værende	en	

autoritet	 og	 potentielt	 derved	 føler,	 at	 de	 har	mere	 at	 skulle	 have	 sagt	 end	 andre.	 Det	 er	 desuden	

relevant	at	nævne,	at	4	ud	af	5	narcissister	i	vores	undersøgelse	scorede	relativt	lavt	på	”vanity”,	og	de	

er	 derfor	 potentielt	 ikke	 ligeså	 styrede	 af	 deres	 storhedsvanvid,	 som	 flere	 studier	 har	 påvist	 at	

narcissister	generelt	er	(Foster	&	Trimm,	2008,	s.	1010).	Nicolai	var	den	eneste	der	scorede	maks.	på	

storhedsvanvid	(se	bilag	13,	side	151:	Transskribering	af	 interview	8	–	Nicolai),	efterfulgt	af	 Joakim,	

der	som	den	eneste	af	de	øvrige	interviewpersoner,	scorede	over	middel	på	facetten	”vanity”	(se	bilag	

15,	side	161:	Transskribering	af	interview	10	–	Joakim).		

	

6.3	Analyse	

6.3.1	Del	1:	Narcissisme	som	forbrugerfænomen		
Narcissister	
Vi	har	analyseret	vores	narcissister	og	ikke-narcissister	relativt	til	Lambert	&	Desmonds	studie	”Loyal	

Now,	But	Not	Forever”	(2013).	Dette	skyldes,	at	der	kun	er	få	studier,	der	ligner	vores,	og	at	Lambert	&	

Desmonds	studie	er	det,	som	minder	mest	om	vores	både	teoretisk	og	metodisk.	Trods	dette	adskiller	

vores	 undersøgelse	 sig	 via	 vores	 fokus	 på	 til-	 og	 fravalg,	 autenticitet	 og	 unikhed,	 hvor	 Lambert	 &	

Desmond	 primært	 har	 fokus	 på	 brandloyalitet.	 Samtidig	 har	 Lambert	 &	 Desmond	 kun	 2	 ikke-

narcissister	 og	 2	 narcissister	modsat	 vores	 5	 ikke-narcissister	 og	 5	 narcissister.	 De	 5	 narcissister	 i	

vores	undersøgelse	kan	karakteriseres	som	grandiose,	da	de	alle	har	højt	selvværd	–	modsat	Lambert	

&	 Desmonds	 undersøgelse,	 hvor	 1	 er	 grandiose	 og	 1	 er	 fragile.	 Disse	 aspekter	 kan	 påvirke	

relativitetsgrundlaget	for	følgende.		
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En	 sammenligning	 mellem	 Lambert	 &	 Desmonds	 og	 vores	 narcissister	 og	 ikke-narcissister	 er	

endvidere	 væsentlig,	 eftersom	 vores	 studie	 tog	 udgangspunkt	 i	 en	 underen	 i	 forhold	 til	 deres	

argumentation	 omkring	narcissisme	og	 loyalitet.	Deres	 argument	 er,	 at	 narcissister	 er	mere	 illoyale	

overfor	brands,	fordi	de	konstant	søger	”the	better	deal”	og	udskifter	brands	oftere,	hvilket	resulterer	i	

en	kortvarig	brand-forbruger	relation.	Dette	satte	vi	spørgsmålstegn	ved,	hvorfor	det	er	essentielt	at	

sammenligne	 deres	 og	 vores	 resultater	 relateret	 til	 narcissisme.	 Således	 er	 det	 ikke	 et	 komplet	

sammenligningsgrundlag,	men	vi	ser	de	to	undersøgelser	relativt	i	forhold	til	hinanden.		

Narcissisterne	i	vores	undersøgelse	er	modsat	narcissisterne	i	Lambert	&	Desmonds	studie	præget	af	

loyalitet.	4	ud	af	de	5	adspurgte	narcissister	køber	tit	 fra	samme	brand	og	ser	sig	selv	som	værende	

loyale	overfor	brands.	Dette	skyldes	 især	bekvemmelighed,	da	de	hermed	 ikke	skal	 lede	 længe	efter	

brands	 og	 desuden	 kan	 stole	 på	 kvaliteten	 og	 brandets	 symbolske	 værdi,	 fordi	 de	 allerede	 har	 et	

forhold	til	det.		

Jacob:	”Jeg	er	også	meget	konservativ	som	person,	som	jeg	sagde	før.	Jeg	er	meget	altså,	jeg	har	

svært	ved	at	ændre	vaner,	 jeg	er	meget	et	vanemenneske,	og	når	 jeg	ved,	at	der	er	noget,	der	

fungerer,	 så	 bliver	 jeg	 ved	med	at	 bruge	 det.	 Altså	 jeg	 er	 ikke	 så	 god	 til	 shoppe,	 så	 jeg	 køber	

faktisk	tøj	i	én	bestemt	butik,	og	jeg	ved	de	bestiller	skoene	hjem	til	mig,	selvom	det	ikke	er	noget	

de	fører	normalt.	 Jeg	kan	få	det	hele	 igennem	den	butik,	så	hvis	 jeg	kan	slippe	for	at	gå	andre	

steder	hen,	så	gør	jeg	det,”	(se	bilag	6,	side	25:	Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)		

Joakim:	”Jeg	er	loyal	overfor	nogen	stykker,	som	jeg	også	har	nævnt,	men	jeg	har	ikke	sådan	en	

–	 jeg	 er	 ikke	 forelsket	 i	 et	 brand,	 og	 det	 bliver	 jeg	 nok	 aldrig,”	 (se	 bilag	 15,	 side	 107:	

Transskribering	af	interview	10	–	Joakim)	

Christian:	”Når	man	først	køber	en	ting,	så	har	man	det	ofte	med	at	komme	igen	–	hvis	man	er	

tilfreds	med	det	vel	at	mærke.	Og	det	er	lidt	det	samme	som	ure	f.eks.	nu	var	det	Rolex	jeg	fik	øh	

der	i	gave	og	ikke	et	Omega,	så	nu	er	jeg	mere	loyal	overfor	Rolex	og	ikke	Omega,”	(se	bilag	9,	

side	54:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

En	ud	af	dem	fem	narcissister,	Nicolai,	er	dog	ikke	loyal	overfor	brands.	Han	går	ikke	op	i	brands,	men	

er	i	stedet	krops-	og	træningsfokuseret.	Derfor	er	det	svært	at	sammenligne	ham	med	narcissisterne	i	

Lambert	&	Desmonds	analyse	i	forbindelse	med	brandloyalitet.		

Selvom	 Lambert	 &	 Desmond	 argumenterer	 for,	 at	 narcissister	 er	 præget	 af	 illoyalitet,	 mener	 de	

jævnfør	deres	studie	udført	 i	samarbejde	med	O’Donohoe	 fra	2014	stadigvæk,	at	de	kan	være	 loyale	

overfor	brands.	Dette	er	dog	kun	så	 længe,	at	de	styrker	narcissistens	status	og	selvopfattelse,	og	de	

ville	 udskifte	 brandet,	 hvis	 det	 går	 af	mode,	 eller	 der	 forekommer	mulighed	 for	 et	 bedre	 brandvalg	
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(Lambert,	Desmond,	&	O’Donohoe,	 2014,	 s.	 47).	Netop	dette	kan	 til	 dels	 ses	 i	 vores	undersøgelse	 af	

narcissister,	 hvor	 de	 løbende	 har	 købt	 dyrere	 brands	 eller	 fravalgt	 brandet	 grundet	 skiftende	

modetendenser.		

Christian:	 ”Øhm,	jeg	ved	ikke	med	Gucci,	fordi	det	er	så	specielt.	Men	f.eks.	med	Ralph	Lauren	

det	startede	jo	helt	nede	fra	G-Star,	som	var	utrolig	smart	engang.	Der	havde	jeg	rigtig	meget	G-

Star	 og	 gik	 utrolig	meget	 i	 det	 nærmest	 kun	 det.	 Så	 blev	 det	Hardy	 og	 Evisu	 og	 så	 begyndte	

Ralph	 Lauren	 ligesom	 svagt.	 Så	 jeg	 tror	 sagtens,	 jeg	 vil	 kunne	 skifte	 det	 som	 det	 primære	

mærke,”		(se	bilag	9,	side	52:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Jesper:	”Igen,	før	jeg	havde	et	professionelt	arbejde	og	tjente	gode	penge,	jamen	så	var	det	ikke	

Ralph	Lauren,	 jeg	gik	efter,	 for	 jeg	havde	ikke	råd	til	det	(…)	Men	at	kunne	distancere	mig	fra	

eller	 fravælge	 Burberry,	 igen	 det	 skulle	 være,	 hvis	 jeg	 enten	 bevægede	 mig	 selv	 opad	 eller	

distancerede	mig	 sidelæns	 fra	 det,”	 (se	 bilag	 14,	 side	 97:	 Transskribering	 af	 interview	 9	 –	

Jesper)	

Men	 der	 forekommer	 ikke	 en	 konstant	 søgen	 efter	 bedre	 brandvalg	 hos	 narcissisterne	 i	 vores	

undersøgelse,	og	de	udskifter	ofte	først	brands,	hvis	kvaliteten	eller	serviceniveauet	falder,	og	de	ikke	

længere	 oplever	 at	 få	 det	 de	 ”plejer”	 gennem	 brandet.	 Der	 kan	 derfor	 argumenteres	 for,	 at	

narcissisterne	 i	 vores	 undersøgelse	 ikke	 i	 samme	 grad	 er	 præget	 af	 korte	 flirts	 med	 brands,	 som	

Lambert	&	Desmonds	narcissister,	da	de	som	udgangspunkt	 ikke	søger	noget	bedre	hos	andre	 (”the	

better	deal”)	men	først	skifter,	hvis	eksisterende	brands	skuffer	dem.		

Jacob:	 ”I	1999	stoppede	Mercedes	med	at	sætte	deres	plader	i	syrebad	i	14	dage	til	en	måned,	

hvilket	gjorde,	at	deres	biler	begyndte	at	ruste	efter	2-3	år	allerede.	Og	sådan	nogle	ting	hvor	du	

vil	gå	på	kompromis	med,	hvad	du	producerer,	men	stadig	tage	samme	pris,	fordi	de	kan	tjene	

flere	penge	lige	pludselig,	hvor	det	er	penge	og	ikke	stoltheden	i	deres	produkt	længere,	det	vil	

kunne	 få	mig	 til	 at	ændre	 vaner	 eller	 skifte	 det	 fra.	 Eller	 som	 jeg	 sagde	 tidligere,	 at	 jeg	 ikke	

længere	ville	kunne	stå	inde	for	hvad	de	gjorde,	altså	at	de	gik	ud	og	myrdede	sæler,	det	kunne	

være	 hvad	 jeg	 som	 helst,	 men	 ting	 man	 ikke	 kunne	 stå	 inde	 for,	 så	 ville	 jeg	 kunne	 ændre	

holdning,”	(se	bilag	6,	side	25:	Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)	

Derudover	 har	 interviewpersonerne	 i	 ”Loyal	 Now,	 But	 Not	 Forever”	 (2013)	 en	 tendens	 til	 at	

sammenligne	sig	selv	med	andre,	hvorfor	de	tit	søger	brands	med	tilhørende	symbolsk	status,	og	de	

kan	godt	lide	at	få	opmærksomhed	(Lambert	&	Desmond,	2013,	s.	702-704).	Netop	denne	tendens	kan	

ligeledes	ses	hos	narcissisterne	i	vores	undersøgelse,	hvor	den	er	mest	tydelig	hos	Christian	og	Jesper.	

Christian	 er	 loyal	 overfor	 Gucci	 og	Ralph	 Lauren,	 hvor	 Jesper	 generelt	 er	 loyal	 overfor	 Burberry	 og	
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Hugo	 Boss.	 Nicolai	 søger	 ikke	 på	 samme	 måde	 brands,	 men	 er	 dog	 draget	 af	 materialisme,	 der	

udstråler	 succes.	 Disse	 brands	 lader	 også	 til	 at	 kunne	 styrke	 narcissisternes	 selvopfattelse,	 ligesom	

Lambert	&	Desmond	(2013)	fandt	hos	deres	narcissister.		

Christian:	 ”Det	 er	 klart,	 når	 man	 tager	 bestemte	 mærker	 på,	 så	 forbinder	 folk	 dig	 med	 en	

gruppe	øhm	man	vil	 selvfølgelig	gerne	klæde	sig	som	nogen,	man	gerne	vil	være,”	 (se	 bilag	 9,	

side	54:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Jesper:	”Det	er	jo	fedt	nok	at	blive	beundret	af	folk,	der	er	over	en,	øhm,	det	synes	jeg	er	federe	

end	 at	 blive	 beundret	 af	 folk,	 der	 er	 under	 en,”	 (se	 bilag	 14,	 side	 92:	 Transskribering	 af	

interview	9	–	Jesper)	

Nicolai:	 ”Jeg	vil	gerne	være	bedre	end	alle	andre,	og	 jeg	vil	gerne	have	noget,	 som	alle	andre	

ikke	har.	Øh,	det	er	jo	også	derfor	jeg	drømmer	om	det	store	arkitekttegnede	hus	i	Nordsjælland	

med	 tre	biler	og	 to	motorcykler	 i	garagen,	 fordi	det	er	 fedt,	og	det	udstråler	 succes,	og	det	er	

ikke	noget	alle	 kommer	 til	 at	 opnå,”	 (se	 bilag	 13,	 side	 89:	 Transskribering	 af	 interview	 8	 –	

Nicolai)	

Narcissisterne	 i	Lambert	&	Desmonds	undersøgelse	var	endvidere	materialistisk	 fokuserede,	hvilket	

også	 passer	 på	 de	 to	 af	 vores	 narcissistiske	 interviewpersoner,	 Christian	 og	 Nicolai,	 som	 scorede	

højest	på	NPI-skalaen.	Joakim,	Jesper	og	Jacob	var	mere	pleasure	fokuserede,	hvilket	kan	skyldes	deres	

lavere	 grad	 af	 narcissisme	 (NPI:	 22-26)	 sammenlignet	 med	 Christian	 og	 Nicolai	 (NPI:	 31-36)	 samt	

Lambert	&	Desmonds	narcissister	(NPI:	29).		

Christian:	”Det	tror	jeg	vil	være	materialistisk.	Hvis	vi	ser	Minerva	modellen	for	os,	så	tror	jeg	

helt	 klart,	 jeg	 vil	 være	 præsenteret	 helt	 oppe	 i	 højre	 hjørne	 haha,”	 (se	 bilag	 9,	 side	 52:	

Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Nicolai:	”Mange	mennesker	de	kan	måske	være	sådan	lidt	’jamen	bare	jeg	får	en	sund	og	rask	

familie’.	 Jeg	vil	selvfølgelig	også	gerne	have	en	sund	og	rask	 familie,	men	for	mig	der	er	 lykke,	

det	er	mange	penge,	det	er	et	stort	hus,	det	er	biler,	det	er	en	køn	kone	eller	et	eller	andet.	Det	er	

de	 ting	 oveni	 mit	 hoved,	 som	 er	 lykke	 for	 mig,”	 (se	 bilag	 13,	 side	 90:	 Transskribering	 af	

interview	8	–	Nicolai)	

	

Ikke-narcissister	
Et	overtal	af	ikke-narcissisterne	i	vores	undersøgelse	så	ikke	sig	selv	som	værende	loyale	over	brands.	

De	udviste	 ikke	en	følelsesmæssig	omsorg	over	brands,	og	de	var	derfor	mere	styret	af	 impulsive	og	
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tilfældige	 køb	 eller	 ”det	 gode	 tilbud”.	 Hvor	 ikke-narcissisterne	 i	 Lambert	 &	 Desmonds	 (2013)	

undersøgelse	er	præget	af	en	længerevarende	brandrelation,	er	flere	af	vores	ikke-narcissister	præget	

af	 en	 kort	 brandrelation,	 som	 hurtigt	 udskiftes.	 Vores	 ikke-narcissister	 er	 således	 mindre	

følelsesmæssigt	påvirket	af	brandværdien	end	Lambert	&	Desmonds	(2013)	ikke-narcissister.		

Benni:	 ”Ellers	så	er	jeg	nemlig	også	som	udgangspunkt	en	lille	smule	volatil	omkring	mærker,	

jeg	 rykker	 meget	 rundt	 omkring	 mellem	mærker.	 Hvis	 jeg	 ser	 nogen,	 som	 laver	 noget	 rigtig	

lækkert,	som	er	nyskabende,	som	giver	mening,	så	betyder	det	ikke	så	meget,”	(se	bilag	12,	side	

77:	Transskribering	af	interview	7	–	Benni)	

Anders:	 ”Altså	 jeg	 synes	 det	 er	 fedt	 at	 veksle	 mellem	 de	 forskellige	 brands.	 Jeg	 har	 aldrig	

forstået	sådan	et	fuldt	sæt	i	et	eller	andet	bestemt	mærke,”	(se	bilag	8,	side	43:	Transskribering	

af	interview	3	–	Anders)	

Daniel:	”Jeg	synes	det	er	helt	fjollet	at	begynde	at	føle	sig	loyal	overfor	et	materialistisk	brand,	

altså	det	synes	jeg,	øh,	det	kan	jeg	slet	ikke	forstå.	Jeg	kan	forstå,	hvis	man	føler	sig	loyal	overfor	

naturen,”	(se	bilag	11,	side	68:	Transskribering	af	interview	6	–	Daniel)	

Kun	to	af	vores	ikke-narcissister	virkede	til	at	være	brandloyale.	Dette	var	især	Philip,	som	ofte	købte	

fra	samme	mærke,	da	det	for	ham	var	bekvemmeligt,	og	han	dermed	havde	garanteret	god	service	og	

kvalitet.	Det	lod	dog	ikke	til,	at	han	havde	mere	omsorg	for	brandet,	men	at	der	i	stedet	var	fokus	på	

det	 at	 skulle	 bruge	 produkterne.	 På	 samme	måde	 har	 Simon	 også	 fokus	 på	 produktet	 i	 brandet,	 og	

selvom	han	ser	sig	selv	som	værende	loyal,	kan	han	godt	lide	at	gå	på	opdagelse	i	nye	brands.		

Philip:	 ”Hvis	 jeg	skal	købe	brystklude	køber	 jeg	Hermés.	Hvis	 jeg	skal	købe,	øh,	skjorter	køber	

jeg	dem	også	fra	den	samme	italiener,”	(…)	”Jeg	er	loyal,	men	ikke	fordi	jeg	synes,	at	jeg	skylder	

brandet	 noget,	 men	 mest	 fordi	 det	 bekvemt,”	 (se	 bilag	 7,	 side	 35-36:	 Transskribering	 af	

interview	2	–	Phillip)	

Simon:	”Altså	jeg	tror	som	udgangspunkt,	at	jeg	er	en	rimelig	loyal	kunde.	Jeg	kan	godt	lide	at	

finde	 ikke	 sådan	 niche	 ting,	 men	 lækre	 ting	 og	 så	 fokuserer	 derpå,”	 (se	 bilag	 10,	 side	 59:	

Transskribering	af	interview	5	–	Simon)	

Lambert	 &	 Desmonds	 (2013)	 ikke-narcissister	 ønsker	 desuden	 ikke	 at	 skille	 sig	 ud	 (Lambert	 &	

Desmond,	2013,	 s.	704).	Dette	er	også	 tilfældet	hos	Anders,	men	både	Daniel,	Benni	og	Philip,	og	 til	

dels	Simon	var	positivt	motiveret	for	at	skille	sig	ud	–	trods	det	ikke	lader	til	at	være	en	nødvendighed.		

Benni:	”(…)	man	må	gerne	være	den	som	folk	husker,	så	ud	fra	et	forretningsmæssigt	synspunkt	

er	det	godt	at	blive	husket,	så	folk	tænker	’vi	skal	også	lige	have	ham	der	med	han	er	en	festlig	
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fyr’	eller	’vi	skal	lige	hen	i	hans	nye	forretning	for	der	er	en	masse	sjove	ting’.	Så	ja,	jeg	kan	godt	

lide	at	skille	mig	ud,”	(se	bilag	12,	side	80:	Transskribering	af	interview	7	–	Benni)	

Simon:	”Øh	hmm,	det	ved	jeg	sgu	ikke,	den	er	svær.	For	jeg	føler	ikke,	at	jeg	ikke	har	lyst	til	at	

være	inkluderet,	men	jeg	føler	heller	ikke,	at	jeg	ønsker	at	være	helt	udskilt,”	(se	bilag	10,	side	

61:	Transskribering	af	interview	5	–	Simon)	

Phillip:	”Jeg	kan	godt	lide	elementet	ved	at	skille	mig	ud	til	en	vis	grad.	Jeg	har	ikke	noget	behov	

for	at	provokere,	jeg	har	i	højere	grad	bare	et	behov	for	ikke	at	gå	i	det	samme	som	alle	andre,”	

(se	bilag	7,	side	37:	Transskribering	af	interview	2	–	Phillip)	

	

Delkonklusion:	Narcissisme	som	forbrugerfænomen	
Ser	man	på	Lambert	&	Desmonds	studie	”Loyal	Now,	But	Not	Forever”	(2013)	forekommer	der	tydelige	

forskelle	i	deres	og	vores	fund	i	forhold	til	narcissister.	I	deres	undersøgelse	er	narcissisterne	præget	

af	en	illoyal	adfærd,	når	de	vælger	brands.	Vores	gruppe	af	narcissister	adskiller	sig	fra	deres,	da	4	ud	

af	5	narcissister	ser	sig	selv	som	værende	loyale,	og	de	køber	jævnligt	fra	samme	brands.	Dette	skyldes	

især,	 at	 der	 er	 en	bekvemmelighed	og	 sikkerhed	 ved	 at	 genkøbe	 samme	brands	 –	 både	 i	 forhold	 til	

kvalitet	og	brandets	 symbolske	værdier.	Narcissisterne	 i	Lambert	&	Desmonds	 (2013)	undersøgelse	

kunne	 godt	 være	 loyale,	 men	 kun	 så	 længe	 brandet	 styrkede	 narcissisternes	 selvopfattelse.	 Denne	

adfærd	kan	 til	 dels	 ses	hos	vores	narcissister,	 der	 løbende	har	udskiftet	brands	 til	 fordel	 for	dyrere	

brands	eller	skiftende	tendenser	–	trods	det	virker	som	en	naturlig	udvikling	i	forhold	til	økonomi	og	

skiftende	modebillede	og	ikke	i	en	søgen	efter	”the	better	deal”.		

Største	ensartehed	mellem	vores	narcissister	og	Lambert	&	Desmonds	(2013)	fandt	vi	hos	Christian	og	

Nicolai,	som	også	er	vores	undersøgelses	interviewpersoner	med	højest	NPI-niveau.	Ligesom	Lambert	

&	Desmond	 (2013)	 fandt,	 så	 var	 Christian	 og	Nicolai	materialistisk	 fokuserede,	 og	 de	 ønskede	 at	 få	

beundring	og	være	midtpunkt,	hvorfor	de	sammenlignede	sig	selv	med	andre.	Denne	adfærd	var	dog	

ikke	ligeså	tydelig	hos	Jesper,	Joakim	og	Jacob,	der	alle	har	en	lavere	grad	af	NPI,	og	desuden	var	mere	

fokuseret	på	pleasure	og	brandets	kvalitet.		

Ser	 man	 vores	 ikke-narcissister	 og	 Lambert	 &	 Desmonds	 (2013)	 ikke-narcissister	 i	 forhold	 til	

hinanden,	kan	der	igen	påpeges	en	forskel	i	henhold	til	loyalitet.	3	ud	af	5	ser	ikke	sig	selv	som	loyale	

overfor	 brands,	 hvorfor	 vores	 ikke-narcissister	 er	 præget	 af	 højere	 illoyalitet	 og	 hurtigere	 udskifter	

brands	 end	 deres	 ikke-narcissister.	 Desuden	 var	 der	 et	 overtal	 af	 vores	 ikke-narcissister,	 som	 var	

positivt	stillet	overfor	at	skille	sig	ud	–	hvilket	netop	er	modsat	for	Lambert	&	Desmonds	(2013)	ikke-

narcissister.		
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6.3.2	Del	2:	Til-	og	fravalg		

Narcissister	
Generelt	 er	de	5	narcissister	meget	klare	omkring	både,	hvad	de	gerne	vil	have,	og	hvad	de	 ikke	vil	

have,	 og	 derigennem	 hvilke	 signaler	 de	 ønsker	 at	 sende,	 og	 hvad	 de	 ikke	 vil	 associeres	 med	 af	

forskellige	 årsager.	 Det	 er	 nemt	 for	 narcissisterne	 hurtigt	 at	 nævne	 brands,	 de	 ikke	 ønsker	 at	

associeres	med.	Det	virker	som	om,	at	det	er	noget	de	har	tænkt	over	på	forhånd,	og	det	ikke	blot	er	

noget,	de	finder	på,	fordi	de	bliver	spurgt	ind	til	det.		

Joakim:	”Ikke	bryder	mig	om?	Så	er	der	jo	mange,	sådan	teenagemærker,	alt	med	skrift	og	print	

og	sådan.	Evizu	bukser	f.eks.	haha,	øh,	altså	jeg	synes	at	sådan	et	brand	som	Supreme,	super	cool	

som	 marketing	 case,	 men	 jeg	 kunne	 aldrig	 finde	 på	 at	 gå	 med	 det,	 for	 hvad	 er	 det?	 Det	 er	

brandet	 i	 sig	 selv,	 at	der	 står	Supreme,	øh,	 så	Supreme	er	 sådan,	det	 er	 simpelt	hent	 et	 rigtig	

godt	eksempel	på,	at	fordi	der	står	de	her	bogstaver	på,	så	associerer	man	det	med	noget,	og	det	

skal	jeg	bare	slet	ikke,	det	er	ikke	mig,	(…)	Det	er	simpelt	hent	om	så	der	står	Levi’s,	Gucci	eller	

om	der	Hugo	Boss,	bare	det	der	med,	det	er	bare	en	t-shirt,	men	ups	så	kan	du	sælge	den	for	800	

kr.	fordi	der	står	det	her	på.	Men	jeg	synes	også	det	er	naivt,	at	man	så	går	ud	og	køber	en	trøje,	

hvor	der	står	Hugo	Boss	på	og	er	sådan	’se	jeg	har	købt	Hugo	Boss’,	 ja	det	kan	jeg	godt	se,	for	

der	står	Hugo	Boss	på,	 så	du	er	bare	sådan	en	reklamesøjle	 for	hele	verden.	Så	det	nej,	det	er	

ikke	mig,”	(se	bilag	15,	side	108:	Transskribering	af	interview	10	–	Joakim)	

Nicolai:	”Ja	f.eks.	SAMS	det	synes	jeg	er	et	godt	eksempel.	De	tager	og	printer	deres	grimme	logo	

udover	det	hele	og	sådan	nogle	ting.	Det	bryder	jeg	mig	ikke	om,	det	vil	jeg	ikke	ses	som,	(…)	Det	

er	også	den	måde	de	laver	deres	tøj	på,	jeg	bryder	mig	ikke	deres	tøj,	jeg	synes	ikke	det	er	pænt	

deres	tøj,	og	så	derfor	får	jeg	en	dårlig	association	til	deres	mærke,	fordi	jeg	ved	det	tøj	de	laver,	

det	bryder	jeg	mig	ikke	om.	Noget	af	det	er	sikkert	fint	nok,	men	jeg	har	ikke	lyst	til	at	gå	ind	og	

kigge,	for	jeg	bryder	mig	ikke	om	det	tøj	som	de	generelt	laver,	(…)	Nok	primært	fordi	jeg	ikke	

vil	have	andre	ser	det,”	(se	bilag	13,	side	87:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

I	 ur-præsentationen,	 hvor	 interviewpersonerne	bliver	 bedt	 om	at	 vælge,	 hvilket	 de	 ”bedst	 kan	 lide”	

eller	”helst	vil	have”,	vælger	narcissisterne	oftest	ud	fra	udelukkelsesmetoden.	Der	er	overordnet	set	

større	 fokus	på	 fravalg,	og	alt	det	den	adspurgte	narcissist	 ikke	ønsker,	end	tilvalg	 i	denne	situation.	

Dette	er	på	trods	af	instruksen	om	at	udpege	det	ur	personen	”bedst	kan	lide”	eller	”helst	vil	have”.	I	de	

tilfælde	hvor	interviewpersonen	er	klar	omkring,	hvad	han	gerne	vil	have,	og	intervieweren	herefter	

beder	ham	uddybe	eller	spørger	hvorfor,	starter	narcissisterne	ofte	med	at	forklare	alt	det,	de	ikke	kan	
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lide	ved	de	andre	ure.	Det	vil	sige,	at	selv	når	der	er	tale	om	et	umiddelbart	tilvalg,	er	det	alligevel	ofte	

baseret	på	et	forudgående	fravalg.		

Jacob:	 ”(…)	 altså	 jeg,	 øhm	 hmm,	 jeg	 ved	 godt	 Cartier	 altid	 godt	 har	 kunnet	 lide	 at	 lave	

firkantede	kasser	jeg	har	aldrig	rigtig	forstået	det,	jeg	synes	ikke	det	er	så	pænt	generelt.	Hvad	

er	det,	er	det	Ullysse	–	det	bryder	jeg	mig	egentlig	ikke	om.	Tænk	jeg	skal	sige	det	her,	men	jeg	

ville	nok	vælge	Breitling	(…),”	(se	bilag	6,	side	22:	Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)	

Jesper:	”Ja	øhm	for	mig	er	4	og	6	lidt	for	meget	dykkerure	med	den	her	meget	kraftige	næsten	

dreje-agtige	skive	der	sidder	på,	og	5	igen	de	er	alle	sammen	guldfarvede,	og	det	er	heller	ikke	

lige	min	stil,	og	så	sker	der	lidt	for	meget	øh	på	5’eren	også.	Så	ud	af	de	tre	der	ligger	her,	så	er	

min	less	than	evil	nok	5’eren,	(…)	4	og	6	der,	øh,	der	er	for	mange	ting,	for	mange	sporer	og	for	

mange	knapper,”	(se	bilag	14,	side	95:	Transskribering	af	interview	9	–	Jesper)	

Joakim:	”Ja	der	har	vi	de	tunge	sataner	fra	Hublot	haha.	Ja	lidt	igen	sådan,	der	ville	jeg	faktisk	

gå	med	den	sorte	nummer	4,	jeg	synes	der	sker	for	meget	med	kronografien	og	baggrunden	på	

nummer	5	og	6.	Hublot	altså	de	 er	bare	proppet	med	alt	muligt,	 det	 er	det	 rigtige	mande-ur,	

man	 skal	 vise	 frem.	Men	 jeg	 ville	 sige	 nummer	 4	 af	 dem	 her,	 (…)	 Igen	 fordi	 det	 er	 lidt	mere	

diskret,	det	har	en	 sort	baggrund	 i	 forhold	 til	den	 lidt	beige	baggrund	og	 lidt	 for	 sådan	 tacky	

læderrem.	Og	nummer	6	der	sker	sgu	for	meget,	det	er	lige	før	man	ikke	kan	se	klokken,	det	er	et	

ur,	og	ja	ja	et	mandesmykke.	Men	nummer	4	er	lidt	mere	roligt	i	designet	og	det	visuelle	udtryk,”	

(se	bilag	15,	side	105:	Transskribering	af	interview	10	–	Joakim)	

Samme	 situation	 opstår,	 da	 Jesper	 skal	 forklare,	 hvordan	 han	 agerer,	 når	 han	 shopper,	 hvortil	 han	

svarer,	at	han	starter	i	Kaufmann	og	ikke	i	Tøjeksperten.	Dette	er	på	trods	af,	at	Tøjeksperten	på	intet	

tidspunkt	har	været	nævnt.	Det	belyser	et	tydeligt	fravalg	af	en	butik	i	valget	af	en	anden	butik,	som	

han	tager	stærk	afstand	til.		

Jesper:	 ”Altså	 jeg	 starter	 i	 Kaufmann,	 jeg	 går	 ikke	 i	 Tøjeksperten,”	 (se	 bilag	 14,	 side	 98:	

Transskribering	af	interview	9	–	Jesper)	

Christian	og	Nicolai,	 som	er	de	 to	narcissister	med	det	højeste	niveau	af	NPI,	har	meget	 fokus	på	at	

vælge	ud	 fra,	hvad	de	mener,	der	er	mest	 specielt	eller	anderledes.	Samtidig	vælger	de,	 særligt	 i	ur-

præsentationen,	ud	 fra	udelukkelsesmetoden,	og	de	ser	 tydeligt	dét,	de	vælger,	 i	 forhold	til	de	to,	de	

fravælger.	 Det	 kan	 f.eks.	 være	 begrundet	 i,	 at	 de	 to	 fravalgte	 mangler	 en	 lille	 unik	 deltalje	 eller	

lignende.		

Christian:	 ”Cartier	uret	her	det	er	igen	det	er	ret	nobelt,	men	jeg	tror	det	vil	minde	for	meget	

om	et	dame-ur	for	mig,	tror	jeg.	Øhm,	men	det	er	meget	populært	på	den	måde	de	har	lavet	det	
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med	tallene.	Hvis	jeg	skulle	gå	med	et	af	dem	skulle	nok	være	13,	når	jeg	bliver	en	gammel	mand	

haha.	(…)	Jeg	synes	14	den	er	sådan	meget,	øhm,	medmindre	man	virkelig	går	op	i	sejlsport	og	

går	meget	i	sejlertøj,	så	er	det	sikkert	meget	fint.	Og	så	synes	jeg	15	der	kan	jeg	ikke	lide	remmen	

den	er	lidt	nubret	og	den	blå	skive	og	ur-kasse	det	ser	også	mærkeligt	også.	Det	bliver	for	meget	

når	den	er	blå,	det	påvirker	også	hvor	meget	man	kan	bruge	det	til	diverse	arrangementer.”	(se	

bilag	9,	side	50:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Nicolai:	 ”Hmm,	men	det	tror	jeg	at	jeg	ville	vælge	fordi	de	to	andre	ligner	meget	hinanden	og	

jeg	 synes	 1’eren	 den	 er	 lidt	 anderledes,	 der	 sker	 et	 eller	 andet,”	 (…)	 ”Der	 ville	 jeg	 gå	 med	

nummer	5.	Og	det	vil	 jeg	fordi	at,	øh,	 jeg	synes	det	er	mere	stilet,	hvoraf	de	to	andre	synes	 jeg	

virker	for	robust	og	for	klodset,”	(…)	”Jeg	ved	ikke,	om	det	er	bedre,	men	jeg	synes	det	er	kønnere	

i	hvert	fald.	Øh	og	så	har	det	en	fin	lille	detalje	i	bunden,	som	jeg	synes	er	meget	spændende,	og	

som	de	to	andre	ikke	har,”	(se	bilag	13,	side	83-84:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

Narcissisterne	har	ikke	blot	fokus	på,	hvad	de	ikke	ønsker	at	associeres	med,	men	i	høj	grad	også	hvem	

de	 ikke	 vil	 sættes	 i	 bås	 med.	 Både	 Nicolai,	 Jacob	 og	 Jesper	 forklarer	 passioneret	 og	 engageret	 om,	

hvilke	typer	de	forbinder	med	bestemte	brands,	og	hvorfor	de	bestemt	ikke	ønsker	at	associeres	med	

disse.	Narcissisterne	er	derved	også	meget	fokuserede	på	at	undgå	’det	uønskede	jeg’	(Ogilvie,	1987),	

som	disse	brands,	og	dem	der	bærer	det,	signalerer.		

Nicolai:	”Jeg	synes	øh	det	er	sådan	lidt	Brian-agtigt	det	der	med	de	kæder	for	at	være	helt	ærlig.	

Jeg	synes	ikke	det	er	pænt.	(…)	Nej	bestemt	ikke.	Selvom	at	mange	nok	synes	jeg	ligner	lidt	en,	

men	 stadigvæk.	Det	 har	 jeg	 ikke	 lyst	 til	 at	 udstråle.”	 (…)	 ”(…)	 jeg	 synes	 tit,	 når	man	kommer	

hjem	 til	 Svendborg,	 så	 synes	 jeg	 der	 er	 mange	 af	 sådan	 nogle	 bøver,	 hvis	 man	 skal	 sige	 det	

sådan.	Jeg	synes	der	er	mange,	som	ikke	rigtig,	øh,	som	render	rundt	i	Crocs,	og	så	kigger	jeg	og	

tænker	 ’hvad	fanden	tænker	du	på’.	Og	det	ved	 jeg	 ikke,	 jeg	tror	bare	hvis	man	render	rundt	 i	

sådan	noget	med	print	på	og	sådan,	det	ved	jeg	ikke,	jeg	tror	bare	jeg	ville	føle	mig	som	sådan	

en	 bøv,	 altså	 det	 ville	 jeg	 ikke	 have	 lyst	 til,	 sådan	 en	 knoldesparker	 eller	 et	 eller	 andet.	 Det	

bryder	jeg	mig	ikke	om,”	(se	bilag	13,	side	84	+	87:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

Jacob:	 ”(…)	men	det	 er	måske	min	 forfængelighed	der	 spiller	 ind	nok	nærmere,	 altså	Bertoni	

kan	jeg	slet	ikke	fordrage,	men	det	er	også	fordi	det	er,	hmm,	der	er	jeg	måske	nok	lidt	til	den	

arrogante	side,	men	det	er	nok	begrundet	i	folk,	jeg	ligesom	ville	sætte	i	kasser	med	som	ville	gå	

med	det,	ikke.	Nu	blev	det	også	ret	godt	skildret	i	De	Blå	Mænd,	hvor	man	ser	en	kørelærer	der	

kommer	 gående	 i	 sit	 Bertoni-jakkesæt,	 og	 det	 er	 den	 der	 sådan	 lidt	 røvkedelige	 type	 måske	

næsten	ovre	i	form	for	sådan	en	60-70	årige	revisor,	der	er	sådan	lidt	en	musegrå	type,	der	ikke	

vil	skille	sig	ud	eller	har	noget	der	virkelig	er	lækkert.	Det	er	sådan	noget,	der	altid	er	halvt	og	
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aldrig	er	sådan	virkelig	godt.	Øhm,	det	prøver	at	være	godt	men	det	er	det	ikke,	så	det	er	måske	

lidt	en	falsk	forhåbning	om	produktet	er.	Og	det	er	måske	lidt	det	der	kan	tricky	mig	til	ikke	at	

synes	om	et	produkt,	det	der	med	lade	som	om	at	det	er	noget	godt	men	ikke	er	det,”	(se	bilag	6,	

side	25:	Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)	

Jesper:	”Jeg	tror	på	et	tidspunkt	der	fik	jeg	sat	i	mig	selv	at	Jack	and	Jones	det	var	sådan	lidt	for	

øh	 lidt	 for	meget	Vestegnsagtigt,	 jeg	ved	 ikke	 lige,	noget	som	jeg	helst	 ikke	vil	associeres	med.	

Selvom	da	jeg	voksede	op,	jamen	det	var	jo	fint	at	købe	noget	der,	men	der	er	bare	noget	over	de	

brands	som	jeg	ikke	kan.	Der	er	også	kommet	lidt	det	samme	over	Selected,	og	jeg	ved	ikke	om	

det	er	hele	den	her	Bestseller	og	IC	Companys	koncern,	jeg	bare	ikke	er	så	meget	for	selvom	IC	

Companys	også	har	Tiger	of	Sweden	mener	jeg,	og	det	er	jo	faktisk	et	meget	fint	mærke.	Men	der	

er	noget	over	deres	tøj	og	den	her	åbenlyse	branding	som	de	havde	da	jeg	sidst	kiggede	på	det,	

at	 der	 stod	 Jack	 and	 Jones	 over	 det	 hele,”	 (…)	 ”Jeg	 tror	 igen,	 for	 at	 lyde	 rigtig	 rigtig	 led	 og	

snobbet,	så	tror	jeg	det	er	mere	menneskerne	end	det	er	stilen	øhm,”	(se	bilag	14,	 side	98-99:	

Transskribering	af	interview	9	–	Jesper)	

Der	 ses	desuden	en	 tendens	 til,	 at	narcissisterne	generelt	 er	meget	 følelsesmæssige	over	 for	det,	de	

ikke	vil	have	og	ikke	ønsker	at	associeres	med.	Det	vurderes	derfor,	at	de	har	et	øget	fokus	på	aversion	

og	brand-hate	(Hogg,	Banister,	&	Stephenson,	2009,	s.	153)	når	de	fravælger,	da	de	er	meget	tydelige	

og	nærmest	 virker	 passionerede	 omkring	det,	 de	 tager	 afstand	 fra.	Hvis	 der	 er	 noget	 narcissisterne	

ikke	kan	lide,	så	skal	de	bare	ikke	have	det.		

Jesper:	 ”(…)	t-shirt	 frem	og	 igen	 ikke	noget	med	vilde	print	på	 forsiden	eller	bagsiden,	og	 jeg	

vælger	i	blinde	at	det	skal	være	den	her	t-shirt	her	og	vender	den	om	og	ser	der	står	Jack	and	

Jones	 i	nakken,	så	vender	 jeg	den	bevidst	om	og	siger	nej	 tak,”	 (…)	”Der	er	noget	med	den	her	

dykker-dreje-skive	igen	der	bare	tænder	mig	af	ved	ure	fuldstændig.	Øhm,	selvom	der	står	Rolex	

på	det	–	jeg	kunne	aldrig	drømme	om	at	eje	et	Rolex,	hvis	der	var	det	der	dykkerting	på	det	der.	

Jeg	synes	det	er,	øh,	det	er	lidt	for	sport	og	lidt	for	funktionelt,	det	er	slet	ikke	mig.	Så	ingen	af	

dem	der	ville	jeg	vælge.	(…)	Jeg	er	blevet	spurgt	flere	gange	om	jeg	ikke	skulle	have	et	Rolex	ur,	

og	 er	 også	blevet	 tilbudt	 det	 som	gave	 faktisk,	men	 jeg	 sagde	hellere	noget	 andet.	 For	da	 jeg	

fandt	ud	af	det	var	det	slags	Rolex	som	jeg	blev	tilbudt,	så	sagde	jeg	venligt	nej	tak.	Der	er	noget	

med	 den	 dreje-skive	 der	 bare	 ikke	 spiller,”	 (se	 bilag	 14,	 side	 99	 +	 95:	 Transskribering	 af	

interview	9	–	Jesper)	

Jacob:	”(…)	hvis	vi	går	tilbage	til	Hugo	Boss	der	tager	en	form	for	Rolex,	de	viser	et	produkt	som	

man	 vil	 se	 på	 og	 tænke	 at	 det	 er	 lækkert	 fordi	man	 har	 en	 sammenligning	med	 at	 det	 er	 et	

lækkert	produceret	kvalitetsprodukt	som	et	Rolex	ur,	men	klistret	et	Hugo	Boss	logo	på	og	så	er	
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det	helt	sikkert	et	batteri	der	sidder	bag	ved,	fordi	de	ikke	kan	finde	ud	af	at	producere	ure	fordi	

de	producerer	tøj	–	altså	det	er	sådan	nogle	ting	der	gør,	at	jeg	ikke	bryder	mig	om	et	produkt	

generelt,	det	er	at	de	prøver	at	foregive	noget	de	ikke	er,	(…)	nu	kan	vi	jo	snakke	om	Hugo	Boss	

igen	 som	har	 taget	en	 fuldstændig,	 vi	 snakker	en	 identisk	kopi,	og	det	er	 sådan	noget	det	gør	

mig	rasende	af	at	man	går	ind	og	tager	noget	som	andre	producerer	og	gør	godt	og	så	prøver	

man	at	stjæle	deres	brand	og	produktion	af	ting	ved	at	sætte	deres	eget	navn	på,”	(…)	”Tænk	jeg	

skal	sige	det	her,	men	jeg	ville	nok	vælge	Breitling	og	det	altså	haha	det	er	virkelig	uvant	for	mig	

(…)	Jamen	altså	jeg	ved	godt	at	de	laver	gode	ure,	men	jeg	synes	ikke	generelt	at	deres	øhm	(…)	

produkter	 falder	 i	 pris,	 de	 er	 utrolig	 gode	 til	 at	 lave	 ure	 der	 ikke	 koster	 det	 samme	 bagefter	

(efter	nogle	år,	red.)	øh	så	generelt	synes	jeg	de	er	for	flashy	–	det	er	det	her	dog	ikke	synes	jeg,	

men	nej	det	ville	ikke	være	det	mærke	der	ville	tiltale	mig,”	(…)	”(…)	altså	deres	(Hublots,	red.)	

segment	 er	mere	 fodboldspillere	 og	 rappere	 og	 det	 er	 ikke	ment	 på	 nogen	 nedladende	måde,	

men	der	er	måske	også	en	større	konsensus	blandt	befolkningen	om	at	de	tjener	utrolig	mange	

penge	og	går	i	noget	utrolig	flashy	tøj	og	skal	vise	sig	frem	på	en	eller	anden	måde	øh	og	de	går	

ofte	med	sådan	noget	(…)”	(se	bilag	6,	side	25	+	22:	Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)	

Narcissisterne	 har	 desuden	 tendens	 til	 også	 at	 være	 fokuserede	 på	 brand-abandonment	 (Hogg,	

Banister,	&	Stephenson,	2009,	s.	153)	i	deres	fravalg.	Det	virker	til,	at	når	de	først	har	fravalgt	noget,	så	

er	det	endegyldigt	droppet.	Det	ses	 tydeligt	når	 f.eks.	Christian	 taler	om	sit	 tidligere	Calvin	Klein	ur,	

som	han	nu	mener	er	noget	”bras”	og	derfor	har	sat	til	salg.		

Christian:	“(…)	i	hvert	fald	på	Calvin	Klein	der	kan	man	godt	mærke,	at	det	er	noget	billigt	bras	

for	at	sige	det	lige	ud,”	(se	bilag	9,	side	49:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)		

Jesper:	 ”Jeg	har	en	eller	anden	form	for	aversion	mod	Jack	and	Jones	øhm	og	så	Hilfiger	af	en	

eller	anden	årsag,	selvom	jeg	har	en	rigtig	dejlig	sweater	der	er	Hilfiger	også,	men	der	er	et	eller	

andet	over	de	to	mærker	som	jeg	undgår.	Øh,	 jeg	har	gået	 i	dem	begge	to	for	mange	år	siden,	

men	lige	der	nej,”	(se	bilag	14,	side	98:	Transskribering	af	interview	9	–	Jesper)	

	

Ikke-narcissister	

Generelt	ses	der	en	lige	fordeling	af	til-	og	fravalg	hos	ikke-narcissisterne,	hvor	der	som	udgangspunkt	

ikke	er	en	af	delene,	der	er	mere	tydelig	end	den	anden.	Eksempler	på	tilvalg	er	præsenteret	nedenfor.		

Phillip:	 ”Ja.	Jeg	siger	1’eren,	og	det	ville	jeg	også	have	svaret,	hvis	den	havde	ligget	på	hovedet	

og	jeg	ikke	kunne	se	at	det	var	Patek	Philipe	–	ud	af	øjenkrogen	ville	jeg	hurtigt	kunne	se	at	det	
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var	 det	 flotteste	 ur.	Hvis	 du	 spørg	 hvilket	 brand	 jeg	 helst	 ville	 have	 valgt	 af	 de	 tre	 havde	 jeg	

stadig	valgt	Patek,”	(se	bilag	7,	side	32:	Transskribering	af	interview	2	–	Phillip)	

Anders:	”Dem	synes	jeg	egentlig	også	er	ret	pæne.	Og	jeg	tror	at	jeg	vil	vælge	nummer	12,	som	

er	 Boss	 uret.	 Jeg	 kan	 faktisk	 rigtig	 godt	 lide	 mærket	 Boss.	 Også	 parfumemærker	 og	 sådan	

noget,”	(se	bilag	8,	side	41:	Transskribering	af	interview	3	–	Anders)	

Det	virker	dog	til,	at	ikke-narcissisterne	er	prægede	af	vores	tids	postmodernistiske	samfunds	mange	

muligheder,	 hvilket	 gør,	 at	det	 generelt	 er	 lettere	 at	 tale	om	det,	man	 ikke	kan	 lide,	 versus	det	man	

godt	kan	lide.	Dette	er	begrundet	i,	at	når	ikke-narcissisterne	er	fravalgsorienteret,	er	det	et	resultat	af	

at	 valget	 er	 svært,	 og	 det	 er	 ikke	 forbundet	 med	 stærke	 følelsesmæssige	 aspekter	 angående	 det	

fravalgte.	Det	fremgår	særligt	i	ur-præsentationen,	hvor	det	oftest	er	små	deltaljer,	der	afgør	om	ikke-

narcissisterne	 til-	 eller	 fravælger	 specifikke	 ure	 og	 ikke	 stærke	 holdninger	 til	 de	 enkelte.	 Fokus	 er	

derved	 overordnet	 set	 på	 brand-avoidance	 (Hogg,	 Banister,	 &	 Stephenson,	 2009,	 s.	 153)	 når	 ikke-

narcissisterne	fravælger,	da	det	ikke	er	baseret	på	et	decideret	”had”,	men	mere	et	simpelt	fravalg	eller	

et	valg	om	blot	at	undgå	et	givent	brand	eller	produkt.		

Benni:	 ”Hmm	ja	når	jeg	sådan	bare	lige	kigger	på	dem	der,	så	17	har	for	lidt	detalje	til	at	jeg	

synes	det	er	spændende,	så	det	ville	jeg	ikke	vælge.	Det	er	en	meget	meget	lille	krone	der	er	på	

kan	det	passe?	Sådan	er	den	bare?	Okay.	 Ja	 jeg	synes	 ikke	rigtig	17	siger	mig	så	meget,	det	er	

pænt,	det	er	enkelt,	det	er	et	nydeligt	herre	eller	dame	ur	men	jeg	kan	ikke	ud	fra	skiven	alene	

kan	jeg	ikke	se	hvad	kvaliteten	er	på	det.(…)	Så	jeg	ville	vælge	16’eren,”	(se	bilag	12,	 side	75:	

Transskribering	af	interview	7	–	Benni)	

Phillip:	 ”Ja	 jeg	har	 faktisk	haft	det	der,	 så	det	ville	 jeg	nok	vælge.	Nej	 jeg	 tror	 jeg	ville	vælge	

Vacheron	Constantin	det	i	midten.	Det	er,	øh,	det	for	mig	at	se	et	pænere	ur	end	de	to	andre.	De	

to	andre	er	mere	rustikke,	især	hvis	man	ser	dem	i	virkeligheden.	Øh	der	bliver	de	større	og	mere	

voldsomme	og	jeg	kan	godt	 lide	at	tingene	er	en	 lille	smule	underspillet,”	(se	bilag	7,	 side	32:	

Transskribering	af	interview	2	–	Phillip)	

Anders:	”Toyota	–	sådan	nogle	japanske	biler	–	det	kommer	jeg	aldrig	til	at	køre	i.	Min	moster	

og	onkel	kører	i	Toyota.	Jeg	roser	bare	ikke	deres	bil	haha,”	(se	bilag	8,	side	44:	Transskribering	

af	interview	3	–	Anders)	

En	anden	generel	tendens,	når	ikke-narcissisterne	baserer	deres	valg	på	fravalg	i	forbindelse	med	ur-

præsentationen,	er	at	de	ikke	ønsker,	at	tiltrække	for	meget	opmærksomhed.	Derfor	er	fravalget	ofte	

præget	af,	hvis	noget	fremstår	for	prangende	f.eks.	et	guldur.		
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Simon:	”Generelt	guld	er	jeg	ikke	god	til,”	(se	bilag	10,	side	57:	Transskribering	af	interview	5	

–	Simon)	

Phillip:	”Det	altså,	øh,	guld	er	no	go	for	mig,	det	bliver	for	meget.	Det	må	godt	være	sådan	at	jeg	

kan	have	en	 samtale	med	en	person	uden	at	personen	nødvendigvis	 skal	have	mit	ur	 lige	op	 i	

ansigtet.	Og	jeg	synes	et	guld	ur,	og	især	de	der	4	og	6’eren,	er	meget	store	ure,	og	der	er	sådan	

lidt	se	mig	over	dem,	og	det	bryder	jeg	mig	ikke	så	meget	om.	Det	er	ikke	derfor	jeg	køber	et	ur,	

det	er	fordi	jeg	synes	det	er	flot	og	fedt	og	lækkert	øhm	ja,”	(se	bilag	7,	side	32:	Transskribering	

af	interview	2	–	Phillip)	

Anders	nævner	desuden	at	han	ikke	kunne	lide	Skoda	førhen,	men	så	fik	han	selv	en	Skoda,	og	nu	er	

han	 virkelig	 glad	 for	 den.	 Det	 er	 et	 eksempel	 på,	 at	 når	 ikke-narcissisterne	 fravælger,	 er	 det	 ikke	

baseret	på	dybe	følelser	eller	”had”	til	brandet,	men	mere	et	simpelt	fravalg,	som	i	nogle	tilfælde	endda	

kan	ændres.		

Anders:	 ”(…)	det	kommer	 jeg	aldrig	til	at	køre	 i.	Tror	 jeg.	Men	så	 igen	–	sådan	havde	 jeg	det	

med	Skoda,	og	så	 fik	 jeg	 fandeme	selv	en	Skoda	haha.	Og	så	var	 jeg	mega	glad	 for	min	Skoda	

haha.	Så	der	ændrede	jeg	holdning	til	den,”	(se	bilag	8,	side	44:	Transskribering	af	interview	3	

–	Anders)	

Ikke-narcissisterne	kobler	generelt	ligeledes	ikke	fravalget	af	brands	til	stereotyper.	Oftest	er	fravalget	

nærmere	 baseret	 på	 dårlig	 kvalitet,	 ’value	 for	 money’	 og	 virksomheden	 bag,	 det	 vil	 sige	 ”indre”	

værdier.	 Også	 her	 virker	 ikke-narcissisterne	 afslappede	 og	 ikke	 følelsesmæssigt	 påvirkede	 omkring	

deres	 fravalg.	 Ikke-narcissisterne	 virker	 derfor	 heller	 ikke	 specielt	 fokuserede	 på,	 hvilke	 specifikke	

’uønskede	 jeger’	 de	 ønsker	 at	 undgå	 gennem	 fravalget	 af	 brands	 for	 eventuelt	 at	 beskytte	 deres	

selvværd	(Hogg,	Banister,	&	Stephenson,	2009,	s.	149).	

Benni:	”(…)	For	det	er	nogle	dyre	varer,	de	(Hugo	Boss,	red.)	tager	måske	5000,	6000,	7000	for	

et	 jakkesæt,	 og	 det	 er	 ikke	 noget	 som	 helst,	 det	 er	 ikke	 noget	 særligt,	 det	 er	 en	 helt	 basis	

metervarer	 som	koster	2000	andre	 laver	 jakkesæt	af	den	 samme	metervarer	og	 sælger	det	 til	

2000,	og	det	er	 ikke	fordi	at	de	væver	den	med	guldtråd	eller	noget	som	helst,	de	hedder	bare	

Boss	og	det	har	været	nemt	for	dem	i	mange	år	og	få	folk	til	at	købe	Boss	jakkesæt	fordi	der	stod	

Boss	 i	 det.	 Og	 det	 synes	 jeg	 måske	 er	 sådan	 lidt	 øh	 lidt	 ærgerligt,”	 (se	 bilag	 12,	 side	 79:	

Transskribering	af	interview	7	–	Benni)	

Daniel:	 ”Jamen	 jeg	 tror	 i	 virkeligheden	det	handler	om,	hmm,	nu	det	 er	også	 fordi	at	når	 jeg	

tænker	 på	 brands,	 så	 tænker	 jeg	 når	 du	 siger	 det	 på	 den	 måde,	 så	 tænker	 jeg	 også	 på	

virksomhedsstrukturen	bag	ved.	Jeg	er	meget	mere	nede	i	imiteringen	i	forhold	til	brands,	hvor	
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jeg	 jo	 i	 virkeligheden	 ikke	 er	 ret	 vild	med	 den	 her	 corporatenism	 eller	 den	 her	 kapitalistiske	

tilgang	til	det,	altså	det	er	meget	større	end	bare	at	sige	er	der	nogen	brands	du	ikke	kan	lide	for	

ja	der	er	fandeme	mange	brands	jeg	ikke	bryder	mig	om,	men	det	i	virkeligheden	ikke	det	som	

det	handler	om,	der	er	mange	virksomheder	 jeg	synes	gør	det	 forkert	 i	 forhold	til,	øh,	hvad	de	

måske	kunne	gøre,	ikke,”	(se	bilag	11,	side	68:	Transskribering	af	interview	6	–	Daniel)	

Når	ikke-narcissisterne	nævner	aspekter,	der	kan	tangere	til	at	være	stereotypbaserede	fravalg,	er	det	

ofte	 blot	 via	 udtryk.	 Simon	 anvender	 f.eks.	 udtrykket	 ”Brian-ur”	 om	 noget,	 han	 ikke	 ønsker	 at	

associeres	med,	samt	at	han	ikke	ønsker	at	fremstå	”blærerøvsagtig”.	I	begge	situationer	er	der	tale	om	

en	 måde	 at	 udtrykke	 sig	 på	 og	 ikke	 en	 lang	 forklaring	 om,	 hvorfor	 eller	 hvad	 han	 forbinder	 med	

udtrykkene.	 Phillip	 omtaler	 et	 ur	han	har	haft	 tidligere	 som	et	 ”rapper-ur”	 og	 forklarer,	 at	 han	 ikke	

længere	går	med	det	af	den	grund.	 Igen	er	omtalen	afslappet	og	på	 trods	af,	at	det	vil	betegnes	som	

brand-abandonment,	virker	det	mere	til,	at	Phillip	nu	har	valgt	blot	at	undgå	dette	brand	–	det	vil	sige	

brand-avoidance	(Hogg,	Banister,	&	Stephenson,	2009,	s.	153).			

Simon:	”Ja	øh	et	Brian-ur	haha	ville	jeg	næsten	kalde	det.	Øh	de	er	alt	for	meget	til	min	smag,”	

(…)	 ”Ja	 det	 bliver	 måske	 for	 blærerøvsagtigt,”	 (se	 bilag	 10,	 side	 57:	 Transskribering	 af	

interview	5	–	Simon)	

Phillip:	”Det	er	et	øh	jeg	fik	oplevelsen	af	en	eller	anden	dag	da	jeg	havde	det	på	at	det	var	lidt	

et	rapper	ur	og	så	kunne	jeg	ikke	stoppe	med	at	tænke	det	og	slippe	tanken	igen	(…)	så	gik	der	

et	 års	 tid	 og	 så	 solgte	 jeg	 det	 igen,”	 (se	 bilag	 7,	 side	 32:	 Transskribering	 af	 interview	 2	 –	

Phillip)	

	

Delkonklusion:	Til-	og	fravalg			

At	narcissisternes	overordnede	fokus	er	på	fravalg	betyder	ikke,	at	de	ikke	også	fokuserer	på	tilvalg.	

Det	er	en	generel	tendens	i	vores	undersøgelse,	at	narcissisterne	også	har	større	fokus	på	alt	det,	som	

de	 gerne	 vil	 have	 og	 associeres	 med	 end	 ikke-narcissisterne.	 Vi	 antager	 derfor,	 at	 der	 for	

narcissisterne	 generelt	 er	 en	 mere	 strategisk	 tankegang	 bag	 både	 anvendelsen	 og	 fravælgelsen	 af	

brands	end	hos	ikke-narcissisterne.		

Tidligere	 studier	 har	 vist,	 at	 narcissister	 generelt	 er	 mere	 approach-baserede	 og	 derigennem	 ofte	

handler	uden	at	tænke	meget	over	konsekvenserne	(Foster	&	Trimm,	2008,	s.	1004).	Her	finder	vi	ud	

fra	et	forbrugeradfærdsperspektiv	det	modsatte,	da	de	adspurgte	narcissister	i	vores	undersøgelse	er	

mere	strategiske	både	i	 forhold	til	tilvalg	og	fravalg	end	ikke-narcissisterne.	De	tænker	således	mere	
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over	 konsekvenserne.	Narcissisternes	 øgede	 fokus	på	 alt	 det,	 de	 ikke	 vil	 have	 og	 alt	 det,	 de	 ikke	 vil	

associeres	 med,	 anser	 vi	 også	 for	 værende	 et	 tydeligt	 tegn	 på,	 at	 narcissisterne	 er	 mere	

fravalgsorienterede	end	 ikke-narcissisterne,	som	generelt	virker	mindre	overvejende	 i	deres	 fravalg.	

Det	belyses	også	i	det	faktum,	at	narcissisterne	overordnet	set	fravælger	gennem	brand-aversion	og	de	

følelsesmæssige	 aspekter,	 der	 kan	 føre	 til	 direkte	 brand-hate.	 Hvorimod	 ikke-narcissisterne	 oftest	

vælger	 ud	 fra	 brand-avoidance,	 som	 fungerer	 som	 et	 mere	 simpelt	 fravalg	 uden	 følelsesmæssig	

påvirkning.		

Når	 narcissisterne	 i	 vores	 undersøgelse	 først	 har	 fravalgt	 noget	 så	 er	 det	 endegyldigt.	 Dette	 står	 i	

kontrast	 til	 ikke-narcissisterne,	 som	 fremstår	 mindre	 konsekvente	 i	 forhold	 til	 brand-fravalg	 f.eks.	

Anders	der	ikke	kunne	lide	Skoda,	men	nu	selv	kører	Skoda	og	er	glad	for	det.		

Der	kan	desuden	argumenteres	for,	at	narcissisterne	er	i	tættere	kontakt	med	deres	’uønskede	jeger’	

end	 ikke-narcissisterne.	 Dette	 ses	 særligt	 gennem	 forskellen	 i	 anvendelsen	 af	 stereotyper	 som	

fravalgsgrundlag.	 Narcissisternes	 fravalg	 er	 ofte	 baseret	 på	 følelsesmæssige	 og	 passionerede	

forklaringer	særligt	i	forhold	til	stereotyper	og	alt	det,	samt	alle	dem	de	ikke	vil	sættes	i	bås	med.	Ikke-

narcissisterne	 er	 derimod	meget	mindre	 strategiske	 i	 deres	 tilgang	 til	 både	 fravalg	 generelt,	 og	 dét	

ikke	at	fremstå	som	en	bestemt	stereotyp.		

	

6.3.3	Del	3:	Autenticitet		
Narcissister	
De	 5	 adspurgte	 narcissister	 i	 vores	 undersøgelse	 opdeler	 sig	 primært	 i	 to	 grupperinger	 angående	

spørgsmålene	om	autenticitet.	Christian	og	Nicolai,	som	begge	har	en	NPI-score	over	30,	og	derved	er	

dem	der	 scorer	 højest	 i	 personlighedstest	 2,	 placeres	 i	 én	 gruppe.	 I	 den	 anden	 gruppe	 ligger	 Jacob,	

Jesper	 og	 Joakim,	 med	 NPI-score	 mellem	 22	 og	 26.	 Disse	 grupperinger	 er	 dannet	 ud	 fra	

interviewpersonernes	svar	og	bagvedliggende	følelser,	udtalelser	og	tanker	angående	autenticitet.	Vi	

ser	det	nødvendigt	at	opdele	de	5	narcissister	 i	analysen	af	disses	 forhold	 til	autenticitet,	da	der	ses	

tydelige,	og	for	undersøgelsen	interessante,	forskelle	mellem	de	to	grupperinger.	

Jacob,	Jesper	og	Joakim	(narcissister	med	lavere	NPI	–	her	kaldet	”lavnarcissister”)		

Der	ses	tydeligt	et	behov	for	autenticitet	hos	lavnarcissisterne,	hvilket	skinner	igennem	både	i	forhold	

til	 deres	 opfattelse	 af	 egen	 identitet	 og	deres	 valg	 af	 brands.	Dette	behov	udspringer	 især	 fra	noget	

indre	og	værdimæssigt,	som	omhandler	dét	at	være	”tro	mod	sig	selv”	(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	

853),	at	man	er	oprigtig	og	står	ved	sine	valg.	Lavnarcissisterne	har	alle	stærke	holdninger	relateret	til,	

hvordan	man	opfører	 sig,	 og	 selv	 går	 de	meget	 op	 i,	 at	man	 agerer	 ordentlig	 i	 den	 sociale	 arena	 og	
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handler	tro	mod	den	man	er.	Dette	er	en	gennemgående	tendens	hos	lavnarcissisterne,	og	det	virker	

som	om,	at	det	er	en	strategi	til	at	tiltrække	respekt	og	anerkendelse	fra	omverdenen.			

Joakim:	”Jeg	prøver	virkelig	at	være	tro	i	mod	mig	selv,	uanset	om	det	er	bedstefar	eller	det	er	

chefen	 eller	 en	 bedste	 ven	 eller	 veninde	 jeg	 snakker	med.	 Selvfølgelig	 er	 der	måske	 ting,	man	

ikke	snakker	om,	eller	man	netop	snakker	om	fordi	det	er	et	særligt	selskab	man	sidder	i,	men	

jeg	 prøver	 virkelig	 at	 være	 mig	 sådan	 så	 homogent	 som	 muligt,”	 (se	 bilag	 15,	 side	 102:	

Transskribering	af	interview	10	–	Joakim)	

På	 samme	 måde	 har	 lavnarcissisterne	 fokus	 på,	 at	 brands	 skal	 stå	 ved	 egen	 stil	 og	 identitet	 samt	

bibeholde	 kvalitet,	 socialt-	 og	 miljømæssigt	 ansvar.	 Overholder	 brands	 disse	 forhold,	 er	 de	 i	

lavnarcissisternes	 optik	 autentiske	 brands.	 På	 den	 måde	 har	 autenticitet	 en	 positiv	 indflydelse	 på	

lavnarcissisternes	brand-forbruger	match.		

Ligesom	de	har	høje	krav	til	dem	selv,	har	de	også	høje	krav	til	de	brands,	som	de	vælger.	Behovet	for	

at	være	autentisk	gennem	brandvalget	kan	dermed	relateres	indadtil	–	hvor	et	brand,	der	er	tro	mod	

sine	 værdier,	 lader	 til	 at	 styrke	 deres	 selvopfattelse	 i,	 at	 de	 også	 selv	 er	 tro	 mod	 deres	 egne	

menneskelige	værdier.	Valget	af	brands	har	dermed	betydning	for	 lavnarcissisternes	personlige	mål,	

som	ud	fra	deres	svar	tyder	det	på	at	stamme	fra	følelsen	om	at	være	”tro	mod	egen	moral”	(Beverland	

&	Farrelly,	2010,	s.	853).		

Joakim:	”Jamen	det	er	at	være	tro	mod	sig	selv	og	sine	værdier,	integritet	og	oprigtighed,	øh	så	

det	er	meget	det	her	med	om	man	har	en	facade	på,	det	kan	også	være	at	man	prøver	at	være	

noget	 andet	 gennem	 sit	 tøj,	 gennem	 sin	 stil	 (…).	 Adidas	 har	 et	 samarbejdet,	 hvor	 de	 laver	

plastisk	øh	tråde	af	indsamlet	skrald	til	deres	sko	og	tøj,	og	det	er	en	vis	autenticitet,	men	bliver	

de	taget	 i	at	svine	med	deres	gummi	f.eks.	så	falder	deres	 image	til	 jorden	ift.	bæredygtighed,”	

(se	bilag	15,	side	109:	Transskribering	af	interview	10	–	Joakim)	

Jacob:	”Men	generelt	er	du	autentisk,	så	mener	jeg,	at	du	står	inde	for	hvem	du	er	(…)	Rolex	og	

Omega.	Øhm	IWC	som	er	det	ur	der	er	det	seneste	ur	jeg	har.	Vi	kan	også	tage	bilerne,	Mercedes	

og	 Porsche,	 generelt	 de	 tyske	 biler	 synes	 jeg	 faktisk	 er	 autentiske,”	 (se	 bilag	 6,	 side	 26:	

Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)	

Deres	fokus	og	forholdsvis	høje	krav	til	brands’	autenticitet	betyder	også,	at	de	distancerer	sig	stærkt	

fra	alt,	de	finder	uautentisk.	Dette	gælder	både	brands	og	mennesker,	som	de	mener	agerer	uautentisk	

og	”uægte”.	Det	kan	igen	ses	som	en	stræben	efter	at	være	”tro	mod	egen	moral”,	hvorfor	de	ikke	vil	

forbindes	 med	 noget	 falsk.	 Lavnarcissisterne	 udviser	 en	 følelsesmæssig	 afsky	 ved	 dette,	 hvilket	

dermed	også	påvirker	måden,	de	vælger	brands	på.		
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Jacob:	”Ikke	fordi	jeg	ikke	bryder	mig	om	Suzuki	som	produkt,	fordi	de	laver	helt	sikkert	nogle	

fine	biler,	men	de	prøver	også	sommetider	at	hype	det	op	til	at	være	en	sporty	bil,	og	det	er	ikke	

en	sporty	bil.	Det	er	en	lille	nu	siger	jeg	skodkasse,	men	det	er	ikke	noget	vanvittig	lækkert	så	lad	

hver	med	at	prøv	og	jeg	ved	godt	de	prøver	at	sælge	et	produkt,	men	det	er	sådan	nogle	ting	der	

kan	få	mig	til	at	være	irriteret	over	et	produkt,	det	er	når	nogen	prøver	at	sælge	noget	det	ikke	

er,”		(se	bilag	6,	side	26:	Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)	

Jesper:	”(…)	de	går	meget	op	i	på	arbejdet	at	vi	har	sådan	en	’no	blame	culture’,	men	jeg	synes	

det	er	noget	pis.	Hvis	man	har	lavet	en	fejl,	så	skal	man	erkende	det	og	stå	ved	det	og	så	komme	

videre	derfra	øhm.	Min	opfattelse	er	ikke	at	folk	lærer	af	deres	fejl,	hvis	vi	ikke	også	får	dem	til	

at	 erkende	 at	 de	 har	 lavet	 en	 fejl,”	 (se	 bilag	 14,	 side	 91:	 Transskribering	 af	 interview	 9	 –	

Jesper)	

For	lavnarcissisterne	betyder	autenticitet	dermed	et	stærkere	brand-forbruger	match,	hvilket	også	har	

en	positiv	indflydelse	på	loyaliteten.	Lavnarcissisterne	udviser	en	loyal	adfærd	overfor	de	brands,	som	

de	finder	autentiske,	og	det	er	 tit	de	samme	brands,	de	genkøber	hos.	Autenticiteten	betyder	på	den	

måde,	 at	 genkøb	hos	 samme	brands	 er	 trygt	 og	 bekvemt,	 hvorfor	 de	 ikke	behøver	 at	 lede	 efter	 nye	

brands,	der	potentielt	ikke	lever	op	til	deres	høje	standarder.		

	

Christian	og	Nicolai	(narcissister	med	højere	NPI	–	her	kaldet	”højnarcissister”)		

Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 behovet	 for	 autenticitet	 har	 en	 mindre	 betydning	 for	 denne	 gruppe	

narcissister	sammenlignet	med	lavnarcissisterne.	Selve	forståelsen	af,	hvad	der	er	autentisk,	adskiller	

sig	 også	 fra	 lavnarcissisterne,	 som	 især	 havde	 vægt	 på	 morale	 og	 indre	 værdier.	 Modsat	 dette	

opfattede	højnarcissisterne	autenticitet	som	noget	man	viser	eksternt,	og	især	gennem	en	stil,	der	er	

anderledes	 end	 andre.	 At	 være	 autentisk	 handler	 for	 dem	 om,	 hvorvidt	 man	 ligner	 alle	 andre,	 og	

dermed	vil	være	uautentisk,	eller	om	man	skiller	sig	ud,	og	derved	er	autentisk.		

Vi	så	ikke	tegn	på,	at	Nicolai	og	Christian	købte	brands	fordi	de	virkede	autentiske	og	bekræftede	deres	

identitetsopfattelse.	Autenticitet	tolkede	højnarcissisterne	ikke	som	værende	en	intern	følelse	af	noget	

ægte,	hvorfor	det	heller	ikke	havde	en	direkte	indflydelse	på	deres	brand-forbruger	match.		

Christian:	”Måske	mere	at	være	sin	egen	person,	hvor	det	er	sværere	at	være	sin	egen	person	i	

H&M	fordi	de	fleste	ting	bliver	masseproduceret,	øhm,	og	der	er	en	masse	der	har	det.	Også	fordi	

hvis	 du	kan	købe	 en	 –	nogle	gange	 er	 jeg	 ret	 imponeret	 over	de	 ting	min	 søster	 f.eks.	 køber	 i	

H&M,	hvor	hun	kan	købe	en	ny	kjole	til	et	par	100	kr.,	øhm,	men	igen	den	er	der	så	en	milliard	
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piger	der	har,	 og	der	 er	 trods	alt	 lidt	 færre	der	har	det	 fra	Ralph	Lauren	eller	 fra	Gucci,”	 (se	

bilag	9,	side	53:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Nicolai:	”Jeg	solgte	engang	en	lejlighed	for	en	fyr	som	boede	inde	i	city	inde	i	København	K	og	

han	 var	 en	meget	 spøjs	 person,	 en	meget	 ranglet	 person,	 han	gik	altid	med	 sådan	 en,	 øh,	 det	

lignede	nærmest	sådan	en	lille	detektiv	hat	(…).	Så	jeg	synes	en	der	ligesom	tager	det	derud	hvor	

det	bliver	lidt	for	meget,	hvor	det	bliver	lidt	for	tydeligt	eller	hvad	fanden	man	skal	sige.	Det	tror	

jeg	for	mig	er	autentisk,”	(se	bilag	13,	side	88:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

Højnarcissisternes	forståelse	af	autenticitet	kan	dermed	relateres	til	behovet	for	unikhed,	da	de	netop	

forbinder	autenticitet	med	at	vise	noget	eksternt	til	omverdenen	og	skille	sig	ud.	I	deres	optik	kan	man	

således	 ikke	være	autentisk,	hvis	man	 ligner	alle	andre.	Dog	mener	Nicolai	 ikke,	at	brands	kan	være	

autentiske,	og	han	har	generelt	svært	ved	at	 forholde	sig	til,	hvad	ordet	 indebærer.	For	ham	handler	

det	om	at	bruge	brands	på	sin	egen	måde	og	vise	sin	unikke	stil.	Omvendt	er	det	for	Christian.	For	ham	

er	 det	 vigtigt	 ikke	 at	 være	 ’mainstream’,	 da	 han	 opfatter	 det	 som	 værende	 uautentisk,	 og	 derfor	

påvirker	det	hans	til-	og	fravalg	af	brands.	Ralph	Lauren	og	Gucci	opfatter	han	som	autentiske	brands,	

og	 brugen	 af	 disse	 kan	 få	 ham	 til	 at	 føle	 sig	 som	 sin	 egen	 –	 bortset	 fra	 hvis	 det	 f.eks.	 er	 den	 hvide	

skjorte	fra	Ralph	Lauren,	som	mange	har,	så	vil	det	for	Christian	igen	blive	’mainstream’	og	uautentisk.		

Christian:	 ”Det	er	mere	sit	eget,	det	har	en	 længere	historie.	F.eks.	den	hvide	skjorte	som	alle	

CBS-studerende	 nærmest	 har	 det	 er	 en	 gammel	 skjorte,	 der	 er	 gået	 igen	 fra	 dengang	 Ralph	

Lauren	blev	lavet	tilbage	i	60’erne	eller	hvornår	det	blev	lavet.	Hvor	hvis	du	køber	noget	i	H&M	

er	det	ikke	noget	du	tænker	der	har	en	traditionel	værdi	(…)	Ja	det	synes	jeg.	Måske	ikke	lige	den	

hvide	skjorte	igen	fordi	der	er	så	mange	der	har	den,	men	med	andre	ting	fra	brandet,”	(se	bilag	

9,	side	53:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Det	 er	 således	 forskelligt,	 hvordan	 højnarcissisterne	 forholder	 sig	 til	 spørgsmålet	 om	 brands’	

autenticitet.	Christian	nævner	flere	autentiske	brands,	hvilket	kan	siges	at	have	en	positiv	indflydelse	

på	 brand-forbruger	 matchet,	 som	 er	 med	 til	 at	 styrke	 loyaliteten.	 Autenticiteten	 udgør	 dermed	 en	

væsentlig	rolle	for	Christians	loyale	adfærd,	og	så	længe	brandet	formår	at	bekræfte	hans	unikke	jeg	

gennem	produkter,	som	ikke	alle	andre	har,	så	vil	det	sandsynligvis	resultere	i	flere	genkøb	fra	samme	

brand.		

Nicolai	mener	omvendt	ikke,	at	brands	kan	være	autentiske,	hvilket	også	kan	relateres	til	hans	illoyale	

adfærd	 overfor	 brands.	 Fordi	 brands	 ikke	 virker	 som	 en	 bekræftelse	 på	 hans	 identitetsopfattelse,	

knytter	han	ikke	et	stærkt	bånd	til	brands.	For	ham	er	det	kun	vigtigt,	at	brands	giver	ham	muligheden	
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for	at	skille	sig	positivt	ud	blandt	andre	mennesker	på	baggrund	at	udseendet.	Derfor	er	det	tilfældigt,	

hvilke	brands	han	køber,	der	kan	opfylde	behovet.		

Nicolai:	”(…)	ikke	når	det	kommer	til	tøj	og	smykker	og	ure	og	sådan	nogle	ting,	så	er	jeg	ikke	

særlig	 trofast	 over	 for	 nogen	 (…)	Normalt	 når	 jeg	 kigger,	 har	 jeg	 en	 idé	 om,	 hvad	 det	 er	 jeg	

gerne	vil	have	(…)	Og	så	tænkte	jeg	 ’et	grønt	jakkesæt	det	ser	man	ikke	så	tit	det	vil	 jeg	gerne	

have’.	Og	så	var	det	lidt	det	jeg	gik	efter,	også	fordi	jeg	havde	set	en	anden	person	faktisk	have	

det	 på	 og	 så	 tænkte	 det	 så	 godt	 ud	 jeg	 vil	 se	 endnu	 bedre	 ud,	 haha,”	 (se	 bilag	 13,	 side	 87:	

Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

Højnarcissisternes	søgen	efter	autenticitet	gennem	deres	til-	og	fravalg	af	brands	kan	især	relateres	til	

følelsen	af	at	være	”i	kontrol”	(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	853).	De	 føler	sig	mest	som	sig	selv	og	

derved	autentiske,	når	de	skiller	sig	positivt	ud	fra	mængden.	Fordi	behovet	for	positiv	adskillelse	har	

en	 essentiel	 rolle,	 er	 det	 vigtigt	 for	 dem	 at	 være	 i	 kontrol	 og	 tilfredsstille	 behovet	 gennem	de	 rette	

forbrugervalg.	Ude	af	kontrol	ville	potentielt	føre	til	forkerte	forbrugervalg,	der	således	ikke	ville	føre	

til	positiv	adskillelse	fra	referencegruppen	–	men	måske	endda	medføre	negativ	adskillelse.		

	

Ikke-narcissister	

Interviewpersonerne	 i	 gruppen	 ikke-narcissister	 har	 generelt	 også	 et	 behov	 for	 at	 være	 autentiske.	

Dette	gælder	både	for	deres	selvforståelse	og	brandvalg,	hvor	det	for	alle	er	vigtigt	at	være	ægte	og	sin	

egen.	 Især	 nævnes	 betegnelser	 som	 transparens,	 at	 holde	 ved	 sin	 egen	 mening,	 nærværende	 og	

umiddelbar.		

Benni:	 “Hmm,	at	man	kan	holde	ved	 sin	mening,	 vil	 jeg	 sige,	det	er	nok	det	vigtigste.	At	man	

ikke	bare	 lige	 sådan	bliver	rykket	over	 til	 en	anden	mening	 fordi	at,	øh,	andre	synes	at	det	er	

bedre	(...)	Man	skal	ikke	begynde	og	lave	chokolade	hvis	man	altid	har	lavet	ure,”	(se	bilag	12,	

side	78:	Transskribering	af	interview	7	–	Benni)	

Philip:	 ”Patek	 og	 Rolex,	måske	mest	 Audemar,	 de	 er	 startet	 for	mange	 år	 siden	 og	 har	 altid	

været	kendt	for	at	lave	meget	fine	ur-mærker,	øh,	og	det	er	præcis	det	samme	de	stadig	slår	sig	

op	på,	så	deres	grundlæggende	 forretningsmodel	er	præcis	det	samme,	som	det	hele	tiden	har	

været,	 øh,	 og	 det	 er	 der	 vel	 noget	 autentisk	 over,”	 (se	 bilag	 7,	 side	 36:	 Transskribering	 af	

interview	2	–	Phillip)	

For	stort	set	alle	ikke-narcissister	er	det	på	den	måde	vigtigt,	at	brandet	formår	at	være	autentisk	for	

at	blive	valgt.	Derfor	kan	man	især	påpege	behovet	for	følelsen	af	at	være	”tro	mod	egen	moral”	og	”i	
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forbindelse	med	andre”	gennem	autentiske	køb	(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	853).	Altså	er	det	 for	

ikke-narcissisterne	vigtigt	 at	 købe	dét,	 som	matcher	deres	 identitetsopfattelse,	 og	 som	sætter	dem	 i	

forbindelse	med	den	respektive	gruppe,	som	de	føler	sig	en	del	af.		

Daniel:	“Omega	altså	nu	er	jeg	jo	selv	sejler,	så	Omega	er	også	et	sejlerur,	der	er	massere	ting	i	

det	 som	har	en	eller	anden	skjult	effekt	 for	mig	også	–	desværre	haha,”	(se	 bilag	 11,	 side	 66:	

Transskribering	af	interview	6	–	Daniel)	

Anders:	”(…)	jeg	ved	ikke	om	det	hænger	sammen,	at	når	man	ser	noget	mere	og	folk	begynder	

at	 gå	 i	 det,	 så	 bliver	 det	 pænt,”	 (se	 bilag	 8,	 side	 45-46:	 Transskribering	 af	 interview	 3	 –	

Anders)	

Benni:	 ”(…)	 så	har	det	været	piloture,	det	 tiltaler	mig	 ikke	rigtig,	 for	 jeg	 synes	 ikke	det	giver	

mening	at	få	et	pilotur,	når	jeg	ikke	er	pilot,”	(se	bilag	12,	side	74:	Transskribering	af	interview	

7	–	Benni)	

Ligesom	 narcissisterne	 har	 autenticitet	 også	 en	 betydning	 for	 ikke-narcissisternes	 loyalitet	 overfor	

brands.	 Både	 Philip,	 Simon	 og	 Benni	 mener,	 at	 brands	 kan	 være	 autentiske,	 hvorfor	 de	 agerer	

forholdsvis	 loyalt	over	for	dem.	Omvendt	mener	Anders	 ikke,	at	brands	er	autentiske,	hvorimod	han	

ser	autenticitet	som	noget,	man	kan	opleve	på	rejser.	Daniel	oplever	ligeledes,	at	næsten	alle	brands	er	

uautentiske,	men	har	i	stedet	fokus	på	en	restaurantoplevelse,	når	han	taler	om	autenticitet.	Dette	kan	

påpeges	 at	 have	 indflydelse	 på	 deres	 brandrelation,	 da	 både	 Anders	 og	 Daniel	 er	 illoyale	 overfor	

brands	og	mere	impulsdrevet	og	tilfældige	i	deres	valg	af	brands,	når	de	handler.		

	

Delkonklusion:	Autenticitet	

Autenticitet	 er	 vigtigt	 for	 både	 narcissister	 og	 ikke-narcissister,	 dog	 der	 kan	 påpeges	 en	 forskel	 i	

autenticitetsforståelsen	blandt	grupperne.		

Lavnarcissisterne	havde	et	stærkt	behov	for	selv	at	agere	autentisk	og	være	tro	mod	sine	værdier,	og	

samme	høje	krav	havde	de	også	til	brands,	der	 i	deres	optik	skal	stå	ved	deres	værdier.	Hvis	brands	

agerer	 autentisk	 og	 hermed	 kan	 bekræfte	 lavnarcissisterne	 i	 deres	 identitetsopfattelse,	 vil	 deres	

brandvalg	være	præget	af	 loyalitet.	Hvis	brandet	til	gengæld	fejler	og	 ikke	står	ved	egne	værdier,	vil	

lavnarcissisterne	 straks	 distancere	 sig	 fra	 det.	 Højnarcissisterne	 havde	 ikke	 samme	 værdimæssige	

forståelse	for	autenticitet,	og	i	stedet	handlede	dét	at	være	autentisk	om,	at	skille	sig	ud.	På	den	måde	

er	deres	forståelse	for	autenticitet	stærkt	præget	af	deres	eksterne	søgen	efter	at	være	unikke,	hvilket	

de	 forsøgte	 at	 kontrollere	 gennem	 brand-	 og	 stilvalg.	 Lavnarcissisternes	 behov	 for	 autenticitet	 kan	
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således	relateres	til	følelsen	om	at	være	”tro	mod	egen	moral”,	hvorimod	højnarcissisterne	især	søgte	

følelsen	af	at	være	”i	kontrol”.		

Ikke-narcissisterne	 havde	 også	 behov	 for	 autenticitet,	men	 her	 var	 der	 flere	 som	 forbandt	 det	med	

oplevelser.	Behovet	for	at	føle	sig	”i	forbindelse	med	andre”	gennem	autentiske	køb	var	dermed	mere	

tydelig	i	denne	gruppe.		

Fra	 analysen	 kan	 derfor	 udledes,	 at	 graden	 af	 narcissisme	 har	 betydning	 for	 autenticiteten,	 hvor	

højnarcissisterne	 knytter	 autenticitet	 til	 noget	 eksternt,	 knytter	 både	 lavnarcissisterne	 og	 ikke-

narcissisterne	det	derimod	til	en	intern	følelse.			

I	 forhold	 til	 brand-forbruger	 match	 spiller	 autenticitet	 en	 essentiel	 rolle.	 Især	 lavnarcissisterne	 og	

Christian	 (højnarcissist)	 udviste	 en	 meget	 loyal	 adfærd	 overfor	 brands,	 som	 de	 opfattede	 som	

autentiske.	 En	 del	 af	 ikke-narcissisterne	 fandt	 ikke	 brands	 autentiske,	 hvorfor	 de	 også	 var	 mere	

illoyale	og	tilfældige	i	forhold	til	brandvalg.	

	

6.3.4	Del	4:	Unikhed		
Narcissister	

Også	 ved	 spørgsmålene	 angående	 behovet	 for	 unikhed	 opdeler	 de	 5	 adspurgte	 narcissister	 sig	 i	 to	

grupperinger,	henholdsvis	Christian	og	Nicolai	med	NPI-score	over	30,	og	Jacob,	Jesper	og	Joakim	med	

NPI-score	 mellem	 22	 og	 26.	 Disse	 grupperinger	 er	 dannet	 ud	 fra	 interviewpersonernes	 svar	 og	

bagvedliggende	 følelser,	 udtalelser	 og	 tanker	 angående	 dét	 at	 adskille	 sig	 positivt	 fra	 deres	

referencegrupper.	 Vi	 ser	 det	 nødvendigt	 at	 opdele	 de	 5	 narcissister	 i	 analysen	 af	 disses	 behov	 for	

unikhed,	da	der	ses	tydelige,	og	for	undersøgelsen	interessante,	forskelle	mellem	de	to	grupperinger.		

Jacob,	Jesper	og	Joakim	(narcissister	med	lavere	NPI	–	her	kaldet	”lavnarcissister”)		

Lavnarcissisternes	 behov	 for	 unikhed	 bunder	 i	 et	 behov	 for	 at	 være	 deres	 egen	 og	 samtidig	

respekteret	af	referencegruppen,	da	fokus	i	højere	grad	er	på	at	have	en	unik	personlighed.	De	nævner	

i	højere	grad	indre	aspekter	og	moral	i	forbindelse	med	dét	at	være	positivt	adskilt	fra	andre.	Der	kan	

argumenteres	 for,	 at	 lavnarcissisterne	 har	 størst	 fokus	 på	 at	 differentiere	 sig	 horisontalt	 fra	 deres	

referencegrupper	via	brands,	der	udtrykker	personlige	mål	og	smag.	De	forsøger	derimod	ikke	at	skille	

sig	ud	via	prestige	og	overlegenhed	(Dommer,	Swaminathan,	&	Ahluwalia,	2013).		

Joakim:	”(…)	jeg	vil	jo	gerne	føle	mig	inkluderet,	men	jeg	tænkte	faktisk	så	sent	som	i	går	og	i	

dag,	at	det	er	at	skille	mig	ud.	Og	det	er	ikke	med	den	røde	Ferrari,	men	det	er	at	være	mig	og	

ikke	være	alle	mulige	andre,	der	går	med	Ralph	Lauren	 skjorter	og	 ligner	hinanden,	hvor	der	



Kandidatafhandling	 Signe	Andersen	&	Gunilla	Guldborg	 Aflevering:	15.	maj	2018	
Cand.merc.kom	 Studienumre:	20109	&	60879	 Copenhagen	Business	School	

	 74	

står	Gucci	på	trøjen,	så	ligner	du	bare	alle	mulige	andre	der	også	har	det.	Men	at	være	mig,	være	

Joakim,	 og	 være	 personen	 og	 ikke	 være	 tøjet,	 jeg	 er	 ikke	 Supreme	 t-shirten	 eller	Nike	 skoene	

eller	hvad	det	nu	er,	jeg	er	mennesket	der	bærer	det	tøj,”	(se	bilag	15,	side	109:	Transskribering	

af	interview	10	–	Joakim)	

Jacob:	 ”Blandt	venner	er	 jeg	faktisk	ret	 ligeglad,	 for	de	venner	 jeg	har	kan	jo	 lide	mig	for	den	

person	jeg	er	forhåbentlig,	så	de	venner	jeg	har	der	hviler	jeg	nok	i	mig	selv	til	at	der	vil	jeg	ikke	

tage	en	anden	skjorte	på	(…)	for	hvis	jeg	skal	til	at	gøre	noget	andet	for	at	opretholde	et	image	

overfor	mine	venner	eller	gøre	noget	ekstra	for	at	de	vil	gide	at	være	sammen	med	mig,	så	ser	

jeg	det	 ikke	 for	at	 være	mine	venner,”	 (se	 bilag	 6,	 side	 24:	 Transskribering	 af	 interview	 1	 –	

Jacob)	

Generelt	har	de	3	 lavnarcissister	 fokus	på,	hvad	der	kan	defineres	som	”diskret	 luksus”,	 idet	de	ofte	

vælger	brands	af	høj	kvalitet,	men	som	ikke	”larmer”	for	meget.	Det	hænger	potentielt	sammen	med	

behovet	for	at	skille	sig	ud	via	indre	kvaliteter,	da	de	opnår	en	indre	anerkendelse	ved	at	vide,	at	det	de	

har	på,	er	lækkert,	men	de	har	ikke	behov	for	at	vise	det	tydeligt	til	omverdenen.		

Joakim:	”Jeg	kan	godt	lide	det	der	med	at	det	er	umiddelbart	visuelt	brandløst.	Selvfølgelig	står	

der	et	eller	andet	mærke	indeni,	men	det	skal	ikke	være	på	ydersiden,	for	jeg	har	ikke	behov	for	

at	vise	det,”	(se	bilag	15,	side	107:	Transskribering	af	interview	10	–	Joakim)	

Jesper:	”Jeg	har	ikke	lyst	til	at	hvad	kan	man	sige,	jeg	har	ofte	ikke	mærker	på	det	tøj	jeg	går	i.	

Jeg	tror	der	hvor	jeg	har	øh	tydelig	logo	på	mit	tøj,	det	er	den	lille	fine	polohest	på	mine	poloer,	

men	ellers	så	er	det	meget	hvad	kan	man	sige	underspillede	mærker	jeg	har,”	(se	bilag	14,	side	

93:	Transskribering	af	interview	9	–	Jesper)	

Behovet	 for	 unikhed	 opnås	 derfor	 ofte	 via	 få	 eksterne	 materielle	 kvalitetsvarer,	 det	 vil	 sige,	 at	

lavnarcissisterne	forsøger	at	skille	sig	ud	via	de	små	og	mindre	”larmende”	aspekter	såsom	f.eks.	ure	

og	bælter.		

Jesper:	”Og	der	er	vi	tilbage	til	at	det	er	skoene	jeg	går	op	i	og	det	er	uret	og	det	er	bæltet	øhm,	

måske	 et	 armbånd	 og	 sådan	 nogen	 ting	 og	 sager.	 Øhm,	 så	 jeg	 skiller	mig	 ud	 på	 de	 lemmer	 i	

stedet	 for	 bukser	 og	 skjorter	 og	 sådan	 nogen	 ting	 og	 sager,”	 (se	 bilag	 14,	 side	 97:	

Transskribering	af	interview	9	–	Jesper)	

Det	 er	 tydeligt,	 at	 lavnarcissisternes	 forestilling	 om	dét,	 at	 skille	 sig	 ud,	 ikke	 er	 bundet	 i,	 at	 de	 ikke	

tænker	 over,	 hvad	 andre	 tænker	 om	 dem.	 De	 er	 ikke	 nødvendigvis	 ”bange”	 for	 ikke	 at	 få	 den	

anerkendelse	de	selv	mener,	de	fortjener.	Men	de	tænker	over,	hvad	omverdenen	mener	om	dem,	og	

hvordan	de	bedst	muligt	træffer	de	rigtige	valg	i	specifikke	situationer.	Det	virker	derved	til,	at	det	er	
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en	bevidst	strategi	 for	dem	at	opnå	en	hvis	underspillehed,	hvor	de	søger	at	være,	hvad	vi	betegner	

som	”den	perfekte	mand”	og	opnå	mest	muligt	respekt	og	anerkendelse	for	de	valg,	de	træffer.		

Joakim:	”Jeg	tror	jeg	er	meget	bevidst	om,	øh	ikke	at	føre	mig	frem,	men	hvordan	øhm	jeg	står	

frem	overfor	andre,”	(se	bilag	15,	side	108:	Transskribering	af	interview	10	–	Joakim)	

Jesper:	”Jeg	tror	jeg	er	mere	opmærksom	på	hvor	jeg	ikke	skal	bruge	dem.	Igen	det	med	at	jeg	

klæder	mig,	det	vi	snakkede	om	før	med	ligeværdige	ligemænd	på	en	eller	anden	måde	(…)	Men	

når	jeg	ved,	at	jeg	skal	være	sammen	med	nogen	der	er	fra	en,	og	det	kommer	til	at	lyde	rigtig	

rigtig	slemt	det	her,	men	fra	en	lavere	samfundsklasse	end	mig,	øhm	så	er	der	nok	nogen	ting	og	

sager	 jeg	 ikke	 tager	på,	 for	 ikke	at	 fremprovokere	 en	 stemning	 eller	 en,	 øhm,	 diskussion	 eller	

noget,”	(se	bilag	14,	side	97:	Transskribering	af	interview	9	–	Jesper)	

Dette	 viser	 sig	 også	 tydeligt	 i	 lavnarcissisternes	 brandvalg.	 De	 vælger	 ofte	 brands,	 der	

komplementerer	 deres	 stilrene,	 konservative	 og	 kvalitetsbevidste	 stil.	 De	 går	 strategisk	 efter	 dem	

kontinuerligt	og	køber	gerne	fra	de	brands,	de	tidligere	har	haft	en	god	oplevelse	med.		

Jacob:	"Jeg	tror	jeg	har	28	skjorter	fra	Stenstrøm,	øh,	derhjemme	og	så	har	jeg	5-6	fra	Boss	(…)	

Men	ja,	jeg	holder	mig	generelt	til	ting	der	er	meget	klassiske	og	vellavede,”	(se	bilag	6,	side	23:	

Transskribering	af	interview	1	–	Jacob)	

Vi	anser	derfor	lavnarcissisterne	for	værende	meget	brand-bevidste,	men	det	er	skabt	af	en	sikkerhed	

gennem	kvaliteten	og	et	fokus	på	pleasure	fremfor	materialisme.	Deres	fokus	på,	at	fremstå	som	”den	

perfekte	mand”	og	som	gode	i	andres	øjne,	gør	også,	at	de	går	meget	op	i,	at	brands	er	”ordentlige”	og	

har	 de	 rigtige	 værdier,	 der	 afspejler	 dem.	 Den	 konstante	 søgen	 efter	 at	 være	 ”perfekte”	 er	 ikke	 en	

ligeså	farlig	måde	at	praktisere	unikhed	på,	da	der	ikke	er	nogen,	der	kan	sige	dem	imod	i	ønsket	om	at	

gøre	og	være	alt	det	rigtige.	Det	er	derfor	en	sikker	strategi,	de	3	lavnarcissister	anvender	i	forsøget	på	

at	 opnå	 det	 ønskede	 niveau	 af	 adskillelse.	 Behovet	 for	 unikhed	 er	 tydeligt,	men	mekanismerne	 der	

styrer	 strategien	 for	at	 imødekomme	dette	behov,	 er	potentielt	 anderledes	end	 tidligere	 studier	har	

vist	blandt	narcissister,	da	det	virker	til	at	være	indre	værdier	og	aspekter	der	driver	behovet.		

Der	kan	dog	samtidig	argumenteres	for,	at	 lavnarcissisterne	 i	vores	undersøgelse	passer	på	tidligere	

studiers	konklusioner	angående	narcissisters	behov	for	unikhed.	Ligesom	Ohmann	&	Burgmer	(2016)	

ser	 vi	 ligeledes	 tendenser	 til,	 at	 lavnarcissisterne	 fokuserer	 på	 forskelle,	 og	 hvad	 der	 adskiller	 og	

allerhelst	hæver	dem	fra	deres	referencegrupper	(Ohmann	&	Burgmer	,	2016,	s.	163).		

I	henhold	til	Tian,	Bearden	og	Hunters	(2001)	3	unikhedstyper	og	hvad	der	driver	de	forskellige	behov	

for	 unikhed	 (Tian,	 Bearden,	 &	 Hunter,	 2001,	 s.	 52-53),	 ser	 vi	 også	 tydelige	 lighedstegn	 til	 vores	

undersøgelse.	De	3	lavnarcissister	betegner	alle	sig	selv	som	den	moderne	unikhedstype.	Det	stemmer	
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overens	 med,	 at	 narcissister	 generelt	 ikke	 ønsker	 at	 fremstå	 usikre	 og	 konstant	 søger	 andres	

anerkendelse	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	s.	255-256).	Via	den	moderne	unikhedstype	har	

narcissisterne	mulighed	for	at	skille	sig	ud	via	små	ting	eller	justeringer,	og	ikke	de	store	udskejelser,	

der	kan	opfattes	negativt	af	referencegruppen.	For	at	brandet	kan	 fungerer	som	selvpromovering	er	

det	 nødt	 til	 at	 kunne	 genkendes,	 hvilket	 vores	 undersøgelse	 bekræfter,	 at	 de	 adspurgte	 narcissister	

også	mener.	Særligt	de	3	 lavnarcissister,	 som	vi	betegner	som	”de	perfekte	mænd”	søger	en	optimal	

blanding	af	at	være	inkluderet	samtidig	med,	at	de	skiller	sig	ud,	for	på	den	måde	via	sikre	valg	at	opnå	

anerkendelse	og	beundring	fra	referencegruppen.		

	

Christian	og	Nicolai	(narcissister	med	højere	NPI	–	her	kaldet	”højnarcissister”)		

De	 2	 højnarcissister	 har	 generelt	 et	 større	 behov	 for	 at	 være	 unikke	 og	 tiltrække	 positiv	

opmærksomhed	 fra	 deres	 referencegrupper.	 Denne	 anerkendelse	 ønsker	 de	 især	 skal	 opnås	 ud	 fra	

noget	visuelt.	De	to	adskiller	sig	dog	alligevel	en	smule.		

Christian	har	 stort	 fokus	på	 ”larmende”	 og	 tydelige	brands,	 såsom	Gucci	 og	Ralph	Lauren,	 der	 viser	

økonomisk	 status,	 potentielt	 grundet	 hans	 referencegruppe	 fra	 Nordsjælland.	 Christian	 har	 derved	

overordnet	 fokus	 på	 at	 differentiere	 sig	 vertikalt	 via	 brands,	 der	 giver	 status	 og	 demonstrerer	

overlegenhed	(Dommer,	Swaminathan,	&	Ahluwalia,	2013).		

Christian:	”Måske	også	en	anelse	smart	til	tider	i	hvert	fald	i	forhold	til	påklædning,	det	bliver	i	

hvert	 fald	 kommenteret	 en	 del.	 Øhm	 ja	 generelt	 udseendet	 bliver	 kommenteret	 en	 del,”	 (…)	

”Hmm	det	igen	fordi	det	skiller	sig	helt	vildt	ud	(Gucci	red.).	F.eks.	den	her	jeg	har	ikke	set	andre	

med	den	i	København	det	synes	jeg,	det	er	sjovt.	Så	det	er	igen	det	samme	med	at	skille	sig	lidt	

ud,”	 (…)	 ”(…)	eller	hvis	der	er	mange	der	er	begyndt	at	have	det	her	ur	her.	Det	 irriterer	mig	

altid	 hvis	 der	 er	 mange	 der	 har	 det	 samme	 som	 mig,”	 (se	 bilag	 9,	 side	 47	 +	 52	 +	 48:	

Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Nicolai	 har	 derimod	 større	 fokus	 på	 det	 kropslige,	 sandsynligvis	 fordi	 han	 kommer	 fra	 en	 anden	

baggrund	med	tilhørende	referencegruppe,	og	efter	eget	udsagn	ikke	har	råd	til	at	købe	dyre	brands	

på	nuværende	tidspunkt.		

Nicolai:	”Altså	det	jeg	kan	godt	lide	at	være	det	bedste	jeg	kan	være,	være	det	smukkeste,	være	

det	stærkeste,	være	det	klogeste	(…),”	(…)	”Jeg	vil	hellere	have	at	folk	kigger	på	mig	og	tænker	

han	er	veltrænet,	han	har	brede	skuldre,	hans	hår	sidder	godt	eller	et	eller	andet,”	(se	bilag	13,	

side	82	+	87:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	
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Højnarcissisterne	 er	 tydeligt	 mere	 ”bange”	 for	 at	 skille	 sig	 negativt	 ud	 fra	 referencegruppen	 end	

lavnarcissisterne.	De	snakker	meget	om	sig	selv	i	forhold	til	andre,	og	de	er	mere	optagede	af,	hvordan	

andre	opfatter	dem.		

Nicolai:	 "Jeg	kan	da	godt	 lide	at	 folk	kigger	på	det	 jeg	har	og	misunder	det	eller	tænker	eller	

ikke	misunder	det,	det	er	et	grimt	ord,	men	tænker	hold	da	op	det	er	smart,	det	vil	jeg	da	også	

ønske	 jeg	havde,”	 (…)	 ”Jeg	 vil	 altid	gerne	 være	dem,	der	 er	 omkring	mig.	 Jeg	kan	godt	 lide	at	

være	den	bedste	til	alt,”	(se	bilag	13,	side	89	+	82:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

Christian:	”Øhm,	man	er	jo	glad	for,	du	er	jo	glad	for	folk,	altså	de	siger	aldrig	det	ser	grimt	ud,	

folk	 er	 altid	 på	 en	 eller	 anden	måde	 imponeret	 (…),”	 (…)	 ”Udadtil	 betyder	 den	 jo	 ikke	 rigtig	

noget,	øhm,	især	når	man	starter	i	en	ny	klasse	tænker	man	jo	rigtig	meget	over	’okay	hvorfor	

kommer	 de	 ikke	 hen	 til	mig,	 hvorfor	 er	 jeg	 ikke	 blevet	 inviteret	med	 til	 det	 eller	 osv.’	 på	 den	

måde,”	(se	bilag	9,	side	51	+	48:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Der	ligger	en	strategisk	tankegang	bag	deres	valg	–	f.eks.	beskriver	Nicolai,	at	han	har	3	personligheder	

ud	fra,	hvor	han	er,	og	hvad	han	skal,	og	at	disse	ikke	kan	kombineres.	Han	er	tydeligt	opmærksom	på,	

hvordan	han	ønsker,	at	andre	opfatter	ham	i	forskellige	situationer.		

Nicolai:	”Øhm,	jeg	har	sådan	en	idé	om	at	jeg	har	3	personligheder	(…)	hvad	angår	min	tøjstil.	

Øh,	jeg	har	f.eks.	når	jeg	er	på	arbejde	så	er	det	fine	bukser	og	skjorte	og	blazer	(…),	der	vil	jeg	

gerne	udstråle	at	’ham	der	han	ligner	en	der	kunne	være	gået	direkte	ud	fra	nationalbanken	og	

have	været	direktør	der’,	det	kan	jeg	godt	lide.	Øhm,	og	så	har	jeg	det	sådan	ligesom	nu	hvor	det	

er	casual	hverdag	og	man	ikke	rigtig	skal	det	helt	vilde,	så	kan	jeg	godt	lide	stadig	at	have	en	

skjorte	på,	fordi	det	synes	jeg	stadig	er	pænere	end	bare	at	komme	i	en	hoodie,	men	det	er	også	

lidt	mere	afslappet.	Øh,	og	så	har	jeg	når	jeg	f.eks.	skal	ned	og	træne	(…),	så	kan	jeg	godt	lide	at	

være	sådan	lidt	bad	boy	agtig,	og	rende	rundt	i	hoodie	og	være	sådan	lidt	anderledes,”	(se	bilag	

13,	side	89:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

Christian	 er	 ligeledes	 meget	 bevidst	 om,	 hvad	 der	 er	 acceptabelt	 i	 hvilke	 situationer,	 og	 hvad	 der	

bestemt	ikke	er.	Han	tænker	også	meget	over,	hvilke	signaler	han	sender,	samt	hvordan	andre	opfatter	

det.		

Christian:	”Det	kunne	jeg	godt	forestille	mig	især	i	vores	samfund	her,	hvor	folk	automatisk	har	

en	holdning	til	dig	ud	fra	din	påklædning	(…)	Men	det	er	klart,	hvis	man	møder	folk	på	gaden	og	

du	har	hættetrøje	og	joggingbukser	på,	så	tænker	du	automatisk	hvad	tænker	de	om	dig	er	du	

en	øh	haha	pusher	eller	hvad	laver	du.	F.eks.	på	café	Victor	der	var	jeg	for	nylig	med	hættetrøje	

og	hue	på,	fordi	det	bare	lige	var	for	at	mødes	med	nogle	venner,	og	der	var	en	gammel	mand	i	
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døren	der	spurgte	mig	 ’skal	du	 ind	eller	skal	du	ud	eller	er	du	ude	på	bøvl’,	og	så	tænker	man	

straks	’okay	det	var	nok	pga.	jeg	havde	hue	og	hættetrøje	på’	det	havde	han	nok	ikke	sagt	hvis	

jeg	 havde	 haft	 noget	 andet	 på,”	 (se	 bilag	 9,	 side	 51-52:	 Transskribering	 af	 interview	 4	 –	

Christian)	

Højnarcissisterne	 har	 generelt	 et	 stort	 behov	 for	 at	 andre	 lægger	 mærke	 til	 dem,	 og	 det	 vil	

følelsesmæssigt	 påvirke	 deres	 selvbillede	 og	 identitet	 negativt,	 hvis	 det	 ikke	 sker.	 Særligt	 Nicolai	

virker	 ”afhængig”	 af	 følelsen	 af	 at	 være	 bedre	 end	 andre,	 og	 hvis	 denne	 anerkendelse	 ikke	 opnås	

påvirker	det	ham	negativt.		

Nicolai:	“For	mig	handler	det	om	at	jeg	gerne	vil	stå	som	den	bedste	person,	så	det	er	sådan,	jeg	

bryder	mig	ikke	om	at	sætte	mig	selv	i	en	situation,	hvor	jeg	er	sårbar,	og	hvor	jeg	skal	tænke	

over	om	andre	ikke	kan	lide	det	eller	synes	det	er	grimt	eller	sådan,	så	ville	jeg	sætte	mig	selv	i	

en	 situation,	 hvor	 jeg	 er	 usikker	 på	 mig	 selv,	 og	 det	 bryder	 jeg	 mig	 ikke	 om,”	 (…)	 ”Ja	 den	

bekræftelse	har	jeg	brug	for,”	(…)	”Jeg	kan	godt	lide	at	få	ros	og	anerkendelse,	og	jeg	kan	godt	

lide	at	få	af	vide,	at	jeg	har	gjort	det	godt.	Jeg	kan	godt	lide	at	få	af	vide,	at	jeg	ser	godt	ud	f.eks.	

så	på	den	måde	er	det	 jo	 for	en	 selv.	Så	 jeg	kan	ae	min	 lille	mave	og	 tænke	hmm	dejligt,”	(se	

bilag	13,	side	90	+	82:	Transskribering	af	interview	8	–	Nicolai)	

Christian	virker	mindre	sårbar	end	Nicolai	i	forhold	til	andres	meninger,	da	det	ofte	er	med	et	”smil	på	

læben”,	at	han	taler	om	den	anerkendelse	andre	giver	ham.	Dette	er	dog	ikke	ensbetydende	med	at	han	

ser	 let	 på	 anerkendelsen,	 men	 det	 fremgår	 ikke	 nær	 så	 tydeligt	 som	med	 Nicolai,	 hvor	 meget	 den	

betyder.		

Christian:	"Jeg	er	godt	klar	over	at	når	jeg	køber	en	polo	hvor	der	står	Gucci	på	brystet	så	er	jeg	

godt	klar	over	at	der	er	mange	der	vil	kommenterer	det,	og	nogle	der	også	vil	se	ned	på	det.	Men	

det	er	også	sjovt,”	(se	bilag	9,	side	54:	Transskribering	af	interview	4	–	Christian)	

Højnarcissisterne	 er	 meget	 opsatte	 på	 deres	 unikhed,	 og	 hvad	 der	 adskiller	 dem	 positivt	 fra	

referencegruppen.	Fokus	er	 i	højere	grad	på	det	visuelle,	og	hvad	de	viser	udadtil,	 samt	hvad	andre	

mener	om	deres	visuelle	udtryk,	hvad	end	det	er	brede	skuldre	eller	Gucci-trøje.	Det	virker	til,	at	de	er	

mere	fangede	af	deres	storhedsvanvid	end	lavnarcissisterne,	og	de	derfor	tager	et	ekstra	step	i	deres	

søgen	efter	unikhed.	Som	udgangspunkt	stemmer	undersøgelsens	resultater	derfor	overens	med,	hvad	

tidligere	studier	har	konkluderet	angående	narcissisters	store	behov	for	unikhed	og	positiv	adskillelse	

fra	referencegruppen,	som	her	bliver	bekræftet	i	højnarcissisternes	svar.		
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Ikke-narcissister	

De	5	adspurgte	ikke-narcissister	reagerer	meget	forskelligt	i	forhold	til	behovet	for	unikhed.	Der	kan	

tydeligvis	være	et	behov	for	at	adskille	sig	fra	referencegruppen	på	trods	af	et	lavt	NPI-niveau.	Phillip	

og	Benni,	som	er	de	to	interviewpersoner,	der	har	den	laveste	NPI-score	i	vores	undersøgelse,	oplever	

det	begge	som	værende	positivt	at	være	unik	og	adskilt	fra	andre.	De	bagvedliggende	mekanismer	der	

styrer	 dette	 behov,	 er	 dog	 forskelligt	 fra	 narcissisternes.	 De	 to	 ”laveste”	 ikke-narcissister	 nævner	

begge	unikhed	 i	 arbejdsrelaterede	situationer.	Phillip	har	 f.eks.	valgt	en	Samsung	 telefon	 fremfor	en	

iPhone	grundet	den	historie,	der	ligger	bag,	og	den	samtale	det	kan	føre	til,	at	han	har	valgt	at	skille	sig	

ud	på	arbejdspladsen.		

Philip:	 ”Ja	min	 arbejdstelefon	 kunne	 have	 været	 en	 iPhone	 ligesom	 alle	 andres,	men	 jeg	 har	

valgt	en	Blackberry	alene	af	den	årsag	at	det	er	der	stort	set	ingen	andre	der	har	(…)	Jeg	synes	

bare	det	er	sjovere	at	have	en	Blackberry	og	så	kunne	tale	om	det	med	andre,	altså	have	det	som	

samtaleemne	(…)	og	så	spørger	folk	’nå	hvad	er	det	for	en’	og	så	kan	man	fortælle	om	den,	altså	

det	giver	noget	andet.	Hvor	hvis	det	var	en	 iPhone	det	ved	alle	hvad	er,”	(se	 bilag	 7,	 side	 37:	

Transskribering	af	interview	2	–	Phillip)	

Benni	har	et	ønske	om,	at	andre	skal	 tage	stilling	 til	ham.	Det	betyder	 ikke	så	meget,	hvad	de	synes,	

bare	de	har	en	holdning	til	ham.	Derfor	klæder	han	sig	ofte	mere	”vovet”	og	”modigt”	end	den	typiske	

danske	mand,	hvilket	sandsynligvis	er	qua	hans	mange	år	i	detailbranchen.		

Benni:	 “Men	 jeg	kan	godt	 lide	at	blive	bemærket	 tror	 jeg,	det	er	måske	mere	det.	 Jeg	vil	godt	

have	at	folk	har	en	holdning	til	mig	i	hvert	fald,	og	om	de	så	synes	om	det	eller	ej	det	tænker	jeg	

ikke	 så	meget	over	 (...)	Også	det	 jeg	 tror	også	ud	 fra	et	 forretningsmæssigt	 synspunkt	der	må	

folk	gerne	huske	en,	man	skal	 ikke	være	alt	 for	meget	 ligesom	tapetet,”	(se	 bilag	 12,	 side	 80:	

Transskribering	af	interview	7	–	Benni)	

De	tre	øvrige	ikke-narcissister	i	vores	undersøgelse,	det	vil	sige	dem	der	ligger	på	et	højere	niveau	af	

ikke-narcissisme	 med	 en	 NPI-score	 på	 14-16,	 har	 generelt	 et	 lavere	 behov	 for	 unikhed	 end	 de	

resterende	interviewpersoner.	De	tre	kan	dog	ikke	sammenlignes	i	forhold	til	unikhed.	Daniel	er	af	den	

overbevisning	at	alle	er	unikke,	og	at	det	er	umuligt	at	alle	er	ens	eller	mener	det	samme.	Han	mener	

derfor,	 at	 det	 er	 vigtigt,	 at	 man	 har	 sin	 egen	 holdning,	 og	 finder	 sig	 selv	 som	 person.	 For	 ham	 er	

unikhed	noget	indre,	der	beskriver,	hvem	man	er	som	individ.		

Daniel:	 “Jamen	 fordi	 jeg	godt	 kan	 lide	når	 ting	 eller	når	hver	 især	har	 sin	 egen,	 øh,	 sin	 egen	

integritet	og	sætter	sit	præg	på	det	man	selv	synes	er	fedt.	Jeg	nægter	simpelt	hent	at	tro	på	at	
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folk	synes	de	samme	ting	er	fede,	det	er	fordi	folk	ikke	tænker	sig	om	det	er	min	holdning,”	(se	

bilag	11,	side	70:	Transskribering	af	interview	6	–	Daniel)	

Simon	 er	 meget	 ’mainstream’	 i	 forhold	 til	 sin	 referencegruppe	 på	 CBS,	 hvor	 han	 altid	 går	 i	 Ralph	

Lauren	 og	 derved	 repræsenterer	 den	 typiske	 stereotyp.	 Det	 bliver	 dog	 ofte	 kommenteret	 blandt	

studiekammeraterne,	hvilket	Simon	gerne	fortæller	om,	og	der	kan	potentielt	spores	et	lille	behov	for	

den	opmærksom,	det	giver	ham.		

Simon:	 ”Blev	drillet	 lidt	på	CBS	på	min	bachelor	med	at	 jeg	gik	meget	 i	Ralph,	også	 fordi	det	

måske	lidt	er	en	stereotyp,	men	jeg	har	altid	bare	godt	kunne	lidt	Ralph,”	”(…)	Jeg	har	også	fået	

det	 af	 vide	 næsten	 på	 daglig	 basis	 igennem	 tre	 år	 på	 min	 bachelor,”	 (se	 bilag	 10,	 side	 58:	

Transskribering	af	interview	5	–	Simon)	

Anders	har	intet	behov	for	at	skille	sig	ud,	og	han	føler	 ikke	et	behov	for	at	være	”anderledes”	og	vil	

allerhelst	blende	ind.		

Anders:	”Men	altså	udseendemæssigt	der	ser	jeg	ingen	–	ingen	grund	til	at	skille	mig	ud	i	hvert	

fald,”	(se	bilag	8,	side	45:	Transskribering	af	interview	3	–	Anders)	

Ikke-narcissisterne	 i	 undersøgelsen	 anses	 som	værende	meget	 ”almindelige”	 forbrugere	 i	 vores	 tids	

postmodernistiske	 samfund,	 hvor	 behovet	 for	 unikhed	 generelt	 er	 stigende,	men	 ikke	 nødvendigvis	

det	vigtigste	hverken	som	forbruger	eller	individ.	2	af	de	adspurgte	ikke-narcissister	betegner	sig	selv	

som	rebellen	i	forhold	til	de	3	unikhedstyper	omtalt	af	Tian,	Bearden	og	Hunter	(2001).	De	tør	skille	

sig	ud	for	at	provokere	og	skabe	opmærksom	uden	at	være	”bange”	for	at	skille	sig	negativt	ud,	hvilket	

generelt	er	mere	kendetegnende	for	ikke-narcissister	end	narcissister	(Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	

2007,	s.	255-256).		

	

Delkonklusion:	Unikhed	
Narcissisterne	i	vores	undersøgelse	har	generelt	et	højere	behov	for	unikhed	end	ikke-narcissisterne.	

Det	 er	 dog	 forskellige	 bagvedliggende	 mekanismer,	 der	 styrer	 dette	 behov	 hos	 de	 5	 narcissister,	

ligesom	det	også	kommer	til	udtryk	i	forskellige	aspekter	hos	de	2	narcissistgrupperinger.		

2	af	 ikke-narcissisterne	har	også	et	behov	for	at	skille	sig	ud,	men	det	adskiller	sig	igen	fra	de	behov	

narcissisterne	 har,	 da	 der	 er	 mere	 tale	 om	 et	 behov	 for	 et	 samtaleemne,	 hvad	 der	 i	 det	 teoretiske	

fundament	 blev	 defineret	 som	 forbrug	 som	 spil	 (Holt,	 1995,	 s.	 9),	 samt	 ønsket	 om	 at	 folk	 har	 en	

holdning	til	en.		
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Den	 overordnede	 forskel	 på	 de	 adspurgte	 højnarcissister	 og	 de	 adspurgte	 ikke-narcissister	 i	 vores	

undersøgelse	er	”bekymringen”	for,	hvordan	andre	opfatter	dem,	samt	ønsket	om	ikke	at	adskille	sig	

negativt.	 Højnarcissisterne	 tænker	 generelt	 mere	 over,	 hvordan	 behovet	 for	 unikhed	 indfries	 og	

opfattes	af	omverdenen	end	 ikke-narcissisterne.	Dette	sker	 ikke	ved,	at	højnarcissisterne	forsøger	at	

gøre	og	 sige	alt	det	 rigtige	 som	 lavnarcissisterne	 (”den	perfekte	mand”),	men	nærmere	via	 bevidste	

valg	ud	fra	specifikke	situationer,	og	en	meget	gennemtænkt	tilgang	til	særligt	det	visuelle	udtryk,	de	

har.		

Ved	lavnarcissisterne	er	den	største	forskel	fra	ikke-narcissisterne,	det	store	fokus	på	at	gøre	og	være	

alt	 det	 rigtige	 i	 andres	 øjne	 –	 særligt	 gennem	 indre	 værdier	 og	 få	 unikke	 ydre	 kvalitetsvarer.	 Igen	

adskiller	lavnarcissisterne	sig	ved	at	virke	mere	strategiske	og	velovervejede	i	deres	valg,	da	de	søger,	

at	andre	opfatter	dem	som	”den	perfekte	mand”,	der	har	styr	på	det	hele	uden	at	ville	det	for	meget.		

Simon	 virker	 til	 gerne	 at	 ville	 fortælle,	 hvor	 ofte	 han	 bliver	 ”drillet”	 af	 CBS-kammeraterne	med	 sin	

Ralph	Lauren	skjorte.	På	trods	af	dette	kan	der	argumenteres	for,	at	det	ikke	vækker	den	samme	glæde	

og	 derved	 heller	 ikke	 har	 den	 samme	 betydning	 for	 ham	 at	 få	 den	 ”anerkendelse”,	 som	det	 har	 for	

f.eks.	Nicolai	og	Christian,	der	flere	gange	udtaler,	hvor	meget	de	har	”brug	for”	den	opmærksomhed	

fra	referencegruppen.			

Slutteligt	 er	 det	 relevant	 at	 nævne,	 at	 man	 ud	 fra	 undersøgelsen	 kan	 konkludere,	 at	 behovet	 for	

unikhed	stiger	i	takt	med	NPI-niveauet	–	desto	højere	niveau	af	narcissisme,	desto	mere	fokus	på	dét	

at	adskille	sig	positivt	fra	referencegruppen.		

7.	Diskussion	
I	det	følgende	afsnit	vil	vi	diskutere	resultaterne	fra	analysen	ved	at	holde	det	op	imod	det	teoretiske	

fundament	 og	 forskningsrammen.	 Desuden	 har	 vi	 valgt	 at	 opdele	 diskussionen	 i	 to	 dele,	 herunder	

første	del	som	diskuterer	de	analyserede	resultater	og	anden	del	som	diskuterer	konsekvenserne	ved	

disse.	 I	 diskussionsdel	 1,	 diskuterer	 vi	 de	 fire	 tematiske	 dele	 af	 analysen	 i	 forhold	 til	 vores	

formodninger	og	tidligere	studier.	Herefter	præsenteres	desuden	en	diskussion	af,	hvad	resultaterne	i	

vores	 undersøgelse	 betyder	 i	 forhold	 til	 hinanden.	 I	 diskussionsdel	 2	 vil	 vi,	 med	 udgangspunkt	 i	

analysen	og	diskussionen	heraf,	 diskutere,	 hvilke	konsekvenser	 vores	 resultater	 kan	have	 for	brand	

management.		
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7.1	Diskussion	af	analyserede	resultater	

7.1.1	Del	1:	Narcissisme		
Modsat	 Lambert	 &	 Desmond	 (2013)	 så	 vi	 ikke	 en	 tydelig	 korrelation	 mellem	 narcissisme	 og	

brandilloyalitet.	Et	overtal	af	narcissister	i	vores	undersøgelse	udviste	loyalitet	til	brands	og	omvendt	

agerede	et	overtal	af	ikke-narcissister	illoyalt	overfor	brands.		

Der	 kan	 være	 flere	 årsager	 til	 det	 modstridende	 resultat	 i	 forhold	 til	 brandloyalitet,	 blandt	 andet	

forskellen	 på	 antallet	 af	 interviewpersoner.	 Lambert	 &	 Desmond	 (2013)	 baserer	 deres	 studie	 på	 4	

interviewpersoner,	herunder	2	narcissister	og	2	ikke-narcissister.	Man	kan	derfor	argumentere	for,	at	

der	ved	en	sampling	på	2x2	interviewpersoner	er	større	sandsynlighed	for	at	finde	sammenfaldende	

tendenser	 i	 hver	 kategori.	 Vores	 undersøgelse	 baserer	 vi	 på	 en	 del	 flere,	 det	 vil	 sige	 10	

interviewpersoner,	 og	 vi	 ser	 eksempler	 på	 brandloyalitet	 hos	 både	 narcissister	 og	 ikke-narcissister.	

Selvom	vores	resultater	har	stærke	tendenser,	så	vi,	at	1	ud	af	5	narcissister	(Nicolai),	også	var	illoyal	

overfor	brands.	Havde	vi	valgt	en	mindre	sampling,	ville	der	være	en	sandsynlighed	 for,	at	også	den	

næste	narcissist	havde	samme	illoyale	karaktertræk.	Vores	undersøgelser	kunne	således	have	fundet	

samme	tendenser,	men	fordi	at	sampling	adskiller	sig,	bliver	sandsynligheden	for	forskellige	resultater	

naturligt	større.		

Endvidere	har	alle	 interviewpersoner	 i	 vores	undersøgelse	et	højt	 selvværd.	 I	Lambert	&	Desmonds	

(2013)	studie	findes	begge	typer	narcissister.	Disse	er	grandiose,	den	selvsikre	som	bruger	brands	til	

at	glorificere	sit	selvbillede,	og	fragile,	som	bruger	brands	mere	til	at	polstre	sit	selvbillede	(Lambert	&	

Desmond,	 2013,	 s.	 692).	 På	 baggrund	 af	 det	 høje	 selvværd	 er	 alle	 vores	 narcissistiske	

interviewpersoner	grandiose,	hvilket	også	kan	have	indflydelse	på	narcissisternes	brandvalg	f.eks.	at	

de	bruger	brands	 til	at	vise	sig	 frem	og	 føle	sig	endnu	bedre	med	sig	selv.	Endvidere	kan	det	måske	

forklare,	 at	narcissisterne	er	meget	 selvsikre	og	klare	 i	deres	 til-	 og	 fravalg	af	brands.	Havde	vi	haft	

narcissister	med	 fragile	 personlighedstræk,	 havde	 de	måske	 været	mere	 usikre	 og	 tøvende	 i	 deres	

brandvalg,	hvis	målet	er	at	polstre	en	personlig	usikkerhed.	Ligeledes	havde	ikke-narcissisterne	et	højt	

selvværd.	 Vi	 kender	 ikke	 til	 Lambert	 &	 Desmonds	 ikke-narcissisters	 selvværdsniveau,	men	 det	 kan	

muligvis	 være	 en	 faktor,	 som	 adskiller	 dem	 fra	 vores	 og	 dermed	 har	 indflydelse	 på	 de	 uensartede	

resultater.	Desuden	kan	det	høje	selvværd	for	vores	ikke-narcissister	betyde,	at	flere	var	mere	positivt	

stillede	over	dét	 at	 skille	 sig	 ud	og	 godt	 kunne	 lide	 opmærksomhed	ved	 at	 bruge	noget	 anderledes.	

Selvom	formålet	ikke	var	beundring,	kunne	især	Daniel,	Benni	og	Philip	godt	lide	at	skille	sig	ud	mere	

end	at	være	inkluderet.		
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Ser	man	eksklusivt	på	vores	undersøgelse,	kan	man	diskutere,	om	den	narcissistiske	brandloyalitet	er	

en	strategisk	handling.	Narcissisterne	udviste	generelt	et	ønske	om	at	adskille	sig	positivt	 fra	andre,	

hvorfor	de	i	højere	grad	holder	sig	til	brands,	som	de	allerede	kender	og	ved,	kan	dække	det	behov.	De	

reagerer	meget	 negativt	 overfor	 brands,	 de	 ikke	 kan	 lide,	 og	 vælger	 de	 nye	 ukendte	 brands,	 vil	 der	

være	 en	 risiko	 for	 skuffelse	 –	 enten	 hvis	 kvalitet,	 service	 eller	 reaktionen	 fra	 referencegruppen	 på	

valgte	 brand	 ikke	 lever	 op	 til	 forventningerne.	 Man	 kan	 således	 diskutere,	 om	 narcissisterne	 især	

vælger	 at	 købe	 fra	 brands,	 de	 kender,	 og	 dermed	 forholder	 sig	 loyalt	 til	 brands,	 fordi	 det	 er	 mere	

”sikkert”.	Loyaliteten	lader	ikke	til	udelukkende	at	være	bygget	på	glæden	ved	brandet,	men	i	højere	

grad	på	brandets	selvforstærkende	værdier,	hvilket	Lambert	&	Desmond	(2013)	også	pointerer	som	

værende	 gældende	 for	 deres	 narcissister	 (Lambert	 &	 Desmond,	 2013,	 s.	 702-703).	 Det	 modstrider	

potentielt	argumentet	angående	postmodernistiske	forbrugeres	ønske	om	ikke	at	binde	sig	til	ét	brand	

eller	produkt	samt	friheden	til	konstant	at	ville	forny	sig	via	forbrugervalg	(Simmons,	2008,	s.	300),	da	

narcissisterne	i	vores	undersøgelse	virker	mere	tiltrukket	af	at	have	et	”anker”,	som	de	kan	holde	sig	

til.	 Som	 Elliott	 &	 Wattanasuwan	 (1998)	 forklarer,	 kan	 man	 opleve,	 at	 forbrugere	 i	 vores	 tids	

fragmenterede	 verden	 har	 behov	 for	 den	 konsistenthed,	 som	 brands	 kan	 bidrage	 med	 (Elliott	 &	

Wattanasuwan,	1998,	s.	139).	På	trods	af	at	dette	argument	er	fremlagt	for	20	år	siden,	understøtter	

vores	 undersøgelse	 Elliott	 &	 Wattanasuwans	 (1998)	 argument	 –	 hvilket	 særligt	 kan	 ses	 hos	 den	

narcissistiske	gruppe,	som	er	brandloyale.	Herimod	stræber	narcissisterne	i	vores	undersøgelse	ikke	

mod	 konstant	 fornyelsen	 via	 forbrugervalg,	 som	 Simmons	 (2008)	 argumenterer	 for	 som	 værende	

gældende	i	det	postmodernistiske	samfund.		

Ud	fra	vores	resultater	kan	man	argumenterer	for,	at	brandets	selvforstærkende	værdier	kan	medføre	

loyalitet	 og	 et	 længerevarende	 brand-forbruger	 forhold,	 fordi	 narcissisterne	 ikke	 behøver	 at	 bruge	

energi	 på	 at	 finde	 nye	 brands,	 der	 potentiel	 ikke	 lever	 op	 til	 deres	 høje	 krav.	 Derfor	 så	 vi	 ikke	 en	

tendens	til	at	narcissisterne	konstant	søgte	efter	nye	og	bedre	brandvalg	ligesom	Lambert	&	Desmond	

(2013)	så	hos	deres	narcissistgruppe.	Når	vores	gruppe	af	narcissister	endelig	udskiftede	brands,	var	

det	 ikke	på	baggrund	af,	 at	andre	brands	gjorde	noget	bedre.	 I	 stedet	 skyldtes	det	oftest,	 at	brandet	

agerede	uhensigtsmæssigt	 i	 forhold	 til	 værdier,	 eller	 hvis	 kvaliteten	 eller	 servicen	 var	 blevet	 dårlig.	

Andre	årsager	til	at	udskifte	var	et	skiftende	modebillede,	eller	hvis	de	fik	råd	til	dyrere	brands,	hvilket	

kan	betegnes	som	naturligt	forekommende	årsager	til	at	udskifte	brands	hos	de	fleste	forbrugere.	At	

narcissisterne	i	vores	undersøgelse	er	loyale	og	ikke	konstant	søger	efter	bedre	brands,	skyldes	også	

bekvemmelighed.	 Narcissisterne	 ønskede	 også	 at	 fremstå	 attraktivt	 på	 andre	 parametre	 f.eks.	 på	

jobbet	eller	via	et	trænet	udseende,	hvorfor	meget	af	deres	tid	sandsynligvis	også	bruges	på	at	fremme	

dem	selv	på	disse	andre	områder.		
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Med	 hensyn	 til	 ikke-narcissisterne	 i	 vores	 undersøgelse	 opdagede	 vi	 en	 mere	 illoyal	 adfærd.	 Som	

tidligere	nævnt	adskilte	vores	 ikke-narcissister	 sig	ved	deres	brandanvendelse,	hvor	 størstedelen	så	

dem	 selv	 som	 værende	 illoyale.	 Måske	 dette	 kan	 hænge	 sammen	 med	 tendenser	 i	 det	

postmodernistiske	 samfund,	 der	 ifølge	 Elliott	 &	Wattanasuwan	 (1998)	 er	 præget	 af	 fragmenterede	

identiteter	under	konstant	udvikling.	Brands	kan	bidrage	med	en	konsistenthed	i	en	dynamisk	verden	

(Elliott	&	Wattanasuwan,	1998,	s.	139),	men	man	kan	diskutere,	om	netop	brands	er	mindre	essentielt	

i	 identitetsskabelsesprocessen	 for	 den	 ikke-narcissistiske	 forbruger.	 Det	 kan	 også	 være,	 at	 dét	 at	

opleve	 konsistenthed	 blot	 er	 mindre	 vigtigt	 for	 den	 ikke-narcissistiske	 forbruger.	 Hvis	 narcissister	

virkelig	er	mere	strategiske	i	forhold	til	at	søge	tryghed	og	bekvemmelighed	i	velkendte	brands,	er	det	

måske	mere	væsentlig	for	dem	at	opleve	konsistenthed	i	forhold	til	deres	unikke	selvbillede.	Omvendt	

kan	 det	 være,	 at	 ikke-narcissisterne,	 der	 ikke	 i	 samme	 grad	 har	 brug	 for	 positiv	 adskillelse	 fra	

referencegruppen,	er	mere	åbne	overfor	at	prøve	nye,	”uforudsigelige”	brands.	Hvis	de	ikke	er	bange	

for	 en	 negativ	 oplevelse	 ved	 det	 nye	 brandvalg,	 er	 de	måske	mere	 positivt	 stillede	 overfor	 at	 skifte	

brands,	hvilket	således	vil	føre	til	en	mere	illoyal	adfærd.	Det	kan	ligeledes	være,	at	der	er	flere	ikke-

narcissister,	hvor	brands	har	en	lavere	betydning	i	deres	identitetsskabelsesproces	–	og	det	i	stedet	er	

andre	artefakter,	som	bidrager	til	forståelsen	af	deres	egen	identitet	f.eks.	Daniel	som	nævner	en	stærk	

tilknytning	til	både.				

Narcissisterne	i	Lambert	&	Desmonds	(2013)	studie	var	stærkt	brandorienterede	med	et	særligt	fokus	

på	 prestigerige	 og	 beundringsværdige	 brands	 (Lambert	 &	 Desmond,	 2013,	 s.	 702).	 Som	 benævnt	

havde	narcissisterne	i	vores	undersøgelse	ligeledes	en	stor	interesse	for	brands,	og	de	gik	bevidst	efter	

dem,	som	kommunikerede	kvalitet	eller	luksus.	Kun	1	af	interviewpersonerne,	Nicolai,	adskilte	sig	ved	

at	have	et	svagt	brandfokus.	Nicolai	udviste	dog	interesse	for	andre	materielle,	dyre	goder	f.eks.	dyre	

biler	og	huse.	Man	kan	derved	diskutere,	at	det	ville	virke	naturligt,	hvis	han	også	havde	interesse	for	

luksusbrands.	 En	 årsag	 til	 hans	 svage	 brandinteresse	 kan	 skyldes	 hans	 referencegruppe.	 I	 Nicolais	

referencegruppe	er	der	størst	fokus	på	træning	og	det	kropsmæssige	udtryk,	hvorfor	brands	potentielt	

ikke	 tiltrækker	 samme	 beundrende	 reaktioner.	 Som	 nævnt	 i	 forskningsrammen	 vil	 den	

unikhedssøgende	 forbruger	 altid	 differentiere	 sig	 positivt	 relativt	 til	 referencegruppe	 (Dommer,	

Swaminathan,	 &	 Ahluwalia,	 2013,	 s.	 657).	 Dette	 kan	 således	 stemme	 overens	 med	 Nicolais	 svage	

brandfokus,	 hvis	 der	 i	 hans	 referencegruppe	 er	 større	 fokus	 på	 træning	 og	 svagt	 fokus	 på	 brands.	

Overordnet	 er	 Nicolai	 et	 eksempel	 på,	 at	 narcissister	 ikke	 nødvendigvis	 er	 mere	 tiltrukket	 af	

prestigerige	brands,	men	at	deres	fokus	på	positiv	differentiering	er	relativt	til	referencegruppen,	og	

hvad	der	ses	som	succes	i	den	respektive	omgangskreds.	

Overordnet	 kan	 man	 også	 stille	 spørgsmålstegn	 ved	 selve	 ordet	 loyalitet,	 og	 hvad	 det	 præcis	

indebærer,	når	det	sættes	i	 forbindelse	med	forbrugeradfærd.	Lambert	&	Desmond	(2013)	anser	det	
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som	 loyalitet,	 hvis	 en	 forbruger	 har	 få	 brands	 eller	 produkter,	 de	 kontinuerligt	 køber	 og	 dermed	

holder	ved.	Herimod	vil	 illoyalitet	være,	når	en	forbruger	ofte	skifter	til	et	nyt	brand,	hvis	de	ser	det	

som	bedre.	Ved	illoyalitet	forekommer	dermed	en	lav	grad	af	involvering	(Lambert	&	Desmond,	2013,	

s.	702-703).	Det	er	ligeledes	denne	definition,	som	vi	har	anvendt	i	vores	undersøgelse.	Man	kan	dog	

diskutere,	 hvor	 ofte	man	 skal	 købe	 fra	 samme	brand	 –	 eller	 udskifte	 et	 brand	 –	 for	 at	 det	 betegnes	

enten	som	værende	loyal	eller	illoyal.	Skillelinjen	fra	loyal	til	illoyal	kan	siges	at	være	relativ,	hvorfor	

man	kan	se	brandloyalitet	på	flere	måder.	Et	eksempel	på	dette	er	Jesper,	som	er	en	af	narcissisterne	i	

vores	undersøgelse.	Han	så	sig	selv	som	værende	loyal	overfor	Burberry,	trods	han	kun	sjældent	køber	

varer	derfra.	Man	kan	diskutere,	om	det	nærmere	var	den	definitive	interesse	for	brandet,	der	gjorde,	

at	han	så	sig	selv	som	værende	loyal.	Jesper	ville	gerne	købe	oftere	fra	Burberry,	men	han	mente	ikke,	

at	 det	 var	 udgiften	 værd	 på	 nuværende	 tidspunkt.	 Brandloyalitet	 kan	 således	 være	 forbundet	med	

rådighedsbeløb,	da	det	gør	det	nemmere	at	være	 loyal	overfor	et	brand,	hvis	 forbrugeren	har	råd	til	

jævnlige	 køb	 herfra.	 Har	 forbrugeren	 ikke	 råd	 til	 at	 købe	 fra	 det	 ønskede	 brand	 hver	 gang,	 kan	

vedkommende	være	nødsaget	til	at	købe	fra	billigere	brands	–	og	det	kan	dermed	presse	forbrugeren	

til	faktisk	at	handle	illoyalt.		

Desuden	kan	man	diskutere	konsekvensen	af	NPI-grænsen	for	narcissisme,	som	vi	satte	til	at	være	en	

score	på	20.	På	den	måde	kom	interviewpersoner	med	f.eks.	18	(Simon)	og	f.eks.	22	(Joakim)	i	hver	sin	

gruppe.	 Selvom	 vi	 godt	 kunne	 have	 forudset,	 at	 vi	 potentielt	 ville	 finde	 interviewpersoner	med	 tæt	

niveau	 af	 NPI-score	 i	 hver	 kategori,	 blev	 det	 først	 rigtig	 tydeligt	 for	 os	 efter	 analysen.	 Vi	 så	 blandt	

andet,	at	der	var	flere	 ligheder	mellem	disse,	hvilket	også	stemmer	godt	overens	med	det	tætte	NPI-

niveau,	 trods	 interviewpersonerne	 bliver	 kategoriseret	 som	 ikke-narcissist	 og	 narcissist.	 Vi	 satte	

scoren	 på	 20	 for	 at	 være	 sikre	 på,	 at	 narcissismen	 skinnede	 igennem	 i	 interviewpersonens	 adfærd,	

men	 man	 kan	 ud	 fra	 valget	 også	 diskutere,	 om	 Simon	 (NPI	 på	 18)	 rent	 faktisk	 burde	 have	 været	

kategoriseret	som	narcissist.		

	

7.1.2	Del	2:	Til-	og	fravalg		
Ud	fra	vores	studie	kan	der	argumenteres	 for,	at	narcissisterne	 ikke	er	 lige	så	approach-orienterede	

som	tidligere	studier	har	vist	(Foster	&	Trimm,	2008,	s.	1004)	–	 i	hvert	 fald	 ikke	når	det	kommer	til	

forbrugsadfærd.	Narcissisterne	i	vores	undersøgelse	er	meget	opmærksomme	på	det,	de	ikke	vil	have,	

og	det,	de	ikke	vil	associeres	med.	Vi	fandt	dog,	at	narcissisterne	i	undersøgelsen	generelt	også	er	mere	

klare	i	forhold	til	alt	det,	de	gerne	vil	have	eller	associeres	med.	Det	kan	derfor	diskuteres,	hvorvidt	der	

er	 tale	om,	at	narcissistiske	 forbrugere	 tænker	mere	over	anvendelsen	af	brands	 i	 forhold	 til,	hvilke	

symbolske	signaler	de	sender	–	eller	ikke	ønsker	at	sende	til	omverdenen.		
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Undersøgelsens	 resultater	 viser	 en	 tydelig	 tendens	 til,	 at	 de	 adspurgte	 narcissister	 generelt	 har	 en	

tættere	relation	til	brands,	og	at	de	samtidig	er	mere	loyale	og	mindre	approach-baserede,	end	det	er	

antaget,	 at	 narcissister	 generelt	 er.	 Spørgsmålet	 er,	 hvad	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 disse	 divergente	

resultater	 om	 narcissistiske	 forbrugere.	 Som	 udgangspunkt	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	

narcissisterne	i	vores	undersøgelse	generelt	er	fravalgsfokuserede	for	at	undgå	deres	’uønskede	jeger’	

(Ogilvie,	1987).	Narcissisterne	virker	derigennem	mere	usikre	eller	mere	bevidste	om,	hvem	de	ikke	

ønsker	at	associeres	eller	sættes	i	bås	med.	Det	kan	desuden	diskuteres	om	det	store	fokus	på	fravalg,	

særligt	hos	lavnarcissisterne,	er	baseret	på	det	øgede	fokus	på,	at	gøre	og	være	alt	det	rigtige	i	andres	

øjne.	For	at	kunne	det,	 er	man	også	nødsaget	 til	 at	 vide,	hvad	der	er	 ”forkert”	 for	herefter	at	kunne	

eliminere	og	tage	afstand	til	det.	Det	er	især	hos	lavnarcissisterne,	at	vi	ser	store	forskelle	fra	tidligere	

studier,	da	de	repræsenterer,	hvad	vi	betegner	som	”den	perfekte	mand”,	og	derigennem	generelt	har	

stort	fokus	på	både,	hvad	der	rigtigt,	og	hvad	der	er	forkert	at	gøre.		

Det	 kan	 endvidere	 diskuteres,	 om	 den	 narcissistiske	 forbruger	 er	 mere	 usikker	 end	 den	 ikke-

narcissistiske	forbruger,	eller	om	de	blot	er	mere	bevidste	og	strategiske	i	forhold	til	anvendelsen	og	

fravælgelsen	 af	 brands.	 Her	 adskiller	 lavnarcissisterne	 og	 højnarcissisterne	 sig,	 da	 der	 kan	

argumenteres	for,	at	lavnarcissisterne	blot	er	mere	bevidste	end	ikke-narcissisterne.	Højnarcissisterne	

virker	dog	også	mere	usikre,	 fordi	de	har	et	større	behov	 for	konstant	anerkendelse	 fra	andre	 for	at	

have	det	godt	med	sig	selv.		

Flere	af	narcissisterne	har	desuden	en	meget	skarp	og	klar	holdning	til	bestemte	stereotyper,	hvilket	

potentielt	 kan	 hænge	 sammen	med,	 at	 de	 generelt	 også	 selv	 har	 fokus	 på	 at	 undgå	 at	 fremstå	 som	

bestemte	 typer	 via	 de	 brands,	 de	 bærer.	Dét,	 at	 narcissisterne	har	 et	 stort	 fokus	 på,	 hvordan	 andre	

fremstår,	og	hvad	de	potentielt	gør	forkert,	kan	bunde	i	en	usikkerhed	i	dem	selv.	Ofte	repræsenterer	

alt	det,	man	ikke	kan	lide	ved	andre	i	virkeligheden	alt	det	man	selv	frygter	at	blive.	Baseret	på	dette	

kan	der	argumenteres	for,	at	særligt	Jesper	og	Nicolai	fremstår	usikre	ud	fra	måden,	de	omtaler	andre	

på.		

Uanset	om	det	er	usikkerhed	eller	en	strategi,	der	 fører	 til,	at	narcissisterne	 i	vores	undersøgelse	er	

mere	 fravalgsfokuserede,	 er	 det	 interessant	 at	 diskutere,	 hvorvidt	 der	 er	 tale	 om	 en	 bevidst	 eller	

ubevidst	 handling.	 Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 narcissisterne	 generelt	 er	 meget	 bevidste	 om	 de	

handlinger,	de	foretager,	hvorimod	flere	af	ikke-narcissisterne	virker	mere	impulsdrevet	og	ubevidste	

omkring	 deres	 til-	 og	 fravalg	 af	 brands.	 Det	 øgede	 fokus	 på	 fravalg	 gør,	 at	 narcissisterne	 i	 vores	

undersøgelse	har	en	række	brands,	de	bevidst	undgår,	og	 i	visse	 tilfælde	distancerer	sig	kraftigt	 fra.	

Dette	 er	 ofte	 udtrykt	 via	 brand-aversion	 (Hogg,	 Banister,	 &	 Stephenson,	 2009,	 s.	 153)	 og	 stærke	

følelsesmæssige	aspekter.	Det	betyder,	at	narcissisterne	ikke	skal	have	de	fravalgte	brands,	eller	noget	
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der	 minder	 om	 dem.	 Derfor	 går	 de	 ikke	 ind	 i	 de	 respektive	 butikker	 og	 fravælger	 specifikt	 visse	

brands,	som	de	har	besluttet	sig	 for,	at	de	 ikke	vil	have.	De	 fortæller	desuden	gerne	om	de	 fravalgte	

brands	 og	 den	 bagvedliggende	 årsag	 hertil,	 hvilket	 kan	 anses	 for	 værende	 en	 måde,	 hvorpå	 de	

distancerer	sig	selv	yderligere	fra	dem.	Der	kan	derfor	argumenteres	for,	at	handlingen	foretages	med	

fuldt	overlæg	og	er	resultatet	af	et	bevidst	fravalg.	Ikke-narcissisterne	er	derimod	mindre	overvejende	

potentielt	grundet	deres	svage	relation	til	brands.		

Narcissisterne	i	vores	studie	adskiller	sig	fra	tidligere	studier,	hvor	argumentet	ofte	er,	at	narcissister	

er	drevet	af	deres	storhedsvanvid,	og	derfor	ikke	er	bange	for	”at	miste	noget	på	vejen”.	Det	belyser,	at	

narcissister	generelt	ikke	er	så	bevidste	om,	de	valg	de	foretager,	da	de	ofte	er	blændede	af	dem	selv,	

og	hvor	gode	de	er.	Særligt	i	forhold	til	approach-avoidance	motivationsteorien	er	den	storhedsvanvid,	

der	 ofte	 optager	 narcissister,	 et	 argument	 for,	 at	 de	 generelt	 er	mere	 approach-baserede	 end	 ikke-

narcissister	 (Foster	&	Trimm,	2008,	s.	1004).	Vi	 finder	dog,	at	3	 (Jacob,	Christian,	 Jesper)	ud	af	de	5	

narcissister	 i	 vores	 undersøgelse	 scorer	 lavt	 på	 narcissismefacetten	 ”Vanity”	 (storhedsvanvid).	 Der	

kan	 derfor	 argumenteres	 for,	 at	 det	 lave	 niveau	 af	 storhedsvanvid	 har	 en	 indvirkning	 på,	 hvordan	

disse	narcissister	opfatter	de	valg,	de	træffer,	og	derigennem	ikke	er	ligeså	approach-orienterede	eller	

ubevidste	som	det	tidligere	er	påvist,	at	narcissister	generelt	er.	I	denne	sammenhæng	er	det	vigtigt	at	

nævne,	at	Foster	&	Trimms	(2008)	resultater	angående	narcissisme	og	approach-avoidance	er	baseret	

på	et	kvantitativt	studie	(Foster	&	Trimm,	2008,	s.	1008).	I	og	med	at	vores	analyse	er	udarbejdet	ud	

fra	 resultater	 af	 kvalitative	 dybdegående	 enkeltmandsinterviews,	 kan	 det	 potentielt	 have	 en	

indvirkning	på	 forskellen	 i	 det	 endelige	 resultat,	 da	vores	undersøgelse	 er	baseret	på	dybe	og	mere	

personlige	samtaler.	Samtidig	er	Foster	&	Trimms	studie	(2008)	baseret	på	generel	motivationsteori	

og	ikke	forbrugeradfærdsteori.	Det	er	dermed	ikke	undersøgt,	hvorvidt	resultaterne	kan	viderebringes	

til	forbrugeradfærd	–	hvilket	det	ifølge	vores	undersøgelse	umiddelbart	ikke	kan.		

Slutteligt	 er	 det	 relevant	 at	 diskutere	 den	 tidsmæssige	 og	 kontekstuelle	 ramme	 for	 resultaterne	 af,	

hvorledes	narcissistiske	og	ikke-narcissistiske	forbrugere	til-	og	fravælger	brands.	Der	kan	potentielt	

ses	en	sammenhæng	mellem	postmodernismens	mange	muligheder	og	øgede	fokus	på	selvrealisering.	

Hvis	 vi	 kigger	 på	materialisme	 ud	 fra	 et	 postmodernistisk	 synspunkt,	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	

man	 som	 forbruger	 har	 fragmenterede	 identiteter	 og	 mulighed	 for	 at	 realisere	 disse	 gennem	 flere	

mulige	brands.	At	forbrugere	generelt	har	øget	fokus	på	fravalg	og	alt	det	de	ikke	vil	have,	kan	dermed	

anses	som	værende	en	konsekvens	af	de	mange	valgmuligheder.	Det	er	oftest	lettere	at	forholde	sig	til,	

hvad	 man	 ikke	 ønsker,	 særligt	 i	 et	 samfund	 med	 utallige	 mulige	 brands,	 og	 muligheder	 for	

selvrealisering	 derigennem.	 Resultaterne	 skal	 derfor	 ses	 i	 lyset	 af	 tidens	 tendenser	 inden	 for	

forbrugeradfærd	og	samfundsrealitet.		
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Formodningen	om,	at	der	måtte	lægge	en	række	fravalg	forud	for	narcissistens	anvendelsen	af	brands	

til	identitetsskabelse,	kan	bekræftes	i	denne	undersøgelses	resultater.	Narcissisterne	i	vores	studiet	er	

generelt	 mere	motiveret	 af	 fravalg,	 end	 det	 tidligere	 er	 bevist	 at	 narcissister	 generelt	 er	 (Foster	 &	

Trimm,	2008,	s.	1004).	Ser	man	eksklusivt	på	vores	undersøgelse	adskiller	narcissisterne	sig	ligeledes	

fra	ikke-narcissisterne,	da	narcissisterne	har	større	fokus	på,	og	tættere	følelsesmæssig	tilknytning	til,	

det	 fravalgte	 end	 ikke-narcissisterne.	 Men	 narcissisterne	 i	 undersøgelsen	 er	 samtidig	 også	 mere	

bevidste	 omkring,	 hvad	 de	 gerne	 vil	 have.	 Vi	 finder	 derfor	 at	 narcissisterne	 generelt	 er	 mere	

strategiske	og	bevidste	i	både	deres	anvendelse	og	fravælgelse	af	brands.			

	

7.1.3	Del	3:	Autenticitet		
”McDonald’s	may	not	be	an	authentic	product	when	seeking	something	healthy,	but	it	is	if	one	desires	fast	

food,”	(Beverland	&	Farrelly,	2010,	s.	848).	På	samme	måde	så	vi	i	vores	undersøgelse,	at	autenticitet	

er	 forskellig	 alt	 efter	 det	 personlige	mål.	 Alle	 interviewpersoner	 omtalte	 autenticitet	 som	 værende	

positivt,	men	 det	 var	 forskelligt,	 hvordan	 de	 brugte	 ordet	 –	 og	 om	 de	 gjorde	 det	 i	 forbindelse	med	

brands.		

Gruppen	 lavnarcissister	 udviste	 en	 søgen	 efter	 at	 være	 tro	mod	 egen	moral	 gennem	 forbrug,	 og	 de	

omtalte	især	indre	værdier	for	både	personer	og	brands	som	værende	vigtigt.	Dette	kan	forklares	med,	

at	 lavnarcissisterne	ser	sig	selv	som	værende	personer	med	stærke	og	moralske	holdninger,	hvorfor	

de	også	søger	disse	for	dem	autentiske	værdier	i	brands.	Hvis	et	personligt	mål	er	at	opnå	respekt	og	

anerkendelse	 fra	 andre,	 vil	 det	 således	 harmonere	 med,	 at	 lavnarcissisterne	 vælger	 brands	 ud	 fra	

hvilke,	de	mener	udtrykker	respekt	og	ordentlighed.		

Da	højnarcissisterne	blev	spurgt	om	autenticitet,	brugte	de	det	mere	i	 forbindelse	med	ydre	værdier	

såsom	dét	at	skille	sig	ud.	Begge	højnarcissister	er	unikhedsstræbende	og	har	et	stort	behov	for	positiv	

adskillelse,	og	derfor	kan	det	kobles	sammen	med,	at	de	har	et	behov	for	at	kontrollere	dette.	Christian	

kan	gennem	sin	 luksuriøse	brandbrug	”kontrollere”	den	positive	adskillelse,	og	Nicolai	kan	 ligeledes	

gøre	 dette	 gennem	 træning.	 Dét,	 at	 højnarcissisterne	 især	 kobler	 autenticitet	 sammen	 med	 noget	

visuelt,	 viser,	 at	 de	 sandsynligvis	 finder	 noget	ægte	 i	 dét	 at	 være	 positivt	 differentieret	 udadtil.	 For	

lavnarcissisterne	 blev	 indre	 værdier	 og	 oplevelser	 i	 højere	 grad	 nævnt	 som	 værende	 autentiske,	

hvorimod	det	for	højnarcissisterne	mere	handlede	om	unikhed.	På	den	måde	kan	der	ses	en	tendens	

til,	 at	 jo	mere	 narcissistisk	 forbrugeren	 er,	 i	 jo	 højere	 grad	 vil	 autenticitet	 være	 koblet	 op	 på	 noget	

visuelt.		
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Størstedelen	 af	 narcissisterne	 så	 en	 række	 brands	 som	 autentiske,	 og	 dem	 de	 nævnte,	 havde	 de	

ligeledes	et	tæt	brand-forbruger	forhold	til.	Vores	undersøgelse	peger	således	på,	at	autenticitet	har	en	

væsentlig	 betydning	 for	 den	 narcissistiske	 forbruger,	 samt	 at	 det	 kan	 være	 med	 til	 at	 styrke	

brandrelationen.	 Som	 belyst	 i	 analysen	 kan	 der	 i	 vores	 undersøgelse	 ses	 en	 forbindelse	 mellem	

autenticitet	 og	 loyalitet,	 hvor	 en	 oplevet	 autenticitet	 i	 et	 brand	 kan	 medføre	 en	 højere	 grad	 af	

brandloyalitet.	 På	 samme	måde	 kan	 en	 oplevelse	 af	 uautenticitet	medføre,	 at	 narcissisten	 fravælger	

brandet,	da	narcissisterne	oftest	omtalte	uautenticitet	i	forbindelse	med	brands,	som	de	ikke	brød	sig	

om.	Nicolai	var	den	eneste	af	narcissisterne,	som	ikke	vurderede	brands	til	at	kunne	være	autentiske,	

og	netop	han	var	også	den	eneste	narcissist,	som	agerede	illoyalt	overfor	brands.	I	vores	undersøgelse	

ses	således	en	positiv	relation	mellem	autenticitet	og	loyalitet,	hvor	disse	fremmer	hinanden.		

Ser	 man	 på	 ikke-narcissisternes	 forståelse	 af	 autenticitet	 var	 denne	 anderledes.	 Et	 par	 af	 ikke-

narcissisterne	fandt	brands	uautentiske,	hvilket	igen	kan	kobles	sammen	med,	at	de	også	i	højere	grad	

agerer	illoyal	overfor	brands.	Hos	ikke-narcissisterne	så	vi	autenticitet	i	forhold	til	søgen	efter	at	være	

”i	 forbindelse	med	andre”	 	som	værende	højere	end	hos	narcissisterne.	Dette	stemmer	overens	med	

den	måde	Lambert	&	Desmond	(2013)	beskriver	ikke-narcissister	i	Loyal	Now,	But	Not	Forever,	blandt	

andet	 at	 de	 er	mere	 fællesskabsorienterede.	 Autenticitet	 gennem	 følelsen	 af	 at	 være	 ”tro	mod	 egen	

moral”	 var	også	 gældende	hos	 flere	 ikke-narcissister,	 trods	det	 ikke	var	 alle,	 som	 fandt	det	 gennem	

brands	 –	 hvilket	 lavnarcissisterne	 netop	 gjorde.	 Blandt	 andet	 fandt	 Daniel	 og	 Anders	 brands	

uautentiske,	og	 i	 stedet	søgte	de	det	 ”ægte”	via	oplevelser.	Altså	var	der	en	større	overvægt	af	 ikke-

narcissister	med	en	kritisk	holdning	til	brands’	autenticitet,	hvilket	så	ud	til	at	medføre	et	svagt	brand-

forbrugerforhold	og	større	illoyalitet.		

Overodnet	kan	man	diskutere	autenticitet	 i	 forhold	til	ordets	betydning.	De	 fleste	 interviewpersoner	

skulle	 tænke	 lidt	 længere	ved	spørgsmålet	om,	hvad	de	 forbandt	med	autenticitet.	Man	kan	have	en	

formodning	 om,	 at	 ordet	 autenticitet	 ikke	 bruges	 så	 ofte	 i	 interviewpersonernes	 daglige	 sprogbrug,	

hvorfor	 der	 også	 kan	 opstå	 en	 større	 forvirring	 omkring	 det	 sammenlignet	 med	 spørgsmål	 om	

loyalitet.	 Størstedelen	 af	 interviewpersonerne	 forstod	 ordet	 efter	 lidt	 tænketid,	 men	 f.eks.	 Nicolai	

havde	 svært	 ved	 at	 gennemskue	 betydningen	 og	 skulle	 have	 en	 forklaring	 på	 det.	 Forståelsen	 af	

autenticitet	 kan	 påpeges	 som	 væsentlig	 i	 forhold	 til	 måden	 interviewpersonerne	 vurderer	 ordet	 i	

forhold	til	brands	og	har	dermed	indflydelse	på	svarene.			
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7.1.4	Del	4:	Unikhed		
Undersøgelsen	 viser,	 at	 jo	 højere	NPI-niveau	 interviewpersonerne	 har,	 desto	 større	 er	 fokus	 på	 det	

eksterne.	 Jo	 større	bliver	bekymringen	 ligeledes	 for,	 hvordan	 ”det	unikke”	 eksterne	ydre	opfattes	 af	

referencegruppen.		

Højnarcissisternes	store	behov	for	at	adskille	sig	positivt	samt	deres	måde	at	iværksætte	dette	behov	

gennem	 ydre	 aspekter,	 skal	 bekræftes	 af	 omverdenen	 for	 at	 have	 den	 helt	 rette	 effekt.	 Det	 kan	

diskuteres,	hvorledes	dette	er	et	 tegn	på	 iboende	usikkerhed	hos	højnarcissisterne,	på	trods	af	at	de	

begge	ligeledes	scorer	relativt	højt	på	selvværdstesten,	henholdsvis	33	og	35	ud	af	40.	Her	er	det	dog	

relevant	 at	 nævne,	 at	 undersøgelsens	 interviewpersoner	 scorer	 minimum	 32	 i	 testen,	 og	 ser	 man	

resultaterne	 relativt	 i	 forhold	 til	 hinanden,	 ligger	 særligt	 Christian	 på	 33	 derfor	 i	 den	 lave	 ende	 af	

skalaen.	 De	 to	 højnarcissisterne	 virker	 dog	 umiddelbart	 mere	 modige	 end	 f.eks.	 lavnarcissisterne	 i	

deres	søgen	efter	unikhed,	da	Christian	bl.a.	går	i	Gucci	fra	top	og	tå,	og	Nicolai	ikke	er	bleg	at	nævne,	

at	han	bare	vil	være	”den	bedste	og	den	smukkeste”.		

Nicolai	 er	 den	 af	 interviewpersonerne,	 som	 har	 det	 mest	 tydelige	 behov	 for	 anerkendelse	 fra	

referencegruppen,	 som	 er	 mest	 bekymret	 for	 negative	 stereotyper,	 og	 som	 er	 mest	 optaget	 af	 at	

adskille	 sig	 positivt	 og	 derved	 fremstå	 unik	 i	 flere	 af	 livets	 facetter.	Det	 interessante	 er	 desuden,	 at	

Nicolais	 behov	 for	 unikhed	 ikke	 tilfredsstilles	 via	 brands.	 Her	 kan	 det	 diskuteres,	 hvorvidt	 Nicolai	

anvender	 sin	 afstandtagen	 til	 brands,	 som	 en	 forsvarsmekanisme,	 grundet	 manglende	 økonomiske	

ressourcer	på	nuværende	tidspunkt.	Han	nævner	flere	gange,	at	når	han	en	dag	får	flere	penge,	vil	han	

gå	mere	op	i	det.	Han	virker	desuden	til	at	blive	meget	afvisende	hver	gang	samtalen	falder	på	brands.	

Det	bunder	potentielt	 i	 en	usikkerhed	omkring	 ikke	at	have	 råd	 til	 at	 være	unik	gennem	brands,	og	

derfor	 finder	 Nicolai	 det	 måske	 nemmere	 på	 nuværende	 tidspunkt	 at	 fokusere	 på	 den	 kropslige	

adskillelse	fra	referencegruppen.		

Desuden	er	det	relevant	at	nævne	at	Christian	og	Nicolai	har	forskellige	referencegrupper	i	og	med	at	

deres	 baggrund	 er	meget	 forskellig.	 Christian	 er	 vokset	 op	 i	 Nordsjælland	 og	Nicolai	 er	 vokset	 op	 i	

Svendborg	på	Fyn.	Disse	aspekter	påvirker	potentielt	hinanden,	da	forbrugere	iværksætter	unikhed	og	

positiv	 adskillelse	 relativt	 til	 referencegruppen	 (Dommer,	 Swaminathan,	&	Ahluwalia,	 2013,	 s.	 657).	

Der	kan	argumenteres	for,	at	hvis	Nicolai	gik	i	Gucci	fra	top	til	tå,	så	ville	det	ikke	være	velset	i	hans	

referencegruppe	–	hverken	på	jobbet	som	ejendomsmægler	eller	i	fitnesscenteret.	Der	kan	derfor	være	

flere	årsager	til	de	store	forskelle	undersøgelsens	resultater	påviser	i	forhold	til	de	to	højnarcissister.	

Men	ønsket	om	positiv	adskillelse	fra	referencegruppen,	og	ikke	mindst	behovet	for	at	få	anerkendelse	

og	 opmærksomhed	 for	 deres	 unikhed,	 er	 størst	 hos	 de	 to	 interviewpersoner	 med	 de	 højeste	 NPI-

scorer.		
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Lavnarcissisterne	 har	 vi	 som	 benævnt	 i	 analysen	 valgt	 at	 kalde	 ”de	 perfekte	mænd”	 grundet	 deres	

søgen	efter	at	gøre	og	være	alt	det	rigtige	 i	andres	øjne.	Der	kan	argumenteres	 for,	at	narcissisterne	

med	et	lavere	niveau	af	NPI	er	mere	bevidste	på	et	strategisk	plan,	også	når	det	kommer	til	at	skabe	

følelsen	af	at	være	unik	og	positivt	adskilt	fra	referencegruppen.		

Særligt	 i	 forbindelse	med	 de	 lavnarcissistiske	 interviewpersoner	 er	 det	 relevant	 at	 diskutere	 de	 to	

menneskelige	behov	præsenteret	i	optimal	distinctiveness	theory,	henholdsvis	behovet	for	at	skille	sig	

ud	 og	 behovet	 for	 at	 være	 inkluderet	 (Leonardelli,	 Pickett,	 &	 Brewer,	 2010,	 s.	 66).	 For	 de	 tre	

lavnarcissister	er	der	stort	fokus	på	at	finde	den	helt	rette	balance	mellem	de	to	behov.	Det	ses	tydeligt	

i	de	3	interviews,	hvor	lavnarcissisterne	forklarer,	hvordan	de	via	små	eksterne	kvalitetsvarer	såsom	

ure	og	bælter	forsøger	at	skille	sig	ud.	Imens	fylder	det	indre,	og	hvem	de	er	som	personer,	meget	for	

deres	 følelse	 af	 at	 være	 og	 fremstå	 unikke.	 Det	 kan	 diskuteres,	 hvorvidt	 dette	 er	 et	 resultat	 af	 den	

danske	kultur,	hvor	janteloven	præger	adfærden	og	gør	det	vanskeligere	for	mange	at	stikke	helt	ud,	

da	der	ofte	 ses	 skævt	 til	dette.	 I	Danmark	er	det	 som	grundregel	 ikke	velset,	 at	man	 tror,	 at	man	er	

noget	 særligt.	 Det	 kan	 derfor	 diskuteres,	 om	 lavnarcissisternes	 bevidste	 og	 rolige	 tilgang	 til	 dét	 at	

skille	 sig	 positivt	 ud	 sandsynligvis	 skyldes,	 at	 de	 er	 klar	 over,	 hvordan	man	 i	 Danmark	 opnår	mest	

mulig	respekt	og	anerkendelse	fra	referencegruppen.	De	ved,	at	det	ikke	nødvendigvis	sker	ved	at	gå	i	

Gucci	fra	top	til	tå,	men	at	det	nærmere	er	alle	de	små	og	”rigtige”	ting	f.eks.	det	helt	perfekte	ur	eller	

den	acceptable,	men	fremtrædende	og	autoritært	prægede	personlighed.		

Lavnarcissisterne	 betegnes	 i	 vores	 studie	 som	 narcissister,	 og	 de	 fremstår	 også	 således	 på	 mange	

punkter	 under	 interviewesne,	 men	 de	 er,	 hvad	 vi	 endvidere	 vil	 betegne	 som	 ”danske	 narcissister”.	

Behovet	for	unikhed	er	stort,	da	ingen	af	de	3	ønsker	at	blende	ind	i	mængden,	men	de	medtager	trods	

alt	 danske	 normer	 i	 deres	 søgen	 efter	 unikhed.	 Dette	 gør	 lavnarcissisterne	 potentielt	 fordi,	 de	 er	

strategiske	 og	 bevidste,	 og	 derigennem	 godt	 ved,	 hvad	 der	 skal	 til	 for	 virkelig	 at	 opnå	 den	

anerkendelse	 og	 respekt,	 de	 søger	 gennem	 positiv	 adskillelse	 fra	 referencegruppen.	 Flere	 tidligere	

studier	angående	narcissisme	som	forbrugerfænomen	er	udført	med	britiske	 forbrugere	(Lambert	&	

Desmond,	2013),	og	der	kan	derved	argumenteres	 for,	at	det	er	svært	direkte	at	 sammenligne	disse	

med	vores	undersøgelses	danske	forbrugere.	Kulturelle	forskelle,	særligt	den	danske	jantelovstilgang	

til,	hvordan	man	bør	opføre	sig,	kan	potentielt	være	en	af	årsagerne	til	de	differerende	resultater,	vi	

har	fundet	angående	lavnarcissisterne	i	vores	undersøgelse.		

Vi	 havde	 en	 formodning	om,	 at	 interviewpersonerne	ville	 vælge	den	moderne	unikhedstype,	 når	de	

blev	 præsenteret	 for	 de	 3	 typer	 i	 forbindelse	med	 interviewet.	 Denne	 formodning	 var	 grundet	 det	

faktum,	 at	 de	 ønsker	 at	 skille	 sig	 ud	 via	 velkendte	 brands	 i	 en	 sjælden	 udgave.	 Herved	 opstår	

muligheden	for	den	perfekte	sammensætning	af	at	føle	sig	inkluderet	og	skille	sig	ud.	Tidligere	studier	
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har	vist	at	narcissister	ønsker	anerkendelse	gennem	deres	unikhed	 (Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	

2007,	 s.	 256),	 og	 dette	 bekræftes	 dermed	 i	 vores	 undersøgelse,	 hvor	 den	 konstante	 søgen	 efter	

unikhed	hurtigt	bliver	akkompagneret	af	en	bekymring	for	at	adskille	sig	negativt	samt	det	at	gøre	og	

være	alt	det	rigtige	imens	behovet	opfyldes.		

Narcissister	har	 generelt	 et	 større	behov	 for	 anerkendelse	og	bekræftelse	 fra	 referencegruppen	end	

ikke-narcissister	 (Sedikides,	Gregg,	Cisek,	&	Hart,	2007,	 s.	 254).	Vi	undrede	os	derfor	over,	hvorvidt	

narcissister	potentielt	er	medløbere	fremfor	trendsættere,	når	det	kommer	til	anvendelsen	af	brands	

til	 identitetsskabelse.	Spørgsmålet	er,	om	narcissistiske	forbrugere	er	modige	nok	til	at	vælge	nyt	og	

anderledes,	 eller	 om	de	 i	 højere	 grad	 følger	 fastsatte	 trends,	 som	de	 ved	 er	 acceptable	 i	 frygt	 for	 at	

adskille	 sig	 negativt.	 I	 og	 med	 at	 lavnarcissisterne	 virker	 til	 at	 være	 prægede	 af	 den	 danske	

jantelovskultur	i	forsøget	på	at	fremstå	som	”de	perfekte	mænd”,	og	de	samtidig	fokuserer	så	meget	på	

indre	 værdier,	 kan	der	 ligeledes	 argumenteres	 for,	 at	 de	 er	mere	 ”forsigtige”	 i	 deres	 brandvalg	 og	 i	

højere	grad	 følger	allerede	accepterede	 trends.	Christian	virker	mere	drevet	af	den	visuelle	unikhed	

ved	anvendelsen	af	f.eks.	Gucci,	og	han	fremstår	derved	mere	modig	i	forhold	til	selv	at	sætte	trends	og	

ikke	blot	følge,	hvad	den	almene	forbruger	finder	acceptabelt.			

Ikke-narcissisterne	i	vores	studie	ønsker	til	dels	også	unikhed,	men	det	er	som	benævnt	mere	grundet	

et	 ønske	 om	 ikke	 at	 være	 som	 alle	 andre,	 og	 det	 virker	 ikke	 til	 at	 være	 omdrejningspunktet	 i	 ikke-

narcissisternes	liv.	Et	eksempel	der	er	relevant	at	diskutere,	er	Simons	udtalelser	om	at	han	ofte	bliver	

”drillet”	 af	 CBS-kammaraterne,	 fordi	 han	 passer	 perfekt	 ind	 i	 CBS-stereotypen	med	 sin	 hvide	 Ralph	

Lauren	 skjorte,	 som	 Christian	 f.eks.	 nævner,	 at	 han	 aldrig	 ville	 gå	med,	 da	 den	 er	 for	 ’mainstream’.	

Simon	 nævner	 ”drillierne”	 flere	 gange,	 men	 der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 han	 adskiller	 sig	 fra	

narcissisterne	 ved	 ikke	 at	 virke	 ligeså	 passioneret	 og	 engageret,	 når	 han	 taler	 om,	 at	 andre	 lægger	

mærke	til	de	ting,	han	har	på.	Han	nævner	det	fordi,	at	han	synes	det	er	sjovt,	og	der	er	også	et	snært	

af,	 at	 opmærksomheden	 er	 tiltalende	 for	 ham.	Men	 der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 det	 ikke	 er	 på	 et	

følelsesmæssigt	niveau,	 og	det	 er	derfor	 ligeledes	heller	 ikke	noget,	 der	påvirker	ham,	hvis	det	 ikke	

bliver	lagt	mærke	til	–	såsom	det	f.eks.	er	tilfældet	ved	højnarcissisterne,	og	i	særdeleshed	ved	Nicolai,	

der	har	”brug”	for	anerkendelsen	og	opmærksomheden.		

Undersøgelsens	 resultatet	 angående	narcissistiske	 forbrugeres	behov	 for	unikhed	viser	derved	 flere	

aspekter,	der	både	af-	og	bekræfter	 tidligere	studiers	resultater.	De	2	højnarcissister	har	det	største	

behov	for	unikhed,	men	de	er	samtidig	også	dem,	der	er	mest	bekymrede	for	ikke	at	få	anerkendelse	

samt	 for	 at	 adskille	 sig	 negativt	 fra	 referencegruppen.	 Et	 andet	 interessant	 aspekt	 er,	 at	 en	 ny	

narcissistgruppering	 i	 forhold	 til	 unikhed	 er	 præsenteret,	 henholdsvis	 ”de	 perfekte	 mænd”	 eller	

”danske	 narcissister”	 (lavnarcissisterne),	 der	 repræsenterer	 de	mest	 strategiske	 og	 bevidste	 af	 alle	
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interviewpersonerne	i	vores	undersøgelse.	Lavnarcissisterne	har	i	højere	grad	fokus	på	at	adskille	sig	

via	 unik	 personlighed	 og	 små	 eksterne	 kvalitetsvarer	 f.eks.	 ure.	 Vores	 formodning	 om,	 at	 flest	 ville	

vælge	den	moderne	unikhedstype,	er	desuden	blevet	bekræftet,	ligesom	det	store	fokus	på	at	finde	den	

perfekte	 balance	 mellem	 at	 skille	 sig	 ud	 og	 være	 inkluderet	 er	 meget	 vigtig	 –	 særligt	 hos	

lavnarcissisterne.	 Behovet	 for	 unikhed	 findes	 også	 hos	 ikke-narcissister,	 men	 de	 bagvedliggende	

mekanismer,	der	styrer	behovet,	differentierer	sig	tydeligt	fra	narcissisternes.		

	

7.1.5	Samlet	diskussion	af	analyserede	resultater		
Analysens	 firdelte	 resultater	 og	 diskussionen	 heraf	 påvirker	 naturligt	 hinanden,	 hvorfor	 vi	 i	 dette	

afsnit	diskuterer	til-	og	 fravalg,	autenticitet	og	unikhed	set	 i	 forhold	til	hinanden	og	deres	 indbyrdes	

indflydelse.		

Både	 autenticitet	 og	 unikhed	 havde	 en	 væsentlig	 indvirkning	 på,	 hvorledes	 narcissisterne	 til-	 og	

fravalgte	 brands,	 hvor	 lav-	 og	 højnarcissisterne	 adskiller	 sig	 ved	 dette	 forhold.	 De	 narcissistiske	

interviewpersoner	med	et	NPI-niveau	mellem	22	og	26	har	størst	fokus	på	at	vælge	og	skabe	identitet	

via	 autentiske	 brands,	 og	 de	 har	 samtidig	 mindre	 fokus	 på	 at	 fremstå	 unikke	 gennem	 ”larmende”	

brands	 og	 andre	 store	 visuelle	 udskejelser.	 Højnarcissisterne	 med	 en	 NPI-score	 over	 30	 fokuserer	

derimod	mest	på	det	eksterne	–	også	i	beskrivelsen	af	hvad	de	fandt	autentisk.	For	dem	er	autenticitet	

forbundet	 med	 unikhed	 og	 ikke	 i	 samme	 grad	 interne	 menneskelige	 værdier.	 Der	 kan	 derfor	

argumenteres	 for,	 at	 jo	 højere	 niveau	 af	 narcissisme,	 desto	 større	 er	 fokus	 på	 at	 være	 og	 fremstå	

positivt	adskilt	fra	referencegruppen	fremfor	følelsen	af	autenticitet.	Det	vigtigste	for	højnarcissisterne	

er	således	behovet	 for	at	være	unik.	Lavnarcissisterne,	 som	vi	betegner	som	”de	perfekte	mænd”	og	

”danske	narcissister”,	har	modsat	større	fokus	på	graden	af	autenticitet,	de	kan	tilføre	deres	identitet	

gennem	brandvalg.	Derfor	kommer	behovet	for	ekstern	unikhed	i	anden	række	for	lavnarcissister,	da	

det	er	vigtigere	for	dem	at	være	tro	mod	egen	moral	og	anvende	brands	derudfra,	også	selvom	det	er	

på	bekostning	af	den	positive	adskillelse,	som	andre	brandvalg	kunne	medføre.		

Ses	dette	i	forhold	til	fravalg,	er	narcissisterne	i	vores	undersøgelse	mere	avoidance-orienterede	end	

tidligere	studier	har	vist	at	narcissister	generelt	er.	Men	hvad	der	driver	denne	fravalgsmotivation	er	

ligeledes	 forskelligt	 hos	 henholdsvis	 lavnarcissisterne	 og	 højnarcissisterne.	 For	 lavnarcissisterne	 er	

autenticitet	en	vigtig	faktor	i	forhold	til	fravalget	af	de	”forkerte”	brands,	som	for	dem	er	uautentiske.	

Der	kan	derfor	argumenteres	for,	at	lavnarcissisternes	fravalg	af	brands	hænger	sammen	med	følelsen	

af	autenticitet	eller	manglen	på	samme.	Højnarcissisternes	fravalg	er	derimod	i	højere	grad	baseret	på	

unikhed,	 og	 ønsket	 om	 ikke	 at	 være	 som	 alle	 andre.	 Christian	 fravælger	 især	 brands,	 der	 er	
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’mainstream’.	Netop	dette	er	et	tydeligt	tegn	på,	at	fravalget	for	ham	er	baseret	på	behovet	for	at	være	

unik.	 Nicolai	 fremhæver,	 at	 brands	 ikke	 betyder	 noget	 for	 ham,	 men	 han	 vælger	 alligevel	 et	 grønt	

jakkesæt	 fra	COS	 fremfor	et	blåt	eller	sort	som	alle	andre	har.	Dermed	kan	der	argumenteres	 for,	at	

højnarcissisterne	i	højere	grad	fravælger	ud	fra	unikhed,	hvorimod	lavnarcissisterne	søger	at	undgå	en	

uautentisk	følelse	gennem	brandfravalget.			

Denne	 diskussion	 bør	 også	 indeholde	 en	 vurdering	 af,	 hvorvidt	 behovet	 for	 unikhed	 potentielt	 kan	

være	baseret	på	en	autentisk	følelse.	Spørgsmålet	er,	om	de	to	temaer	unikhed	og	autenticitet,	behøver	

at	 være	 modstridende.	 Som	 udgangspunkt	 kan	 man	 som	 forbruger	 godt	 vælge	 ud	 fra	 autenticitet	

samtidig	med	at	behovet	 for	unikhed	opfyldes.	Men	der	kan	dog	argumenteres	 for,	at	autenticitet	og	

unikhed	 i	 vores	 undersøgelse	 overordnet	 er	 gensidigt	 uafhængige,	 hvor	 ét	 af	 de	 to	 temaer	 som	

udgangspunkt	vægter	højere	end	det	andet	i	narcissisternes	brandanvendelse.	

På	den	måde	kan	der	 ses	 en	 tendens	 til,	 at	 jo	mere	narcissistisk	 forbrugeren	 er,	 i	 jo	 højere	 grad	 vil	

autenticitet	 være	 koblet	 op	 på	 noget	 eksternt.	 I	 vores	 problemformulering	 knytter	 vi	 begrebet	

autenticitet	 op	 på	 noget	 internt,	 hvorimod	 unikhed	 er	 eksternt	 drevet.	 Man	 kan	 dog	 ud	 fra	 vores	

resultater	 diskutere,	 om	 narcissisterne	 rent	 faktisk	 bare	 finder	 autenticitet	 i	 dét	 at	 være	 unik	 og		

"bedre	end	andre".	Dét	at	vælge	brands,	som	de	føler,	får	dem	til	at	fremstå	unikke,	er	måske	netop	det,	

som	 bekræfter	 dem	 internt	 i	 forhold	 til	 deres	 eget	 selvbillede.	 Umiddelbart	 kan	 dette	 dog	 også	

kritiseres,	 da	 netop	 behovet	 for	 at	 være	 unik	 aldrig	 kan	 eksistere	 foruden	 forbrugeren	 har	 det	

eksterne	 fokus	 i	 sammenligningen	 med	 andre.	 Derfor	 kan	 man	 også	 argumentere	 for,	 at	

højnarcissisterne	 har	 mindre	 behov	 for	 den	 autentiske	 følelse	 i	 brands,	 for	 hvis	 det	 først	 føles	

autentisk,	 når	 det	 kan	 sammenlignes	 med	 andre,	 er	 det	 sandsynligvis	 nærmere	 koblet	 op	 på	 det	

eksterne	behov	for	unikhed.		

	

7.2	Diskussion	af	konsekvenser	for	brand	management	
Vores	studie	repræsenterer	flere	interessante	tendenser	i	forhold	til	den	narcissistiske	brandrelation.	

Tager	 man	 udgangspunkt	 i	 vores	 indledende	 problematisering	 af	 den	 narcissistiske	

samfundsudvikling	 (Twenge,	 Konrath,	 Foster,	 Campbell,	 &	 Bushman,	 2008)	 og	 narcissistisk	

brandilloyalitet	 (Lambert	&	Desmond,	2013)	 ser	 vi	 i	 vores	 studie	 en	 tendens	 til,	 at	 brands	er	bedre	

stillet	 i	 forhold	 til	 relations-skabelse	 end	 først	 antaget.	 Således	 kan	man	diskutere,	 om	en	 stigning	 i	

narcissisme	 hos	 befolkningen	 virkelig	 er	 så	 problematisk,	 som	 Lambert	 &	 Desmond	 (2013)	

argumenterer	for.		
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Ser	man	eksklusivt	på	vores	analyse,	ses	en	klar	tendens	til,	at	der	er	mulighed	for	et	længerevarende	

brand-forbruger	forhold	mellem	brand	og	narcissist.	Stiger	narcissismen	i	samfundet,	som	Twenge	et	

al.	(2008)	argumenterer	for,	behøver	det	derfor	ikke	nødvendigvis	at	have	en	negativ	konsekvens	for	

brands.	 Hvis	 narcissistiske	 forbrugere	 udviser	 brandloyalitet,	 ligesom	 flere	 gjorde	 i	 vores	

undersøgelse,	 kan	man	 argumentere	 for,	 at	 det	 potentielt	 voksende	 forbrugerfænomen	 narcissisme	

ikke	udgør	en	direkte	risiko	for	brand	management.		

Trods	narcissisterne	i	vores	undersøgelse	forekommer	loyale,	kan	der	stadig	diskuteres	udfordringer	i	

forbindelse	 med	 den	 narcissistiske	 forbruger	 og	 brandrelationer.	 Blandt	 andet	 lader	 de	 til	 at	 være	

strategiske	i	deres	til-	og	fravalg	af	brands	–	med	stærke	følelsesmæssige	påvirkninger	overfor	det,	de	

ikke	kan	lide,	eller	det	som	skuffer.	Narcissisterne	i	vores	undersøgelse	har	høje	 forventninger	til	de	

brands,	som	de	er	loyale	overfor,	hvilket	underbygger	Fourniers	(1998)	argument	om,	at	forbrugeres	

relation	til	brands	påvirkes	af	den	måde,	som	de	definerer	sig	selv	på	(Fournier,	1998,	s.	359).			

Derfor	vægter	narcissisterne	konsistens	i	brandet	højt	i	forhold	til	stil,	service,	kvalitet	og	image,	fordi	

det	 netop	 er	 karaktertræk,	 som	 de	 ser	 som	 værende	 gældende	 i	 egen	 identitet.	 At	 de	 har	 høje	

forventninger	til	brands,	kan	dermed	forklare,	at	de	forholder	sig	loyale	til	de	brands,	som	de	ved	kan	

dække	deres	respektive	behov.	Man	kan	derfor	argumentere	for,	at	narcissister	er	en	mere	krævende	

forbrugergruppe	 sammenlignet	 med	 ikke-narcissister.	 Antager	 man	 dette,	 må	 det	 anses	 som	

væsentligt,	 at	 brand	 management	 har	 et	 øget	 fokus	 på	 konstant	 at	 tilfredsstille	 den	 narcissistiske	

forbrugers	behov	og	forventninger.		

Det	kan	udledes	fra	vores	undersøgelse,	at	den	narcissistiske	forbruger	generelt	er	meget	fokuseret	på,	

hvad	de	gerne	vil	have	–	men	især	også	hvad	de	ikke	vil	have.	Brands	de	ikke	bryder	sig	om	tangerer	til	

brand-hate	 gennem	 brand-aversion,	 og	 hvis	 et	 brand	 ikke	 formår	 at	 tilfredsstille	 dem,	 kan	 det	

potentielt	 ende	 i	 fravalg	 via	 brand	 abandonment.	 Dermed	 tyder	 det	 på,	 at	 narcissisterne	 i	 vores	

undersøgelse	 er	 mere	 kritiske	 og	 krævende	 forbrugere,	 og	 dermed	 også	mindre	 tilgivende	 overfor	

brands.	Lever	brands	ikke	lever	op	til	deres	krav,	er	der	risiko	for,	at	de	fravælger	brandet	fremover	–	

hvorved	 en	 tabt	 narcissistisk	 kunde	 potentielt	 vil	 være	 tabt	 for	 evigt.	 Gruppen	 af	 ikke-narcissister	

virkede	 i	 stedet	mindre	 klare	 i	 forhold	 til	 deres	 fravalg	 bl.a.	 da	 Anders	 gik	 fra	 brand	 avoidance	 til	

”brand	like”,	da	han	fik	sin	Skoda-bil.		

I	 forhold	 til	 behovet	 for	 autenticitet	 kan	man	 argumentere	 for,	 at	 det	 generelt	 er	 vigtigt,	 at	 brands	

formår	 at	 bekræfte	 den	narcissistiske	 forbruger	 i	 sin	 identitetsopfattelse.	Dette	 kan	 være	med	 til	 at	

skabe	 grundlag	 for	 en	 længerevarende	 relation	 til	 narcissisten,	 hvorfor	 det	 kan	 være	 væsentligt	 at	

søge	 en	 forståelse	 af	 den	 narcissistiske	 forbrugers	 personlige	 mål	 og	 hermed	 deres	 forståelse	 af	

autenticitet.	Som	vores	undersøgelse	viste,	er	autenticitet	 forskelligt	 fra	person	 til	person.	Dog	 lader	
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der	 til	 at	 være	 en	 tendens	 til,	 at	 lavnarcissisterne	 finder	 autenticitet	 i	 brands	 med	 ordenlige	 og	

respekterede	forhold	og	høj	kvalitet.	Højnarcissisterne	lader	til	at	finde	autenticitet	i	brands	og	stil,	der	

adskiller	dem	positivt	og	er	mere	unikhedspræget.	Skal	et	brand	være	autentisk	for	den	narcissistiske	

forbrugergruppe	kan	det	således	have	en	konsekvens,	hvorvidt	der	er	tale	om	at	målrette	brandet	mod	

høj-	eller	lavnarcissisterne.			

Ser	man	på	unikhed	har	det	ikke	samme	betydning	for	lav-	og	højnarcissisterne,	og	det	udgør	dermed	

også	 forskellige	 konsekvenser.	 Der	 kan	 ses	 en	 tendens	 til,	 at	 lavnarcissisterne	 er	 tiltrukket	mest	 af	

stilrene	 og	 konservative	 brands	 i	 form	 af	 ’quite’	 brands,	 hvorimod	 højnarcissisterne	 generelt	 søger	

mere	unikhedsprægede	brands	 i	 form	af	 ’loud’	brands.	Vælger	brands	at	præsentere	brandsymbolet	

meget	tydeligt,	kan	det	dermed	have	en	konsekvens	for,	hvilken	type	narcissist,	der	til-	eller	fravælger	

produktet.		

8.	Konklusion	
Skal	 man	 negligere	 den	 tiltagende	 narcissistiske	 forbrugergruppe,	 fordi	 de	 er	 brandilloyale?	 Vores	

speciale	udsprang	netop	fra	denne	undren,	som	dermed	udgjorde	starten	på	vores	undersøgelse	af	den	

narcissistiske	brandrelation.	Vi	var	skeptiske	i	forhold	til	Lambert	&	Desmond	studie	”Loyal	Now,	But	

Not	Forever”	(2013),	der	 fraråder	brand	managers	at	 fokusere	på	den	narcissistiske	forbruger,	da	de	

finder	 dem	 mere	 illoyale	 sammenlignet	 med	 ikke-narcissister.	 Men	 modsat	 Lambert	 &	 Desmond	

(2013)	så	vi	det	som	væsentligt	at	skabe	en	forståelse	for	den	stigende	narcissistiske	forbrugergruppe,	

især	 eftersom	 denne	 forbrugergruppe	 ser	 ud	 til	 at	 tiltage	 i	 fremtiden	 (Twenge,	 Konrath,	 Foster,	

Campbell,	&	Bushman,	2008).		

Vi	 fandt	 i	 alt	 5	 narcissistiske	 mænd	 alle	 med	 tilhørende	 højt	 selvværd,	 det	 vil	 sige	 grandiose	

narcissister.		

Først	ønskede	vi	at	undersøge,	hvordan	til-	og	fravalg	kom	til	udtryk	i	narcissisternes	brandrelationer,	

og	hvilken	betydning	disse	havde	for	brandvalget.	Narcissister	er	tidligere	blevet	karakteriseret	som	

værende	mere	tilvalgsorienteret	samt	mindre	opmærksomme	på	og	bange	for	at	vælge	forkert	(Foster	

&	 Trimm,	 2008).	 Vi	 havde	 omvendt	 en	 formodning	 om,	 at	 der	 inden	 for	 den	 narcissistiske	

forbrugeradfærd	måtte	lægge	en	række	fravalg	forud	for	det	endelige	brandvalg.	Dette	blev	ligeledes	

bekræftet	 i	 vores	 studie,	 og	 vi	 så	 en	 stærk	 tendens	 til,	 at	 de	 narcissistiske	 mænd	 var	 ligeså	

opmærksomme	 på	 fravalg,	 samt	 at	 de	 var	 mere	 fravalgsorienteret	 sammenlignet	 med	 ikke-

narcissisterne.	Narcissisterne	udtrykte	en	bevidst	og	strategisk	tilgang	til	deres	brandvalg,	hvorfor	de	

også	havde	bestemte	brands,	som	de	distancerede	sig	 følelsesmæssigt	og	kraftigt	 fra	gennem	brand-
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aversion	 tangerende	 til	 brand-hate.	 Vi	 fandt	 samtidig,	 at	 narcissisterne	 havde	 en	 skarp	 holdning	 til	

bestemte	 negative	 stereotyper.	 For	 at	 undgå	 ’uønskede	 jeger’	 havde	 de	 en	 bevidst	 strategi	 om	 at	

fravælge	de	brands,	som	deres	egne	negativt	definerede	stereotyper	anvendte.	Samtidig	fandt	vi	dog,	

at	narcissisterne	også	var	meget	klare	i	forhold	til	det,	de	gerne	ville	have	og	associeres	med.	Dermed	

fremstod	 de	 også	 bevidste	 og	 strategiske	 i	 forhold	 til	 deres	 brandtilvalg	 og	 hvilke	 symbolser,	 disse	

udtrykker.		

Vores	undersøgelse	viste	dermed,	at	den	narcissistiske	mand	er	mindst	lige	så	drevet	af	fravalg	i	sine	

brandrelationer,	og	han	derigennem	har	stort	fokus	på	det,	som	han	ikke	ønsker	at	associeres	med.	Vi	

erkender	dermed	vigtigheden	af	sætningen	”we	are,	what	we	have”	(Tuan,	1980,	s.	472	i	Belk,	1988),	

men	ud	fra	vores	undersøgelse	ønsker	vi	at	tilføje	”(…)	and	what	we	do	not	have”.		

I	 forlængelse	 af	 undersøgelsen	 om	 den	 narcissistiske	mands	 til-	 og	 fravalg	 af	 brands	 ønskede	 vi	 at	

undersøge,	 hvilken	 betydning	 autenticitet	 (internt	 drevet	 behov)	 versus	 unikhed	 (eksternt	 drevet	

behov)	havde	 for	narcissistens	 forhold	 til	brands.	Narcissisterne	adskilte	sig	ved	disse	 to	 temaer,	og	

derfor	inddelte	vi	dem	i	høj-	og	lavnarcissister	i	analysen	af	autenticitet	og	unikhed.	Højnarcissisterne	

var	Nicolai	(NPI:	36)	og	Christian	(NPI:	33),	og	lavnarcissisterne	var	Jacob	(NPI:	26),	Jesper	(NPI:	23)	

og	Joakim	(NPI:	22).	

Autenticitet	 kan	 medføre	 et	 stærkere	 brand-forbruger	 match,	 hvorfor	 det	 netop	 var	 interessant	 at	

vurdere	 i	 forbindelse	 med	 den	 illoyale	 og	 unikhedsstræbende	 narcissist.	 Vores	 undersøgelse	

bekræftede,	at	narcissisterne	fandt	brands	autentiske	–	men	kun	dem,	som	de	havde	et	positivt	forhold	

til.	 Den	 oplevede	 autenticitet	 havde	 dermed	 en	 positiv	 effekt	 på	 narcissistens	 brandforhold,	 hvor	

autenticitet	og	loyalitet	fremmer	hinanden.		

Vi	fandt	desuden,	at	lavnarcissisterne	udviste	et	behov	for	at	være	”tro	mod	egen	moral”	i	deres	valg	af	

de	 brands,	 som	 de	 oplevede	 som	 værende	 autentiske.	 Dette	 skyldes,	 at	 lavnarcissisterne	 var	meget	

fokuserede	på	interne	værdier,	og	de	havde	stærke	holdninger	til,	hvad	der	var	rigtigt	og	forkert.	Det	

var	 igennem	disse	værdier,	at	 lavnarcissisterne	søgte	respekt	og	anerkendelse	fra	referencegruppen,	

og	 derfor	 valgte	 de	 strategisk	 brands	 til	 og	 fra	 ud	 fra,	 om	 de	 udtrykte	 samme	 symbolske	 værdier.	

Højnarcissisterne	så	derimod	autenticitet	som	værende	mere	eksterne	værdier,	hvor	dét	at	adskille	sig	

visuelt	fra	referencegruppen	blev	opfattet	som	autentisk.	Deres	søgen	efter	autenticitet	via	brandvalg	

var	 derfor	 ud	 fra	 målet	 om	 at	 ”være	 i	 kontrol”,	 da	 de	 havde	 brug	 for	 at	 kontrollere	 den	 positive	

adskillelse	 og	 beundring	 fra	 referencegruppen,	 som	 de	 konstant	 søgte.	 Vores	 undersøgelse	 viste	

derfor,	 at	 jo	mere	narcissistisk	en	 forbruger	var,	 i	 jo	højere	grad	ville	han	 forbinde	autenticitet	med	

noget	visuelt	og	eksternt	qua	det	underliggende	behov	for	at	føle	sig	unik.		



Kandidatafhandling	 Signe	Andersen	&	Gunilla	Guldborg	 Aflevering:	15.	maj	2018	
Cand.merc.kom	 Studienumre:	20109	&	60879	 Copenhagen	Business	School	

	 98	

I	forhold	til	behovet	for	unikhed	fandt	vi,	at	jo	højere	NPI-score,	desto	større	fokus	på	behovet	for	at	

føle	 sig	 unik	 og	 positivt	 adskilt	 fra	 referencegruppen.	 Højnarcissisterne	 havde	 et	 stort	 behov	 for	 at	

skille	sig	positivt	ud,	trods	det	var	på	forskellige	måder.	Nicolai	var	mindre	brandorienteret	og	adskilte	

sig	via	et	veltrænet	udseende,	hvorimod	Christian	var	yderst	brandfokuseret	og	adskilte	sig	via	sin	stil	

med	 ’larmende’	 brands	 (fuldt	 Gucci-sæt	med	 i	 øjenfaldende	 labels).	 Højnarcissisternes	 behov	 for	 at	

føle	 sig	 unikke	 kom	 samtidig	 til	 udtryk	 ved	 en	 bekymring	 for	 ikke	 at	 opnå	 anerkendelse	 fra	

referencegruppen	 eller	 for	 at	 skille	 sig	 negativt	 ud	 i	 den	 sociale	 arena,	 og	 de	 ønskede	 ikke	 at	 være	

’mainstream’.	Dermed	adskilte	de	sig	fra	lavnarcissisterne,	som	i	stedet	havde	mere	fokus	på	at	føle	sig	

unikke	gennem	deres	personlighed	og	diskrete	kvalitetsbrands.	Lavnarcissisterne	udviste	ikke	nært	så	

stærke	behov	for	at	gøre	sig	bemærket	i	referencegruppen	og	var	derfor	mere	tolerante	i	forhold	til	at	

blende	ind,	hvilket	vi	antager	skyldes	den	danske	jantelov.	Netop	janteloven	medfører,	at	det	ikke	ses	

som	beundringsværdigt	at	skille	sig	for	meget	ud,	som	netop	stemmer	overens	med	lavnarcissisterne,	

der	har	fokus	på	ordentlighed	og	respekt.	Dermed	havde	lavnarcissisterne	fokus	på	at	finde	den	rette	

balance	mellem	dét	at	skille	sig	ud	og	dét	at	være	inkluderet.	

Narcissistgrupperingerne	adskilte	sig	derfor	ved	behovet	for	at	føle	sig	unik	–	den	eksterne	adskillelse	

–	og	behovet	for	autenticitet	–	den	interne	følelse.	Lavnarcissisterne	var	mest	styret	af	behovet	for	at	

føle	autenticitet	i	brandet,	og	at	brandets	værdier	bekræftede	dem	i	deres	interne	identitetsopfattelse.	

Derimod	 var	 unikhedsfølelsen	 og	 den	 positive	 adskillelse	 via	 brandvalg	mindre	 vigtige,	 hvilket	 bl.a.	

blev	bekræftet	gennem	brugen	af	’quite’	brands	samt	deres	oftest	konservative	og	stilrene	brandvalg.	

Højnarcissisterne	 havde	derimod	 størst	 behov	 for	 at	 føle	 sig	 unikke,	 hvilket	 blev	 bekræftet	 gennem	

Christians	 brug	 af	 ’loud’	 brands	 og	 Nicolais	 fokus	 på	 en	 veltrænet	 krop.	 Men	 som	 vi	 tidligere	

forklarede,	udelukker	behovet	for	autenticitet	og	unikhed	ikke	hinanden,	og	begge	behov	kunne	derfor	

spores	hos	hver	narcissistgruppering.	Størrelsen	af	behovene	var	dog	forskellige	 i	deres	brandvalg	–	

lavnarcissisterne	 havde	 et	 større	 fokus	 på	 deres	 interne	 værdimæssige	 selvopfattelse,	 hvorimod	

højnarcissisterne	havde	større	ekstern	værdimæssigt	fokus	i	forhold	til	deres	sociale	image.		

Ud	 fra	 ovenstående	 ønskede	 vi	 at	 vurdere,	 hvilke	 konsekvenser	 resultaterne	 kunne	 have	 for	 brand	

management	 i	 forhold	 til	 den	 illoyale	 narcissistiske	 forbruger.	 Trods	 vores	 undersøgelse	 både	

metodisk	og	teoretisk	lignede	Lambert	&	Desmonds	(2013)	studie,	 fandt	vi	modsat,	at	narcissisterne	

var	mere	loyale	overfor	brands	sammenlignet	med	ikke-narcissisterne.	Vi	fandt,	at	narcissisterne	var	

loyale	 overfor	 de	 brands,	 som	 de	 vidste	 levede	 op	 til	 deres	 høje	 forventninger	 til	 bl.a.	 kvalitet	 og	

service,	 og	 det	 derfor	 var	 bekvæmmeligt	 for	 dem	 at	 genkøbe	 fra	 samme	 brands	 med	 tilhørende	

genkendelige	 og	 allerede	 accepterede	 symboler.	 Dette	 modstrider	 også	 argumentet	 om	 den	

postmodernistiske	forbrugers	ønske	om	konstant	fornyelse	gennem	brands	(Simmons,	2008).	I	stedet	

udviste	 narcissisterne	 et	 behov	 for	 den	 konsistenthed,	 som	 bands	 kan	 bidrage	 med	 (Elliott	 &	
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Wattanasuwan,	1998),	for	hermed	at	kunne	bibeholde	deres	positive	selvbillede	og	sociale	image	samt	

behovet	 for	anerkendelse.	Omvendt	var	det	vores	undersøgelses	 ikke-narcissister,	 som	i	højere	grad	

agerede	 illoyale	 og	 fornyende	 gennem	 brandvalg,	 hvilket	 ligeledes	 står	 i	 kontrast	 til	 Lambert	 &	

Desmonds	(2013)	studie.		

At	vi	 fandt	narcissisterne	mest	 loyale	og	 ikke-narcissisterne	mest	 illoyale,	kan	dermed	siges	at	have	

positive	 konsekvenser	 for	 brand	 management	 i	 relation	 til	 det	 stigende	 forbrugerfænomen	

narcissisme.	Med	baggrund	i	vores	resultater	er	der	gode	muligheder	for	at	skabe	et	længerevarende	

brand-forbruger	 forhold	 med	 narcissisten	 –	 endda	 bedre	 muligheder	 sammenlignet	 med	 ikke-

narcissister.	Dette	er	særligt	gældende	for	 lavnarcissisterne,	der	havde	størst	behov	for	en	autentisk	

oplevelse	 via	 brandvalget,	 da	 disse	 agerer	 mere	 loyalt	 overfor	 brands	 de	 opfatter	 som	 autentiske.	

Derimod	kan	højnarcissisternes	store	fokus	på	unikhed	gøre	det	sværere	at	skabe	en	længerevarende	

relation	mellem	brand	og	narcissist,	da	tilknytningen	til	brandet	vurderes	ud	fra	et	eksternt	fokus	på	

om	brandet	formår	at	gøre	dem	unikke.			

Der	 kan	 fortsat	 fremhæves	 nogle	 konsekvenser	 ved	 at	 målrette	 brandet	 narcissistiske	 forbrugere,	

herunder	 at	 de	 har	 højere	 forventninger,	 samt	 at	 de	 er	 mere	 kritiske	 og	 strategiske	 i	 deres	

brandanvendelse.	Den	krævende	narcissistiske	forbruger	er	dermed	mindre	tilgivende	overfor	brands,	

der	skuffer,	og	et	fravalg	gennem	brand-abandonment	vil	føre	til	en	for	evigt	tabt	narcissistisk	kunde.	

Lambert	&	Desmond	 (2013)	konkluderer:	 ”loyal	now,	but	not	forever”,	 hvorimod	vi	 fandt:	 ”loyal	now	

and	until	you	mess	up”.			

9.	Perspektivering	
Under	 udarbejdelsen	 af	 specialet	 er	 flere	 interessante	 perspektiver	 opstået.	 Grundet	 begrænset	

omfang	og	tid	har	det	ikke	været	muligt	at	undersøge	dem	alle,	men	vi	ønsker	kort	at	belyse	et	par	af	

dem	i	dette	afsnit.		

Det	kunne	være	interessant	at	udvide	undersøgelsesfeltet	ved	belysning	af	fænomenet	via	kvantitativ	

metode.	 Ved	 inddragelse	 af	 den	 kvantitative	 metode	 vil	 det	 være	 muligt	 at	 få	 et	 større	 antal	

besvarelser.	 Det	 vil	 som	 udgangspunkt	 ikke	 være	 muligt	 at	 genskabe	 præcis	 vores	 studie	 via	 en	

kvantitativ	metode,	 da	 det	 behandler	 så	 subjektive	 og	 dybdegående	 emner.	Men	 i	 samspil	med	 det	

allerede	 undersøgte	 i	 dette	 studie	 vil	 en	 kvantitativ	 undersøgelse	 øge	 muligheden	 for	 at	 tilføre	

generaliserbar	 viden	 angående	 fænomenet.	 Det	 kunne	 dermed	 øge	 repræsentativiteten	 af	 nogle	 de	

fundne	 resultater	 angående	 narcissister	 fra	 vores	 studie,	 samt	 give	 et	 overordnet	 overblik	 over	
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narcissisme	 som	 forbrugerfænomen.	 Dette	 eksplorative	 studie	 har	 derved	 potentiale	 til	 at	 danne	

grundlag	for	en	større	kvantitativ	undersøgelse.		

Vores	 dataindsamling	 endte	 således	 at	 vi	 udelukkende	 har	 grandiose	 narcissister,	 det	 vil	 sige	

narcissister	med	højt	selvværd,	som	grundlag	 for	undersøgelsen.	Men	det	kunne	være	 interessant	at	

indsamle	data	fra	fragile	narcissister,	det	vil	sige	narcissister	med	lavt	selvværd,	samt	ikke-narcissister	

med	 lavt	 selvværd.	Herefter	kunne	disses	 resultater	anvendes	som	direkte	 sammenligningsgrundlag	

til	det	allerede	undersøgte	i	vores	studie,	hvor	alle	interviewpersoner	har	et	højt	selvværdsniveau.	Det	

kan	 påvirke	 de	 endelige	 resultater,	 angående	 mandlige	 narcissistiske	 forbrugere,	 da	 fragile	

narcissister	 potentielt	 har	 et	 anderledes	 behov	 for	 samt	 opfattelse	 af	 unikhed	 og	 autenticitet.	

Ydermere	kan	udgangspunktet	for	at	til-	og	fravælge	brands	også	være	påvirket	af	det	lave	selvværd,	

hvilket	kan	føre	til	differerende	resultater	angående	den	mandlige	narcissist.		
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Bilag	1	–	Interviewguide	
	

Før	interviewet:	Præsenter	personlighedstest	1	
	

Forskningsspørgsmål	 Interviewspørgsmål	

1.	Grundlæggende	oplysninger	

om	interviewpersonen	

• Hvad	er	dit	navn?	
• Hvor	gammel	er	du?	
• Hvor	bor	du?		
• Hvad	er	din	beskæftigelse?		
• Hvad	er	din	civiltilstand?		
• Har	du	børn?		

	

2.	Uddybende	oplysninger	om	

interviewpersonen	

Formålet	med	disse	spørgsmål	er	
at	forstå	relevante	områder	fra	

interviewpersonens	dagligdag,	

som	kan	have	indflydelse	på	de	
uddybende	svar	senere	i	

interviewguiden.	

• Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	
beskrive	dig?	Er	det	anderledes	end	din	
familie/venner	vil	beskrive	dig?	

• Hvor	mange	penge	kan	du	bruge	på	dig	selv	om	
måneden?		

• (Hvis	interviewpersonen	har	børn	spørg	da):	
Bruger	du	dine	penge	anderledes	efter	du	har	fået	

børn?	
• Bruger	du	sociale	medier	–	hvilke	har	du	og	hvad	

bruger	du	dem	til?		
• Hvor	vigtigt	er	det	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	

selv?		
• Hvad	betyder	andres	mening	for	dig?		

	

3.	Interviewpersonens	

fortolkning	af	og	relation		til	

nuværende	ur/ure		

Formålet	med	disse	spørgsmål	er	
at	forstå	interviewpersonernes	

anvendelse	af	brands	ved	at	have	

et	specifikt	koncept	–	det	vil	sige	
ure	–	som	interviewpersonen	kan	

forholde	sig	til,	med	det	formål	at	

løsne	samtalen	op	og	herefter	føre	
det	videre	til	andre	aspekter	af	

hans	liv.		
	

• Vi	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	dit	ur	–	kan	
du	fortælle	os	om	det?	

• Hvorfor	valgte	du	netop	dette	ur?	
• Hvor	ofte	køber	du	et	ur?	
• Hvor	mange	ure	har	du?		
• Har	du	forskellige	ure	til	forskellige	formål?		
• Når	du	tidligere	har	købt	et	ur	–	eller	hvis	du	har	

planer	om	at	gøre	det	i	fremtiden	–	hvad	er	så	
årsagen	til,	at	du	føler	behovet	for	et	nyt	ur?		

• Der	findes	jo	mange	ure	på	markedet	–	så	hvad	
er	vigtigst	for	dig,	når	du	skal	købe	et	ur?		

• Hvad	er	dit	drømme-ur?		
• Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure,	er	

det	noget	der	også	gælder	for	andre	ting	du	
køber?	Lad	det	derudover	komme	som	et	naturligt	
ekstra	spørgsmål	andre	steder	=	hvorvidt	et	givent	

statement	ang.	ure	også	gør	sig	gældende	i	andre	
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aspekter	af	interviewpersonens	liv.		
	

4.	Fremvis	ur-præsentationen			
Formålet	med	ur-testen	er,	at	

observere	interviewpersonernes	
reaktioner,	når	de	bliver	bedt	om	

at	vælge	imellem	urene.	Ligeledes	

vil	vi	spørge	ind	til	valget	for	at	
vurdere	baggrunden	for	deres	til-	

og	fravalg.	Ved	at	manipulere	med	
billederne	–	f.eks.	bytte	om	på	

mærker/fjerne	mærkerne	på	

urene	–	vil	vi	bl.a.	forsøge	at	
forstå,	om	de	vælger	urene	ud	fra	

autenticitet	eller	unikhed,	samt	

hvorledes	brandets	symbolske	
værdi	potentielt	påvirket	valget.		

• Se	ur-præsentationen	i	bilag	3.		

5.	Interviewpersonens	brug	af	

brands	i	forbindelse	med	

identitetsskabelse	og	

selvopfattelse	

Med	disse	spørgsmål	ønsker	vi	at	

forstå,	hvordan	interviewpersonen	
fortolker	og	anvender	brands	i	

skabelsen	af	deres	identitet.			

	

• Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	
og	vælge	et	specifikt	brand?	

• Når	du	klæder	dig	på	om	morgenen,	hvilken	
betydning	har	de	brands	du	tager	på	så	for	dig?		

• Kan	de	her	brands	du	har	på	enten	få	dig	til	at	
føle	dig	bedre	eller	dårligere	tilpas?		

• Tænker	du	over	hvordan	andre	opfatter	de	
brands	du	har	på?		

• Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	anvende	nogle	
brands	i	nogle	situationer	og	andre	i	andre	
situationer	–	fx	i	forhold	til	hvem	du	er	sammen	
med	evt.	venner,	kollegaer,	familie	osv.?			

6.	Interviewpersonens	

fortolkning	af	og	relation	til	

brands	generelt	

Formålet	med	disse	spørgsmål	er,	
at	opnå	en	forståelse	for	

interviewpersonens	generelle	

anvendelse	og	fortolkninger	af	
brands	med	særligt	fokus	på	

graden	af	loyalitet.		

• Hvad	er	dit	yndlingsbrand	–	og	hvorfor?		
• Hvor	ofte	køber	du	produkter	fra	dit	

yndlingsbrand?		
• Har	du	intentioner	om	at	købe	produkter	fra	

samme	brand	i	fremtiden?		
• Vil	du	nemt	kunne	udskifte	dit	yndlingsbrand	til	

fordel	for	et	nyt	yndlingsbrand?	Hvad	kunne	få	
dig	til	at	skifte?		

• Er	du	generelt	materialistisk	fokuseret	eller	
pleasure	fokuseret	når	du	køber?	(evt.	uddyb	
såfremt	der	er	tvivl	om	forståelsen)	

• Har	du	samme	præferencer	ift.	brands	når	du	
køber	gaver	til	andre?		
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7.	Interviewpersonens	

købsadfærd	i	forhold	til	anti-

forbrug	

Formålet	med	disse	spørgsmål	er,	

at	finde	ud	af	interviewpersonens	
forhold	til	fravalg	af	brands,	

hvorfor	vi	har	særligt	fokus	på	at	

forstå	dette	i	forhold	til	symbolsk	
fravalgsteori.		

• Nu	har	vi	lige	snakket	om	et	brand	du	godt	kan	
lide,	er	der	så	et	brand	du	ikke	kan	lide	–	og	
hvorfor?			

• Vurdér	hvorvidt	der	er	tale	om	et	fravalg	af	
brandet	grundet	brandet,	eller	om	det	er	fordi	

interviewpersonen	ikke	ønsker	at	associeres	med	

andre	der	anvender	brandet	–	spørg	evt.	
uddybende.	

• Er	du	bevidst	om	hvilke	brands	du	ønsker	at	
undgå	–		og	hvordan?		

• Hvad	siger	det	om	dig,	at	du	ikke	ønsker	at	købe	
det	her	specifikke	brand?		
	

8.	Interviewpersonens	forhold	

til	autenticitet		

Formålet	med	disse	spørgsmål	er,	
at	finde	ud	af	interviewpersonens	

perspektiv	på	autenticitet	
generelt,	samt	hvorledes	de	

tillægger	brands	autenticitet,	med	

det	formål	at	klarlægge	hvorvidt	
det	påvirker	brand-forbruger	

relationen.			

• Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		
• Hvilke	brands	finder	du	autentiske	–	og	hvorfor?		
• Hvilke	brands	mener	du	er	uautentiske	–	og	

hvorfor?		
• Ser	du	dig	selv	som	værende	loyal	overfor	visse	

brands?		
• Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	

eller	at	skille	dig	ud?		
• Hvordan	har	du	det	med	folk	der	køber	fake	

brands?	Læg	mærke	til	hvordan	han	reagerer	–	
bliver	han	fx	forarget?	Høj	selvtillid	men	ikke	

narcissist:	jeg	ved	at	jeg	vil	have	det	ægte,	men	jeg	
er	ligeglad	hvad	andre	gør.		
	

9.	Interviewpersonens	behov	

for	at	føle	sig	unik/positivt	

adskilt	fra	andre	individer	

Formålet	med	de	tre	unikhedskort	

er	at	give	interviewpersonerne	
noget	fysisk	at	relatere	deres	

opfattelse	af	egen	unikhed	til.	Med	

inspiration	fra	unikhedstesten	
(Tian,	Bearden,	&	Hunter,	2001)	
vil	vi	stille	uddybende	spørgsmål,	

der	belyser	interviewpersonens	
behov	for	at	føle	sig	unik.	Testens	

resultater	vil	blive	set	i	forhold	til	
interviewpersonens	generelle	

niveau	af	narcissisme.		

	

• Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	
rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Bed	
herefter	interviewpersonen	vælge	den	

personlighedskategori	han	selv	mener	passer	

bedst	ud	fra	de	tre	kort	–	se	unikhedskortene	i	
bilag	2.		

• Jeg	har	sommetider	købt	særlige	brands	for	at	
skille	mig	ud.		

• Jeg	sammensætter	ofte	brands	på	en	måde	så	jeg	
skaber	en	personlig	stil	der	ikke	kan	kopieres.		

• De	brands	jeg	bedst	kan	lide	er	dem	der	udtrykker	
min	individualitet.		

• Når	jeg	klæder	mig	på	er	jeg	sommetider	modig	
nok	til	at	være	anderledes	selvom	jeg	ved	det	er	

noget	andre	ikke	vil	synes	om.		

• Bekymring	for	at	skille	mig	ud	forhindrer	mig	ikke	

i	at	gå	med	hvad	jeg	har	lyst	til.		
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• Når	jeg	klæder	mig	anderledes	er	jeg	ofte	godt	

klar	over	at	andre	synes	det	er	forkert,	men	det	er	
jeg	ligeglad	med.		

• Når	brands	jeg	kan	lide	bliver	ekstremt	populære	
så	mister	jeg	interessen	for	dem.		

	
	
Efter	interviewet:	Præsenter	personlighedstest	2	
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Bilag	2	–	Unikhedskort	
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Bilag	3	–	Præsentation	af	ure	
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Bilag	4	–	Personlighedstest	1:	

Selvværdstesten	
	

1. On	the	whole,	I	am	satisfied	with	myself.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

2. At	times	I	think	I	am	no	good	at	all.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

3. I	feel	that	I	have	a	number	of	good	qualities.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

4. I	am	able	to	do	things	as	well	as	most	other	people.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

5. I	feel	I	do	not	have	much	to	be	proud	of.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

6. I	certainly	feel	useless	at	times.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

7. I	feel	that	I	am	a	person	of	worth,	at	least	on	an	equal	plane	with	others.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

8. I	wish	I	could	have	more	respect	for	myself.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

9. All	in	all,	I	am	inclined	to	feel	that	I	am	a	failure.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

	

10. I	take	a	positive	attitude	toward	myself.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	
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Bilag	5	–	Personlighedstest	2:	

Narcissismetesten	
	
I	have	a	natural	talent	for	influencing	
people.	

	 I	am	not	good	at	influencing	people.	 	

Modesty	doesn't	become	me.	
	

	 I	am	essentially	a	modest	person.	
	

	

I	would	do	almost	anything	on	a	
dare.	

	 I	tend	to	be	a	fairly	cautious	person.	
	

	
	

When	people	compliment	me	I	
sometimes	get	embarrassed.	

	 I	know	that	I	am	good	because	
everybody	keeps	telling	me	so.	

	

The	thought	of	ruling	the	world	
frightens	the	hell	out	of	me.	

	 If	I	ruled	the	world	it	would	be	a	
better	place.	

	

I	can	usually	talk	my	way	out	of	
anything.	

	 I	try	to	accept	the	consequences	of	my	
behavior.	

	

I	prefer	to	blend	in	with	the	crowd.	 	 I	like	to	be	the	center	of	attention.	
	

	

I	will	be	a	success.	 	 I	am	not	too	concerned	about	success.	
	

	

I	am	no	better	or	worse	than	most	
people.	

	 I	think	I	am	a	special	person.	
	

	

I	am	not	sure	if	I	would	make	a	good	
leader.	

	 I	see	myself	as	a	good	leader.	
	

	

I	am	assertive.	 	 I	wish	I	were	more	assertive.	
	

	

I	like	to	have	authority	over	other	
people.	

	 I	don't	mind	following	orders.	
	

	

I	find	it	easy	to	manipulate	people.	 	 I	don't	like	it	when	I	find	myself	
manipulating	people.	

	

I	insist	upon	getting	the	respect	that	
is	due	me.	

	 I	usually	get	the	respect	that	I	
deserve.	

	

I	don't	particularly	like	to	show	off	
my	body.	

	 I	like	to	show	off	my	body.	
	

	

I	can	read	people	like	a	book.	
	

	 People	are	sometimes	hard	to	
understand.	

	

If	I	feel	competent	I	am	willing	to	
take	responsibility	for	making	
decisions.	

	 I	like	to	take	responsibility	for	making	
decisions.	

	

I	just	want	to	be	reasonably	happy.	 	 I	want	to	amount	to	something	in	the	
eyes	of	the	world.	

	

My	body	is	nothing	special.	 	 I	like	to	look	at	my	body.	 	
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I	try	not	to	be	a	show	off.	
	

	 I	will	usually	show	off	if	I	get	the	
chance.	

	

I	always	know	what	I	am	doing.	
	

	 Sometimes	I	am	not	sure	of	what	I	am	
doing.	

	

I	sometimes	depend	on	people	to	get	
things	done.	

	 I	rarely	depend	on	anyone	else	to	get	
things	done.	

	

Sometimes	I	tell	good	stories.	 	 Everybody	likes	to	hear	my	stories.	
	

	

I	expect	a	great	deal	from	other	
people.	

	 I	like	to	do	things	for	other	people.	
	

	

I	will	never	be	satisfied	until	I	get	all	
that	I	deserve.	

	 I	take	my	satisfactions	as	they	come.	 	

Compliments	embarrass	me.	 	 I	like	to	be	complimented.	
	

	

I	have	a	strong	will	to	power.	
	

	 Power	for	its	own	sake	doesn't	
interest	me.	

	

I	don't	care	about	new	fads	and	
fashions.	

	 I	like	to	start	new	fads	and	fashions.	
	

	

I	like	to	look	at	myself	in	the	mirror.	 	 I	am	not	particularly	interested	in	
looking	at	myself	in	the	mirror.	

	

I	really	like	to	be	the	center	of	
attention.	

	 It	makes	me	uncomfortable	to	be	the	
center	of	attention.	

	

I	can	live	my	life	in	any	way	I	want	to.	 	 People	can't	always	live	their	lives	in	
terms	of	what	they	want.	

	

Being	an	authority	doesn't	mean	that	
much	to	me.	

	 People	always	seem	to	recognize	my	
authority.	

	

I	would	prefer	to	be	a	leader.	 	 It	makes	little	difference	to	me	
whether	I	am	a	leader	or	not.	

	

I	am	going	to	be	a	great	person.	 	 I	hope	I	am	going	to	be	successful.	 	
People	sometimes	believe	what	I	tell	
them.	

	 I	can	make	anybody	believe	anything	I	
want	them	to.	

	

I	am	a	born	leader.	 	 Leadership	is	a	quality	that	takes	a	
long	time	to	develop.	

	

I	wish	somebody	would	someday	
write	my	biography.	

	 I	don't	like	people	to	pry	into	my	life	
for	any	reason.	

	

I	get	upset	when	people	don't	notice	
how	I	look	when	I	go	out	in	public.	

	 I	don't	mind	blending	into	the	crowd	
when	I	go	out	in	public.	

	

I	am	more	capable	than	other	people.	 	 There	is	a	lot	that	I	can	learn	from	
other	people.	

	

I	am	much	like	everybody	else.	
	

	 I	am	an	extraordinary	person.	
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Bilag	6	–	Transskribering	af	

interview	1:	Jacob	
		

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Jacob	
Hvor	gammel	er	du?	

27	
Hvor	bor	du?		

Farum	
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Shipping	øh	oil	and	gas		
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Single		
Har	du	børn?		

Nej		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig?	

Meget	udadvendt	meget	arbejdsom	øhm	kan	måske	til	tider	være	højtråbende	øhm	men	en	glad	
person.		
Og	er	det	anderledes	end	din	familie/venner	vil	beskrive	dig?	

Nej	jeg	tror	det	er	meget	det	samme.		
Hvor	mange	penge	kan	du	bruge	på	dig	selv	om	måneden?		

Øh	det	er	personligt	men	øhm	mellem	25.000	og	30.000		
Bruger	du	sociale	medier	–	hvilke	har	du	og	hvad	bruger	du	dem	til?		

Jeg	har	Facebook	og	Instagram	og	snapchat,	jeg	bruger	det	ikke	som	sådan	altså	jeg	har	jeg	sad	faktisk	
og	kiggede	her	forleden	pga.	en	lagde	noget	op	på	Facebook	en	af	mine	venner	lagde	et	billede	op	af	
mig	forleden	men	ellers	er	det	faktisk	to	et	halvt	år	siden	jeg	lagde	noget	op	sidst.		
Ved	du	om	hvorfor	du	ikke	bruger	det	mere?	

Jamen	når	jeg	er	på	det	er	det	for	at	se	hvad	mine	venner	laver	det	er	ikke	for	altså	at	skulle	vise	noget	
frem	selv	egentlig,	det	er	måske	en	måde	at	holde	kontakt	til	vennerne	på	fordi	jeg	er	meget	på	
arbejde.		
Hvor	vigtigt	er	det	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		

Det	er	vigtigt,	det	er	også	qua	arbejde	altså	det	er	begge	dele	både	at	man	har	noget	selvtillid	ved	at	se	
ordentlig	ud	men	øhm	også	når	man	sidder	med	kunder	der	er	vis	respekt	i	at	man	ser	ordentlig	ud	
når	man	møder	op	til	møder	og	viser	respekt	for	dem.		
Hvad	betyder	f.eks.	kundernes	mening	eller	generelt	andres	mening	for	dig?		

Jamen	det	betyder	meget	fordi	man	kan	altid	synes	at	man	er	en	fantastisk	person	selv	men	det	
vigtigste	er	vel	egentligt	at	dem	omkring	der	og	de	faktorer	der	er	omkring	der	hvad	de	mener	om	en	–	
det	er	jo	dem	som	man	skal	tage	i	mod	for	man	kan	vel	nok	synes	man	er	en	god	person	selv	men	hvis	
man	ikke	opfører	sig	ordentligt	overfor	andre	så	er	der	nok	en	grund	til	at	man	bør	rette	ind,	hvorimod	
hvis	alle	synes	man	er	en	god	person	så	gør	man	jo	noget	rigtigt	kan	man	sige.	Så	meget,	det	betyder	
rigtig	meget.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Nå	nu	vil	jeg	jo	gerne	snakke	lidt	om	ure.		

Ja.		
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Jeg	er	først	og	fremmest	interesseret	i	at	høre	om	det	ur	du	har	på	i	dag,	kan	du	måske	fortælle	

lidt	om	det?	

Det	ur	jeg	har	på	i	dag	det	er	med	længder	mit	yndlings	ur	–	øhm	det	er	faktisk	også	det	billigste	ur	jeg	
har	hvis	det	er	interessant	for	det	her.	Øh	det	er	et	ur	der	er	lavet	i	et	bestemt	antal	der	er	lavet	10.007	
i	verden	det	blev	lavet	til	James	Bonds	øhm	jeg	tror	det	var	den	første	film	Daniel	Craig	var	med	i	den	
nyeste.	Og	øhm	grunden	til	at	det	betyder	meget	for	mig	det	er	at	det	var	et	ur	min	morfar	gav	mig	
inden	at	øhm	han	gik	bort	et	år	senere,	så	det	er	egentlig	et	ur	der	altid	har	fulgt	mig	og	egentlig	har	
den	største	affektionsværdi	og	det	vægter	jeg	egentlig	højere	i	et	ur	end	så	meget	andet	og	så	er	det	
egentlig	det	mest	klassiske	øhh	ja	det	er	jo	rent	stål	med	en	sort	skive	øh	så	på	den	måde	er	det	et	
meget	normalt	ur	og	jeg	tror	at	det	er	øh	det	skiller	sig	ikke	så	meget	ud	som	mange	andre	gør	med	
nogle	specielle	mærker	ure.		
Der	er	ikke	så	mange	der	kender	det	her	ur	så,	eller	hvordan?	

Nej	det	er	jo	et	Omega	så	altså	du	vil	nok	kunne	vide	hvad	det	var	hvis	du	sad	tæt	på	og	kiggede	på	det,	
men	altså	det	kunne	så	vidt	muligt	være	et	Festina	eller	sådan	det	er	ikke	et	ur	der	skiller	sig	ud	på	
nogen	voldsom	måde,	så	det	vil	nok	nærmere	kun	være	folk	der	kender	til	ure	der	ville	vide	hvad	det	
er.		
Vil	du	ellers	gerne	have	at	det	skiller	sig	ud?	

NEJ	det	kunne	jeg	ikke	tænke	mig	og	især	fordi	jeg	bruger	det	til	arbejde.	Der	er	sådan	en	hvad	kan	
man	sige	øhm	en	normal	tilgang	til	at	hvis	du	har	kunder	at	hvis	du	skiller	dig	ud	med	meget	meget	
skinnende	ting	f.eks.	med	diamanter	så	vil	de	oftest	mene	at	du	tjener	for	mange	penge	på	det	produkt	
du	sælger	til	dem	så	på	det	skal	selvfølgelig	ikke	være	sådan	at	du	går	i	ét	med	mængden	men	du	skal	
samtidig	kunne	vise	noget	respekt	overfor	de	folk	du	handler	med.	Øhm	at	hvad	du	går	med	i	
weekenden	og	sådan	er	selvfølgelig	ikke	noget	kunden	ser	eller	ved	noget	om	men	jeg	mener	at	efter	
min	bedste	overbevisning	at	øhm	vise	rettidig	omhu	og	ved	at	vise	en	vis	respekt	overfor	kunderne,	
det	kommer	man	langt	med	og	derfor	mener	jeg	ikke	at	man	bør	skille	sig	for	meget	ud.		
Hvor	ofte	køber	du	et	ur?	

Det	er	jo	meget	individuelt	fra	person	til	person,	men	med	de	ure	jeg	har	haft	vil	jeg	nok	sige	hvert	
andet	år.	Øhm	jeg	fik	det	første	ur	da	jeg	var	14	/	15	år	15	år	må	det	have	været	og	jeg	har	haft	øhm	4	
så	det	er	måske	mere	hvert	tredje	ur.		
Hvor	mange	ure	har	du	i	alt?	

Jeg	har	tre.	Eller	nej	jeg	har	lige	solgt	det	ene	så	jeg	har	to.		
Nu	fortalte	du	jo	at	du	havde	fået	det	ur	du	har	på	i	dag,	er	det	andet	et	du	også	har	fået	eller	har	

du	selv	købt	det?		

Nej	det	er	et	ikke	så	kendt	ur,	det	er	faktisk	slet	ikke	kendt	du	ville	ikke	kunne	gå	ned	til	normale	folk	
og	vise	det	frem.	Det	er	noget	der	hedder	Linde	Werdelin	Det	er	speciel	ure	det	er	noget	der	er	blevet	
produceret	til	frømandskorpset	og	der	er	givet	80	fri	til	handel	øhm	hvor	en	af	dem	har	jeg.	Det	er	et	
meget	robust	ur	og	på	den	måde	skiller	det	sig	meget	ud	men	det	er	ikke	fordi	det	skiller	sig	ud	sådan	
med	guld	og	diamanter	det	er	et	stål	ur	ligesom	det	jeg	også	har	her	men	det	er	større	i	øh	byggelsen	
og	derfor	vil	det	måske	skille	sig	ud	sådan	og	det	har	en	plastisk	rem	i	stedet	for	en	stålrem	som	det	jeg	
har	på	nu.		
Når	du	har	lyst	til	at	købe	et	ur	hvad	er	så	behovet	der	ligger	bag	eller	hvad	er	det	der	kan	gøre	

at	du	får	lyst	til	at	købe	et	ur?		

Hmm	jamen	det	er	selvfølgelig	noget	man	går	i	tanker	om	et	længere	stykke	tid	eller	jeg	gør	i	hvert	fald	
der	er	selvfølgelig	nogen	mennesker	der	bare	går	ud	og	svinger	om	sig.	Men	jeg	tænker	meget	over	det	
og	jeg	undersøger	markedet	for	hvad	jeg	synes	er	interessant	og	nok	ligesom	at	hvis	du	går	ud	og	
køber	noget	specielt	tøj	eller	nogle	specielle	sko	der	også	er	halvdyre	så	er	der	måske	flere	du	gerne	vil	
have	men	man	går	og	tygger	over	hvad	er	det	egentlig	man	bedst	kunne	tænke	sig	øh	og	jeg	mente	at	
jeg	havde	et	ur	jeg	kunne	bruge	til	normal	beklædning	og	derfor	valgte	at	få	et	ur	der	måske	skilte	sig	
lidt	mere	ud	ikke	for	at	folk	ville	kunne	tro	det	var	dyrt	men	måske	det	at	være	lidt	anderledes	i	
forhold	til	det	tøj	jeg	normalt	går	i	så	måske	lidt	mere	clasual	klædt	ville	man	gå	med	det	end	skjorter	
og	sådan.			
Der	findes	jo	mange	ure	på	markedet	–	så	hvad	er	vigtigst	for	dig,	når	du	skal	købe	et	ur?		
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Jamen	altså	generelt	vil	jeg	sige	at	jeg	er	en	relativt	nærig	person	når	det	kommer	til	sådan	noget	for	
jeg	bryder	mig	ikke	om	at	skulle	afskrive	meget	på	mine	produkter,	jeg	går	ikke	ud	og	køber	noget	som	
jeg	ved	har	en	meget	mindre	værdi	bagefter.	Så	det	første	jeg	ser	på	er	hvordan	markedet	ser	ud	inden	
for	de	ure	jeg	godt	kunne	tænke	mig,	hvordan	har	de	forhenværende	modeller	der	har	været	set	ud	
efterfølgende	har	der	f.eks.	været	stort	tab	på	så	kunne	jeg	ikke	tænke	mig	det.	Hublot	f.eks.	de	laver	
meget	ekstravagante	ure	men	øh	de	dykker	måske	30-40%	i	værdi	inden	for	de	første	2-3	år	så	et	ur	
der	koster	100.000	koster	måske	kun	50.000	og	det	bryder	jeg	mig	egentlig	ikke	om	så	når	jeg	først	
har	fundet	et	ur	eller	de	ure	der	måske	holder	en	vis	værdi	øhm	og	måske	endda	kan	blive	mere	værd	
for	ofte	bliver	ure	faktisk	mere	værd	over	tid	–	det	er	ikke	som	om	at	det	er	en	bedre	investering	end	
f.eks.	at	købe	aktier	men	med	afkast	men	du	kan	i	hvert	fald	ikke	gå	ud	og	tabe	direkte	penge	på	nogle	
bestemte	ure.	Og	så	går	jeg	selvfølgelig	efter	at	se	noget	der	er	interessant,	passer	det	til	mig	altså	jeg	
kommer	f.eks.	ikke	til	at	gå	med	et	Hublot	som	jeg	talte	om	før	for	jeg	er	ikke	typen,	det	kan	godt	være	
at	jeg	er	lidt	højtråbende	blandt	mine	venner	men	jeg	er	ikke	den	type	som	skal	skinne	igennem	hvis	
jeg	går	ud	i	byen	eller	går	ud	og	spiser,	jeg	er	ikke	den	type	der	tænker	nu	skal	jeg	vise	mig	frem	
overfor	andre	mennesker,	det	kunne	jeg	ikke	tænke	mig.	Så	jeg	kigger	efter	et	ur	jeg	nok	ville	kalde	
klassisk	øhm	samtidig	øh	så	det	er	egentlig	de	to	ting	og	så	vil	jeg	sige	mærket	generelt	også	har	en	
værdi	for	mig.	Øh	når	jeg	køber	noget	som	koster	mange	penge	så	vil	jeg	også	have	at,	jeg	vil	vide	at	de	
folk	der	producerer	det	har	gjort	meget	ud	af	det	og	at	det	ikke	bare	er	et	hype	på	et	ur	der	har	gjort	at	
det	koster	virkelig	mange	penge	men	at	det	simpelt	hent	er	fordi	der	har	siddet	nogle	virkelig	dygtige	
mennesker	og	kan	noget	håndværk,	så	det	spiller	en	stor	rolle	og	det	er	bl.a.	derfor	jeg	vælger	nogle	af	
de	mærker.		
Hvad	er	så	dit	drømme-ur?		

Jeg	mener	at	drømmeure	de	skifter	med	tiden	faktisk.	Det	er	lidt	ligesom	at	du	kan	have	en	drømmebil	
den	ene	dag	men	der	kommer	jo	nogle	andre	modeller	lige	pludselig	der	tiltaler	dig	mere,	det	har	også	
noget	at	gøre	med	hvor	du	er	henne	i	dit	liv	egentlig	tror	jeg.	Men	indtil	videre	vil	jeg	nok	sige	IWC	
Portuguise	7	days	men	hvis	det	ikke	skulle	være	det	synes	jeg	faktisk	det	nye	Rolex	I	Weather	er	
utrolig	smukt.	Der	er	ét	ur	der	altid	har	været	mit	drømme-ur	og	det	er	ikke	engang	specielt	dyrt	så	det	
er	faktisk	det	jeg	tror	skal	være	det	næste	ur	jeg	skal	have,	det	er	et	1990	Rolex	øh	Sea-Dweller	fra	min	
årgang	øh	og	det	er	egentlig	mest	for	at	have	det	og	ikke	noget	jeg	vil	sælge	igen,	men	jeg	synes	det	
kunne	være	sjovt	at	have.	Og	det	er	et	flot	klassisk	rustikt	robust	ur	som	jeg	synes	aldrig	nogensinde	
går	af	mode.		
Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure,	er	det	noget	der	også	gælder	for	andre	ting	du	

køber?		
Ja	det	vil	jeg	mene.	Altså	jeg	synes	øh	jeg	går	ofte	ud	når	jeg	køber	tøj	bl.a.	så	går	jeg	efter	mærker	jeg	
ved	har	en	lækker	kvalitet	og	noget	jeg	ved	bliver	produceret	forhåbentlig	ordentligt	i	hvert	fald	ud	fra	
hvad	de	siger	–	noget	der	er	klassisk	og	øh	så	kan	du	sige	det	er	også	ofte	det	der	gør	at	prisen	er	
dyrere.	Det	er	ikke	ofte	prisen	i	sig	selv	der	gør	at	jeg	køber	det	altså	som	et	status	symbol	men	
nærmere	fordi	de	ting	jeg	køber	ved	jeg	holder	længe,	så	i	stedet	for	at	købe	noget	hver	anden	måned	
fordi	det	bliver	forvasket	så	vil	jeg	hellere	gå	ud	og	vide	at	den	skjorte	jeg	køber	kan	holde	i	over	et	år	
og	så	har	den	måske	udtjent	sin	værnepligt	der	men	så	har	den	måske	også	holdt	5-6	gange	så	lang	tid	
som	en	skjorte	fra	H&M.		
	

4. Ur-præsentation		
Så	har	jeg	lige	noget	jeg	gerne	vil	vise	dig	her.		

Ja.		
Her	er	der	nogle	billeder	af	forskellige	ure	og	nu	skal	du	bare	tænke	højt	når	jeg	viser	dig	dem	

og	sige	til	mig	hvad	for	et	af	de	tre	på	hvert	billede	du	synes	bedst	om	eller	hvad	for	et	af	dem	

du	helst	vil	have.	Vi	starter	med	denne	her	(1,2,3)		

Altså	nu	har	du	vist	mig	tre	ret	klassiske	ure	her	vil	jeg	sige	og	det	går	egentlig	ikke	så	meget	i	tråd	
men	hvis	du	tager	men	Breitling	uret	er	ikke	den	type	jeg	normalt	vil	sige	folk	vil	købe	af	klassiske	ure	
for	de	har	det	med	at	skille	sig	meget	ud.	Jeg	vil	sige	klart	det	ur	jeg	vil	vælge	her,	altså	hvis	jeg	fik	det,	
så	havde	jeg	nok	taget	Patek	Øh	jeg	synes	egentlig	ikke	at	det	skiller	sig	meget	ud	fra	Tag	Heuer	uret	så	
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hvis	det	bare	altså	var	fordi	jeg	skulle	vælge	et	af	dem	og	jeg	skulle	betale	for	det	her	og	nu	så	var	det	
ikke	Tag	Heuer	uret	altså	eller	Patek	uret	jeg	havde	valgt	for	jeg	ved	godt	hvad	det	koster	og	det	kunne	
jeg	ikke	tænke	mig	at	købe	for	de	penge	det	er	i	hvert	fald	ikke	hvad	mit	budget	rækker	til	da	jeg	også	
bruger	penge	på	andre	ting.	Så	ville	det	jo	være	nummer	2.		
Men	hvis	du	er	nødt	til	at	vælge	et?	

Så	ville	jeg	tage	nummer	2	og	det	er	pga.	prisen.		
Hvis	du	kunne	så	ville	du	vælge	et	andet?	

Ja	for	så	ville	jeg	gå	efter	gensalgsprisen	haha		
Hvis	du	kun	skal	tænke	på	hvad	du	bedst	kan	lide	og	ikke	tænke	på	prisen?	

Jamen	så	ville	jeg	vælge	den	hvide	skive	og	sorte	rem	så	ville	jeg	tage	nummer	2	stadigvæk	og	det	er	
Tak	Høier	uret.		
Så	har	jeg	lidt	flere	her	(4,5,6)	

Øh	der	er	vi	ovre	i	den	lidt	mere	prægende	afdeling	–	vi	har	bl.a.	her	Hoblut	som	jeg	lige	har	sablet	ned.	
Er	det…	Vi	har	her	det	tror	jeg	det	er	eller	faktisk	ja.	Hmm	ja	nu	kender	jeg	ur	kasserne	på	dem	og	øh	
jeg	bryder	mig	faktisk	ikke	om	dem.	Hvis	jeg	skulle	vælge	et	ville	det	nok	blive	nummer	fem	den	
midterste.	Men	ofte	efter	min	mening	når	du	vælger	ure	der	ser	sådan	her	ur	så	er	der	to	muligheder	
enten	er	du	typen	der	virkelig	gerne	vil	vise	at	du	har	mange	penge	og	hvis	du	så	er	på	min	alder	
samtidig	så	ville	96	%	af	alle	de	mennesker	der	går	forbi	dig	ville	tro	det	var	fake	så	det	altså	jeg	ville	
slet	ikke	engang	gide	at	gå	ud	og	købe	et	af	de	ure	her	fordi	jeg	synes	det	er	uinteressant.	Flere	af	mine	
venner	har	købt	dem	og	jeg	synes	du	ligner	en	der	kommer	direkte	hjem	fra	Tyrkiet	–	jeg	synes	ikke	de	
er	interessante	overhovedet	for	den	slags	skyld	vil	jeg	sige.	Men	nummer	5	hvis	jeg	skulle	vælge	et.		
Så	kommer	der	nogle	lidt	mere	stille	og	rolige	igen	(7,8,9)		

Ja.	Hmm	den	er	også	svær,	der	begynder	det	at	blive	pænt	igen.	Jeg	kan	ikke	se	mærkerne	her,	jeg	har	
ikke	briller	på.	Men	her	altså	hvis	vi	bare	går	ud	fra	hvad	jeg	synes	er	pænt,	ikke?	Jeg	synes	skiven	er	
for	stor	ved	8	og	9	så	jeg	tror	jeg	vil	gå	med	Omegaet,	den	har	også	en	lysere	rem	øhm	og	jeg	synes	når	
du	er	ovre	i	de	her	er	det	faktisk	pænere	med	det	lidt	lysere.	Det	er	rent	øh	hvad	jeg	synes	faktisk	er	
pænt,	så	her	vil	jeg	vælge	nummer	7.		
Hvad	hvis	du	tager	urets	funktion	med	i	overvejelserne?	

Jeg	vil	vælge	et	mekanisk	og	der	bliver	det	så	lidt	nørdet.	Det	er	så	en	helt	anden	sag	og	hvis	jeg	ved	de	
andre	er	batteriure	så	vil	jeg	ikke	have	dem!	Der	er	et	eller	andet	med	det	jeg	også	var	inde	på	før	at	
folk	sidder	og	bruger	lang	tid	og	det	er	altså	det	er	næsten	en	religion	hvordan	folk	bygger	ure	og	de	
arbejdstimer	der	ligger	i	og	det	er	egentlig	det	jeg	synes	også	skinner	igennem	meget	ved	at	se	på	ure	
og	hvordan	de	producerer	dem,	det	er	hele	historien	bag	også	hvordan	de	sidder	og	arbejder	med	dem.	
Så	hvis	vi	er	derude	også	og	skal	snakke	om	det	altså	selve	produktionen	af	uret	så	ville	jeg	tage	9.		
Nu	kommer	der	nogle	lidt	andre	(10,11,12)	

Ja	haha	der	har	vi	jo	faktisk	øhm	haha	der	har	vi	jo	et	af	urene	som	jeg	lige	har	talt	om	tidligere	Sea-
Dweller	fra	hm,	så	der	kunne	jeg	egentlig	hurtig	fortælle	dig	øh	eller	det	kan	faktisk	godt	være	det	er	
Subben	det	kan	jeg	faktisk	ikke	se	herfra	men	det	så	lillebroderen	Subben	ja	det	er	Subben	kan	jeg	se.	
Men	det	er	et	utroligt	fint	ur	man	kan	kalde	det	lillebroderen	til	Sea-Dwelleren	øh	og	det	er	selve	
historien	bag	det,	det	er	et	helt	fantastisk	utrolig	gennemtænkt	ur	og	hvis	du	tænker	på	jeg	mener	nok	
det	er	i	60’erne	de	starter	med	at	producere	det	og	samtidig	går	det	stadig	den	dag	i	dag	–	det	er	en	af	
de	mest	solgte	ure	inden	for	de	her	klasser	her	øh	utrolig	produceret	og	holder	til	ALT.	Altså	du	kan	
tææææve	det	og	det	holder.	Jeg	så	faktisk	en	af	urene,	deres	mark	3	model,	fra	1989	øh	det	så	
modellen	inden	den	blev	solgt	for	nogle	af	30.000	i	80’erne	det	blev	lige	solgt	for	100.000	her	i	ja	for	et	
par	dage	siden.	Så	man	kan	sige	at	der	er	også	det	med	at	folk	der	ved	noget	om	ure	ved	at	det	er	godt	
håndværk	hele	vejen	igennem,	det	er	ikke	kun	navnet	der	er	bag	det	er	et	brand	hvor	de	står	inden	for	
at	ALT	hvad	de	producerer	det	fungerer.	Og	hvis	der	er	noget	galt	så	fikser	de	det.	Så	der	er	ingen	tvivl	
jeg	ville	tage	Subben	det	er	nummer	11.		
Og	så	ryger	Omega	og	Hugo	Boss	ud?	

Ja	det	kan	jeg	love	dig	for.		
Hvad	synes	du	egentlig	om	Hugo	Boss?	Det	er	jo	ikke	et	urmager	ur	kan	man	sige.		
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Nej	øhm	hmm	amen	man	kan	jo	godt	være	lidt	strid	egentlig	på	altså	det	er	jo	et	pænt	nok	dress	ur	
hvis	folk	gerne	vil	have	et	pænt	nok	ur	men	ikke	føler	at	budgettet	er	til	det	eller	altså	der	vil	jeg	ikke	
engang	mene	det	for	så	synes	jeg	hellere	man	bør	spare	sammen.	Det	er	fint	at	se	på	det,	det	er	ikke	
det,	og	jeg	vil	ikke	tænke	mindre	om	en	person	for	at	gå	med	det	men	øhm	det	er	lidt	det	med	at	hmm	
hvorfor	skal	du	begynde	at	producere	noget,	eller	de	får	andre	til	at	producere	det	jo	for	de	har	ikke	
selv	en	fabrik	der	producerer	ure	det	er	jeg	helt	sikker	på	de	ikke	har,	men	hvorfor	gå	ind	over	noget	
andet	når	i	gør	noget	andet	godt.	Jeg	mener	ikke,	det	er	også	det	samme	i	min	branche	der	er	ikke	
nogle	normale	virksomheder,	der	går	ud	og	transportere	ting	for	det	er	ikke	det	de	er	gode	til	det	ved	
de	ikke	noget	om,	derfor	får	mange	andre	til	at	gøre	det.	Samtidig	med	hvorfor	begynde	at	producere	
ure	hvis	du	producerer	bukser	eller	jakkesæt,	så	mener	jeg	at	det	er	der	man	skal	holde	sig	til	det	man	
er	god	til	øhm	og	altså	generelt	øh	nu	er	jeg	99	%	sikker	på	at	det	også	er	et	batteri-ur	samtidig	for	de	
ville	ikke	selv	producere	et	ur	så	øhm	jeg	bliver	ved	nummer	11	selvfølgelig	som	også	er	Rolex’en??	
som	jeg	har	talt	utrolig	godt	om.		
Så	er	der	lidt	flere	her	(13,14,15)		

Åh	ja	hm	der	har	du	også	valgt	nogle	ret	dyre	ure	må	man	sige	generelt	men	altså	jeg	øhm	hmm	jeg	ved	
godt	Cartier	altid	godt	har	kunnet	lide	at	lave	firkantede	kasse	jeg	har	aldrig	rigtig	forstået	det	jeg	
synes	ikke	det	er	så	pænt	generelt.	Hvad	er	det	er	det	Ullysse	–	det	bryder	jeg	mig	egentlig	ikke	om.	
Tænk	jeg	skal	sige	det	her	men	jeg	ville	nok	vælge	Breitling	og	det	altså	haha	det	er	virkelig	uvant	for	
mig.		
Hvorfor?	

Jamen	altså	jeg	ved	godt	at	de	laver	gode	ure	men	jeg	synes	ikke	generelt	at	deres	øhm	udover	som	vi	
har	talt	om	tidligere	at	deres	øhm	produkter	falder	i	pris,	de	er	utrolig	gode	til	at	lave	ure	der	ikke	
koster	det	samme	bagefter	(efter	nogle	år	red.)	øh	så	generelt	synes	jeg	de	er	for	flashy	–	det	er	det	her	
dog	ikke	synes	jeg,	men	nej	det	ville	ikke	være	det	mærke	der	ville	tiltale	mig.	Øh…	
Men	er	det	ligesom	Hoblut?		

Ja	præcis,	altså	deres	segment	er	mere	fodboldspillere	og	rappere	og	det	er	ikke	ment	på	nogen	
nedladende	måde	men	der	er	måske	også	en	større	konsensus	blandt	befolkningen	om	at	de	tjener	
utrolig	mange	penge	og	går	i	noget	utrolig	flashy	tøj	og	skal	vise	sig	frem	på	en	eller	anden	måde	øh	og	
de	går	ofte	med	sådan	noget.	Jeg	tror	ikke	du	vil	kunne	finde	en	fodboldspiller	i	de	større	ligaer	der	går	
rundt	med	et	mere	stille	og	roligt	normalt	ur	de	vil	helt	sikkert	vælge	enten	Breitling	eller	Hoblut	eller	
Audemars	som	du	har	set	Jay	Z	reklamere	for	i	ja	én	uendelighed.	Så	ja	normalt	vil	jeg	sige	nej	til	alle	
tre	men	jeg	ville	tage	nummer	15	Breitling	hvis	jeg	skulle.		
Intervieweren	tager	det	næste	sæt	billeder	frem…	(16,17)	

Der	er	vi	ovre	i	det	lidt	mere	normale	igen	–	det	var	dog	rart.	Øhm	jeg	vil	tage	nummer	16	pga.	den	
lysere	rem,	det	er	også	sådan	rosa	gyldent	det	synes	jeg	er	meget	pænt.	Det	er	et	meget	klassisk	ur	
også	det	mest	klassiske	med	ur-kassen	ligner	det,	så	det	ville	jeg	vælge.		
Her	kommer	de	sidste	billeder	(18,19,20)	

Ja	så	er	vi	tilbage	igen,	det	sjove	er	jo	faktisk	at	nu	kan	vi	snakke	lidt	om	nu	kan	vi	jo	snakke	om	Hugo	
Boss	som	har	taget	en	fuldstændig	vi	snakker	en	identisk	kopi	og	det	er	sådan	noget	det	gør	mig	
rasende	af	at	man	går	ind	og	tager	noget	som	andre	producerer	og	gør	godt	og	så	prøver	man	at	stjæle	
deres	brand	og	produktion	af	ting	ved	at	sætte	deres	eget	navn	på.	Det	er	jo	klart	at	hvis	der	var	en	
person	der	gik	forbi	mig	med	fuldstændig	samme	ur-kasse	mere	eller	mindre,	jeg	tror	måske	der	er	
lidt	på	skiven,	men	altså	det	er	meget	tæt	på	at	være	fuldstændig	det	samme,	så	ville	folk	jo	tro	at	det	
var	et	Rolex.	Hvorfor	for	det	første	vælge	at	producere	noget	med	sit	navn	på	hvor	folk	i	realiteten	ville	
tro	det	var	et	andet	mærke,	nej.	Altså	det	eneste	jeg	ville	tænke	hvis	jeg	så	mine	kollegaer	foreslå	at	vi	
producerede	det	ur	der	ville	jeg	tænke	hvad	er	vi	blevet	et	kopimærke	lige	pludselig,	altså	er	Hugo	
Boss	blevet	noget	der	kopiere	andre	lige	pludselige,	fordi	vi	åbenbart	er	for	dårlige	til	at	sælge	vores	
egen	ting	–	altså	det	må	være	der	vi	er	ude	jo	fordi	øh	man	vælger	simpelt	hent	at	tage	andre	folks	
produkt	og	få	det	til	at	ligne	så	godt	at	folk	vil	forveksle	det	med	det.	Så	inderst	inde	må	man	jo	mene	
at	de	personer	der	har	lavet	det	må	jo	mene	at	de	ikke	kan	stå	inde	for	deres	eget	produkt	og	derfor	
mener	de	at	de	er	nødt	til	at	stjæle	andre	folks	øh	produktion	for	at	altså	kunne	sammenligne	sig.	Og	
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det	mener	jeg	simpelt	hent	er	jamen	jeg	synes	faktisk	næsten	det	er	afskyeligt	at	se	sådan	nogle	ting	
øhm.	Og	Omega	synes	jeg	faktisk	er	utrolig	smukt	øhm.		
Så	du	ville	i	hvert	fald	ikke	vælge	Hugo	Boss	uret?		

Nej	det	ville	jeg	klart	ikke.	Hvis	jeg	så	det	ville	jeg	kaste	det	ur	af	vinduet	for	jeg	synes	det	er	grotekst,	
jeg	vil	næsten	sige	modbydeligt,	det	er	forfærdeligt.	Øhm	jeg	vil	sige	den	er	meget	svær	imellem	19	og	
20	for	de	er	begge	sportsure	øhm	og	jeg	øh	jeg	synes	både	Rolex	og	Sea	Master	fra	Omega	er	utrolig	
flotte	ure	og	øh	jeg	har	faktisk	kigget	på	begge	to	men	jeg	synes	de	er	for	sporty	for	mig.	Men	det	der	
ligner	mest	noget	jeg	har	i	forvejen	er	det	her	Omega	jeg	synes	der	ligner	øh	ret	godt,	så	jeg	vil	nok	
vælge	Rolex	hvis	jeg	skulle	det.	Begge	to	synes	jeg	laver	fantastisk	gode	produkter,	Rolex	har	måske	et	
man	kan	sige	de	laver	bedre	ure	som	generel	tendens	de	koster	selvfølgelig	også	mere.	Så	jeg	ville	
vælge	Rolex	som	er	nummer	19.		
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	og	vælge	et	specifikt	brand?	

Jamen	altså	øhm	jeg	er	utroligt	dårlig	til	at	købe	tøj,	jeg	gør	det	stort	set	kun	én	gang	hver	tredje-fjerde	
måned.	Men	det	er	at	det	tøj	jeg	ofte	køber,	det	er	noget	der	holder	længe	–	jeg	bruger	ofte	Stenstrøm	
generelt	i	skjorter	øh	de	har	en	utrolig	god	kvalitet	og	de	holder	utroligt	længe,	du	kan	næsten	koge	
dem	ihjel	i	den	vaskemaskine	uden	der	sker	noget	ved	det	og	når	du	stryger	dine	skjorter	generelt	
også	man	kan	sige	næsten	jeg	ved	ikke	men	der	går	meget	lang	tid	før	de	tager	skade	af	det,	selvom	det	
er	det	meget	fint	og	lækkert	stof	og	kvaliteten	af	dem	også	så	synes	jeg	de	holder	længe.	Så	det	er	øhm	
så	jeg	går	efter	de	mærker	jeg	er	meget	konservativt	anlagt	generelt	også	med	ure	og	også	med	tøj	øh	
jeg	tror	jeg	har,	eller	jeg	ved	det	for	jeg	talte	dem	faktisk	i	går	jeg	tror	jeg	har	28	skjorter	fra	Stenstrøm	
øh	derhjemme	og	så	har	jeg	5-6	fra	Boss,	det	skal	jeg	vidst	stoppe	med	efter	jeg	har	set	det	ur	tror	
jeg(!),	øh	men	de	laver	også	gode	produkter.	Men	ja	jeg	holder	mig	generelt	til	ting	der	er	meget	
klassiske	og	vellavede	og	jeg	ved	også	hvis	der	går	3-4	måneder	og	min	skjorte	er	i	stykker	så	går	jeg	
ind	til	butikken	og	siger	at	der	er	noget	galt	med	den	her	og	de	vil	tage	den	tilbage	med	det	samme	og	
sige	det	må	du	undskylde	du	får	en	ny,	det	vil	man	ikke	opleve	generelt	alle	steder	du	kan	sige	hvis	du	
selv	har	valgt	at	købe	en	skjorte	til	200	kr.	så	får	du	bare	ikke	samme	service	i	H&M.	Det	er	forskellen	
på	folk.	Øh	ellers	så	tror	jeg	at	øh	jeg	er	meget	klassisk.	Mine	sko	også,	der	går	jeg	meget	efter	de	
engelske	klassiske	Chelsea	Boots	og	sådan	noget.	Og	der	køber	jeg	også	sko	fra	det	gamle	kendte	
mærke	der	hedder	Church,	de	holder	og	de	har	utrolig	utrolig	god	kvalitet	i	sko.	Men	de	koster	også	
derefter	så	jeg	køber	ikke	sko	så	tit.	Jeg	kan	tage	et	eksempel	jeg	tror	de	sidste	tre	par	jeg	har	købt	de	
er	også	fra	Church	og	de	koster	5.000	kr.	pr.	stk.	så	det	er	ikke	nogle	man	går	ud	og	køber	og	går	rundt	
i	i	tre	måneder	og	så	kyler	dem	ud,	men	det	behøver	man	heller	ikke	for	de	holder	og	de	holder	formen	
og	når	der	er	noget	galt	med	sålen	så	afleverer	du	dem	bare	og	så	ordner	de	det,	hvis	det	er	efter	god	
tid	selvfølgelig,	hvis	du	kommer	efter	5-6	år	skal	du	nok	betale	for	en	ny	sål.	Men	generelt	produkter	
der	bliver	håndteret	godt	når	de	skal	serviceres,	så	generelt	vil	jeg	hellere	have	en	bedre	service	og	
noget	ordentligt	jeg	kan	stå	inden	for	generelt.	Altså	ting	der	bliver	produceret	ordentligt	og	det	har	en	
lang	levetid	og	det	er	ofte	også	de	klassiske	ting	så	jeg	ved	jeg	kan	bruge	dem	i	mange	år	så	vil	jeg	også	
gerne	bruge	flere	penge	på	det.		
Men	tænker	du	sådan	over	de	brands	du	bruger	når	du	tager	tøj	på	om	morgenen?		

I	forhold	til	hvad	andre	folk	tænker	om	mig,	eller?	
Nej	mere	sådan	hvad	tænker	du	selv	om	det,	giver	det	dig	noget	særligt	at	du	har	det	her	på?	

Nej,	jeg	føler	ikke	at	fordi	jeg	har	en	Stenstrøm	skjorte	på	så	er	jeg	bedre.	Det	mener	jeg	ikke.		
Det	behøver	ikke	nødvendigvis	være	at	du	føler	dig	bedre,	måske	bare	om	det	giver	dig	en	

værdi	der	gør	at	det	føles	anderledes	end	hvis	du	havde	taget	en	Hugo	Boss	på?	

Nej	det	vil	jeg	ikke	sige	sådan	generelt.	Eller	jo	du	vil	nok	kunne	mærke	hvis	du	køber	en	billig	skjorte	
vil	du	nok	kunne	mærke	kvaliteten	af	hvordan	den	sidder	på	dig	generelt.	Stenstrøm	gør	også	det	at	de	
syer	dem	ind	for	dig	så	de	sidder	ordentligt	og	det	er	selvfølgelig	rart	at	når	du	tager	noget	på	om	
morgenen	at	det	sidder	godt	og	at	der	ikke	er	noget	der	irriterer	dig	når	nu	du	skal	have	det	på	i	løbet	
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af	10-12	timer	på	sådan	en	arbejdsdag.	Det	er	det	klart,	der	vil	jeg	mene	at	der	er	en	tendens	til	at	der	
føler	jeg	at	jeg	får	det	bedre.	Øhm	men	ikke	øh	brandmæssigt,	for	jeg	har	jo	valgt	at	når	jeg	køber	noget	
så	står	jeg	selv	inde	for	at	det	er	noget	jeg	godt	kan	lide	så	der	har	jeg	ikke	forskel	om	morgenen	om	jeg	
tager	en	Hugo	Boss	skjorte	på	eller	en	Stenstrøm	skjorte	på.	Fordi	det	er	ting	jeg	godt	kan	lide	at	gå	i	i	
forvejen.			
Hvis	vi	så	kigger	kun	ud	fra	brands	kan	de	så	enten	få	dig	til	at	føle	dig	bedre	eller	dårligere	

tilpas?	

Hmm	nej	egentlig	ikke,	ofte	går	jeg	efter	hvordan	tingene	ser	ud.	Hvis	vi	tager	alt	andet	til	side	med	at	
jeg	føler	at	produkterne	er	ordentlige	og	sådan	noget	–	hvis	vi	tager	to	fuldstændig	ens	produkter,	det	
ene	er	der	ikke	noget	mærke	på	til	gengæld	ved	jeg	det	er	fuldstændig	samme	stof,	det	sidder	
fuldstændig	ens	det	er	den	samme	der	har	syet	det	så	det	er	de	samme	mål,	så	vil	jeg	ikke	mene	at	jeg	
vil	have	det	bedre	med	mig	selv	når	jeg	går	ud	af	hoveddøren	for	at	skulle	på	arbejde	eller	ud	at	spise	
overhovedet	så	ville	jeg	ikke	føle	forskel,	hvis	de	ellers	var	identiske,	nej.		
Og	heller	ikke	hvis	andre	synes	at	de	brands	du	går	i	måske	ikke	er	særlig	godt?	

FULDSTÆNDIG	ligeglad.	Der	vil	ikke	være	nogen	forskel.	Øh	for	mig	hvis	produkterne	er	ens	og	samme	
klasse	så	nej	så	er	selve	brandet	ikke	betydende	for	noget.	Det	er	klart	hvis	jeg	pludselig	står	med	en	
skjorte	og	der	er	en	eller	anden	der	står	produceret	i	New	Zealand	så	vil	jeg	have	en	mening	til	det,	
men	det	er	på	baggrund	af	at	det	så	ikke	er	et	brand	jeg	vil	støtte	længere	jeg	vil	ikke	lægge	ansigt	til	at	
jeg	bærer	noget	hvor	andre	folk	gør	noget	dårligt	generelt.	Det	er	måske	også	forkert	at	sige	for	Hugo	
Boss	det	er	dem	der	producerede	SS-jakkerne	til	soldaterne	under	2.	Verdenskrig.	Men	hvis	du	tager	
nu	til	dags	og	den	gængse	tankegang	om	at	folk	opfører	sig	ordentligt	og	der	er	to	ens	produkter	så	nej.	
Og	jeg	er	fuldstændig	ligeglad	med	hvad	andre	folk	siger	for	det	rager	egentlig	ikke	dem	hvad	jeg	går	i.		
Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	anvende	nogle	brands	i	nogle	situationer	og	andre	i	andre	

situationer	eller	er	det	helt	det	samme	lige	meget	hvad	du	skal	og	om	du	er	sammen	med	

venner,	familie	eller	kollegaer?		

Altså	nej,	der	kommer	vi	jo	tilbage	til	det	med	at	jeg	sagde	jeg	har	to	ure	der	er	meget	forskellige.	Jeg	
har	det	ene	ur	som	jeg	har	på,	på	arbejde	hvis	jeg	er	ude	og	besøge	kunder	så	har	jeg	et	ur	på	der	er	
meget	klassisk	og	ikke	skinner	for	meget	igennem.	Hvis	jeg	virkelig	skulle	have	et	specielt	ur	som	jeg	
også	har	lidt,	så	vil	jeg	ikke	have	det	på	for	så	vil	det	måske	tage	lidt	opmærksom	fra	mig	for	”se	hvad	
det	er	jeg	går	med”	og	det	vil	måske	som	jeg	sagde	i	starten	også	være	en	hæmsko	for	mig,	der	vil	jeg	
have	tendens	til	at	se	på	hvad	det	er	jeg	skal.	Blandt	venner	er	jeg	faktisk	ret	ligeglad	for	de	venner	jeg	
har	kan	jo	lide	mig	for	den	person	jeg	er	forhåbentlig,	så	de	venner	jeg	har	der	hviler	jeg	nok	i	mig	selv	
til	at	der	vil	jeg	ikke	tage	en	anden	skjorte	på	eller	det	mere	eller	det	mindre	for	at	skulle	gøre	noget	
ekstra	for	dem,	for	hvis	jeg	skal	til	at	gøre	noget	andet	for	at	opretholde	et	image	overfor	mine	venner	
eller	gøre	noget	ekstra	for	at	de	vil	gide	at	være	sammen	med	mig,	så	ser	jeg	det	ikke	for	at	være	mine	
venner.	Det	samme	gør	sig	gældende	for	min	familie,	det	håber	jeg	da	ikke	at	det	er	fordi	jeg	går	i	noget	
bestemt	tøj	at	de	gerne	vil	se	mig,	det	håber	jeg	da	ikke	at	det	er	der	vi	kommer	ud	i	hvert	fald	så	er	der	
da	et	eller	andet	galt.	Og	så	er	vi	nok	tilbage	til	om	man	er	den	gode	person	egentlig	eller	hvad	det	er.	
Så	der	skal	nok	nogle	revurderinger	til	hvis	det	er	det.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Hvad	er	dit	yndlingsbrand?	

Inden	for	ure?	
Altså	nej,	nu	må	du	vælge	frit	mellem	alle	brands.	

Uhh	hmm	øh	den	er	svær.	Man	skal	vælge	ét?		
Ja.	

Hmm	okay	så	vil	jeg	tage	Mercedes.		
Okay	lad	mig	lige	høre	hvorfor?	

De	repræsenterer	noget	helt	eminent	håndværk.	De	er	utrolig	smukke,	de	kan	få	nogle	ting	frem	i	
deres	design	som	er	helt	fantastiske.	Og	det	er	nogle	personer	der	kan	stå	inde	for	deres	produkter.	Og	
det	øh	vægter	jeg	højt,	at	det	er	nogle	folk	der	sætter	en	stolthed	i	deres	ting	og	leverer	noget	
ordentligt	og	du	har	en	fantastisk	oplevelse	i	at	bruge	produktet.	Generelt	der	er	jo	også	et	problem	i,	
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der	er	nogle	forskellige	klasser	af	alle	biler,	men	hvis	du	tager	den	gængse	tendens	så	synes	jeg	det	er	
nogen	der	leverer	noget	helt	eminent.		
Hvad	hvis	vi	siger	du	skal	forsøge	at	vælge	et	brand	inden	for	noget	du	kontinuerligt	køber?	

Ja	okay.	Hmm.		
Ja	der	tænker	jeg	ikke	Mercedes	falder	ind	under?	

Haha	nej	det	ville	godt	nok	være	dyrt,	der	skal	jeg	nok	ud	og	tage	nogle	kviklån	tror	jeg	i	et	stykke	tid.	
Jeg	tror	også	hurtigt	jeg	ville	skulle	ud	af	landet.	Hmm	hvis	man	virkelig	skulle	være	kedelig	så	tror	jeg	
det	er	sådan	noget	som	Stenstrøm	øh	for	hvis	det	skal	være	noget	jeg	køber	meget	af,	så	vil	det	altid	
være	sådan	et	produkt	jeg	vender	tilbage	til.	Øhm	og	der	køber	jeg	i	hvert	fald	én	eller	to	skjorter	om	
måneden,	så	det	vil	nok	være	sådan	et	produkt	jeg	altid	vender	tilbage	til.		
Ville	det	være	svært	for	dig	at	skifte	det	ud	med	et	nyt	yndlingsbrand?	

Ja	det	ville	det,	men	nu	er	jeg	også	meget	konservativ	som	person	som	jeg	sagde	før.	Jeg	er	meget	altså	
jeg	har	svært	ved	at	ændre	vaner,	jeg	er	meget	et	vanemenneske	og	når	jeg	ved	at	der	er	noget	der	
fungerer	så	bliver	jeg	ved	med	at	bruge	det.	Altså	jeg	er	ikke	så	god	til	shoppe	så	jeg	køber	faktisk	tøj	i	
én	bestemt	butik	og	jeg	ved	de	bestiller	skoene	hjem	til	mig	selvom	det	ikke	er	noget	de	fører	normalt	
jeg	kan	få	det	hele	igennem	den	butik,	så	hvis	jeg	kan	slippe	for	at	gå	andre	steder	hen	så	gør	jeg	det.	
Men	lad	os	sige	ja	nu	kan	vi	ligeså	godt	tage	eksemplet	for	nu	sagde	jeg	jo	Mercedes	før.	I	1999	
stoppede	Mercedes	med	at	sætte	deres	plader	i	syrebad	i	14	dage	til	en	måned	hvilket	gjorde	at	deres	
biler	begyndte	at	ruste	efter	2-3	år	allerede	og	sådan	nogle	ting	hvor	du	vil	gå	på	kompromis	med	hvad	
du	producerer	men	stadig	tage	samme	pris	fordi	de	kan	tjene	flere	penge	lige	pludselig,	hvor	det	er	
penge	og	ikke	stoltheden	i	deres	produkt	længere	det	vil	kunne	få	mig	til	at	ændre	vaner	eller	skifte	
det	fra.	Eller	som	jeg	sagde	tidligere	at	jeg	ikke	længere	ville	kunne	stå	inde	for	hvad	de	gjorde,	altså	at	
de	gik	ud	og	myrdede	sæler	det	kunne	være	hvad	jeg	som	helst	men	ting	man	ikke	kunne	stå	inde	for	
så	ville	jeg	kunne	ændre	holdning.		
Har	du	samme	præferencer	ift.	brands	når	du	køber	gaver	til	andre?		

Ja.	Men	det	er	nok	også	fordi	jeg	selv	jeg	er	meget	tilfreds	med	de	ting	jeg	køber	og	jeg	mener	at	når	
man	giver	en	gave	altså	man	kan	sige	den	største	glæde	kommer	til	også	af	at	man	godt	kan	lide	
produktet	selv	og	tænker	”det	er	da	fedt	det	her,	det	vil	min	ven	helt	sikkert	også	kunne	lide”	og	altså	
man	kan	sige	hvis	jeg	skulle	give	noget	som	helst	ville	jeg	da	vælge	noget	jeg	selv	synes	var	helt	fint	
fordi	jeg	ville	tænke	at	det	ville	glæde	min	ven	også	hvis	jeg	synes	det	var	hamrende	fedt	selv.	Så	ja	det	
tror	jeg.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Nu	har	vi	lige	snakket	om	brands	du	godt	kan	lide,	er	der	så	et	brand	du	ikke	kan	lide?	

Hmm	uhh	snakker	vi	om	øhm	tøj	nu	eller	hvad	taler	vi	om?		
Det	er	bare	brands	generelt	men	du	må	gerne	tænke	i	noget	man	sådan	kan	købe	kontinuerligt?	

Hmm	ja	okay.	Nej	jeg	har	ikke	nogen	mærker	ikke	sådan	lige	der	falder	mig	ind	hvor	jeg	tænker	sådan	
føj	eller	jo	men	det	er	måske	min	forfængelighed	der	spiller	ind	nok	nærmere	altså	Bertoni	kan	jeg	slet	
ikke	FORDRAGE	men	det	er	også	fordi	det	er	hmm	der	er	jeg	måske	nok	lidt	til	den	arrogante	side	men	
det	er	nok	begrundet	i	folk	jeg	ligesom	ville	sætte	i	kasser	med	som	ville	gå	med	det,	ikke.	Nu	blev	det	
også	ret	godt	skildret	i	De	Blå	Mænd	hvor	man	ser	en	kørelærer	der	kommer	gående	i	sit	Bertoni	
jakkesæt	og	det	er	den	der	sådan	lidt	røvkedelige	type	måske	næsten	ovre	i	form	for	sådan	en	60-70	
årige	revisor	der	er	sådan	lidt	en	musegrå	type	der	ikke	vil	skille	sig	ud	eller	har	noget	der	virkelig	er	
lækkert.	Det	er	sådan	noget	der	altid	er	halvt	og	aldrig	er	sådan	virkelig	godt.	Øhm	det	prøver	at	være	
godt	men	det	er	det	ikke,	så	det	er	måske	lidt	en	falsk	forhåbning	om	produktet	er.	Og	det	er	måske	lidt	
det	der	kan	tricky	mig	til	ikke	at	synes	om	et	produkt,	det	der	med	lade	som	om	at	det	er	noget	godt	
men	ikke	er	det,	hvis	vi	går	tilbage	til	Hugo	Boss	der	tager	en	form	for	Rolex	de	viser	et	produkt	som	
man	vil	se	på	og	tænke	at	det	er	lækkert	fordi	man	har	en	sammenligning	med	at	det	er	et	lækkert	
produceret	kvalitetsprodukt	som	et	Rolex	ur	men	klistret	et	Hugo	Boss	logo	på	og	så	er	det	helt	sikkert	
et	batteri	der	sidder	bag	ved	fordi	de	ikke	kan	finde	ud	af	at	producere	ure	fordi	de	producerer	tøj	
altså	det	er	sådan	nogle	ting	der	gør	at	jeg	ikke	bryder	mig	om	et	produkt	generelt,	det	er	at	de	prøver	
at	foregive	noget	de	ikke	er.	Og	måske	prøver	at	sætte	det	op	til	en	klasse	det	ikke	er,	det	kan	irritere	
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mig	helt	vildt.	Også	hvis	du	tager	et	gængs	mærke	som,	ikke	fordi	jeg	ikke	bryder	mig	om	Suzuki	som	
produkt	fordi	de	laver	helt	sikkert	nogle	fine	biler,	men	de	prøver	også	sommetider	at	hype	det	op	til	
at	være	en	sporty	bil	og	det	er	ikke	en	sporty	bil	det	er	en	lille	nu	siger	jeg	skodkasse	men	det	er	ikke	
noget	vanvittig	lækkert	så	lad	hver	med	at	prøv	og	jeg	ved	godt	de	prøver	at	sælge	et	produkt,	men	det	
er	sådan	nogle	ting	der	kan	få	mig	til	at	være	irriteret	over	et	produkt,	det	er	når	nogen	prøver	at	sælge	
noget	det	ikke	er.		Det	er	det	ikke,	det	bliver	ikke	en	Ferrari	eller	en	Porsche	eller	en	Mercedes	bare	
fordi	de	kalder	det	en	sporty	bil	for	det	er	det	ikke(!).	Men	det	gør	det	sikkert	ikke	til	et	dårligt	
produkt,	men	lad	hver	med	at	gør	det	til	noget	det	ikke	er,	for	det	er	det	ikke.		
Da	du	snakkede	om	Bertoni,	snakkede	du	også	om	de	mænd,	der	gik	i	den	slags	tøj	–	der	lød	det	

lidt	som	om	at	det	også	hang	sammen	med	at	du	ikke	ville	associeres	med	dem,	er	det	helt	

forkert	eller?		

Nej	det	er	ikke	forkert,	tingene	hænger	jo	ofte	sammen.	Med	et	brand	begynder	man	ofte	også	at	
identificere	sig	med	nogle	personer	jo,	det	er	ofte	sådan	at	man	sætter	sig	selv	i	en	boks	ift.	hvilken	
person	du	er,	det	betyder	ikke	at	du	er	en	dårlig	person	fordi	du	godt	kan	lide	at	gå	med	bling	bling	
ure,	det	kan	sagtens	være	at	de	er	utrolig	dyre	og	godt	produceret	men	man	må	også	se	i	øjnene	om	
det	er	noget	man	gider	identificere	sig	selv	med.	Sådan	er	det	med	alting,	det	er	ikke	kun	dyre	ting	det	
er	også	billigere	ting,	der	er	nogen	folk	der	køber	økologisk	salat	og	det	kan	godt	være	at	det	ikke	er,	
det	er	selvfølgelig	dyrt	ift.	ikke-økologisk	salat	men	det	er	noget	alle	kunne	købe	hvis	det	var	
interessant	for	dem,	men	der	går	måske	det	igennem	en	at	man	gerne	vil	være	den	person	der	vælger	
det	fordi	det	er	sundere.	Lige	med	det	altså	jo	jeg	spiser	da	salat	men	jeg	har	ikke	nogen	præference	og	
jeg	ser	ikke	nogen	forskel	på	de	to	produkter	fordi	jeg	ikke	tænker	så	meget	over	det.	Men	jo	helt	
sikkert,	det	er	klart	at	jeg	identificerer	mig	med	eller	nej	det	håber	jeg	ikke	jeg	gør	men	jeg	kan	se	de	
personer	for	mig	der	kører	eller	går	i	Bertoni	og	de	der	åndssvage	snudformede	sko	ej	det	er	de	der	
lidt	kedelige	typer	i	min	verden	i	hvert	fald	så	derfor	ville	jeg	måske	fravælge	det	brand	af	værdier.		
Er	du	bevidst	om	hvilke	brands	du	ønsker	at	undgå	generelt?		

Ja	det	er	jeg,	alle	har	jo	en	form	for	præferencer.	Jeg	går	ikke	bare	ud	og	køber	hvad	som	helst,	det	er	
klart	det	kommer	også	an	på	hvilken	form	for	design	brands	laver,	der	er	en	tydelig	rød	tråd	igennem	
ofte	virksomheders	produktioner	af	tøj,	ure,	biler	øhm	mange	ting	der	går	igen.	Og	det	er	klart	noget	
jeg	vil	se	på.		
Hvad	synes	du	det	siger	det	om	dig,	at	du	f.eks.	vælger	Bertoni	og	Hublot	osv.	fra	–	siger	det	

noget	om	dig	som	person?	

Ja	det	gør	det	vel	nok	egentlig.	Jeg	mener	generelt	at	alle	mennesker	er	kræsne	på	nogen	punkter,	og	
det	mener	jeg	også	man	skal	være.	Du	kan	jo	ikke	købe	alt	i	verden,	du	skal	jo	vælge	noget	til	og	fra.	
Altså	jeg	ser	da	klart	på	ting	jeg	vælger	fra	og	til.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

Hmm	øh	jeg	hader	at	bruge	ordet	unik	faktisk	for	det	er	lidt	et	lorteord	om	at	alle	er	unikke.	Men	
generelt	er	du	autentisk	så	mener	jeg	at	du	står	inde	for	hvem	du	er	og	du	er	jamen	jeg	vil	ikke	bruge	
ordet	unik	for	jeg	kan	ikke	lide	ordet,	men	du	står	inde	for	hvad	du	eller	hvem	du	er	som	person.		
Er	der	nogle	brands	du	finder	autentiske	–	og	hvorfor?		

Rolex	og	Omega.	Øhm	IWC	som	er	det	ur	der	er	det	seneste	ur	jeg	har.	Vi	kan	også	tage	bilerne,	
Mercedes	og	Porsche,	generelt	de	tyske	biler	synes	jeg	faktisk	er	autentiske.		
Og	de	ikke-autentiske	vil	så	være	Suzuki	f.eks.?	

JA	du	begynder	at	fange	den	kan	jeg	godt	mærke.	Ja	og	generelt	også	Hugo	Boss	er	langt	hen	af	vejen	et	
brand	man	kan	stå	inde	for	så	det	er	også	autentisk	synes	jeg,	de	laver	helt	vildt	lækre	jakkesæt	–	hvis	
jeg	kunne	købe	det	havde	jeg	også	gjort	det	men	der	mener	jeg	ikke	at	pengene	ville	kunne	råde	over	
at	bruge	30.000-40.000	på	et	sæt.	Men	når	de	begynder	at	smække	deres	mærke	på	et	andet	fabrikants	
design	så	mener	jeg	at	der	er	meget	der	falder	bl.a.	også	autenticitet.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	ud?		

Jeg	vil	ikke	være	nogen	direkte	af	tingene.	Øhm	altså	jeg	vil	jeg	mener	man	skal	prøve	at	finde	en	
gylden	mellemvej,	for	jeg	mener	at	hvis	du	falder	i	ét	med	mængden	så	når	du	aldrig	nogen	vegne	
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hverken	ift.	venner,	kæreste,	arbejde	hvor	end	det	er	hvis	du	bare	er	den	grå	mus	så	kommer	du	ingen	
vegne.	Omvendt	vil	du	heller	ikke	nå	ret	lang	ved	bare	at	skille	dig	ud,	altså	hvis	jeg	kommer	med	blåt	
hår	på	arbejde	for	at	skille	mig	ud	så	jeg	tvivler	på	min	chef	vil	synes	det	er	en	pisse	god	idé.	Så	jeg	
mener	man	er	nødt	til	at	finde	en	vej	hvor	du	tager	det	bedste	fra	begge	sider,	hvor	du	ikke	træder	folk	
over	tæerne	men	samtidig	også	har	mulighed	for	at	vise	hvem	du	er	på	nogen	områder.		
Hvordan	har	du	det	med	folk	der	køber	fake	brands?		

Ja	hmm	jeg	bryder	mig	egentlig	ikke	om	det,	at	der	er	nogen	der	tjener	penge	på	at	stjæle	noget	andre	
har	lavet.	Jeg	synes	det	er	skammeligt	at	man	kan	købe	kopiere	af	ægget	i	England	fordi	patentet	er	
opført.	Man	kan	sige	Mac	Donalds	nogle	af	de	store	i	England	har	kun	ægget	man	kan	sidde	i,	selvom	
det	er	en	lovlig	kopi	så	hører	det	stadig	ind	under	kopi	og	jeg	synes	ikke	at	øh	hører	nogen	steder	
hjemme.	Jeg	mener	at	dem	der	producerer	noget	og	står	inde	for	det,	jeg	synes	det	ødelægger	deres	
brand	at	andre	folk	laver	noget	der	ligner	men	man	godt	ved	det	ikke	er	samme	kvalitet.		
Hvad	synes	du	om	de	mennesker	der	så	bruger	det?	

Øh	hvis	der	var	en	der	sad	ved	siden	af	mig	og	sagde	at	han	havde	et	fake	Gucci	bælte	på	ville	jeg	ikke	
synes	dårligt	direkte	om	ham,	jeg	ville	ikke	selv	gå	ud	og	købe	det	–	jeg	ville	tænke	dårligt	om	ham	hvis	
han	solgte	det	for	jeg	synes	ikke	man	kan	være	det	bekendt.	Men	der	skal	alligevel	mere	til	før	jeg	vil	
begynde	at	tænke	dårligt	om	en	person.	Det	vil	jeg	mene.	Måske	er	det	dobbeltmoralsk	men	ja.		
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Vil	du	

læse	de	her	tre	kort	og	overveje	hvilket	der	passer	bedst	på	din	personlighed?	

Altså	hm	det	ville	jo	nok	være	den	moderne,	der	står	det	her	med	de	sjældne	udgaver	og	begge	de	ure	
jeg	har	er	lavet	i	mindre	oplæg	så	jeg	vil	nok	høre	ind	under	det.	Jeg	køber	dyrere	ting	og	qua	det	er	
der	nok	også	færre	der	har	det.	Men	samtidig	vil	jeg	nok	også	høre	lidt	under	den	kreative,	fordi	jeg	
godt	kan	lide	at	købe	anderledes	ting	jeg	bare	synes	er	fede,	det	betyder	nok	også	at	det	tit	ikke	er	
mærker	alle	folk	går	med.	Men	altså…	
Har	du	købt	nogen	ting	for	at	skille	dig	ud?	

Nej	ikke	direkte.	Man	kan	sige	jeg	har	jo	nogle	dyre	ure	som	ikke	alle	kan	gå	rundt	med	og	det	skiller	
mig	nok	ud	på	en	eller	anden	måde	og	hvis	man	sidder	ved	siden	at	folk	der	ved	noget	om	ure	men	
ikke	har	det	skiller	man	sig	da	ud.	Men	nej	ikke	som	sådan,	altså	jeg	køber	ikke	en	pink	skjorte	fordi	
det	er	der	færre	mennesker	der	har,	det	kunne	jeg	ikke	finde	på	nej.	Og	det	vil	også	udelukke	rebellen	
kan	man	sige,	jeg	vil	ikke	gide	provokere	nogen	i	min	branche	da	det	vil	skabe	flere	problemer	end	det	
vil	klare	noget	for	mig.		
Kan	du	bedst	lide	de	brands	der	ligesom	udtrykker	dig	som	individ	og	får	dig	til	at	føle	dig	

unik?	

Altså	jeg	vælger	de	brands	som	øhm	måske	bakker	mig	op	omkring	den	person	som	jeg	mener	jeg	selv	
er.	Jeg	har	ikke	sådan	hm	nej	det	kan	jeg	ikke	formulere	bedre.		
Kan	du	bekymre	dig	om	hvad	andre	synes	hvis	du	f.eks.	tager	noget	du	der	skiller	sig	ud?	

Ja	på	et	eller	andet	punkt	vil	det	jo,	som	vi	talte	om	tidligere	spejler	jeg	mig	meget	i	hvad	min	familie	og	
mine	venner	synes	om	mig	da	det	ofte	er	dem	man	skal	høre	sandheden	fra	kan	man	sige.	Eller	fulde	
mennesker	og	børn	men	altså…	jeg	tror	at	det	langt	hen	af	vejen	er	jeg	vil	ikke	vælge	ting	for	at	skulle	
skille	mig	ud	og	så	samtidig	for	at	skille	mig	ud,	jeg	kan	ikke	se	idéen	i	det	–	jeg	tænker	på	den	her	
ungdomshusets	type	når	man	siger	skille	sig	ud	for	at	provokere	jeg	synes	det	er	de	færreste	
mennesker	der	køber	normalt	tøj	der	vil	gøre	det	for	at	provokere	ellers	skal	det	være	fordi	du	skal	
have	noget	helt	ekstraordinært	dyrt	på	for	at	vise	at	du	er	en	røvhamrende	smartass	og	det	har	jeg	
aldrig	været.		
Kan	du	så	til	gengæld	måske	så	vælge	et	brand	fra	hvis	det	bliver	mega	populært?		
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Nej	det	vil	jeg	ikke.	Lad	os	sige	at	Stenstrøm	f.eks.	bliver	hamrende	populært	øh	jeg	tror	ikke	det	er	
specielt	populært	generelt,	jeg	tror	det	er	populært	blandt	folk	der	går	i	skjorter	fordi	de	laver	gode	
skjorter	men	altså	at	det	vil	blive	populært	så	vil	jeg	da	bare	tænke	fedt.		
Hvis	mange	lige	pludselig	havde	det	Rolex	du	havde	tænkt	dig	at	købe,	hvad	så?	

Jamen	det	er	der	jo	allerede	kan	man	sige,	det	har	jo	ikke	ændret	sig	voldsomt	meget	siden	60’erne.	Og	
altså	mange	i	hvilken	forstand?	Jo	altså	mange	der	bruger	mange	penge	på	ure	så	er	der	måske	mange	
der	har	det	for	det	er	sådan	en	bund	klassiker	men	det	betyder	ikke	at	jeg	vil	vælge	det	fra,	for	hvis	det	
er	populært	er	det	ofte	fordi	folk	synes	det	er	et	godt	produkt,	så	det	vil	bare	bakke	mig	op	i	at	jeg	også	
synes	det	er	et	godt	produkt,	så	vil	jeg	bare	tænke	fedt	nok	så	er	det	måske	ikke	mig	der	er	noget	galt	
med,	altså	jeg	synes	det	er	lækkert	så	det	behøver	ikke	være	en	negativ	ting	synes	jeg.	Jeg	prøver	ikke	
at	gå	væk	fra	mængden	bare	fordi	ting	bliver	populære,	det	synes	jeg	er	noget	underligt	noget	men	det	
er	måske	folk	der	mangler	noget	for	at	føle	sig	unikke	øh	hov	nu	brugte	jeg	så	ordet	alligevel	haha.		
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Bilag	7	–	Transskribering	af	

interview	2:	Phillip	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Phillip.	
Hvor	gammel	er	du?	

27.	
Hvor	bor	du?		

Amaliegade	i	København.		
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Selvstændig.		
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Hmm	jeg	har	en	kæreste.		
Har	du	børn?		

Nej.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig	som	person?	

Øh	på	det	personlige	plan?	Jeg	håber	de	synes	jeg	er	en	sød	og	rar	person	og	at	jeg	er	respektfuld	og	
lyttende	og	forstående	og	at	de	har	en	oplevelse	af	at	jeg	kan	finde	ud	af	det	jeg	laver.		
Og	er	det	anderledes	end	din	familie/venner	vil	beskrive	dig	eller	din	kæreste?	

Jeg	tror	min	kæreste	vil	beskrive	mig	en	lille	smule	mindre	kynisk	og	en	lille	smule	mere	mild	end	
mine	kollegaer	vil.	Jeg	tror	min	familie	kender	mig	mere	fra	da	jeg	dyrkede	meget	sport	og	ved	at	jeg	
godt	kan	have	en	tilbøjelighed	til	at	blive	et	konkurrencemenneske	når	det	tager	fat,	med	de	positive	
og	negative	elementer	det	fører	med	sig.		
Sådan	noget	som	sociale	medier	bruger	du	det	–	hvilke	har	du	og	hvad	bruger	du	dem	til?		

Ja	det	gør	jeg.	Jeg	er	på	det	ofte	tror	jeg	–	en	gang	om	dagen	sådan.	Øh	jeg	bruger	det	ofte	til	og	jeg	
bruger	primært	Facebook	og	Instagram	og	jeg	bruger	det	som	oftest	til	og	læse	nyheder	og	content	
inden	for	de	ting	jeg	interesserer	mig	for.	Så	det	kunne	være	sport	og	det	kunne	være	øh	ure	og	det	
kunne	være	rejser	og	ferier	hvis	der	er	det.		
Hvor	vigtigt	er	det	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		

Øh	det	synes	jeg	er	vigtigt.	Dels	for	mine	omgivelsers	skyld,	jeg	synes	selv	det	er	dejligt	at	være	i	
omgivelser	med	nogen	der	har	gjort	noget	ud	af	det.	Jeg	synes	det	er	en	grænse	så	man	ikke	øh	så	det	
ikke	fremstår	som	om	at	det	eneste	man	sidder	og	tænker	på	det	er	hvordan	håret	sidder.	Øh	men	jeg	
synes	det	er	vigtigt,	mest	af	alt	for	min	egen	skyld	–	følelsen	omkring	det	at	vide	at	man	har	gjort	lidt	
ud	af	det	det	ændrer	noget	for	mig	personligt	i	forhold	til	hvis	man	bare	smækker	et	par	joggingbukser	
på	så	er	min	mentale	tilstand	også	anderledes.	
Ja	okay,	men	er	der	tidspunkter	hvor	du	vil	gøre	det	på?	

Øh	i	weekenden	har	jeg	lidt	afhængigt	af	hvad	jeg	skal,	der	har	jeg	en	tilbøjelighed	til	at	have	mere	
afslappet	tøj	på	end	det	jeg	har	på	arbejde	så	der	er	klart	forskel.	Men	jeg	tænker	stadigvæk	over	at	det	
jeg	tager	på	må	også	godt	se	ordentligt	ud.		
Ud	fra	det	du	siger	lyder	det	også	lidt	som	om	at	andres	mening	betyder	lidt	for	dig?		

Andres	meninger	som	sådan	synes	jeg	ikke	betyder	noget,	det	er	ikke	deres	mening	jeg	gør	det	for.	Det	
er	deres	holdning	og	deres	oplevelse	af	mig	som	person,	så	kan	de	sådan	set	mene	hvad	de	vil	men	jeg	
mener	jeg	selv	har	en	nogenlunde	kontrol	over	hvad	det	er	for	et	signal	jeg	sender	hvis	jeg	selv	har	
tænkt	over	hvad	det	er	for	noget	tøj	jeg	har	på.	Øh	hvis	de	så	synes	det	er	højrøvet	eller	narcissistisk	
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eller	grimt	så	er	de	jo	berettiget	til	at	synes	det.	Men	jeg	håber	da	de	synes	det	er	rart	at	der	er	nogen	
der	gør	noget	ud	af	det.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Nå	nu	vil	jeg	jo	gerne	snakke	lidt	om	ure.		

Okay.		
Jeg	er	først	og	fremmest	interesseret	i	at	høre	om	det	ur	du	har	på	i	dag,	kan	du	måske	fortælle	

lidt	om	det?	

Øh	ja	det	kan	jeg	godt.	Det	er	et	ur	jeg	købte	for	ikke	så	forfærdelig	lang	tid	siden,	som	jeg	faldt	over	på	
de	sociale	medier.	Og	som	jeg	øh	fandt	ud	at	jeg	nok	ikke	synes	jeg	kunne	leve	uden.	Så	da	jeg	fandt	ud	
af	at	det	var	på	markedet	igen,	det	har	været	svært	at	få	fat	i	i	en	lang	periode	fordi	det	har	været	
udsolgt,	øh	så	gik	jeg	ned	og	købte	det	og	har	stort	set	gået	med	det	siden.		
Det	er	på	sociale	medier	at	du	normalt	finder	ting	og	sager	du	er	interesseret	i	så?	

Ja	jeg	får	i	hvert	fald	inspiration	mange	steder	fra,	men	den	sådan	kontinuerlige	og	primære	
inspirationskilde	vil	være	sociale	medier	og	jeg	følger	nogle	forskellige	grupper	fra	mine	profiler	på	
hhv.	Facebook	og	Instagram	som	går	op	i	ure	og	der	så	tilfældigvis	en	der	havde	lagt	det	her	ud	ur	og	
da	jeg	så	det	så	fandt	jeg	ud	af	at	selvom	jeg	havde	brugt	de	penge	jeg	synes	jeg	skulle	på	ure	så	var	jeg	
bare	nødt	til	at	have	et	til.		
Hvad	var	det	bagvedliggende	behov	der	gjorde	at	du	følte	du	måtte	have	et	ur	til	andet	end	at	

du	synes	det	var	fedt?	

Hm	nej	det	ved	jeg	faktisk	ikke,	det	tror	jeg	ikke	jeg	er	den	rigtige	til	at	svare	på	for	det	ved	jeg	ganske	
enkelt	ikke.	Men	det	for	mig	at	se	er	det	et	smykke	og	en	af	de	få	smykker	mænd	kan	købe	så	med	
tanke	på	at	jeg	i	forvejen	gør	noget	ud	af	mig	selv	øhm	så	synes	jeg	det	giver	meget	god	mening	at	jeg	
har	et	eller	andet	latent	underliggende	behov	for	at	købe	smykker.	Øhm	hmm	hvad	kan	jeg	ellers	sige,	
det	er	fortrinsvis	jeg	har	efterhånden	købt	en	del	ure	de	fleste	har	været	Rolex	øh	og	grunden	til	at	det	
har	været	det	og	ikke	så	meget	andet	tror	jeg	måske	kan	skyldes	at	de	generelt	laver	nogle	pæne	ting,	
det	er	der	mange	ur-producenter	der	gør,	men	jeg	synes	stilen	passer	godt	til	resten	af	det	som	altså	
resten	af	det	outfit	jeg	tager	på	og	den	personlighed	jeg	synes	jeg	gerne	vil	prøve	at	være.	Så	jeg	tror	
måske	jeg	synes	det	er	en	kombination	af	de	ting.		
Hvor	ofte	køber	du	ure?	

Hmm	jeg	har	vel	købt	øh	jeg	har	købt	hmm	det	sidste	halve	år	har	været	lidt	mere	udtalt	end	perioden	
for	inden,	det	sidste	halve	år	har	jeg	købt	tre	Rolex	ure	og	perioden	for	inden	har	jeg	vel	købt	en	
håndfuld	over	en	strækning	på	5	år	–	så	det	svarer	til	en	gang	om	året	og	så	det	sidste	halve	års	tid	er	
det	så	blevet	lidt	mere	intenst.		
Hvor	mange	ure	har	du	i	alt?	

Jeg	har	på	nuværende	tidspunkt	2.	Men	har	igennem	de	sidste	par	år	haft	7-8	stykker.		
Er	det	fordi	du	sælger	dem	videre	så?	

Ja.		
Tjener	man	på	det?	

Jeg	gør	ikke,	nogen	gør.	Mit	formål	med	at	købe	dem	er	i	højere	grad	at	det	er	noget	jeg	gerne	vil	have	
og	når	jeg	så	har	haft	dem	i	en	periode	så	finder	jeg	ud	af	at	jeg	synes	at	der	noget	andet	der	kunne	
være	sjovt	og	så	er	det	det	jeg	køber.	Og	så	har	jeg	udviklet	en	uhensigtsmæssig	vane	tror	jeg	det	
hedder	ved	at	jeg	også	øh	er	begyndt	at	tænke	over	hvad	mine	omgivelser	har	på,	så	nogle	af	de	ure	jeg	
har	købt	i	efteråret	har	været	til	hhv.	min	kæreste	og	til	min	bror	i	specielle	anledninger	naturligvis	
men	øhm.		
Har	du	forskellige	ure	til	forskellige	formål?	

Ja(!).		
Fordi	der	er	et	der	passer	til	noget	og	et	andet	der	passer	til	noget	andet?	

Ja	det	synes	jeg.	Det	jeg	har	på	i	dag	er	sådan	lidt	mere	smykke	af	udseende	og	så	har	jeg	et	andet	ur	
liggende	derhjemme	som	er	sådan	lidt	mere	et	all	around	ur	som	passer	bedre	til	hvis	man	har	en	polo	
eller	en	skjorte	på	uden	jakkesæt	øhm	sådan	et	jeans	look.	Hvor	det	jeg	har	på	i	dag	er	mere	sådan	et	
dress	watch.		
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Vil	du	prøve	at	beskrive	lidt	mere	om	det	behov	der	opstår	når	du	køber	et	nyt	ur?	

Jeg	er	ikke	bevidst	om	hvis	der	er	en	kobling	mellem	det	at	købe	et	nyt	ur	og	det	at	jeg	skal	noget	
specielt.	Jeg	tror	i	højere	grad	det	er	den	her	øh	den	her	konstante	eksponering	overfor	urene	som	gør	
at	man	løbende	får	nogle	præferencer	og	på	et	eller	andet	tidspunkt	samler	de	her	præferencer	sig	de	
materialiserer	sig	i	noget	lidt	mere	konkret.	Så	hvor	man	måske	tidligere	bare	har	synes	det	var	flot	
hvis	der	var	en	blå	skive	eller	hvis	det	skinnede	eller	ikke	gjorde,	så	på	et	eller	andet	tidspunkt	så	
bliver	det	noget	mere	konkret	og	så	det	ur	man	sidder	og	kigger	på	så	er	det	man	skal	købe	ikke.		
Der	findes	jo	mange	ure	på	markedet	–	så	hvad	er	vigtigst	for	dig,	når	du	skal	købe	et	ur?	
Øh	det	skal	være	pengene	værd.	Så	hvis	jeg	køber	det	skal	være	af	en	kvalitet	der	gør	at	jeg	teoretisk	
set	kan	have	det	i	mange	år.	Øhm	de	ure	jeg	har	på	nuværende	tidspunkt	har	jeg	ikke	nogen	ambition	
om	at	sælge.	Så	jeg	har	en	eller	anden	naiv	øh	halvromantisk	forestilling	om	at	på	et	tidspunkt	når	jeg	
bliver	rigtig	gammel	så	har	jeg	haft	urene	i	alt	den	tid	jeg	har	levet	og	de	virker	stadigvæk	og	så	kan	jeg	
give	dem	videre	til	børnene.	Det	synes	jeg	kunne	være	sjovt	og	det	bringer	noget	til	produktet	som	jeg	
ikke	ser	man	kan	få	hvis	man	køber	så	mange	andre	ting,	så	det	flytter	noget.	Øh	for	mig.	Og	det	
eliminere	90	%	af	urmarkedet.	Så	er	der	en	række,	måske	en	håndfuld	eller	to	brands	tilbage	og	der	er	
det	en	vægtning	af	hvad	uret	kan	bruges	til	og	hvordan	det	ser	ud	og	hvad	den	sådan	almene	oplevelse	
af	uret	er.		
Har	du	et	drømme-ur?	

Ja	det	har	jeg(!).	Jeg	har	faktisk	to.	Jeg	har	et	Audemar	Piguet	som	er	det	jeg	forventer	at	købe	næste	
gang.	Der	er	en	venteliste	på	en	7-8	år	og	jeg	har	stået	der	et	års	tid	så	der	er	lidt	lange	udsigter.	Øhm	
det	synes	jeg	er	et	rigtig	flot	ur,	det	er	sådan	et	dress	watch	der	er	meget	fint	lavet	så	det	kan	ikke	
holde	til	så	meget.	Så	det	kan	ikke	være	det	eneste	ur	jeg	har.	Og	så	har	jeg	sådan	det	ultimative	mål	og	
det	bliver	først	når	jeg	er	hmm	om	20	år	at	jeg	kan	se	mig	selv	gå	med	det,	det	er	sådan	lidt	mere	et	
voksen-ur	–	det	er	fra	et	mærke	der	hedder	Patek	Philipe	som	har	hele	deres	brandfilosofi	der	hedder	
at	du	ejer	ikke	et	Patek	Philipe	du	har	det	kun	til	låns.	Og	til	det	er	det	min	oplevelse	at	man	skal	tolke	
at	det	er	lavet	så	godt	at	selvom	du	har	det	hele	dit	liv	så	kan	du	give	det	videre	til	din	søn	og	så	kan	
han	gå	med	det	hele	sit	liv	og	så	kan	han	give	videre.	Og	det	synes	jeg	grundlæggende	er	en	
charmerende	tanke	ved	det.	Det	kan	jeg	godt	lide,	det	gør	også	at	jeg	har	lyst	til	at	bruge	flere	penge	på	
det	fordi	det	er	noget	jeg	tror	jeg	kan	have	mange	oplevelser	med	og	som	jeg	tror	jeg	kan	bruge	hele	
mit	liv	og	så	give	videre.		
Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure,	er	det	noget	der	også	gælder	for	andre	ting	du	

køber?		
Jeg	var	lige	ved	at	sige	gid	det	gjorde,	men	så	kom	jeg	i	tanke	om	at	det	koster	jo	mange	penge	at	have	
den	tankegang	øhm	det	ved	jeg	sgu	ikke.	Altså	øh	jeg	vil	sige	hm	det	tror	jeg	det	gør	men	det	er	slet	
ikke	ligeså	udtalt	af	den	simple	årsag	at	mange	af	de	andre	ting	jeg	køber	holder	ikke	på	samme	måde	
kvaliteten.	Men	jeg	vil	hellere	købe	ét	dyrt	jakkesæt	end	jeg	vil	købe	tre	billige	–	jeg	vil	hellere	købe	én	
dyr	skjorte	end	jeg	vil	købe	tre	billige.	Ud	fra	den	samme	tanke	at	øhm	jeg	vil	hellere	have	noget	der	
virker	og	som	kan	holde	men	et	jakkesæt	eller	en	skjorte	holder	jo	trods	alt	ikke	i	50	år	som	et	ur	
måske	forhåbentlig	kan	gøre.	Øhm	men	jeg	har	den	luksus	som	jeg	er	glad	for	at	jeg	efterhånden	har	
mulighed	for	at	efterleve	at	jeg	hellere	vil	købe	noget	ordentligt	end	at	have	meget	af	et	eller	andet.	
Øhm	så	det	er	ikke	vigtigt	for	mig	at	have	700	skjorter,	det	er	vigtigt	for	mig	at	have	de	skjorter	jeg	har	
brug	for	og	ikke	mere	end	det.	Og	det	er	den	samme	tankegang	der	går	igen	i	alt	–	jeg	køber	ikke	mad	
jeg	ikke	har	brug	for,	jeg	køber	ikke	slik	der	bare	skal	ligge	inde	i	skabet	og	rådne,	jeg	køber	ikke	musik	
på	Spotify	jeg	ikke	har	tænkt	mig	at	høre	–	jeg	gider	ikke	have	ting	jeg	ikke	har	decideret	brug	for.		
Så	det	er	også	kvaliteten	af	de	ting	du	køber	der	går	lidt	igen?	

Det	giver	muligheden.	Jeg	tror	hvis	jeg	eksempelvis	faldt	i	og	købe	billige	eller	billigere	skjorter	øh	så	
ville	jeg	købe	ret	mange	skjorter	fordi	man	kan	få	så	mange	forskellige	men	det	ville	også	betyde	at	
pengene	blev	klattet	væk	og	så	ville	man	pludselig	ikke	have	muligheden	for	at	købe	dén	skjorte	man	
gerne	ville	have	øhm	og	det	tror	jeg	kommer	til	udtryk	mange	steder	i	hverdagen,	fordi	jeg	ikke	på	
samme	måde	klatter	pengene	væk	så	giver	det	mig	nogle	andre	muligheder.		
	

4. Ur-præsentation		
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Nu	har	jeg	nogle	billeder	jeg	gerne	vil	vise	dig	og	så	skal	du	bare	sige	hvad	du	helst	vil	have	af	

dem	og	du	må	gerne	forklare	hvorfor	(1,2,3)	

Ja.	Jeg	siger	1’eren	og	det	ville	jeg	også	have	svaret	hvis	den	havde	ligget	på	hovedet	og	jeg	ikke	kunne	
se	at	det	var	Patek	Philipe	–	ud	af	øjenkrogen	ville	jeg	hurtigt	kunne	se	at	det	var	det	flotteste	ur.	Hvis	
du	spørg	hvilket	brand	jeg	helst	ville	have	valgt	af	de	tre	havde	jeg	stadig	valgt	Patek.		
Men	du	synes	også	det	er	det	pæneste	ur?	

Ja	det	synes	jeg.		
Hvad	med	de	andre?		

Øhm	nej	de	siger	mig	ikke	noget	hverken	af	udseende	eller	brand.		
Så	er	der	de	her	(4,5,6)	

Ja	jeg	har	faktisk	haft	det	der,	så	det	ville	jeg	nok	vælge.	Nej	jeg	tror	jeg	ville	vælge	Vacheron	
Constantin	det	i	midten.	Det	er	øh	det	for	mig	at	se	et	pænere	ur	end	de	to	andre.	De	to	andre	er	mere	
rustikke	især	hvis	man	ser	dem	i	virkeligheden.	Øh	der	bliver	de	større	og	mere	voldsomme	og	jeg	kan	
godt	lide	at	tingene	er	en	lille	smule	underspillet.		
Men	du	har	haft	det	her	i	midten?	

Ja	og	solgt	det	igen	af	samme	årsag.	Det	er	et	øh	jeg	fik	oplevelsen	af	en	eller	anden	dag	da	jeg	havde	
det	på	at	det	var	lidt	et	rapper	ur	og	så	kunne	jeg	ikke	stoppe	med	at	tænke	det	og	slippe	tanken	igen.	
Øhm	og	hvis	jeg	havde	set	mig	selv	med	det	på	imens	jeg	havde	jakkesæt	på	tror	jeg	også	at	jeg	havde	
kunnet	se	at	det	var	et	fejlkøb	fra	starten	af	men	jeg	fik	muligheden	for	at	købe	det	og	blev	helt	drevet	
af	at	jeg	havde	muligheden	for	at	købe	de	om	end	de	normalt	er	ret	dyre	ure	også	meget	dyrere	end	jeg	
ville	have	købt.	Men	så	fik	jeg	et	tilbud	og	så	købte	jeg	det,	så	gik	der	et	års	tid	og	så	solgte	jeg	det	igen.	
Øhm	så	hvis	jeg	i	dag	kiggede	på	de	tre	ure	i	en	ur-forretning	så	ville	jeg	vælge	nummer	5	selvom	det	er	
et	guld	ur.		
Så	guld	er	lidt	for	bling	eller?	

Det	altså	øh	guld	er	no	go	for	mig,	det	bliver	for	meget.	Det	må	godt	være	sådan	at	jeg	kan	have	en	
samtale	med	en	person	uden	at	personen	nødvendigvis	skal	have	mit	ur	lige	op	i	ansigtet.	Og	jeg	synes	
et	guld	ur	og	især	de	der	4	og	6’eren	er	meget	store	ure,	og	der	er	sådan	lidt	se	mig	over	dem,	og	det	
bryder	jeg	mig	ikke	så	meget	om.	Det	er	ikke	derfor	jeg	køber	et	ur,	det	er	fordi	jeg	synes	det	er	flot	og	
fedt	og	lækkert	øhm	ja.		
Her	kommer	de	næste	tre	(7,8,9)	

Hmm	ja	hvilket	et	ville	jeg	vælge	her.	Hvis	jeg	skal	vælge	ud	fra	hvad	jeg	synes	der	er	pænest	så	er	det	
Omega	Seamasteren	nummer	7	hvis	jeg	skal	vælge	ud	fra	min	brandoplevelse	så	vælger	jeg	nummer	9.		
Kender	du	brandet	der?	

Girard	Perregaux.	JA.		
Jeg	har	læst	at	der	ikke	er	så	mange	der	kender	det	brand?	

Nej,	det	er	i	modsætning	til	eksempelvis	Rolex	så	er	det	et	ur-brand	langt	de	færreste	ville	kunne	
identificere	hvis	du	havde	det	på.	Øhm	og	det	synes	jeg,	det	kan	jeg	godt	lide.	Hvis	jeg	skal	sige	noget	
om	Rolex	som	jeg	ikke	kan	lide	så	er	det	at	man	nærmest	ikke	kan	have	det	på	uden	folk	kan	se	at	det	
er	et	Rolex.	Også	dem	der	ikke	aner	noget	om	ure.	Og	det	er	lidt	meget	mainstream.	Det	er	
udfordringen	ved	at	blive	så	store	som	Rolex	er	og	der	kan	man	sige	eksempelvis	Girard	Perregaux.	
Øhm	kan	du	sagtens	have	på	uden	at	det	springer	folk	i	øjnene.	Jeg	tror	det	er	tilbage	i	den	her	
underspillet	hed	og	det	kan	jeg	egentlig	meget	godt	lide.	Så	er	det	sådan	set	bare	til	mig	selv	at	jeg	ved	
at	det	er	et	ur	der	er	lavet	ordentligt	og	jeg	forhåbentlig	kan	have	i	mange	år.		
Hvad	synes	du	om	nummer	8?	

Øhm	nej.	Jeg	synes	designet	er	øh	jeg	bryder	mig	ikke	om	den	her	stropløsning	der	er	lavet.	Det	er	lidt	
for	simpelt	i	sit	udseende	og	det	minder	faktisk	lidt	om	et	pige-ur,	det	kan	godt	være	det	bare	er	min	
oplevelse.	Øhm	og	så	ville	jeg	personligt	ikke	have	lyst	til	at	gå	med	et	Gant	ur	hvis	jeg	kunne	gå	med	et	
af	de	andre.		
Og	de	næste	(10,11,12	–	mærkerne	byttet	rundt)	

Om	jeg	ville	vælge	et	Boss,	et	Rolex	eller	et	Omega.	Ja	det	valg	har	jeg	jo	truffet	rimelig	mange	gange	
efterhånden.	Der	ville	jeg	vælge	11’eren.	Den	var	rimelig	nem.		
Og	du	kunne	slet	ikke	finde	på	at	vælge	et	af	de	andre?	
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Øhm	jo	Omega’en	kunne	jeg	overveje.	Øhm	jeg	havde	engang	en	kammaret	der	i	en	joke	sagde	at	
Omega	var	det	man	valgte	hvis	man	ikke	havde	råd	til	Rolex.	Og	det	har	sat	sig	lidt	på	nethinden	siden.	
Den	skal	jeg	ikke	have	hængende	på	mig,	nej.	Ej	spøg	til	side	Omega	laver	nogle	rigtig	fine	ure	de	bliver	
en	lille	smule	mere	sporty,	de	har	et	andet	udtryk	når	man	kigger	på	tværs	af	deres	ur-serie.	Der	vil	jeg	
bare	være	i	de	fleste	tilfælde	har	jeg	fundet	mig	selv	tilbøjelig	til	at	synes	at	Rolex	laver	nogle	flottere	
ure	men	det	er	jo	meget	subjektivt.		
Og	de	næste	(13,14,15)	

Øh	der	ville	jeg	vælge	Cartier.	Og	det	ville	jeg	af	den	simple	årsag	at	jeg	ikke	synes	de	to	andre	er	så	
kønne.	Øhm.		
De	er	jo	ret	specielle	alle	tre…	

Ja	det	er	de.	Og	jeg	er	heller	ikke	sikker	på	at	hvis	jeg	havde	et	Cartier.	Ur	altså	nummer	13	at	jeg	så	
ville	gå	vildt	meget	med	det.	Øhm	men	jeg	kunne	godt	se	til	en	festlig	begivenhed	hvor	man	havde	
franske	manchetter	i	og	har	taget	et	mørkt	jakkesæt	på,	der	kan	jeg	sagtens	se	det	fungerer	pænt.	Hvor	
de	to	andre	bliver	meget	øhh	ja	hhv.	grimme	synes	jeg	nummer	14	er	og	den	anden	nummer	15	er	
meget	se	mig	og	havde	det	også	på	da	jeg	var	ude	og	slå	græs.	Så	det	ja	jeg	synes	det	virker	som	om	at	
uret	ikke	ville	passe	til	den	anledning.	Hvis	det	skulle	være	et	dagligdags-ur	så	ville	jeg	kunne	nævne	
mange	andre	designs	jeg	synes	var	pænere	end	nummer	15	og	jeg	ville	kunne	nævne	mange	andre	ur-
mærker	end	Breitling	jeg	hellere	ville	have.		
Så	er	der	de	her	to	(16,17	–	brand	fjernet)	

Øh	om	jeg	ville	have	Gant	uret	eller	om	jeg	ville	have	Girard	Perregaux	–	der	tror	jeg	at	jeg	ville	vælge	
Girard	Perregaux.	Er	det	Sea	Masteren??	
Det	er	ret	godt	set	for	jeg	har	faktisk	fjernet	mærket.		

Øhm	ja	jeg	kan	sgu	ikke	lige	huske	om	det	er	Sea	Masteren.	Men	for	legens	skyld	så	lad	os	lege	at	jeg	
ikke	ved	hvad	der	er	hvad.	Men	jeg	synes	nummer	16	er	det	pæneste.		
De	sidste	tre	(18,19,20)	

Øhm	ja	hvad	sker	der	når	man	bytter	om	på	brands.	Hmm	der	sker	noget	lidt	sjovt,	jeg	tænkte	faktisk	
godt	på	det	før	uden	at	jeg	helt	opfangede	det.	Den	her	ligner	lidt	en	Rolex	model	som	faktisk	er	ret	fed	
i	virkeligheden.	Øhm	så	hvis	det	var	den	Rolex	model	så	ville	jeg	vælge	den.	Øhm	hmm	(lang	
tænkepause)	jeg	synes	den	er	lidt	svær	og	jeg	forestiller	mig	også	at	det	er	det	legen	går	ud	på.	Jeg	
synes	ikke	kun	den	er	svær	fordi	brandsne	er	bygget	om	øhm	men	i	ligeså	høj	grad	fordi	jeg	tillægger	
ur	brandsne	noget	forskelligt	så	min	tanke	vil	være	hvis	jeg	købte	Submariner	som	nu	er	blevet	til	et	
Boss	ur	nummer	18	så	fordi	det	er	Boss	så	ville	det	være	lidt	billigt,	så	ville	det	være	sådan	et	rasle	ur	
som	jeg	ikke	har	lyst	til	at	gå	med,	så	selvom	jeg	synes	det	er	et	pænt	ur	så	nej.	Kigger	jeg	på	Rolex	uret	
altså	nummer	19	som	skulle	forestille	at	være	Rolex	så	ville	jeg	som	udgangspunkt	vælge	det,	også	
fordi	jeg	ved	at	den	model	Rolex	har	lavet	er	vanvittig	fed.	Men	jeg	ved	også	at	det	tidligere	har	været	
et	Boss	ur	så	det	er	nok	også	rasle	rasle	og	de	der	mellemled	de	er	sikkert	ja	noget	rigtig	billig	stads	
som	jeg	ikke	har	lyst	til	at	gå	med.		Og	jeg	synes	ikke	at	designet	på	Omegaen	er	helt	optimalt.	Skal	man	
vælge	én?	
Ja	helst.		

Hmm	(lang	tænkepause)	hvis	jeg	alene	skal	vælge	ud	fra	det	visuelle	så	ville	jeg	tage	nummer	18.		
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	og	vælge	et	specifikt	brand?	

Øh	hvad	kan	jeg	svare.	Hmm	tilgængelighed	og	god	service.		
Det	kan	også	være	kvalitet	eller	værdier	i	brandet	som	du	kan	identificere	dig	med.	

Jeg	vil	gerne	sige	at	det	jeg	køber	er	brands	jeg	kan	spejle	mig	med	og	som	har	de	samme	værdier	men	
jeg	tror	i	90	%	af	tilfældene	der	aner	jeg	det	ikke	alligevel.	Der	tror	jeg	i	højere	grad	at	det	er	et	
spørgsmål	om	hvis	jeg	IKKE	kan	spejle	mig	i	det	overhovedet.	Så	tror	jeg	det	kunne	være	en	turn	off	for	
mig.		
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Betyder	det	så	at	når	du	går	ud	og	shopper	så	er	det	ligemeget	hvor	det	er	bare	du	får	en	god	

service	og	høj	kvalitet	så	kan	det	faktisk	være	alle	steder?	

Ja.		
Du	har	ikke	noget	sted	du	kommer	kontinuerligt?	

Jo	hmm	det	tror	jeg	mere	er	hmm	det	er	nok	ligeså	meget	noget	at	gøre	med	at	det	ligger	tæt	på.	Øhm	
jeg	bor	i	gåafstand	til	Strøget	så	det	er	jo	nærliggende	at	gå	derned	og	der	vil	jeg	hellere	gå	i	Illum	end	i	
Magasin	f.eks.	øhm	især	efter	at	Illum	har	renoveret.	Øhm	jeg	synes	når	man	går	ud	og	bruger	nogen	
penge	så	skal	det	være	en	god	oplevelse	og	det	skal	være	lækkert.	Jeg	synes	det	man	køber	skal	være	
kvalitet,	det	er	ikke	så	vigtigt	for	mig	at	det	er	dyrt.	Det	har	faktisk	stort	set	ingen	indflydelse	vil	jeg	
vove	at	påstå.	Øhm	men	jeg	har	en	eller	anden	idé	om	at	hvis	det	koster	penge	så	er	det	god	kvalitet,	så	
der	er	selvfølgelig	en	sammenhæng	men	jeg	vil	sige	jeg	er	gået	ud	af	mange	forretninger	hvor	jeg	
havde	tænkt	mig	at	købe	noget	men	fordi	servicen	ikke	var	god	eller	oplevelsen	var	dårlig	så	jeg	synes	
ikke	det	var	sjovt	at	bruge	pengene	fordi	butikken	ikke	faciliterede	det	så	er	jeg	gået	ud	igen.	Og	det	
tror	jeg	der	er	mange	der	går.		
Men	tænker	du	sådan	over	de	brands	du	tager	på	om	morgenen?		

F.eks.	min	brystklud	fra	Hermés	der	er	fint	tætvævet	silke.	Det	er	meget	lækrere	end	så	meget	andet	
du	kan	tage	på	så	det	kunne	jeg	godt	finde	på	at	tænke	på	om	morgenen.	Men	hvis	andre	brands	
leverer	samme	god	kvalitet	inden	for	brystklude	og	Hermés	give	mig	en	dårlig	service	så	er	jeg	ikke	
interesseret	i	Hermés	produkter,	så	vil	jeg	hellere	bruge	mine	penge	et	andet	sted.		
Kan	brands	sådan	få	dig	til	at	føle	dig	enten	bedre	eller	dårligere	tilpas?	Har	de	den	effekt	på	

dig	følelsesmæssigt?	

Ja	det	kan	nok	godt	skabe	noget	følelsesmæssigt	for	mig.	Hmm	jeg	kan	ikke	lige	komme	i	tanke	om…	jo	
hvis	man	skal	tage	et	eksempel	der	har	været	meget	oppe	i	medierne,	jeg	har	aldrig	været	på	Jensens	
Bøfhus	og	spise	fordi	jeg	gerne	ville	efter	at	de	lavede	et	søgsmål	mod	en	lokal	fiskebutik	der	hed	
Jensens	fiskebutik	så	har	jeg	overhovedet	ikke	haft	lyst	til	at	spise	derinde.	Det	er	så	misforstået	på	alle	
henseender.	Og	hvis	andre	brands	kaster	sig	ud	i	noget	lignende	så	vil	det	have	indflydelse	på	hvordan	
jeg	tænker	om	dem.	Også	hvis	Rolex	f.eks.	gjorde	det	samme	så	ville	det	have	indflydelse	på	min	
opfattelse	og	det	går	måske	også	på	den	positive	side.		
Tænker	du	over	hvordan	andre	opfatter	de	brands	du	har	på?	

Øhm	ja	det	gør	jeg	nok.	Øhm	men	det	tror	jeg	at	gør	igennem	min	egen	oplevelse.	Så	hvis	jeg	har	en	
opfattelse	af	at	brandet	er	godt	så	tror	jeg	også	andre	tænker	at	brandet	er	godt.		
Og	det	har	en	positiv	værdi	for	dig?	

Ja	det	har	det.	Øhm.		
Betyder	det	så	direkte	at	du	skifter	mellem	brands	til	forskellige	sammenhænge?	

Nej	øh	det	ikke	hvad	jeg	lige	sådan.	Jeg	falder	for,	jeg	er	meget	vaneperson,	jeg	falder	tit	for	nogen	
brands	som	jeg	så	igennem	en	periode	køber	hvad	end	jeg	har	brug	for	af	produkter	inden	for	det	
brand.	Så	det	er	ikke	sådan	hvis	jeg	skal	til	møde	med	den	ene,	til	fest	med	den	anden	og	ud	og	spise	
med	den	tredje	at	jeg	så	tænker	over	hvad	forskelligt	jeg	har	på.	Det	er	meget	de	samme	brands	jeg	kan	
hive	op	af	skuffen,	og	så	er	det	så	et	spørgsmål	om	hvor	vovet	eller	passende	det	jeg	nu	har	købt	fra	de	
pågældende	brand	er.	Jeg	tænker	over	hvad	i	arbejdsregi	hvad	det	er	for	noget	tøj	jeg	tager	på	ift.	hvem	
jeg	skal	tale	med,	fordi	jeg	ved	at	der	er	en	tilbøjelighed	til	hvordan	folk	opfatter	mennesker	forskelligt.	
Øhm	men	brands	som	sådan	nej,	hvis	et	brand	først	har	fået	mig	på	krogen	så	bruger	jeg	alle	mine	
penge	i	deres	retning.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Har	du	et	yndlingsbrand?		

Ja	det	ved	jeg	sgu	ikke.	Inden	for	hvad?		
Gerne	noget	du	kan	købe	regelmæssigt	–	så	f.eks.	bilmærker	er	måske	lige	stort	nok.		

Øhm	ja	hmm	mit	yndlings.	Det	lyder	som	om	der	kun	er	det	ene.		
Du	må	også	gerne	nævne	nogle	stykker.		

Det	kommer	an	på	hvad	jeg	skal	have.	Når	jeg	køber	jeans	kigger	jeg	som	udgangspunkt	kun	efter	jeans	
hos	Armani	jeans.	Jeg	har	over	tid	fundet	ud	af	at	det	dem	jeg	synes	laver	de	pæneste	jeans	så	jeg	
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overvejer	ingen	andre	steder.	Hvis	jeg	skal	købe	et	ure	starter	jeg	med	at	kigge	på	et	Rolex	øhm	og	
derefter	kan	jeg	så	kigge	på	nogle	af	de	andre	brands	der	findes.	Hvis	jeg	skal	købe	brystklude	køber	
jeg	Hermés.	Hvis	jeg	skal	købe	øh	skjorter	køber	jeg	dem	også	fra	den	samme	italiener.	Så	der	er	nok	
noget	der.	Hvis	jeg	skal	købe	sokker	skal	det	være	fra	Paul	Smith.		
Har	du	intentioner	om	at	købe	fra	de	brands	igen?		

Nu	har	jeg	allerede	købt	rigtig	mange	f.eks.	brystklude	fra	Hermés	men	jeg	ved	at	jeg	kommer	til	at	
købe	flere.	Jeg	siger	at	brandet	kan	påvirke	mig	til	at	købe	det,	eller	jo	så	skal	de	lige	noget	der	
tilfældigvis	lige	var	noget	jeg	ikke	kunne	leve	uden.	Men	det	er	i	højere	grad	et	spørgsmål	om	at	hvis	
jeg	står	derhjemme	og	mangler	en	brystklud	der	skal	matche	til	et	eller	andet	og	så	går	jeg	ned	hos	det	
brand	som	det	første	og	kigger	hvad	de	har.		
Ville	det	være	nemt	for	dig	at	skifte	de	her	brands	ud	med	nye	yndlingsbrands?	

Relativt	nemt	tror	jeg.	Jeg	gør	det	ikke	særlig	tit,	men	hvis	et	brand	optræder	forkert	eller	laver	noget	
jeg	ikke	bryder	mig	om	eller	behandler	mig	dårligt	eller	stiger	uhørt	i	pris.		
Hvis	du	f.eks.	blev	introduceret	til	et	andet	brand	kunne	det	også	gøre	det	alene?	

Ja	det	kunne	jeg	godt.		
Så	vil	jeg	gerne	spørge	dig	om	du	er	mest	materialistisk	fokuseret	eller	om	du	er	mere	pleasure	

fokuseret?	Hvor	materialistisk	er	mere	brand	fokuseret	dvs.	det	er	brandet	du	køber	dig	ind	i	

og	pleasure	dvs.	det	er	mere	f.eks.	kvaliteten	du	køber	ind	i.		

Hmm	hænger	det	ikke	sammen?	
Ikke	nødvendigvis	fokus	kan	være	mest	baseret	enten	på	det	ene	eller	det	andet.	Hvis	du	køber	

noget	fordi	det	måske	har	et	bestemt	logo	eller	brand	på	sig	som	du	tænker	det	der	det	er	bare	

mig	vs.	du	køber	noget	der	ikke	har	logo	på	men	du	ved	at	kvaliteten	er	god.		

(Stilhed)	det	ved	jeg	sgu	ikke.	Øhm	hmm	jeg	synes	ikke	jeg	har	logo	på	særlig	meget	af	mit	tøj,	så	ud	fra	
den	tanke	vil	jeg	nok	vælge	pleasure.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Nu	har	vi	lige	snakket	om	brands	du	godt	kan	lide,	er	der	så	nogle	brands	du	ikke	kan	lide?	

Jeg	har	vel	mange	tænker	jeg.	Øhm	det	er	ikke	nogen	jeg	forholder	mig	vildt	meget	til.	Men	hmm	hvad	
kan	jeg	ikke	lide.	H&M	kan	jeg	ikke	særlig	godt	lide.		
Hvorfor?	

Jeg	synes	de	står	for	noget	rigtig	uheldigt.	Jeg	synes	det	der	øh	deres	forretningsmodel	er	bygget	op	på	
at	man	skal	købe	så	meget	som	muligt	hele	tiden	og	det	går	stik	imod	mine	egne	værdier.	Så	jeg	synes	
på	alle	måder	at	det	er	uheldigt	at	de	har	nogen	form	for	succes.	Det	samme	vil	jeg	kunne	sige	om	Zara.	
Jeg	synes	ikke	de	bringer	noget	som	helst	godt	til	nogen.	Og	så	synes	jeg	det	er	en	lortekvalitet	det	de	
sælger.	Så	det	er	nok,	de	indkapsler	nok	meget	godt	alt	det	jeg	ikke	bryder	mig	om	ved	brands.		
Men	det	giver	måske	også	mulighed	for	dem	der	ikke	har	så	mange	penge	at	købe	ind	i	nogen	

tendenser?	

Ja	gid	det	var	så	vel,	men	H&M	ville	jo	ikke	overleve	hvis	de	kun	havde	fattige	kunder.	De	er	afhængige	
af	at	man	bruger	ligeså	meget	man	bruger	bare	pengene	drypvis.	Min	kæreste	er	et	glimrende	
eksempel	hun	køber	rigtig	meget	fra	H&M	og	det	er	rigtig	pænt	til	hende,	men	hun	køber	en	kjole	og	så	
bruger	hun	den	to	gange	og	så	køber	hun	en	ny.	Hvad	med	at	købe	en	kjole	der	koster	det	samme	som	
de	fire	kjoler	man	har	købt	henover	et	år?	Og	så	var	det	noget	man	var	glad	og	noget	man	brugte.	Og	
sådan	tror	jeg	der	er	mange	der	har	det.	Og	det	skal	slet	ikke	lyde	som	en	eller	anden	øh	selvophøjelse	
eller	et	eller	andet	men	jeg	bryder	mig	ikke	om	at	spytte	penge	i	den	kasse.	Og	hvis	de	samtidig	giver	
mig	dårlig	kvalitet	så	har	de	ikke	noget	i	deres	forretning	jeg	synes	er	interessant	at	bruge	penge	på	
eller	tid	på.			
Er	du	bevidst	om	de	her	brands	du	ønsker	at	undgå	generelt?		

Underbevidst	er	jeg	nok.	Jeg	forholder	mig	bare	ikke	til	dem.	Jeg	går	ikke	ind	i	en	H&M	butik	så	de	har	
ikke	chancen	for	at	sælge	deres	produkt	til	mig	så	derfor	er	de	jo	aldrig	i	min	bevidsthed.		

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Så	kommer	der	nogle	lidt	andre	spørgsmål.	Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		
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Hmm	øh	det	ved	jeg	ikke.	Hvad	forbinder	jeg	med	at	være	autentisk	øh.	Jeg	forbinder	hmm	det	bliver	
gætværk	det	her.	Jeg	tror	jeg	forbinder	det	at	være	autentisk	med	at	den	jeg	synes	det	kommer	lidt	an	
på	konteksten	hvis	jeg	skal	komme	med	et	fyldestgørende	svar.	Men	hvis	jeg	bare	taler	mens	jeg	
tænker	så	er	det	at	være	autentisk	for	mig	at	man	er	tro	mod	det	man	kommer	fra	som	person	og	som	
forretning.	Jeg	ser	ikke	at	et	brand	kan	være	autentisk	hvis	de	har	en	af	apperance	udadtil	og	en	anden	
måde	at	gøre	tingene	indadtil.	Jeg	oplever	autenticitet	som	at	hænge	meget	sammen	med	transparens.	
Så	jeg	som	udefrakommende	kunne	se	hvad	det	er	der	sker	og	kunne	gennemskue	hvad	det	er	
virksomheden	har	af	værdier,	ønsker	og	målsætninger.	Øh	ligesom	jeg	skal	kunne	det	med	mennesker.	
Hvis	ikke	jeg	forstår	hvorfor	folk	er	motiverede	til	at	gøre	det	de	gør	eller	at	jeg	generelt	set	ikke	
forstår	andre	menneskers	ræsonnement	så	bliver	jeg	lidt	mistroisk	og	jeg	mister	tilliden	til	dem	og	
derved	kan	man	vel	godt	sige	at	autenticiteten	er	et	udtryk	for	at	folk	hænger	sammen	med	hvad	de	er	
og	hvad	de	siger	de	er.		
Er	der	nogle	brands	du	tænker	er	autentiske?	

Dem	jeg	køber	skjorter	fra	f.eks.	Hila	More	i	Napoli	som	er	en	familieforretning	der	har	lavet	
håndsyede	skjorter	i	100	år	og	en	madpakke	og	som	selvom	at	de	nu	er	blevet	store	og	nu	sælger	til	
rigtig	mange	steder	i	verden	øhm	stadig	er	den	her	lokale	forretning.	I	hvert	fald	er	det	det	brandet	
ligesom	pakker	ind.	Så	man	får	når	man	køber	skjorter	fra	dem	får	man	en	anden	oplevelse	og	en	
anden	indpakning	end	hvis	du	går	ned	og	køber	en	dyr	skjorte	et	andet	sted.	Øhm	lidt	det	samme	
kunne	man	måske	sige	om	de	ur-mærker	hvor	det	er	meget	Patek	og	Rolex	måske	mest	Audemar	De	er	
startet	for	mange	år	siden	og	har	altid	været	kendt	for	at	lave	meget	fine	ur-mærker	øh	og	det	er	
præcis	det	samme	de	stadig	slår	sig	op	på,	så	deres	grundlæggende	forretningsmodel	er	præcis	det	
samme	som	det	hele	tiden	har	været	øh	og	det	er	der	vel	noget	autentisk	over.		
Ser	du	dig	selv	som	værende	loyal	over	for	brands?		

Ja	til	en	vis	grad.	Jeg	er	loyal	men	ikke	fordi	jeg	synes	jeg	skylder	brandet	noget,	men	mest	fordi	det	
bekvemt.		
Så	der	er	ingen	sådan	følelsesmæssige	ting	i	det?	

Jeg	bliver	ved	med	at	købe	deres	produkter	hvis	de	bliver	ved	med	at	levere	mig	en	god	oplevelse.	Og	
den	dag	de	stopper	med	det	så	køber	jeg	noget	andet.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	ud?		

Øhm	hmm	at	skille	mig	ud.		
Hvordan	har	du	det	med	folk	der	køber	fake	brands?		

Jeg	kan	godt	forstå	det.	Hmm	jeg	kan	ikke	forstå	man	laver	fake	ting.	Jeg	kan	godt	forstå	hvad	det	er	
der	får	en	til	at	gøre	det.	Men	hvis	ikke	jeg	havde	pengene	til	at	købe	et	Rolex	ur	ville	jeg	stadig	gerne	
have	et	og	så	kunne	jeg	enten	lade	hver	med	at	købe	et,	spare	op	eller	købe	et	fake.	Så	jeg	kan	sagtens	
forstå	det.		
Så	du	synes	ikke	mindre	om	personen	hvis	personen	har	det	samme	ur	som	dig	men	det	bare	

ikke	er	ægte?	

Det	påvirker	min	oplevelse	af	personen.	Ikke	så	meget	fordi	personens	ur	er	fake	det	kunne	rage	mig	
en	høstblomst,	men	det	at	personen	tror	at	de	har	et	Rolex	ur	men	ikke	har	råd	til	det	det	påvirker	min	
oplevelse	af	personen.	Det	fortæller	mig	at	personen	har	nogle	værdier	jeg	ikke	kan	nikke	
genkendende	til.	Ligesom	jeg	ikke	forstår	at	man	som	brand	har,	altså	hvis	du	får	produceret	noget	der	
er	fake	så	er	det	typisk	et	udtryk	for	at	det	du	laver	ikke	har	særlig	høj	kompleksitet.	Så	jeg	synes	det	
er	sigende	om	et	brand	at	hvis	de	har	store	problemer	med	fake	varer	at	det	de	laver	er	så	nemt	at	
kopiere.	Og	jeg	ved	godt	at	det	er	blevet	nemmere	at	kopiere	de	seneste	år	så	selv	Rolex	ure	kan	være	
svære	at	skille	ad	fra	hinanden.	Men	det	fleste	af	dem	der	laver	fake	varer	laver	jo	så	nogle	sikre	fake	
varer	og	hvis	et	brand	kan	blive	kopieret	på	den	måde,	så	mener	jeg	at	brandet	skal	se	indad	for	så	er	
kvaliteten	formegentlig	ikke	øh	god	nok	til	at	folk	gider	betale	det	de	koster.	Hvis	den	var	det	mener	
jeg	ikke	de	ville	have	problemer	med	fake	varer.		
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	
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Det	sidste	spørgsmål	omhandler	det	faktum	at	der	generelt	findes	tre	typer	kunder:	rebellen,	

den	kreative	og	den	moderne.	Vil	du	læse	de	her	tre	kort	og	overveje	hvilket	der	passer	bedst	

på	din	personlighed?	

Rebellen	–	nej	det	er	jeg	ikke.	Eller	det	var	måske	lidt	hurtigt	men	jeg	tror	der	må	være	en	af	de	andre	
der	passer	bedre	på	mig.		
Den	kreative	–	ja	den	giver	muligheden	for	at	customize	og	hvis	du	kan	det	kan	du	også	skille	dig	ud	så	
det	kan	jeg	godt	lide,	jeg	kan	godt	lide	elementet	ved	at	skille	mig	ud	til	en	vis	grad.	Jeg	har	ikke	noget	
behov	for	at	provokere,	jeg	har	i	højere	grad	bare	et	behov	for	ikke	at	gå	i	det	samme	som	alle	andre.		
Den	moderne	–	ja	hmm	kan	jeg	vælge	flere?		
Ja	det	er	okay.	

Det	er	mest	den	kreative	men	det	er	måske	også	i	nogen	udstrækning	den	moderne.	Altså	det	ved	jeg	
sgu	ikke.	Det	er	jo	svært	at	købe	noget	der	ikke	er	in	for	så	er	det	ikke	i	butikkerne,	så	set	i	det	lys	er	
alle	vel	moderne.	Men	hvis	du	spurgte	om	jeg	gad	have	en	Louis	Vitton	taske	fordi	det	gik	alle	med	i	en	
periode,	så	nej	så	vil	jeg	hellere	have	noget	helt	andet.		
Så	du	køber	lidt	brands	med	henblik	på	at	skille	dig	ud?	

Ja	min	arbejdstelefon	kunne	have	været	en	iPhone	ligesom	alle	andres	men	jeg	har	valgt	en	Blackberry	
alene	af	den	årsag	at	det	er	der	stort	set	ingen	andre	der	har.		
Hvordan	får	det	dig	til	at	føle	når	du	så	har	noget	der	er	lidt	anderledes?		

Hmm	det	skaber	måske	noget	værdi,	jeg	ved	ikke	om	det	som	sådan	skaber	værdi.	Jeg	synes	bare	det	
er	sjovere	at	have	en	Blackberry	og	så	kunne	tale	om	det	med	andre,	altså	have	det	som	samtaleemne	
end	at	have	øh	en	iPhone	som	jeg	også	har	i	privaten	og	det	er	en	skide	god	telefon	men	nu	hvor	
muligheden	bød	sig	så	synes	jeg	det	er	sjovere	at	have	sådan	en	her	og	så	spørger	folk	nå	hvad	er	det	
for	en	og	så	kan	man	fortælle	om	den	altså	det	giver	noget	andet.	Hvor	hvis	det	var	en	iPhone	det	ved	
alle	hvad	er.		
Bekymrer	du	dig	sommetider	hvis	du	køber	noget	der	er	anderledes	om	at	skille	dig	for	meget	

ud?	

Nej	for	så	ville	jeg	ikke	købe	det.	Øhm	jeg	synes	der	er	en	balance	imellem	at	skille	sig	nok	ud	og	skille	
sig	for	meget	ud.	Jeg	synes	tingene	må	godt	være	gennemtænkt.		
Så	du	tænker	over	at	du	gerne	vil	skille	dig	ud?	

Jeg	forsøger	at	tænke	over	det	til	den	grad	der	gør	at	det	ser	ordentligt	ud	også	selvom	det	skiller	sig	
ud,	men	jeg	forsøger	også	ikke	at	tænke	for	meget	over	det	så	det	for	det	første	optager	for	meget	af	
min	tankevirksomhed	da	jeg	synes	man	skal	bruge	krudtet	på	at	tænke	på	så	meget	andet	men	jeg	
synes	ikke	der	er	noget	spændende	i	at	sende	et	signal	om	at	man	har	brugt	virkelig	meget	tid	på	at	
tænke	over	det	her,	så	overfladisk	en	person	ser	jeg	ikke	mig	selv	som	værende.	Så	det	er	det	her	med	
at	gøre	noget	lidt	andet	og	få	det	til	at	se	ordentligt	ud	men	gøre	det	lidt	underspillet,	at	folk	skal	også	
de	må	gerne	skulle	anstrenge	sig	lidt	for	at	kunne	se	at	det	er	anderledes.		
Kunne	du	finde	på	at	vælge	brands	fra	hvis	de	blev	populære?	

Ja,	ligesom	f.eks.	med	iPhone.		
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Bilag	8	–	Transskribering	af	

interview	3:	Anders	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Øh	ja,	jeg	vil	gerne	vide	lidt	om	dig	først	og	fremmest	–	grundlæggende	oplysninger	såsom	hvad	

dit	navn	er?	

Jeg	hedder	Anders.		
Øh	ja,	og	hvor	gammel	er	du?	

Jeg	er	24	
Og	hvor	bor	du	henne?		

Jeg	bor	på	Nørrebro	Kronborggade.		
Og	hvad	er	din	beskæftigelse?		

Jeg	er	studerende	og	læser	medicin	til	daglig.		
Og	hvad	er	din	civiltilstand?		

Single	
Og	har	du	børn?		

Øh	nej	haha.	Ikke	endnu.		
	
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Fint	nu	har	vi	så	andre	mere	uddybende	spørgsmål.	Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	–	

eller	måske	studiekammerater	–	ville	beskrive	dig?		

Uh	svært	spørgsmål.	Øhm	forholdsvis	udadvendt.	Min	arbejdskolleger	vil	sige	at	jeg	er	arbejdssom.	
Øhm	social.	Ja,	venlig.		
Mmh,	og	er	det	anderledes	end	måske	din	familie	ville	beskrive	dig	–	eller	nogen	andre?		

Nej	det	tror	jeg	faktisk	er	rimeligt	det	samme.	Der	tror	jeg	ikke,	at	der	er	sådan	nogen	stor	forskel.	
Øhm,	men	jeg	tror	også	at	mine	–	i	hvert	fald	venner	–	vil	sige	at	jeg	er	et	venligt	menneske.		
Hvor	mange	penge	kan	du	bruge	på	dig	selv	om	måneden?	Og	du	behøver	ikke	svare	på	det,	

hvis	det	er	ubehageligt.		

Det	er	okay.	Øhm,	efter	alt	er	betalt…	Så..	Har	jeg	i	hvert	fald	sekstusind.	Men	jeg	er	i	gang	med	at	spare	
op,	så	jeg	prøver	at	lade	være	med	at	bruge	dem.		
Fornuftigt.		

Men	rådighedsbeløbet	er	ca.	6.000	kr.		
Okay.	Bruger	du	de	sociale	medier	til	daglig?		

Altså	det	gør	jeg,	men	øh	jeg	bruger	for	eksempel	ikke	Facebook	og	messenger	særlig	meget.	Altså	jeg	
bruger	Instagram	meget,	mest	til	at	kigge	og	sådan.	Øh..	Men	jeg	har	alle	notifikationer	på	alt		-	også	
snapchat	og	så	videre	–	slået	fra	så	jeg	selv	skal	gå	ind	og	tjekke.	Og	så	ved	mine	venner,	at	de	skal	
skrive	en	sms	for	at	komme	i	kontakt	med	mig.		
Hvorfor	har	du	valgt	det?		

Fordi	det	stressede	mig	helt	vildt.	Fordi	man	har	gruppesamtaler	og	nu	har	jeg	læst	på	Pharma	i	3	år	
og	medicin.	Og	man	får	bare	rigtig	mange	af	de	her	gruppeting.	Og	hvis	de	har	en	samtale	kørende	og	
du	ikke	lige	er	på	den	telefon	den	time,	så	er	der	200	beskeder,	som	du	skal	tjekke	op	på.	Og	sådan	
noget	irriterer	mig.	Så	derfor	bruger	jeg	min	computer	om	aftenen	og	tjekker	det	hele	igennem.		
Ligger	du	selv	noget	op	på	de	sociale	medier?		

Instagram	gør	jeg.	Facebook	gør	jeg	ikke.	Altså	det	er	mest	til	kommunikation	der	er	igennem	facebook	
synes	jeg.	Men	Instagram	bruger	jeg.		
Ømh,	hvor	vigtigt	er	det	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		 	
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Mmh,	det	tror	jeg	er	ret	vigtigt	i	forhold	til	at	øh.	Altså	jeg	kan	sagtens	gå	i	skole	i	joggingbukser.	Det	
gør	jeg	som	regel.	Men	når	jeg	er	på	arbejde	og	sådan	noget,	kan	jeg	godt	lide	at	man	ligner	dem,	man	
arbejder	med.	Så	tager	jeg	pænt	tøj	på,	når	det	er	pænt	arbejde	med	videre.	Øhm,	så	jeg	synes	det	er	ret	
vigtig.	Også	det	der	med,	ja,	udstråling.	Mhh..	Det	er	sådan	en	booster	for	din	arbejdsmoral,	synes	jeg	
nogen	gange.		
Må	jeg	spørge,	hvor	du	arbejder	henne?		

Jeg	arbejder	på	Lundbeck,	som	er	et	medicinal	firma.		
Okay,	så	det	er	studiejob?		

Ja.	Ja.	Det	er	studiejob.	Eller	hvad	hedder	det…	Studien	assistant.		
Hvis	nu	de	andre	over	i	skolen	gik	i	pænt	tøj,	ville	du	så	stadig	komme	i	joggingbukser?		

Mmmmh.	Ja.	Fordi	det	gør	de	faktisk.	Og	jeg	kommer	stadig	i	joggingbukser.	Haha.		
Så	det	er	kun	arbejdsrelateret?		

Ja	det	er	kun,	hvad	kan	man	sige…	Når	det	er	andre	jeg	laver	noget	for.	På	studiet	er	det	mig	selv	jeg	
skal	sørge	for.	Men	på	arbejdet	er	det	ligesom	andre.	Og	ja	jeg	skal	ligesom	udstråle	noget	for	andre	på	
mit	arbejde.	Hvor	på	studiet	er	det	kun	mig	selv.	Så	er	jeg	lidt	mere	ligeglad.	Men	jeg	sætter	stadig	hår.	
Haha.	Eller	prøver	i	hvert	fald	på	det.		
Hvad	betyder	andres	mening	om	det	du	har	på	–	lad	os	sige	at	du	klæder	dig	lidt	anderledes	end	

de	andre	fra	studiet.	Hvad	betyder	det	for	dig,	hvad	de	synes	om	det,	du	går	i?		

Hvis	jeg	får	ros	tror	jeg	automatisk,	at	jeg	vil	bruge	det	mere.	Men	kritik	tager	jeg	ikke	så	meget	til.	For	
jeg	går	altid	i	tøj,	som	jeg	selv	kan	li’.	Så	altså,	jeg	vil	ikke	have	det	på,	hvis	jeg	ikke	sys	at	det	var	fedt.	
Eller	sådan	–	det	vil	ikke	røre	mig,	hvis	de	syntes,	at	det	ikke	var	fedt.	For	så	syntes	jeg	selv,	at	det	var	
det.		
Hvad	hvis	dit	arbejde	sagde	til	dig,	at	det	dér	du	har	på	det	ser	lidt…?	

Så	ville	jeg	skifte..	
Ja	okay,	og	det	er	fordi	at…?		

Så	må	det	have	blevet	opfattet	upassende	på	en	eller	anden	måde..	Altså	vi	må	for	eksempel	ikke	have	
shorts	på.	Bare	som	hovedregel.	Så	der	er	sådan	få	regler.	Men	det	er	mere	sikkerhedsmæssigt	fordi	vi	
arbejder	i	laberatorier.	
Men	hvis	dine	venner	har	en	mening	om	dit	tøj.	Hvis	de	synes	det	er	mærkeligt.	Det	betyder	

ikke	så	meget?		

Men	jeg	tror	ikke	jeg	har	prøvet	det.	Jeg	er	rimelig	plain	i	min	tøjsstil,	og	jeg	har	aldrig	haft	noget	vildt	
spraglet	tøj	på	så.	
	
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Vi	er	meget	interesseret	i	at	høre	lidt	i	forhold	til	ure,	det	er	jo	også	lidt	det,	vi	skriver	om.	Så	øh		

har	du	ur	på	i	dag?			

Ja	det	har	jeg.		
Okay.	Kan	du	fortælle	lidt	om	det	måske?		

Haha	det	er	et	Daniel	Wellington	ur.	Det	er	rimelig	moderne	i	øjeblikket.	Det	har	en	guldskive.	Og…	
Hvid	inden	i	midten.	Og	så	har	det	en	brun	læderrem.		
Aha.	Og	hvorfor	valgte	du	lige	præcis	det	ur	dér?	

Øhm	det	var	rent	faktisk	fordi	at	jeg	havde	et	næsten	præcis	magen	til	før,	hvor	remmen	så	gik	i	
stykker.	Og	jeg	havde	fået	skiftet	remmen	før.	Og	jeg	kan	bare	rigtig	godt	lide	øøh	jeg	kan	rigtig	godt	
lide	udseendet	med	brun	læderrem	og	guldurskive.	Øh.	Og	så	er	Daniel	Wellington	bare	mega	moderne	
og	det	er	mega	enkelt	af	sådan	udseende.	Mhh.	Og	så	var	det	jul,	og	så	skulle	man	have	nogle	ønsker.		
Så	hvor	ofte	køber	du	sådan	ure?	

Mhhh	det	kommer	lid	an	på.	Øhh	det	kommer	faktisk	lidt	an	på,	hvad	jeg	skal.	Jeg	har	faktisk	ret	tit	
købt	ure,	hvis..	For	eksempel	købte	jeg	et	blåt	jakkesæt,	øh,	og	så	ville	jeg	mega	gerne	have	et	ur	med	
en	blå	skive.	Og	så	købte	jeg	et	nyt	ur	sådan.	Men	det	er	ikke	tit	jeg	køber	ure	–	det	er	max	en	gang	hver	
halve	år.	Og	nogle	gange	er	det	også	kun	en	gang	om	året.	Det	kommer	også	an	på,	hvad	jeg	ellers	har	
lyst	til	at	bruge	penge	på.		
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Og	hvad	er	det	for	nogle	ure,	du	eller	har?		

Mhh	altså	jeg	har	mange	sådan	ikke	dyre-dyre	mærker	som	Skagen-ure	og	Bonett-ure.	Og..	Så	har	jeg	
også	et	par	–	mine	forældre	ved	godt,	at	jeg	også	godt	kan	lide	ure.	Så	i	studentergave	fik	jeg	et	rigtig	
fedt	Seiko	ur,	som	er	sådan	lidt	dyrere	dyrere-klasse.	Ømh,	men	jeg	har	egentlig	ret	mange	forskellige	
mærker.	Så	det	er	sådan	lidt	tilfældigt,	hvordan	at	–	hvad	jeg	lige	har	lyst	til.	Det	er	ikke	noget	jeg	
sådan	tænker	over,	så	finder	jeg	tilfældigt	ting	og	så	sparer	jeg	op	til	det.		
Har	du	forskellige	ure	til	forskellige	formål,	når	det	er,	at	du	har	så	mange?	

	Ja	det	har	jeg.	Til	hverdag	har	jeg	bare	et	Apple	Watch,	jeg	går	med	som	regel.	Men	hvis	jeg	skal	noget	
–	hvis	jeg	skal	på	arbejde,	eller	hvis	jeg	skulle	herud,	så	tager	jeg	igen	et	almindeligt	med	normalt	ur	på.	
Og	hvis	jeg	skal	konfirmation	eller	bryllupper	eller	sådan	noget,	så	tager	jeg	de	dyre	ure	på.	Så	det	er	
sådan	lidt.	Ja.		
Hvor	mange	har	du	af	ure,	ved	du	det?		

Hmm	i	hvert	fald	ti.	Men	ja	ti-tolv	stykker	tror	jeg.		
Og	hvad	er	vigtigt	for	dig,	når	du	skal	købe	et	ur	af	det	ligesom	har	af	kvalifikationer?		

Størrelsen	er	mega	vigtig	for	mig.	For	jeg	har	ikke	særlig	store	håndled.	Og	jeg	synes	stadig,	at	det	skal	
se	pænt	ud	og	det	skal	ikke	se	klodset	ud.	Øh	og	så	er	sådan	farverne	vigtigt	for	mig.	Øhm	jeg	kan	også	
godt	lide	det	sådan	forholdsvist	enkle,	så	det	skal	også	være	et	enkelt	ur.		Og	mærket	betyder	til	dels	
ikke	noget.	Men	så	for	eksempel	så	findes	der	et	bilmærke	der	hedder	Maserati,	som	jeg	er	ret	fan	af.	
Og	så	fandt	jeg	ud	af,	at	de	havde	ure	og	at	de	faktisk	ikke	var	særlig	dyre.	Og	jeg	synes	at	det	er	et	
vanvittigt	flot	logo,	Maserati	har	og	så	fik	jeg	et	Maserati	ur.	Ja,	så	lidt	mærke	er	der.		
Hvad	er	dit	et	drømme-ur?		

Hmm	nej	fordi	det	har	jeg	faktisk	ikke.	For	jeg	har	svært	ved	at	forestille	mig	at	bruge	sindssygt	mange	
penge	på	et	ur.	Altså	jeg	synes,	at	hvis	du	bruger	femtusind	på	et	ur,	så	er	det	virkelig	mange	penge.	Så	
jeg	har	svært	ved	at	forestille	mig	det.	Jeg	skal	virkelig	have	røven	fuld	af	penge,	hvis	jeg	gider	at	bruge	
halvtreds-	eller	hundredetusind	på	et	ur.	Og	de	kan	jo	være	endnu	dyrere.	Så	øh,	jeg	har	egentlig	ikke	
noget	drømme-ur,	men	omega	som	laver	sindssyg	dyre	ure,	de	kan	virkelig	være	flotte.		
Den	måde	du	sådan	beskriver	dit	forhold	til	ure,	er	det	noget	der	går	igen	i	andre	brands	og	tøj	

–	at	du	altså	ikke	går	så	meget	op	i	mærker,	men..?		

Om	det	går	igen	for	mig	–	ja	det	gør	det!	Jeg	kan	lige	så	godt	købe	noget	pænt	fra	H&M,	som	jeg	kan	
købe	noget	pænt	fra	de	dyrere	mærker.	Men	samtidig	jeg	har	også	meget	blandet	i	min	garderobe.	
Altså	jeg	synes	tit,	at	jo	dyrere	d	køber,	jo	bedre	kvalitet	er	det	også	nogen	gange.	Jeg	har	da	et	par	
skjorter	fra	de	lidt	dyrere	mærker	og	sådan	noget.	Men	jeg	har	også	mange	H&M	skjorter.	Det..	Det	
handler	mest	om	udseendet	synes	jeg.	Hvordan	det	er.	Og	så	er	mærket	lidt	mere	underordnet.		
	

4. Ur-præsentation		
Jeg	har	nogle	billeder	af	nogle	forskellige	ure,	som	du	får	lov	til	at	se	nu.	Og	så	er	det	sådan,	at	

jeg	egentlig	bare	skal	vide	fra	dig,	hvilke	du	bedst	kan	li’.	Og	måske	lidt	forklar	mig,	hvorfor.	Du	

må	gerne	tænke	højt,	når	det	er	du	ligesom	vurderer	de	her	ure.	Og	vi	starter	med	de	her	tre.		

Mmh	hmm	altså	det	første	ur	kan	jeg	ikke	særlig	godt	lide.	Der	sker	for	meget	i	det	(host).	Og	det	har	
sådan	en	måneting	i	det,	tror	jeg	eller	sådan	noget.	Det	bryder	jeg	mig	ikke	så	meget	om.	Det	næste	
synes	jeg	er	meget	pænt.	Det	er	en	hvid	skive,	det	er	lidt	mere	enkelt.	Hmm…	Og	jeg	synes	egentlig	det	
er	ret	pænt,	men	jeg	tror	ikke	selv	jeg	ville	vælge	at	købe	det.	Så	jeg	tror	nummer	3	kan	jeg	bedst	lide.	
Men	det	er	også	fordi	at	jeg	er	ret	fan	af	sorte	skiver.		
Kender	du	til	de	brands,	der	er	af	de	forskellige?		

Carrier	synes	jeg,	at	jeg	har	hørt	om.	Øh,	men	jeg	kender	ikke	nogen	af	dem	som	sådan.	Eller	hvad	–	
hvad	hedder	det	Breitling.	Nej	nej,	det	gør	jeg	faktisk	ikke.	Det	gør	jeg	ikke.	
Øh	og	så	vender	vi	den	faktisk	om.	Haha.	Så	kommer	der	lidt	mere	guld	på	–	du	sagde	at	du	jo	

godt	kan	lide	guld.		

Haha	ja	–	men	det	er	overhovedet	ikke	mig	dét	der.	Haha.	Jeg	synes	de	er	øh,	altså	hvis	jeg	skulle	vælge	
et,	så	er	det	nummer	fem.	Midten.	Men	jeg	ville	aldrig	nogensinde	købe	dem.	Jeg	synes	de	er	for	
firkantede	og	ja.	De	har	for	mange	kanter	og	der	sker	for	meget.	Det	er	ikke	særlig	enkelt.	Og	så	kan	jeg	
se	allerede	på	billedet	at	de	også	er	tykke.	Men	dem	her	synes	jeg,	at	jeg	har	set	før.		
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Og	lad	os	sige,	at	du	skal	have	sådan	et	på.	Hvad	er	der	ved	det,	at	du	ikke	kan	li’?	At	der	måske	

sker	for	meget?	

Hmm	jamen	det	er	fordi	egentlig	er	det	fordi	mig	selv,	tror	jeg.	Jeg	synes	bare	ikke,	at	det	er	særligt	
pænt.	Eller	sådan	altså	jeg	bruger	også	et	ur	fordi	jeg	vil	se,	hvad	klokken	er.	Og	jeg	gider	ikke	at	skulle	
lede	efter,	hvad	klokken	er.	Hvis	du	kan	følge	mig.		Altså	det	skal	være	et	hurtigt	glimt,	og	så	have	en	
idé	om,	hvad	klokken	er.	Så	jeg	tror	egentlig	mest	at	det	er	derfor.	Og	så	er	der	også	noget	med,	at	de	
ikke	er	så	behagelige	at	have	på	når	de	er	så	store.	Klodser,	synes	jeg.		
Så	er	der	lidt	mere	stille	og	roligt	(viser	ham	7,	8,	9)	

Mega	flotte.	Haha.	Jeg	ville	vælge	nummer	7.	Det	er	et	Omega	ur	og	det	er	bare	super	pænt.	GANT	er	
faktisk	et	mærke,	som	jeg	ikke	bryder	mig	om.	Jeg	bryder	mig	heller	ikke	om	tøjmærket.	Jeg	har	
nærmest	aldrig	prøvet	noget	af	det.		
Hvad	er	der	ved	det,	at	du	ikke	bryder	dig	om	det?		
Øhm.	Det	er	faktisk	lidt	mærkeagtigt.	Det	er	fordi	hmm	jeg	tror	ikke	det	er	et	billigt	mærke.	
Overhovedet.	Men	det	forbinder	jeg	det	lidt	med.	Og	det	er	egentlig	ikke..	Det	tror	jeg	ikke	det	er.	
Nummer	9	–	jeg	synes	det	er	ret	fedt	at	man	kan	se	sådan	igennem	til	uret.	Øhm	men	der	sker	måske	
stadig	en	lille	smule	for	meget.		
Hvad	hvis	jeg	siger	til	dig,	at	det	ur	er	mekanisk.	Siger	det	dig	noget?		

Ja	hmm	altså	er	det	dem	som	selv	skal	trækkes	op?		
Ja.	Betyder	det	noget	for	dig	om	det	er	qvartz	eller	mekanisk?	

	Mmh.	Det	gør	det	egentlig	ikke	rigtig.	Men	jeg	vil	gerne	have	et	mekanisk	ur,	for	jeg	synes	at	det	er	
meget	–	meget	sjovt.	Sjov	detalje.	Men	så	ville	jeg	have	mere	en	hvor	man	kan	se..	Der	findes	ure,	hvor	
der	er	fuldstændigt	udkig	til	mekanikken	indeni.	Det	synes	jeg	ville	være	meget	fedt	at	have	–	så	du	
kan	se,	hvordan	man	trækker	det	op	og	sådan	noget.	Men	jeg	ville	vælge	nummer	7.		
Når	du	siger	det	der	med	at	GANT	er	et	lidt	billigt	produkt.	Det	er	lidt	interessant	i	forhold	til	

det	at	du	siger,	at	du	godt	kan	finde	på	at	gå	i	H&M	for	eksempel.	Det	bare..	Kan	du	prøve	at	

uddybe	det	lidt?	Er	der	nogen	som	går	med	GANT	eller	er	der	noget	dér..?		

Jeg	ved	faktisk	helt	ærligt	ikke,	hvorfor	jeg	har	fået	den	holdning	til	GANT.	Normalt	går	jeg	faktisk	slet	
ikke	op	i	mærker,	men	lige	med	GANT.	Jeg	har	det	med	få	ting,	og	det	er	for	eksempel	med	GANT.	Så	er	
det	med	hmm	jamen	jeg	ved	det	ikke.	Øh	haha	butikken	Kings	&	Queens-kæden	haha.	Der	går	jeg	
aldrig	ind.	Jamen	det	er	sjovt	for	jeg	kunne	helt	sikkert	finde	noget	derinde.	Og	jeg	kunne	helt	sikkert	
også	finde	noget	fra	GANT.	Jeg	ved	ikke	hvorfor.	Det	forbinder	jeg	bare	med	ikke	så	godt.	Haha.	
Super…	(Vender	til	10,	11,	12)	

Dem	synes	jeg	egentlig	også	er	ret	pæne.	Og	jeg	tror	at	jeg	vil	vælge	nummer	12,	som	er	BOSS	uret.	Jeg	
kan	faktisk	rigtig	godt	lide	mærket	BOSS.	Også	parfumemærker	og	sådan	noget.	Rolex	siger	mig	faktisk	
virkelig	ikke	særlig	meget.	Fordi	det	er	et	vanvittigt	dyrt	mærke	og	jeg	synes	bare	der	sker	alt	for	
meget	.	Jeg	synes	ikke,	at	de	er	super	pæne.	Men	jeg	kan	godt	lide	dem	som	metalure.	Hmm	også	sådan	
ligesom	det	er	hele,	det	skaber	ligesom	helhed,	hvor	at	andre	ure	er	ligesom	lidt	mere	–	du	har	
læderrem	og	du	har	ur.		
Men	der	sker	jo	egentlig	mere	på	BOSS	uret	end	der	gør	på	Rolex.		

Jaer	men..	Jeg	synes	det	er	mere..	Det	har	en	smallere	øh	urrem,	så	det	kommer	til	at	se	mere	firkantet	
ud.	Hvor	at	når	den	har	en	brede	herover,	så	bliver	det	lidt	mere	rundt,	synes	jeg.	Det	er	egentlig	stadig	
udseendemæssigt.		
Omega	kan	man	sige	er	det	hvor	der	sker	allermest	og	også	har	lidt	det	samme.	Hvordan	kan	

det	være,	at	du	ikke	vælger	den?		

Det	ser	bare	stort	ud.	Det	ser	for	stort	ud.	Og	det	er	også	bare	svært	når	det	ikke	er	de	rigtige	ure	som	
man	kan	vurdere.	Og	jeg	skal	tænke	ret	meget	over,	hvor	stor	urskiven	er.	Fordi	jeg	ikke	vil	have,	at	det	
ser	klumpet	ud.		
Så	Boss	er	det,	som	du	går	efter?		

Ja	det	tror	jeg	faktisk.		
(Vender	til	13,	14	og	15)	Ja	her	er	jo	lidt	forskelligt.	De	er	jo	meget	sine	egne.		
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Hmm…	Ja..	Hmm.	Jeg	har	det	lidt	svært	for	de	er	på	en	eller	anden	måde	ret	fede	de	her	ure.	Cartier..	
Øh.	Jeg	kender	godt	mærket.	Men	jeg	bryder	mig	ikke	om	de	der	romertal	sådan	helt.	Øh.	Så	det	tror	jeg	
ikke,	at	jeg	ville	vælge.		
Er	det	fordi	man	ikke	kan	aflæse	hvad	klokken	er	eller	er	det	udseendemæssigt?		

Jo	det	synes	jeg	egenligt	godt	man	kan.	Det	er	mere	udseendemæssigt	det	ser	bare	lidt	sådan	udtværet	
ud.	Ja..	Det	tror	jeg	sgu	ikke	at	jeg	ville	vælge.	Og	det	her,	jeg	synes	faktisk	det	er	virkelig	fedt.	Jeg	kan	
bare	slet	ikke	komme	i	tanke	om,	hvornår	jeg	kunne	gå	med	det.	Men	der	sker	næsten	også	for	meget	
til	at	jeg	ville	kunne	læse,	hvad	klokken	var.	Så	det	vil	jeg	heller	ikke	vælge.	Jeg	ville	gå	med	Breitling,	
men	jeg	er	også..	Jeg	kan	godt	lide,	når	urskiven	er	blå.	Så	er	det	en	ret	fed	rem	der	også	er	på.	Så..	
Nummer	15.		
Nu	siger	du,	at	du	ikke	rigtig	kunne	så,	hvornår	du	skulle	gå	med	det.	Så	jeg	tænker,	du	kunne	

ikke	finde	på	at	købe	et	dyrt	ur	bare	for	at	have	det	liggende	derhjemme	agtigt?		

Nej.	Det	kunne	jeg	ikke.	Jeg	vil	skulle	bruge	det.	Ja	altså,	ellers	synes	jeg	at	det	er	spild	af	penge.	Hvis	
man	ikke	får	noget	ud	af	det.		
(Vender	til	13,	14	og	15)	Igen	lidt	af	den	slag,	som	du	godt	kan	lide.		
Jaer,	jaer.	Helt	sikkert	nummer	16	tror	jeg	faktisk.		
Og	hvorfor	–	hvis	jeg	må	spørge?	

Øhm.	Jeg	kan	godt	lide,	når	der	er	sådan	bitte	små	detaljer	som	der	bare	er..	Som	bare	gør	noget	godt.	
Jeg	har	svært	ved	at	forklare	det,	men	æh.	Det	ser	bare	sådan	mere.	Det	ligner	der	er	arbejdet	mere	
med	det.	Altså	i	forhold	til	nummer	17.	Øhm	hmm	jeg	synes	bare	det	er	en	pænere	urskive,	som	er	
derinde	i.	For	egentlig	så	tror	jeg,	at	jeg	synes..	Hmm..	Egentlig	tror	jeg	at	jeg	synes	sådan	formen	på	
nummer	17	er	pænest,	men	selve	det	der	er	indeni	på	nummer	16	trækker	op.		
(Vender	til	16,	17,	18)	Det	er	så	de	sidste.	Hvad	du	tænker	her?		

Hmm.	I	har	jo	byttet	om	på	urskiverne.		
Haha	ja,	kan	du	se	det?		

Ja	haha	på	18	og	19.	Øhm	så	der	vil	jeg	vælge	den	korte	rem	med	dén	der	urskive.		
Haha	fint.	Det	er	godt	set	–	du	er	faktisk	den	første,	som	har	lagt	mærke	til	det.	Haha.	

Var	det	på	andre	eller	kun	den	her?		
Kun	den	sidste.		

	
5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	

selvopfattelse	

Så	har	jeg	lidt	flere	spørgsmål.	Øhm	hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	–	æh	–	og	

vælge	et	specifikt	brand?		

Et	specifikt	brand?	Altså	når	man	går	målrettet	efter	mærker?	Altså	hvis	jeg	skulle	gå	målrettet	efter	
mærker,	så	vil	jeg	gerne	have,	at	der	er	en	særlig	butik	til	det	mærke.	Tror	jeg.		
Men	når	du	går	ud	og	shopper,	er	det	så	vigtigt	for	dig,	at	det	er	et	specifik	mærke?	Eller	hvis	du	

tænker,	at	du	skal	have	en	ny	skjorte	–	er	det	så	allerede	her	”jeg	skal	have	den	fra	det	her	

mærke”	eller	går	du	bare	ud	og	oser	og	tænker	”hvad	du	støder	på”?		

Ja	–	det	er	hvad	jeg	støder	på.		
Okay.	Når	du	så	står	op	om	morgenen,	tænker	du	så	på,	hvad	der	er	af	brands	eller	er	det	sådan	
at	det	er	mere	overflødigt?		

Nej	det	er	mere	overflødigt.	Jeg	tænker	mere	over	sæt.	Om	det	passer	sammen.	Jeg	tænker	ikke	over	
specifikt	mærker	jeg	har	på.		
Kan	de..	Hvis	du	så	tager	H&M	på	eller	hvis	du	så	tager	en	lidt	dyrere	trøje	på,	kan	det	få	dig	til	

at	føle	på	forskellige	måder?	I	forhold	til	det	brand,	som	du	bær	den	specifikke	dag?		

Ja	både	og.	Men	mere	i	den	lidt	negative	retning.	Jeg	kan	godt	lide	at	være	sådan	lidt	nede	på	jorden.	
Men	dyre	mærker	er	bare	som	regel	bedre	kvalitet	og	jeg	kan	godt	lide,	at	det	er	god	kvalitet.	Altså	så	
kan	jeg	bedre	lide	at	gå	i	det.	Men	jeg	vil	helst	ikke	udstråle,	at	det	skal	være	mega	dyrt.		
Hvordan	kan	det	være?		
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Jamen	ja	det	ved	jeg	ikke	det	tror	jeg	bare	er	–	altså	jeg	er	generelt	mod	alt	der	er	overfladisk,	så	jeg	
tror	bare	at	man	har	en	idé	om,	at	så	er	man	mere	overfladisk.	Hvis	man	kun	går	op	i	de	dyre	ting	og	
sådan	noget.	Så	øhm	jeg	bryder	mig	ikke	om	sådan	store	Ralph	Lauren	mærker.	Eller	sådan	noget.	Men	
jeg	har	alligevel	deres	skjorter	fordi	det	er	virkelig	gode	skjorter	og	det	er	virkelig	pænt	design.		
Er	der	nogen	måde	du	kan	bruge	brands	på	i	nogen	sammenhænge	og	andre	brands	i	andre	

sammenhænge?	I	forhold	til	om	du	er	sammen	med	venner	eller	arbejde	eller	familie	eller	

sådan	noget?	

Nej	det	synes	jeg	faktisk	ikke	–	jeg	synes	ikke	jeg	bruger	brands	på	den	måde.	Det	kan	jeg	i	hvert	fald	
ikke	lige	komme	på.		
Så	der	er	ikke	nogen	situationer,	hvor	du	tænker	”jeg	vil	helst	ikke	skille	mig	for	meget	ud	eller	

virke	overfladisk”?	Så	der	er	ikke	nogen	situationer,	hvor	du	tænker	mere	over	det	end	andre?		

Nej	ikke	nogen	forskel	–	for	jeg	tror	det	er	generelt,	det	jeg	tænker.	Fordi	på	mit	arbejde,	jeg	har	pænt	
tøj	på,	men	det	kan	lige	så	vel	være	H&M,	det	er	bare	pænt.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Hvad	er	dit	yndlingsbrand		-	hvis	man	tænker	i	forhold	til	noget	du	sådan	kan	købe	

kontinuerligt.		

Ja	i	skjorter	har	jeg.	Jeg	ved	faktisk	ikke	hvad	det	hedder.	Men	det	er	NNo7.	Jeg	ved	ikke	hvordan	man	
udtaler	det.	Det	er	den	dyreste	skjorte	jeg	nogensinde	har	købt.	Den	kostede	1000	kroner.	Det	var	
mange	penge	for	mig.	Men	den	var	bare	virkelig	rar	at	røre	ved,	den	var	virkelig	bare	blød	–	og	altså	
den	skulle	jeg	bare	ha’.	Og	så	var	de	på	tilbud	en	eller	anden	dag	og	så	købte	jeg	bare	rigtig	mange	af	
dem	fordi	de	var	sat	mega	meget	ned.	Og	det	er	bare	mega	god	kvalitet,	så	det	er	ligesom	blevet	min	–	
altså	hvis	jeg	ser	et	eller	andet	nu,	så	tænker	jeg	automatisk	det	er	godt	fordi	jeg	relaterer	det	til	mine	
skjorter.		
Okay.	Hvor	ofte	køber	du	produkter	fra	netop	det	brand?		

Øh	–	men	jeg	shopper	egentlig	ikke	så	meget,	så	det	skal	være	hvis..	Altså	jeg	drikker	rigtig	meget	kaffe	
ude	alle	mulige	steder.	Og	hvis	jeg	så	går	gennem	Frederiksberg	centeret,	så	kan	jeg	godt	komme	til	at	
købe	noget.	Men	det	er	måske.	Altså	hvor	jeg	beslutter	mig	for,	at	jeg	mangler	det	og	det	og	det,	det	er	
nok	hver	3.	måned	at	jeg	tager	ud	og	shopper.	Men	sådan	tilfældighedskøb,	det	er	måske	sådan	1	til	2	
gange	om	måneden	max.		0	til	2	gange.	
Og	kunne	du	være	interesseret	i	at	købe	fra	det	mærke,	som	du	netop	nævner	lige	nu	igen	–	har	

du	intentioner	om,	at	det	kommer	du	til	at	gøre	igen?	

Ja.	Det	tror	jeg.			
Hvor	nemt	ville	det	være	for	dig	at	blive	tiltrukket	af	et	andet	brand	og	få	samme	forhold,	hvor	

du	tænker	”det	er	det	bedste	skjorte	mærke”?	

Det	tror	jeg	egentlig	er	ret	nemt.	Hvis	jeg	finder	en	skjorte	der	er	ligeså	pæn.	Og	behagelig.		
Så	du	ser	ikke	dig	selv	som	loyal	over	for	det	brand,	at	det	kun	er	dér	du	køber	dine	gode	

skjorter?		

Nej	det	gør	jeg	overhovedet	ikke.	Men	jeg	synes	også	det	er..	Altså	jeg	synes	det	er	fedt	at	veksle	
mellem	de	forskellige	brands.	Jeg	har	aldrig	forstået	sådan	et	fuldt	sæt	i	et	eller	andet	bestemt	mærke.	
Jeg	synes	det	er	federe	at	veksle	imellem	dem.		
Har	du	sådan	samme	præferencer	ift.	brands	sådan	når	du	også	køber	til	andre?	Altså	vil	det	

være	det	samme	for	dig	at	købe	en	skjorte	fra	H&M	eller	en	skjorte	fra	Ralph	Lauren.		

Hmm	nej.	Jeg	synes	altid	når	man	giver	gaver	så	ved	man,	hvilket	beløb	man	ligger	inden	for.	Så	hvis	
jeg	ligger	i	et	højt	beløb	og	køber	H&M	skjorter,	så	ville	der	i	hvert	fald	være	flere	skjorter.	Ømh	fordi	
man	umiddelbart	ved	noget	om	prisklassen.	Men	hvis	jeg	bare	så	en	skjorte,	og	den	da	passede	mega	
godt	til	ham	i	H&M,	så	ville	jeg	da	købe	den.	Så	bare	finde	på	noget	andet	udover.	Det	tror	jeg	egentligt.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Har	du	nogle	brands	udover	GANT	som	du	bestemt	ikke	synes	om?	Hvis	du	kan	nævne	nogen?		
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Hmm..	Men	det	tror	jeg	faktisk	at	jeg	har..	Jeg	skal	bare	tænke	et	øjeblik.	Altså	brands	–	skal	det	være	
beklædning?	Og	sådan	noget?		
	
Det	behøver	det	ikke	–	det	kan	også	være,	hvis	du	tænker	noget	helt	andet?		

Okay,	for	jeg	tænker	lidt	biler.		
Det	er	sjovt	–	der	er	så	mange	som	gør	det.	Det	er	sjovt.	Haha..	Vi	kan	godt	tale	om	biler.		

Haha	altså..	Øh	hvad	hedder	det.	Toyota	–	sådan	nogle	japanske	biler	–	det	kommer	jeg	aldrig	til	at	
køre	i.	Tror	jeg.	Men	så	igen	–	sådan	havde	jeg	det	smed	Skoda,	og	så	fik	jeg	fandeme	selv	en	Skoda.	
Haha	og	så	var	jeg	mega	glad	for	min	Skoda	haha.	Så	der	ændrede	jeg	holdning	til	den.	Men	sådan	har	
jeg	det	virkelig	med	Toyota.	Jeg	synes	bare	puha.		
Hvad	er	der	forkert	ved	den?	

Det	er	forkert	igen.	Jeg	går	virkelig	ikke	op	i	pris,	men	jeg	synes	at	de	ser	billige	ud.	Eller	jeg	synes	at	de	
ligner	sådan	noget	der	ikke	er	arbejdet	med	særlig	meget	og	bare	lige	klasket	sammen.	Og	så	har	de	en	
masse	teknik	i	og	så.	Altså	det	bare.	Det	virker	ikke	så	gennemført.	Det	virker	sådan	lidt	halvløsning	
agtigt.		
Så	det	er	vigtigt	for	dig,	at	der	er	lagt	noget	tanke	og	energi	bag?		

Ja	det	tror	jeg.		
Tænker	du	specifikt	–	eller	på	en	bestemt	måde	om	dem	som	så	kører	i	Toyota?	Eller	så	dem	

som	går	i	GANT?	

Overhovedet	ikke.	Min	moster	og	onkel	kører	i	Toyota.	Jeg	roser	bare	ikke	deres	bil	haha.	
Men	er	du	sådan	bevidst	om,	at	”jeg	skal	ikke	have	en	Toyota”	og	”jeg	skal	ikke	gå	i	GANT”?	

Jamen	det	er	jeg	jo	lidt.	Men	så	samtidig	købte	jeg	en	Skoda,	selvom	jeg	havde	det	på	samme	måde	med	
Skoda.		
Nå	så	du	er	måske	egentlig	også	til	at	overtale?	

Ja.	Altså	jeg	tror	hvi	jeg	fandt	noget	mega	pænt	og	så	fandt	ud	af,	at	det	var	GANT,	så	ville	jeg	købe	det	
alligevel.	Men	det	er	mere	sådan,	jeg	går	ikke	ind	i	forretningen	GANT.		
Hvad	tænker	du	selv,	at	det	siger	om	dig	som	person	at	du	fravælger	de	her	brands?	

Haha,	ja	det	lyder	jo	lidt	overfladisk.	Men	der	er	ikke	så	mange,	jeg	gør	det	ved,	tænker	jeg.	Det	er	ikke	
fordi	jeg	har	sådan	totale	stærke	holdninger	til	det.	Og	jeg	dømmer	heller	ikke	andre,	når	de	går	i	
GANT.	Så	ja	det	tænker	jeg	ikke	så	meget	over.	Det	fylder	i	hvert	fald	ikke	så	meget.	
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Et	lidt	andet	spørgsmål.	Nu	kommer	vi	over	i	en	lidt	anden	boldgade.	Hvad	forbinder	du	med	

ordet	autentisk	–	eller	det	at	være	autentisk?	

Jeg	vil	sige	nærværende.	Eller	umiddelbar.	Hvis	jeg	skulle	sætte	ord	på.	Så	jeg	ville	sige	sådan	noget	
med	at	øhm.	At..	Ja.	Naturlig.	Øh	–	jeg	tænker	ikke	så	meget	over	alt	muligt	andet.	Er	der	bare	i	
situationen.	Eller	hvad	man	kan	sige.		
Og	er	der	nogle	brands	du	tænker	er	mere	autentiske,	end	andre?	Er	der	nogen	du	finder	

autentiske?		

Nej	–	det	er	faktisk	ikke	et	ord	jeg	ville	bruge	på	brands.	Det	vil	jeg	bruge	i	alle	mulige	andre	
sammenhænge.		
Hvad	ville	du	bruge	det	på	–	hvis	du	skal	sige	eller	bruge	ordet?		

Men	jeg	ville	bruge	det	på…	Æhm..	Altså	umiddelbart	tænker	jeg	sådan	noget	naturagtigt.	Settings.	
Eller	Rejser.	Eller	spise	ved	en	afrikansk	familie	når	du	er	i	Afrika.	Det	ville	være	en	autentisk	
oplevelse.	Men	jeg	ville	ikke	sætte	det	på	brands.	
Er	det	fordi	du	synes	det	er	for	meget	at	tillægge	et	brand	eller?		

Ja	lidt.	Ja	faktisk	måske	lidt.	Jeg	synes	måske	at	det	er..	hmm..	Det	er	noget	brandet	ikke	kan	komme	til	
at	gøre.	Men	det	er	måske	også	bare	mig.	Hvis	folk	gik	rigtig	meget	op	i	de	ting,	de	købte	ville	de	måske	
få	en	fornemmelse	af	at	det	var	autentisk.	Men	for	mig	kræver	det	bare	en	større	oplevelse.	Faktisk	
noget	rejserelateret,	vil	jeg	sige.		
Er	det.	Hvis	man	skal	stille	det	sådan	op	foran	hinanden.	Er	det	vigtigst	for	dig	at	føle	dig	

inkluderet	eller	er	det	vigtigst	for	dig	at	føle,	at	du	skille	dig	ud?		
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Inkluderet.		
Og	hvordan	kan	det	være?	

Jeg	har	bare	ikke	noget	behov	for	at	skille	mig	ud	tror	jeg.	Jeg	har	flere	venner,	der	gør	det.	Øhm	men	
ja,	jeg	har	ikke	noget	behov	for	det,	jeg	synes	det	er	helt	fint	at	blende	ind.	Det	synes	jeg	ikke,	at	der	er	
noget	galt	i.	Men	samtidig	synes	jeg,	altså	der	er	forskel	på	udseendemæssigt	at	skille	sig	ud	og	så..	
eller	så	udseendemæssigt	blende	ind,	men	samtidig	have	sine	egne	holdninger.	Altså	det	er	ikke	for	du	
skal	tale	folk	efter	munden.	Men	altså	udseendemæssigt	der	ser	jeg	ingen	–	ingen	grund	til	at	skille	mig	
ud	i	hvert	fald.		
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

Jeg	har	3	forbrugertyper	siger	man.	Så	kan	du	bare	forklare,	hvem	du	synes	du	passer	bedst	på	

(nævner	de	3	og	læser	titel	op).	Når	du	ser	de	her	3	er	der	så	nogen	du	kan	se	dig	selv	mere	i	

end	andre?	

Altså	jeg	kan	i	hvert	fald	overhovedet	ikke	se	mig	selv	i	rebellen.	Den	er	udelukket.	Den	kreative	kan	
jeg	godt	se	bortset	fra..	Jeg	ved	ikke	med	customize	–	er	det	hvor	man	selv	syer	noget	på?	Eller	sætte	
det	sammen	med	noget?	
Ja	–	altså	for	eksempel	at	du	kan	med	Nike	selv	bestemme	hvad	farve	snørebånd	og	print	det	

skal	være.	Altså	den	slags	dér.		

Nåå…	Men	det	gør	jeg	faktisk	ikke	så	meget.	Så	tror	jeg	mere	at	jeg	ville	sætte	det	sammen	med	noget.	
Jeg	ændrer	ikke	på	tingene	tror	jeg.	Jeg	beholder	de	samme	snørebånd	på	haha.	Øhm	og	den	moderne,	
jo	jeg	tror	egentlig	mest	det	er	denne	her	(moderne).	Øhm	fordi	jeg	synes	bare,	at	det	hænger	tit	
sammen	med	–	altså	brands	der	er	in	det	er	ikke	nødvendigvis	fordi	de	er	in,	men	det	er	fordi	at	så	får	
jeg	øje	på	dem.	Altså	så.	Så	det	er	ikke.	Hvis	jeg	fandt	noget	der	ikke	var	in,	ville	jeg	også	købe	det.		
Lad	os	sige,	at	nu	har	du	sådan	Daniel	Wellington	ur,	hvis	det	var	sådan	at	du	kunne	få	et	til	

samme	pris	som	øh	var	bare	lidt	anderledes	–	ville	det	betyde	mere	for	dig,	eller	vil	du	ligeså	

godt	have	et	som	mange	andre	har?		

Det	kommer	an	på,	hvordan	det	ser	ud.		
Så	det	er	dét	du	ser	det	ud	fra.	Og	ikke	om	det	måske	er	lidt	specielt	på	et	eller	andet	punkt?		

Hmm…	Nej..	Ikke	hvis	jeg	synes	det	er	grimmere.		
Men	er	det	fordi,	at	du	er	bekymret	for	at	skille	dig	ud?	

Nej	men	det..	Det	mere	i	forhold	til	mig	selv.	Det	er	mere	i	forhold	til	øh	jeg	skal	synes	det	er	pænt,	for	
det	er	mig	som	har	det	på.	Altså	sådan,	det	er	ikke	andre	der	behøver	at	sige	noget	til,	hvordan	jeg	
klæder	mig.	Så	det	skal	være	pænt	for	mig	også.	Så	hvis	jeg	synes	noget	er	grimt	ville	jeg	aldrig	
nogensinde	altså	gå	i	det	–	heller	ikke	selvom	jeg	vidste	det	var	moderne.	Eller	hvis	det	skiller	sig	ud.	
Eller…		
Øhm.	Så	du..	det	gør	ikke	noget	for	dig	at	brands	bliver	meget	populære,	du	mister	ikke	noget	

interesse	i	forhold	til	det	at	der	er	mange	der	ha	det	samme?		

Nej	det	gør	jeg	faktisk	ikke.	Men	jeg	synes	tit	det	er	hvis	brands	bliver	mega	populære,	at	så	laver	de	
bare	noget,	hvor	jeg	falder	lidt	af.	Så	bliver	det	mega	populært	og	så	laver	de	noget	helt	nyt	der	skiller	
sig	ud,	som	alle	alligevel	har.	Og	så	bliver	det	måske	bare	lidt	for	meget	for	mig.	Altså	jeg	er	egentlig	ret	
plain	i	min	tøjstil,	jeg	har	meget	ensfarvet	tøj.	Men	så	igen	så	kan	jeg	gå	i	store	sweater,	eller	jeg	kan	gå	
i	pæne	skjorter.		
Sådan	som	Ralph	Lauren	–	det	siger	du	at	du	har	–	det	er	jo	sådan	en	skjorte	mange	mænd.	Men	

betyder	det	noget	for	dig,	at	der	er	mange	der	har	den	slags	skjorte	på?	

Overhovedet	ikke.	Men	jeg	lægger	mærke	til,	at	det	er	en	pæn	skjorte,	som	de	har	på.		
Ser	du	dig	selv	som	værende	modig	nok	til	at	tage	noget	på,	som	er	anderledes.	Og	som	måske	

sådan..	Kan	provokere	lidt.	Måske	er	provokere	et	lidt	stort	ord.	Måske	bare	at	folk	tænker	lidt	

”hold	da	op”	eller	måske	studser	over	det.		

Altså	det	tror	jeg	godt	at	jeg	ville	kunne,	hvis	jeg	syntes	at	det	var	rigtig	pænt.	Selv.	Men	som	regel	–	jeg	
ved	ikke	om	det	hænger	sammen,	at	når	man	ser	noget	mere	og	folk	begynder	at	gå	i	det,	så	bliver	det	
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pænt.	Jeg	har	én	øh,	jeg	har	altid	kritiseret	min	far	for	at	have	en	hue	der	ikke	dækker	hans	øre.	Øh..	
Det	er	blevet	mega	moderne	–	jeg	har	en	hue,	der	ikke	dækker	mine	øre.	Altså	hvor	det	sådan	en	
tophue.	Det	troede	jeg	aldrig	jeg	skulle	komme	til	at	gå	med.	Men	så	er	det	som	om	man	ser	det	mere	
og	sådan	”okay	det	kan	jeg	faktisk	godt	være	meget	pænt”.				
Men	du	har	aldrig	købt	noget	for	at	skille	dig	ud?	

Nej.	Nej	det	har	jeg	ikke.	
Tænker	du	over	den	måde	som	du	sammensætter	det	tøj	du	så	har	på	–	du	siger	

sammenhængen	er	meget	vigtig.	At	den	ikke	skal	kunne	kopieres	af	andre?		

Nej	det	tænker	jeg	ikke.	Altså	som	regel	har	jeg	måske	kopieret	nogen.	Eller	der	er	nogen	som	har	sagt	
til	mig	”ej	du	ville	være	pæn	med	dét	der	og	dét	der.	Jeg	er	ikke	–	altså	–	jo	hver	gang	jeg	køber	noget	så	
tænker	jeg	over,	hvad	det	kan	sættes	sammen	med.	Men	det	er	både	økonomisk	og	praktisk,	for	jeg	
gider	ikke	have	noget	jeg	ikke	går	i	for	eksempel.	Så	derfor	kommer	der	noget	nogen	gange,	hvor	man	
tænker	sådan	”kan	det	gå”,	men	så	er	det	egentlig	meget	pænt	alligevel.	Så	skal	man	lige	vende	sig	til	at	
se	det	og	sådan.	Øhm	men	altså	de	må	gerne	kopiere	det	–	eller	hvad	var	det?	
Ja	altså	det	var	om	måden	du	sammensatte	det	på	var	på	en	måde	der	gjorde,	at	du	alligevel	

havde	en	personlig	stil	i	forhold	til	andre?	

Hmm	ja.	Nej.	Det	tror	jeg	ikke	betyder	noget	faktisk.		
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Bilag	9	–	Transskribering	af	

interview	4:	Christian	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Øhm	jeg	hedder	Christian	Havgaard	Høj	
Og	hvor	gammel	er	du?	

Jeg	er	21	år.	Nej	22	haha	det	beklager	jeg,	sorry.	Og	jeg	studerer	BC	i	international	shipping	and	trade.		
Har	du	andre	beskæftigelser,	altså	job?	

Ikke	på	nuværende	tidspunkt.		
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Øh	jeg	er	single.		
Har	du	børn?		

Øh	nej	haha	det	har	jeg	ikke.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tror	du	dine	studie	kammarater	og	venner	ville	beskrive	dig?		

Øhm	jeg	tror	de	vil	beskrive	mig	som	humoristisk	øhm	hmm	og	ja	derved	sjov	og	venlig	person.	Måske	
også	en	anelse	smart	til	tider	i	hvert	fald	ift.	påklædning	det	bliver	i	hvert	fald	kommenteret	en	del.	
Øhm	ja	generelt	udseendet	bliver	kommenteret	en	del.		
Er	det	den	samme	måde	din	familie	også	vil	beskrive	dig	på	tror	du?	

Øhm	nej.	Det	tror	jeg	ikke.	I	hvert	fald	ikke	hvad	jeg	har	på	og	sådan	på	udseendet.	De	vil	bare	beskrive	
mig	som	person	tror	jeg.		
Hvad	beskriver	dine	venner	mere	konkret	ift.	til	dit	udseende?	

	Øhm	jamen	det	er	det	er	mere	at	de	kommenterer	det	hvis	man	har	en	ny	trøje	på	eller	hvis	man	lader	
skægget	gro	lidt	eller	et	eller	andet	så	kommer	der	altid	en	kommentar	på.	Eller	især	hvis	man	har	
meget	det	samme	mærke	på	så	siger	de	også	det	så	kommer	der	en	kommentar	hvis	det	f.eks.	er	Ralph	
Lauren	eller	noget.		
Er	det	noget	du	oplever	jævnligt?	

Øh	ja	det	er	det.		
Hvor	mange	penge	kan	du	bruge	på	dig	selv	om	måneden?		

Haha	øhm	jeg	har	925	kr.	om	måneden,	det	er	det	jeg	får	i	SU.	Haha	men	nej	jeg	sparede	lidt	sammen	
da	jeg	var	i	Hamburg	så	det	svinger	meget.	Øhm	det	kommer	an	på	nogen	måneder	bruger	jeg	ikke	så	
meget,	måske	kun	min	SU	og	andre	måneder	kan	det	godt	løbe	op	i	et	par	tusind.		
Bruger	du	sociale	medier?		

Øh	ja.	Jeg	er	på	alt	bortset	fra	Twitter	tror	jeg.		
Og	hvad	bruger	du	det	til?	

Øhm	det	er	forskelligt.	Instagram	bruger	jeg	primært	til	stories	hvis	man	er	ude	og	spise	eller	til	fest	
eller	på	restaurant	og	ellers	hvis	man	er	så	heldig	at	der	kommer	et	godt	billede	af	mig	et	eller	andet	
sted	fra	så	kan	jeg	godt	finde	på	at	ligge	det	op.	Øhm	snapchat	er	bare	primært	chat	jeg	bruger	ikke	
rigtig	story	funktionerne	der,	i	hvert	fald	ikke	efter	den	nye	opdatering.	Og	så	Facebook	er	bare	til	
nyheder	øhm	ja	det	er	vidst	det.		
Hvor	vigtigt	er	det	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		

Øhm	det	kan	man	sige	det	er	vigtigt.	Jeg	forsøger	på	det	i	hvert	fald,	det	er	selvfølgelig	svært	men	nej	
det	går	jeg	selvfølgelig	op	i.	Især	hvis	man	skal	ud	øhm	hvorvidt	det	er	skole,	arbejde	eller	ud	og	handle	
så	er	det	fedt	at	se	lidt	anstændig	ud.		
F.eks.	når	du	skal	i	skole	er	det	vigtigt	for	dig	at	du	ikke	bare	tager	joggingbukser	på?	

Øhm	det	synes	jeg	fordi	jeg	synes	på	den	måde	man	påklæder	sig	så	har	man	også	en	eller	anden	–	
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altså	hvis	jeg	møder	op	i	joggingbukser	og	hættetrøje	så	tror	jeg	også	det	har	en	eller	anden	effekt	på	
hvor	effektiv	jeg	er	i	timen	hvorvidt	jeg	følger	med	og	hvor	opsat	jeg	er	på	det.	Så	på	den	måde	
påvirker	det	mig	på	og	ens	holdning	til	det	jeg	laver.		
Så	er	det	faktisk	lidt	en	motivationsfaktor?	

Ja	lige	præcis.	Øhm	om	det	så	er	kommet	af	efter	jeg	har	arbejdet	i	Hamburg	hvor	jeg	haha	selvfølgelig	
er	vant	til	at	gå	jakkesæt	og	slips	hver	dag,	jeg	ved	ikke	om	det	er	kommet	derfra	men	det	synes	jeg	
lidt.		
Og	hvad	arbejdede	du	med	der?	

Jeg	arbejdede	for	Danske	Bank	som	trainee	eller	hvad	man	kan	sige,	jeg	var	rundt	i	alle	afdelingerne	i	
banken	dernede.		
Hvad	betyder	andres	mening	for	dig?		

Udadtil	betyder	den	jo	ikke	rigtig	noget	øhm	især	når	man	starter	i	en	ny	klasse	tænker	man	jo	rigtig	
meget	over	okay	hvorfor	kommer	de	ikke	hen	til	mig	hvorfor	er	jeg	ikke	blevet	inviteret	med	til	det	
eller	osv.	på	den	måde.		
Hvis	nogen	tænker	negativt	om	dig	betyder	det	så	noget?	

Det	kommer	an	på	hvem	det	er.	Hvis	det	er	nogen	man	har	det	godt	med	og	de	siger	et	eller	andet	
negativt	kan	man	godt	tænke	over	det	efterfølgende	men	ellers	ikke.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Jeg	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	dit	ur	som	du	har	på	i	dag.		

Ja	det	har	jeg	på	hver	dag.	
Okay	det	har	du	på	hver	dag.	Kan	du	fortælle	lidt	om	det	måske?	

Jamen	øhm	ja	det	er	et	jeg	har	fået	i	en	slags	bonus	julegave	for	2	år	siden	da	vi	solgte	vores	hus	eller	
mine	forældre	solgte	deres	hus	jeg	var	flyttet	ud	og	så	jeg	det	som	ekstra	bonus	for	det	vi	tjente	på	det.	
Øhm	vi	du	have	detaljer?	
Ja	det	vil	jeg	gerne.	

Okay	det	er	et	Rolex	øhm	og	jeg	synes	det	er	fedt	fordi	det	er	så	stort,	det	er	ret	tykt.		
Ja	det	er	ret	stort	ift.	at	det	er	et	Rolex	er	det	ikke	det,	så	vidt	jeg	kan	se?	

Det	er	ligesom	den,	der	er	den	der	hedder	Sub	Mariner	og	det	er	ligesom	den	mindre	model	af	de	der	
dykkerure	øhm	og	jeg	kan	godt	lide	det	fordi	det	er	casual	samtidig	med	at	det	godt	kan	blive	brugt	til	
finere	arrangementer.	Og	ja	så	er	der	ikke	så	mange	der	lige	har	det,	i	hvert	fald	ikke	i	min	
omgangskreds.	Øhm	ja	og	så	kan	jeg	også	dykke	ned	til	jeg	ved	ikke	hvor	mange	meter	hvis	jeg	har	lyst	
til	det,	haha	det	ved	jeg	ikke	lige	om	jeg	kommer	til	men	det	er	godt	at	vide.		
Hvor	mange	ure	har	du	–	har	du	flere	ure	end	det?		

Øhm	jeg	tror	jeg	har	to	andre	men	det	er	ikke	noget	specielt.		
Hvad	er	det	for	nogle?	

Jeg	tror	det	ene	er	et	Hugo	Boss	og	det	andet	er	et	Calvin	Klein,	som	er	til	salg	i	øvrigt	hvis	det	har	
nogen	interesse.	Haha		
Okay	så	dem	bruger	du	ikke	så	meget	kan	jeg	forstå?	

Nej	nej	jeg	bruger	stort	set	kun	det	her.		
Kunne	du	finde	på	at	bruge	et	af	de	andre?	

Hmm	det	tror	jeg	ikke	nej,	jeg	kan	ikke	se	hvorfor.	Altså	måske	hvis	det	har	var	anderledes	hvis	det	
måske	var	med	guld	eller	et	eller	andet	og	det	skulle	være	lidt	mere	stille	og	roligt	så	kunne	jeg	måske	
godt	finde	på	det,	men	jeg	synes	det	her	det	blender	fint	ind.		
Kunne	du	finde	på	at	købe	et	nyt	ur	inden	for	det	næste	års	tid?	

Øh	ikke	med	min	nuværende	økonomiske	situation	med	SU.	Øhm	nej	jeg	ser	det	også	mere	som	
ligesom	en	slags	belønning	for	hvad	man	ligesom	har	opnået.	Så	måske	hvis	jeg	er	færdig	med	studiet	
og	er	begyndt	i	job	og	karrieren	så	kunne	jeg	måske	godt	finde	på	det,	men	ikke	PT.		
Hvis	nu	ønsket	om	et	nyt	ur	skulle	opstå	hvad	tænker	du	så	at	det	er	for	et	behov	der	lægger	

bag?		

Det	skulle	nok	være	bonus	igen,	eller	hvis	der	er	mange	der	er	begyndt	at	have	det	her	ur	her.	Det	
irriterer	mig	altid	hvis	der	er	mange	der	har	det	samme	som	mig	haha	øhm	men	ja	så	det	skulle	være	
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som	en	bonus	til	mig	selv.	Om	det	så	er	pga.	job,	at	man	har	fået	lønforhøjelse	eller	bonus	eller	hvad	
man	nu	kan	få,	det	ved	jeg	ikke.		
Hvilke	kvalifikationer	er	vigtigst	for	dig	i	et	ur?	

Øhm	det	er	primært	udseendet	vil	jeg	sige.	Som	f.eks.	det	med	hvor	langt	man	kan	dykke	eller	andre	
specifikationer	det	er	jeg	ikke	så	interesseret	i.	Selvfølgelig	skal	det	virke	og	det	skal	køre	upåklageligt.		
Hvor	meget	betyder	brandet?		

Det	betyder	også	en	stor	del.	For	folk	er	utroligt	interesserede	i	ure	også	folk	der	ikke	kender	det,	og	
de	siger	nå	har	du	fået	nyt	ur	hvad	er	det	for	et	mærke	og	sådan,	det	er	deres	automatiske	reaktion.	Og	
selvfølgelig	har	ure	som	Rolex	de	har	et	godt	omdømme	og	hvis	jeg	skal	sælge	det	videre	på	et	
tidspunkt	så	er	det	ofte	at	prisen	stiger	efterfølgende,	så	det	kan	også	være	en	investering	kan	man	
sige.		
Betyder	det	så	noget	for	dig	at	uret	kommer	fra	en	urmager	kontra	et	tøjmærke	som	Hugo	Boss?	
Øhm	i	hvert	fald	på	selve	urværket,	i	hvert	fald	på	Calvin	Klein	der	kan	man	godt	mærke	at	det	er	noget	
billigt	bras	for	at	sige	det	lige	ud.			
Hvad	er	dit	drømme-ur?		

Øhm	ja	jeg	er	lidt	lun	på	et	Rolex	Day	Just	2	hedder	det.	Det	er	ligesom	lidt	ligesom	det	her,	hvidt	guld	
tror	jeg	det	hedder	og	så	ligesom	de	her	kanter	på	det	her	uret	sådan	er	det	hele	vejen	rundt.	Det	er	
mit	absolutte	drømme	ur	men	så	skal	jeg	nok	have	nogle	store	bonusser	før	det	bliver	aktuelt.		
Hvad	er	det	der	gør	at	det	er	dit	drømme	ur?	

Det	er	udelukkende	udseendet.	Det	er	meget	specielt.	Jeg	så	det	i	Hamburg	nede	hos	en	Rolex	
forhandler	sat	op	i	vinduet	sådan	meget	højt	og	godt	beskyttet.	Så	tænkte	man	straks	det	er	det	jeg	
gerne	vil	have.		
Er	det	ligeså	stort	som	det	du	har	på	i	dag?	

Nej	det	er	faktisk	lidt	mindre.	Det	her	det	er	jo	virkelig	stort	øhm	men	det	er	pga.	dykkeraspektet	osv.	
det	andet	der	det	er	meget	mere	diskret	kan	man	godt	sige.		
Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure,	er	det	noget	der	også	gælder	for	andre	ting	du	

køber?	

Øhm	det	gør	det	jo	nok	i	tøj	øh	især	fordi	det	kan	jeg	også	huske	bl.a.	din	bror	og	de	andre	de	grinte	
også	over	når	jeg	skulle	købe	tøj	hvis	jeg	ikke	øhm	f.eks.	gik	i	H&M,	men	Zara	der	har	jeg	købt	et	par	
bukser	jeg	er	blevet	glad	for,	men	alle	sådan	nogle	ting	at	jeg	er	meget	fokuseret	på	hvor	det	er	fra	
uden	at	jeg	tænker	over	det	altså	at	det	er	ubevidst,	at	det	f.eks.	skal	være	fra	Ralph	Lauren	og	når	man	
så	har	alt	fra	Ralph	Lauren	så	tænker	man	pludselig	videre	og	så	er	det	måske	alt	fra	Gucci	eller	Louis	
Vuitton.	Altså	det	der	med	hvor	det	kommer	fra.	Det	er	ligesom	når	man	køber	en	samlegenstand	eller	
en	souvenir,	det	er	ligesom	den	her	polo	her	den	købte	jeg	i	Milano	og	så	tænker	jeg	tilbage	til	Milano	
når	jeg	ser	dem	eller	et	par	bukser	fra	New	York	og	et	par	sko	fra	Hamburg	osv.	øhm	så	på	den	måde	
tror	jeg	at	flere	af	tingene	er	mere	souvenirs	eller	samlegenstande	ud	fra	oplevelser.		
Så	det	bærer	også	på	nogle	minder	de	ting	du	køber?	

Ja	absolut	og	det	kan	man	også	sige	at	uret	gør	på	en	måde	da	det	jo	er	tilbage	fra	et	hussalg	og	mit	
tidligere	liv.	Ej	tidligere	liv	det	lyder	måske	meget	dramatisk	haha		
	

4. Ur-præsentation		
Så	har	jeg	nogle	spørgsmål	omkring	nogle	ure	jeg	gerne	vil	vise	dig.	Og	så	skal	du	egentlig	bare	

fortælle	mig	hvilket	du	synes	er	pænest	og	du	må	meget	gerne	tænke	højt	i	den	proces	(1,2,3)	

Øhm	umiddelbart	synes	jeg	at	Breigtlinger	uret	er	meget	stilet	men	til	gengæld	så	kan	jeg	bedre	lide	
remmen	på	Patek	Phillip	nok	også	selve	urkasse	med	glansen	der.	Kan	man	blande	dem?	Haha	øhm	
jamen	jeg	tror	jeg	tager	3’eren	den	er	mere	nobel	og	man	kunne	altid	skifte	remmen.		
Remmen	bryder	du	dig	ikke	så	meget	om?	

Nej.	
Hvad	ville	du	så	have	i	stedet?	

Jamen	bare	en	helt	sort	i	stedet	for	tråden	med	den	hvide.		
Kender	du	til	mærkerne?	

Ikke	det	i	midten	men	de	to	andre	kender	jeg.		
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Har	du	noget	forhold	til	de	to	brands?	

Jeg	ved	Patek	Phillipe	er	det	klart	dyreste	også	det	mange	kendte	sigter	efter.	Bregitlinger	er	også	
meget	populært	det	har	min	far	i	hvert	fald	mange	af.	Haha	men	ja	det	er	hvad	jeg	lige	tænker	om	det.		
Så	er	der	de	her	lidt	anderledes	ure	(4,5,6)	

Ja	det	er	nok	ikke	lige	mig.	Jeg	kender	dem	godt	det	er	Houblu	det	her.	Det	i	midten,	jeg	tror	det	er	et	
ret	specielt	mærke,	det	er	ikke	et	man	ser	så	tit.	Men	umiddelbart	kan	jeg	godt	lide	det	de	er	begyndt	at	
lave	med	remmen	med	selve	urene	de	er	ret	grimme	for	at	sige	det	lige	ud.	Men	jeg	kan	godt	lide	selve	
overgangen	hvor	det	går	lige	over.		
Hvad	er	det	mere	specifikt	ved	dem	du	ikke	kan	lide?	

Både	farven	og	formen	jeg	synes	de	ser	mærkelige	ud	med	de	der	hårde	kanter	det	ser	ikke	så	pænt	ud	
ift.	den	her	f.eks.	
Hvis	du	skulle	vælge	en?	

Så	tror	jeg	det	ville	være	5’eren	pga.	selve	øhm	ur-kassen	med	alle	skruerne	og	de	hårde	kanter	på	de	
andre	de	irriterer	mig,	men	umiddelbart	ville	jeg	ikke	købe	nogen	af	dem,	men	5’eren	ser	pænest	ud.		
Så	er	nogle	lidt	mere	enkle	ure	(7,8,9)	

De	er	for	mig	for	enkle.	De	ligner	dameure	eller	nogle	til	ældre	ure.	Jeg	synes	de	er	meget	seje	viserne	
og	tallene.	Det	skulle	nok	være	7’eren	tror	jeg.		
Betyder	det	noget	for	dig	om	uret	er	mekanisk	eller	om	det	er	quartz?	

Øhm	jeg	vil	gerne	have	at	det	er	mekanisk	umiddelbart.	Men	det	er	også	sådan	så	lidt	arbejde	som	
muligt,	med	det	Calvin	Klein	jeg	har	der	skulle	jeg	hele	tiden	ned	og	skifte	batteri	på	og	det	irriterede	
mig	lidt.	Så	vil	jeg	hellere	selv	trække	det	op.		
Hvad	tænker	du	f.eks.	om	Gant	–	var	det	er	ur	du	kunne	finde	på	at	købe?	

Som	mærke	ja	men	ikke	det	der.	Måske	kunne	jeg	finde	på	at	købe	et	Gant	ur	før	jeg	fik	det	her	Rolex	
men	ikke	nu.		
Er	det	fordi	du	så	hellere	vil	have	et	der	er	endnu	finere	for	hver	gang?	

Ja	på	en	eller	anden	måde	ja	præcis.		
Så	er	der	lidt	mere	af	det	du	kender	til	(10,11,12)	

Der	må	jeg	nok	vælge	11’eren	der,	Sub	Marineren,	for	det	var	det	første	ur	jeg	fik.	Øhm	ja	og	det	her	
ligner	faktisk	lidt	det	jeg	har	derhjemme.	Det	her	har	jeg	faktisk	en	del	klasse-kammarater	der	har.	
Men	her	må	jeg	nok	gå	med	11’eren	igen	fordi	det	kan	bruges	til	alle	formål.	Og	det	er	lidt	mindre	men	
det	negative	ved	det	var	at	der	er	utroligt	mange	der	er	begyndt	at	få	det	fordi	det	ligesom	er	det	første	
du	køber	hvis	du	skal	have	Rolex,	det	er	den	der	type.	Det	er	nok	en	smagssag	fordi	man	kan	bruge	det	
til	alt.	Især	i	Hellerup	og	omegn	er	der	mange	forældre	der	giver	det	i	gaver	og	diverse.		
Så	du	synes	der	går	lidt	noget	af	det	hvis	du	ser	alle	andre	går	rundt	i	det	samme?	

JA	helt	klart.	Øhm	og	det	er	både	med	tøj	og	ure.		
Her	kommer	lidt	flere	(13,14,15)	

Haha	det	er	godt	nok	smart	det	i	midten.	Det	er	faktisk	et	ret	kendt	mærke	som	laver	sejler	ure.	
Carchet	uret	her	det	er	igen	det	er	ret	nobelt	men	jeg	tror	det	vil	minde	for	meget	om	et	dame-ur	for	
mig	tror	jeg.	Øhm	men	det	er	meget	populært	på	den	måde	de	har	lavet	det	med	tallene.	Hvis	jeg	skulle	
gå	med	et	af	dem	skulle	nok	være	13	når	jeg	bliver	en	gammel	mand	haha.		
Hvad	er	grunden	til	at	du	ikke	vælger	et	af	de	to	andre	som	ellers	er	lidt	mere	i	stil	med	det	du	

har	nu?	

Jeg	synes	14	den	er	sådan	meget	øhm	medmindre	man	virkelig	går	op	i	sejlsport	og	går	meget	i	
sejlertøj	så	er	det	sikkert	meget	fint.	Og	så	synes	15	der	kan	jeg	ikke	lide	remmen	den	er	lidt	nubret	og	
den	blå	skive	og	ur-kasse	det	ser	også	mærkeligt	også.	Det	bliver	for	meget	når	den	er	blå,	det	påvirker	
også	hvor	meget	man	kan	bruge	det	til	diverse	arrangementer.		
Hvad	med	de	her	(16,17	–	mærkerne	fjernet)	

Haha	er	der	fjernet	noget	ved	dem	eller	ser	de	sådan	ud?	De	ser	måske	sådan	ud.	Øhm	de	er	da	pæne.	
Igen	jeg	kan	godt	lide	den	der.	Jeg	tror	faktisk	det	var	den	jeg	valgte	før.	Det	synes	jeg	stadig	er	pænere,	
måske	med	sort	rem	i	stedet	for	den	brune.		
Du	ville	ikke	købe	en	brun	rem?	

Øhm	nej	jeg	ville	nok	købe	sort	tror	jeg.		
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(18,19,20)	

Haha	Rolex	/	Boss.	Øhm	der	tror	jeg	at	jeg	vil	gå	med	Rolex	uret.	Den	der	er	ellers	meget	pæn	når	man	
har	den	på	men	lige	det	der	er	ikke	så	pænt	når	man	har	den	på,	der	bliver	det	for	meget	ved	skiven.	Så	
jeg	tror	det	bliver	Boss	kopien	nummer	18.		
Betyder	det	noget	for	dig	hvis	noget	er	”fake”	eller	kopier?	

Ja	kopivarer	irriterer	mig	generelt	en	smule.	Det	påvirker	værdien	af	brandet.	Jeg	kan	huske	at	jeg	som	
lille	der	gik	jeg	rigtig	meget	i	det	der	hed	Ed	Hardy	og	Evizu	men	det	var	også	sådan	noget	hr.	og	fru	
Danmark	begyndte	at	gøre	hvis	det	lige	var	i	Thailand	så	begyndte	de	at	købe	en	masse	kopitøj	med	
hjem		der,	og	så	gider	jeg	ligesom	ikke	have	det.		
Hvad	tænker	du	om	folk	som	måske	har	det	samme	ur	som	dig	men	i	en	fake	udgave?	

Hmm	det	ved	jeg	ikke	hvad	jeg	skal	sige	om.	Det	kommer	også	an	på	hvordan	det	ser	ud,	det	er	
selvfølgelig	ærgerligt	men	hvis	det	ser	pænt	ud	og	de	virkelig	gerne	vil	have	et	ur	så	er	det	jo	op	til	dem	
selv.	Men	det	vil	selvfølgelig	irriterer	mig	at	de	har	et	magen	til.		
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	og	vælge	et	specifikt	brand?	

Øhm	hvordan	vigtigt?	
Hvis	du	f.eks.	skal	ud	og	købe	en	skjorte	–	hvad	er	så	vigtigst?	

Hvis	man	skal	ud	og	købe	en	arbejdsskjorte	til	jakkesæt	så	ville	jeg	gå	til	Hugo	Boss	først	fordi	jeg	ved	
at	de	har	en	god	kvalitet	og	de	ser	pæne	ud.	F.eks.	er	deres	hvide	skjorte	ikke	så	gennemsigtige	som	
dem	der	er	billigere	ofte	er.	Øhm	og	det	er	nok	det	samme	med	andet	tøj,	jeg	vil	nok	starte	med	at	gå	
målrettet	efter	bestemte	mærker	og	f.eks.	gå	i	Illum	eller	Magasin	eller	øhm	ja	bare	ned	af	Strøget	og	så	
specifikt	efter	de	mærker.	Jeg	udser	mig	som	regel	på	forhånd	hvad	jeg	vil	have.		
Hvorhenne?	

Primært	på	nettet.	Eller	hvis	jeg	har	været	i	butikken	før	og	så	kommer	tilbage	et	par	uger	efter.		
Det	lyder	lidt	som	om	at	du	sådan	kender	de	mærker	du	ved	er	gode	og	at	du	så	går	efter	dem?		

Præcis.	Når	min	mor	og	søster	shopper	er	det	mere	det	hele	de	kigger	igennem.	Hvor	min	far	og	jeg	vi	
går	mere	målrettet	efter	et	bestemt	mærke.		
Hvad	er	årsagen	til	det?	

Jeg	tror	det	hvis	jeg	kender	det	og	har	det	godt	med	det	og	jeg	ved	at	det	har	en	vis	form	for	brand	
værdi	på	en	eller	anden	måde	øhm	så	er	det	også	sjovt	hvis	man	nu	kun	udelukkende,	selvom	det	også	
er	lidt	kikset	det	må	jeg	jo	også	indrømme,	men	hvis	man	f.eks.	kun	har	Ralph	Lauren	på	det	er	jo	sjovt	
hvis	folk	så	kommenterer	det.		
Det	lyder	lidt	som	om	at	du	godt	kan	lide	hvis	andre	lægger	mærke	til	at	det	er	lidt	anderledes	

det	du	går	med?	

Ja	absolut.	Øhm	man	er	jo	glad	for,	du	er	jo	glad	for	folk,	altså	de	siger	aldrig	det	ser	grimt	ud,	folk	er	
altid	på	en	eller	anden	måde	imponeret	selvom	det	ikke	er	noget	at	være	imponeret	over.		
Når	du	klæder	dig	på	om	morgenen	kan	du	godt	tænke	f.eks.	i	dag	tager	jeg	kun	Ralph	Lauren	

på?	

Hvis	det	nu	er	en	Ralph	Lauren	skjorte	og	en	Ralph	Lauren	buks	så	ville	jeg	nok	ikke	tage	en	Nike	
strømpe,	så	ville	jeg	også	vælge	en	Ralph	Lauren	strømpe	også.		
Kan	brands	på	en	eller	anden	måde	få	dig	til	at	føle	dig	bedre	tilpas	eller	give	dig	et	boost?		

Øhm	ja	måske.	Det	kunne	jeg	godt	forestille	mig	især	i	vores	samfund	her	hvor	folk	automatisk	har	en	
holdning	til	dig	ud	fra	din	påklædning.	I	hvert	fald	her	i	Danmark.	Det	er	lidt	anderledes	andre	steder,	
f.eks.	i	USA	hvor	man	går	mere	op	i	at	skille	sig	ud.	Men	det	er	klart	hvis	man	møder	folk	på	gaden	og	
du	har	hættetrøje	og	joggingbukser	på	så	tænker	du	automatisk	hvad	tænker	de	om	dig	er	du	en	øh	
haha	pusher	eller	hvad	laver	du.	F.eks.	på	café	Victor	der	var	jeg	for	nylig	med	hættetrøje	og	hue	på	
fordi	det	bare	lige	var	for	at	mødes	med	nogle	venner	og	der	var	en	gammel	mand	i	døren	der	spurgte	
mig	skal	du	ind	eller	skal	du	ud	eller	er	du	ude	på	bøvl,	og	så	tænker	man	straks	okay	det	var	nok	pga.	
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jeg	havde	hue	og	hættetrøje	på	det	havde	han	nok	ikke	sagt	hvis	jeg	havde	haft	noget	andet	på.	Det	var	
min	umiddelbare	tanke.		
Så	du	tænker	altså	lidt	over	hvad	andre	tænker	om	det	du	har	på?	

Ja	det	gør	jeg.		
Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	anvende	nogle	brands	i	nogle	sammenhængen	og	andre	i	andre	

sammenhængen?	

Øhm	Hugo	Boss	bruger	jeg	udelukkende	til	arbejde	og	til	formelle	arrangementer.	Øhm	Ralph	Lauren	
er	nok	primært	skolebrug	og	så	med	Gucci	og	Louis	Viuttion	engang	imellem	for	at	peppe	det	lidt	op.	
Men	ellers	tænker	jeg	ikke	over	det.	Hugo	Boss	er	primært	fordi	det	er	jakkesæt	og	skjorter	osv.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Hvad	er	dit	yndlingsbrand	–	og	hvorfor?		

Øhm	men	jeg	tror	nok	jeg	vil	sige	at	Ralph	Lauren	er	mut	yndlingsbrand	fordi	det	er	det	jeg	har	mest	af	
og	går	mest	i.	Men	hvad	jeg	sådan	helst	vil	have	så	skulle	det	nok	være	Gucci.	Det	er	i	hvert	fald	Gucci	
man	sådan	ser	ting	på	nettet	og	forretninger	og	sådan	og	tænker	åh	det	vil	jeg	godt	have	men	det	køber	
man	så	ikke	fordi	det	koster	en	halv	milliard	nærmest.		
Hvorfor	er	det	du	er	så	glad	for	Gucci?	

Hmm	det	igen	fordi	det	skiller	sig	helt	vildt	ud.	F.eks.	den	her	jeg	har	ikke	set	andre	med	den	i	
København	det	synes	jeg,	det	er	sjovt.	Så	det	er	igen	det	samme	med	at	skille	sig	lidt	ud	og	så	igen	fordi	
man	ser	det	tænker	man	over	eller	nej	det	er	bare	lidt	noget	man	også	har	i	hovedet	at	du	ser	kendte	
med	det.	Øhm	sangere	osv.		
Hvor	ofte	køber	du	produkter	fra	Gucci?		

Det	igen,	det	nok	mest	for	at	fejre	specielle	ting.	I	Hamburg	der	gjorde	jeg	det	måske	lidt	for	meget,	
men	det	igen	det	var	nok	fordi	jeg	havde	fast	månedslån	så	fejrede	jeg	det	når	jeg	fik	løn	og	gik	ned	og	
købte	et	eller	andet	nyt,	måske	også	mere	end	jeg	burde	haha	øhm	men	simpelt	hent	fordi	så	følte	jeg	
at	det	var	dejligt	den	følelse	man	har	når	man	køber	noget.	Ligesom	når	man	køber	eller	du	får	en	ny	
lejlighed	så	får	du	en	god	følelse.		
Har	du	intentioner	om	at	købe	noget	mere	Gucci	i	fremtiden?		

Øh	ja,	jeg	vil	gerne	have	eller	købe	et	par	nye	sko	her	til	sommer.	Og	måske	har	jeg	set	mig	lidt	lun	på	
et	joggingsæt	faktisk,	fordi	normalt	når	man	har	et	joggingsæt	på	så	tænker	folk	noget	men	hvis	det	er	
Gucci	så	kan	det	være	at	jeg	vil	acceptere	at	gå	med	dem.		
Så	er	du	ikke	længere	en	bølle	der	forsøger	at	komme	ind	på	Victor?	

Nej	præcis	så	kan	man	også	godt	gå	i	skole	i	joggingbukser	måske,	hvis	det	er	Gucci.	Ej	det	ved	jeg	ikke,	
det	tror	jeg	faktisk	stadig	ikke	jeg	ville	gøre.		
Vil	du	nemt	kunne	udskifte	Gucci	til	fordel	for	et	nyt	yndlingsbrand?	Hvad	kunne	få	dig	til	at	

skifte?		

Øhm	jeg	ved	ikke	med	Gucci	fordi	det	er	så	specielt.	Men	f.eks.	med	Ralph	Lauren	det	startede	jo	helt	
nede	fra	G	Star	som	var	utrolig	smart	engang	der	havde	jeg	rigtig	meget	G	Star	og	gik	utrolig	meget	i	
det	nærmest	kun	det.	Så	blev	det	Hardy	og	Evizu	og	så	begyndte	Ralph	Lauren	ligesom	svagt.	Så	jeg	
tror	sagtens	jeg	vil	kunne	skifte	det	som	det	primære	mærke.	Hilfiger	havde	jeg	også	meget	engang	det	
har	jeg	stort	set	heller	ikke	mere.	Øhm	det	er	blevet	byttet	ud	med	Ralph	Lauren.		
Er	du	generelt	materialistisk	fokuseret	eller	pleasure	fokuseret?	

Det	tror	jeg	vil	være	materialistisk.	Hvis	vi	ser	Minerva	modellen	for	os	så	tror	jeg	helt	klart	jeg	vil	
være	præsenteret	helt	oppe	i	højre	hjørne	haha		
Har	du	samme	præferencer	ift.	brands	når	du	køber	gaver	til	andre?		

Øhm	ja	det	vil	man	jo	gerne	have	men	det	er	jo	så	sjældent	at	folk	har	gjort	sig	fortjent	til	sådan	nogle	
gave.	Det	er	der	hen	af	i	hvert	fald.	Altså	jeg	vil	hellere	give	en	lille	god	gave	i	det	rigtige	mærke	end	at	
give	en	stor	gave	i	et	eller	andet	andet	mærke.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
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Nu	har	vi	lige	snakket	om	et	brand	du	godt	kan	lide,	er	der	så	brands	du	bestemt	ikke	kan	lide	

og	ikke	kunne	finde	på	at	bruge	eller	tage	på?			

Hmm	det	ved	jeg	faktisk	ikke	lige	om	der	er,	så	skulle	det	være	sådan	noget	hipster	tøj	det	er	nok	ikke	
lige	mig.	Øhm	men	jeg	kan	ikke	nævne	navnene	på	dem,	der	er	sådan	nogle	mærkelige	kjoletrøjer	og	
sådan	noget.		
Hvad	med	sådan	noget	som	Jack	&	Jones	f.eks.?	

Øhm	nej	det	altså	det	værste	er	at	jeg	synes	det	er	fint	jeg	tror	sagtens	man	kan	finde	nogle	pæne	ting,	
jeg	vil	bare	aldrig	købe	noget	derinde.	Det	er	lidt	det	samme	med	H&M	øhm	hvor	jeg	også	nogle	gange	
har	været	med	nogle	kammarater	hvor	de	shopper	løs	og	finder	gode	ting	men	jeg	har	ligesom,	der	er	
ikke	den	der,	man	får	ikke	den	der	lyst	til	at	sige	den	der	den	vil	jeg	gerne	have,	man	tænker	mere	den	
er	fin	den	kunne	jeg	godt	have	på	men	nej.		
Hvad	er	grunden	til	det?	

Jeg	tror	det	er	et	eller	andet	med	at	jeg	ikke	føler	det	har	samme	værdi	og	jeg	ved	ikke	om	det	sidder	
pænt.	Zara	har	jeg	købt	et	par	bukser	fordi	de	sidder	rigtig	pænt	men	det	er	også	det	mere	diskrete	bag	
det	er	ikke	sådan	de	viser	noget.		
Hvad	kan	Zara	ellers	som	H&M	ikke	kan	i	den	forbindelse?	

Jeg	tror	bare	det	er	bedre	kvalitet	og	mere	hvad	kan	man	sige	hipt	–	i	hvert	fald	ift.	herreafdelingen.	Og	
så	hader	jeg	også	når	forretninger	er	utroligt	rodede,	som	jeg	synes	H&M	er	og	det	kan	Zara	også	være	
til	tider,	der	er	jo	forskellige	af	dem.	Og	jeg	hader	også	når	der	er	kæmpe	kø	og	man	ikke	rigtig	oplever	
den	samme	service	som	f.eks.	hos	Gucci	og	Louis	Vittuon		eller	f.eks.	Illum	og	Magasin	der	føler	du	at	
du	bliver	mere	værdsat	som	kunde,	hvor	H&M	og	Zara	er	mere	find	noget	billigt	og	skrub	ud	igen	på	en	
eller	anden	måde.	Øhm	ja	så	jeg	tror	at	det	er	det.		
Så	er	du	bevidst	om	hvilke	brands	du	ikke	vil	købe?	

Ja	men	jeg	tror	mere	det	er	fordi	jeg	ved	hvilke	det	er	jeg	gerne	vil	have	og	så	holder	jeg	mig	bare	
automatisk	væk	fra	de	andre.		
Hvad	tænker	du	at	det	siger	det	om	dig,	at	du	ikke	ønsker	at	købe	fra	H&M?		

Hmm	jamen	for	mig	betyder	det	ikke	rigtig	noget	fordi	jeg	måske	hellere	ønsker	mig	en	ny	sweater	fra	
Ralph	Lauren	eller	et	par	nye	joggingbukser	fra	Gucci	så	på	den	måde	betyder	det	ikke	noget.	Og	det	er	
heller	ikke	sådan	at	når	jeg	ser	andre	folk	at	jeg	så	spørger	hvor	har	du	den	trøje	fra	er	den	fra	H&M	
eller	sådan,	det	gør	jeg	overhovedet	ikke,	på	ingen	måde.	Det	er	bare	ikke	noget	for	mig	på	samme	
måde.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

Autentisk.	Hmm	ift.	til	nuværende	snak	eller?		
Nej	mere	bare	ordet	–	hvordan	ville	du	bruge	det?	

Måske	mere	at	være	sin	egen	person,	hvor	det	er	sværere	at	være	sin	egen	person	i	H&M	fordi	de	fleste	
ting	bliver	masseproduceret	øhm	og	der	er	en	masse	der	har	det.	Også	fordi	hvis	du	kan	købe	en	–	
nogle	gange	er	jeg	ret	imponeret	over	de	ting	min	søster	f.eks.	køber	i	H&M,	hvor	hun	kan	købe	en	ny	
kjole	til	et	par	100	kr.	øhm	men	igen	den	er	der	så	en	milliard	piger	der	har,	og	der	er	trods	alt	lidt	
færre	der	har	det	fra	Ralph	Lauren	eller	fra	Gucci.		
Så	du	mere	at	Ralph	Lauren	og	Gucci	er	mere	autentiske	brands	fremfor	f.eks.	H&M?	

Hmm	ja	sådan	som	jeg	lige	tolker	ordet	så	ja.		
Og	hvad	er	det	der	gør	Ralph	Lauren	autentisk?		

Det	er	mere	sit	eget,	det	har	en	længere	historie.	F.eks.	den	hvide	skjorte	som	alle	CBS-studerende	
nærmest	har	det	er	en	gammel	skjorte	der	er	gået	igen	fra	dengang	Ralph	Lauren	blev	lavet	tilbage	i	
60’erne	eller	hvornår	det	blev	lavet.	Hvor	hvis	du	køber	noget	i	H&M	er	det	ikke	noget	du	tænker	der	
har	en	traditionel	værdi.		
Kan	deres	produkter	så	få	dig	til	at	føle	dig	mere	som	din	egen	af	den	årsag	at	du	ser	det	som	et	

autentisk	brand?		

Ja	det	synes	jeg.	Måske	ikke	lige	den	hvide	skjorte	igen	fordi	der	er	så	mange	der	har	den,	men	med	
andre	ting	fra	brandet.		
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Ser	du	dig	selv	som	værende	loyal	overfor	Gucci	og	Ralph	Lauren	bl.a.?		

Ja	på	en	eller	anden	måde	når	man	først	køber	en	ting	så	har	man	det	ofte	med	at	komme	igen	hvis	
man	er	tilfreds	med	det	vel	at	mærke.	Og	det	er	lidt	det	samme	som	ure	f.eks.	nu	var	det	Rolex	jeg	fik	
øh	der	i	gave	og	ikke	et	Omega	så	nu	er	jeg	mere	loyal	overfor	Rolex	og	ikke	Omega.	Øhm	ja.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	ud?		

Øhm	det	er	nok	at	skille	mig	ud	tror	jeg.	Det	kommer	selvfølgelig	an	på	sammenhængen	men	
tøjmæssigt	er	det	vigtigt	at	skille	mig	ud	men	i	sociale	sammenhænge	der	vil	jeg	selvfølgelig	gerne	
være	en	del	af	gruppen.		
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Vil	du	

forsøge	at	beskrive	hvem	du	mener	du	selv	er?	

Øhm	hmm	jeg	kunne	godt	tænke	mig	at	det	var	den	moderne	fordi	det	må	selvfølgelig	gerne	være	
noget	der	er	lidt	in,	det	behøver	ikke	være	hængerøvsbukser	i	en	periode	man	ikke	går	med	
hængerøvsbukser	på	den	måde,	øhm	eller	Evizu	det	var	også	super	in	men	det	går	man	heller	ikke	med	
mere	så	derfor	kunne	jeg	ikke	finde	på	at	købe	det	bare	for	at	skille	mig	ud.	Jeg	forsøger	nok	på	at	skille	
mig	ud	men	ved	noget	der	kan	genkendes	f.eks.	med	Ralph	Lauren	så	kan	jeg	godt	lide	at	købe	noget	
f.eks.	hvis	man	er	ude	og	rejse	kan	jeg	godt	finde	på	at	købe	noget	man	ikke	kan	få	i	Danmark.	Så	i	visse	
situationer	er	jeg	i	hvert	fald	den	moderne.		
Så	du	har	tidligere	købt	noget	bare	for	at	skille	dig	ud	fra	mængden?	

Ja.	Men	igen	også	måske	rebellen	for	jeg	er	godt	klar	over	at	når	jeg	køber	en	polo	hvor	der	står	Gucci	
på	brystet	så	er	jeg	godt	klar	over	at	der	er	mange	der	vil	kommenterer	det	og	nogle	der	også	vil	se	ned	
på	det.	Men	det	er	også	sjovt.		
Hvad	nu	hvis	et	brand	eller	en	trøje	f.eks.	bliver	ekstremt	populær	betyder	det	så	noget	for	din	

følelse	af	værdien?		

Ja	så	er	det	igen	så	falder	jeg	fra.	Der	var	f.eks.	mærket	Humör	og	det	var	ekstremt	populært	men	i	
starten	var	det	ikke	så	populært	og	så	havde	jeg	et	par	bukser	derfra	og	så	begyndte	alle	drenge	at	få	
bukserne	og	så	gik	jeg	simpelt	hent	ikke	i	det	mere,	måske	ubevidst	tror	jeg.	Øhm	ja.		
Sammensætter	du	sommetider	tøj	eller	brands	på	en	måde	der	udtrykker	din	personlige	

individualitet?		

Det	er	klart	når	man	tager	bestemte	mærker	på	så	forbinder	folk	dig	med	en	gruppe	øhm	man	vil	
selvfølgelig	gerne	klæde	sig	som	nogen	man	gerne	vil	være	som	så	ja	det	kan	man	godt	sige.		
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Bilag	10	–	Transskribering	af	

interview	5:	Simon	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Mit	navn	er	Simon	Petry	Hallenslev		
Og	hvor	gammel	er	du?	

22	
Hvor	bor	du?		

Jeg	bor	i	Nordvest,	København	Nordvest	
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Jeg	er	Marketing	og	Kommunikationsmedarbejder	i	en	belysningsvirksomhed	
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Øh	i	forhold?	Ja	det	er	jeg.		
Har	du	børn?		

Nej	det	har	jeg	ikke.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tænker	du	at	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig?		

Øhm	udadvendt	øhm	og	altså	sjov	måske	jeg	føler	i	hvert	fald	på	et	kontor	der	er	jeg	måske	oftest	den	
der	lige	kommer	med	en	kæk	bemærkning	eller	noget	i	den	stil.		
Og	er	det	anderledes	end	din	familie/venner	vil	beskrive	dig?	

Det	tror	jeg	ikke,	nej.	
Hvor	mange	penge	kan	du	bruge	på	dig	selv	om	måneden?		

Øh	jamen	øh	i	og	med	at	jeg	næsten	lige	er	gået	fra	fattig	studerende	til	fuldtidsjob	så	har	jeg	fået	
væsentligt	mere	mellem	hænderne.	Jeg	vil	sige	når	alt	er	betalt	har	jeg	måske	5000-6000	kr.		
Bruger	du	sociale	medier?	

Ja.		
Og	hvilke	har	du?	

Facebook,	Instagram,	LinkedIn,	Snapchat	hmm	det	tror	jeg	er	det	egentlig.		
Hvad	bruger	du	mest?	

Instagram.		
Og	hvad	bruger	du	det	til?	

Udelukkende	til	???	minut	2.00.	Jeg	er	en	af	dem	der	ligger	noget	op	én	gang	i	kvartalet.	
Så	du	bruger	det	ikke	til	sådan	at	udtrykke	dig	selv	igennem?	

Nej	egentlig	ikke.	Hverken	på	Facebook	eller	på	Instagram.		
Hvad	med	LinkedIn?	

LinkedIn	der	vil	jeg	sige	det	er	jo	et	mere	professionelt	socialt	medie	så	det	bruger	jeg	lidt	mere	for	
også	at	styrke	min	professionelle	profil.	Så	jeg	bruger	det	lidt	som	et	CV	bare	via	et	socialt	medie.		
Hvor	vigtigt	er	det	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		

Øh	rimelig	vigtigt	synes	jeg.		
Hvilke	situationer	er	det	især	vigtigt?	
Jeg	kan	godt	lide	og	købe	tøj	og	ja	har	egentlig	sådan,	jeg	er	meget	selvbevidst	inden	jeg	går	ud	af	døren	
ift.	hvordan	jeg	ser	ud.	Om	det	er	tøj	eller	nu	f.eks.	jeg	er	ikke	blevet	klippet	og	jeg	har	det	længste	hår	i	
hele	verden	og	det	er	sådan	noget	så	bliver	jeg	forfængelig	igen,	sådan	nogle	ting	tænker	jeg	over	at	
det	er	irriterende	at	det	er	for	langt.		
Hvad	betyder	andres	mening	for	dig?		
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Sådan	midt	i	mellem.	Jeg	er	måske	en	af	de	mennesker	der	godt	kan	lide	at	sige	at	det	ikke	skal	komme	
an	på	hvad	folk	de	siger	eller	tænker	om	en	men	omvendt	tror	jeg	også	at	det	kommer	man	aldrig	
rigtig	helt	udenom.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Vi	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	dit	ur	–	kan	du	fortælle	os	om	det	du	har	på	nu?	

Jamen	det	jeg	har	på	nu	det	er	egentlig	et	ganske	almindeligt	Daniel	Wellington	ur	som	så	mange	andre	
har.	Øh	og	det	er	udelukkende	fordi	jeg	synes	det	er	det	pæneste	ur	man	får	for	den	slags	penge	som	
jeg	har	på	nuværende	tidspunkt.	Og	historien	bag	Daniel	Wellington	det	har	jeg	altid	øh	jeg	synes	det	
er	en	fascinerende	virksomhed	og	den	er	baseret	på	et	fascinerende	grundlag.		
Hvad	er	det	for	et	grundlag?	

Det	er	en	svensk	gut	som	var	på	udveksling	eller	back	packing	i	Thailand	og	så	møder	han	en	øh	en	
britisk	gut	sådan	en	rig	ung	britisk	gut	der	havde	millioner	fra	familien	og	han	havde	et	Rolex	Sub	
Marina	på	men	med	nato	rem	øhm	og	den	idé	tog	han	med	hjem	til	Sverige	fordi	han	synes	det	var	så	
fedt	med	den	her	almindelige	stofrem	på	et	ellers	klassisk	en	klassisk	urskive.	Og	det	er	deraf	det	
ligesom	opstod.		
Hvorfor	valgte	du	netop	dette	ur	–	kan	du	uddybe	det	lidt?	

Det	her	ud	er	et	klassisk	dress	watch	ville	man	kalde	det.	Jeg	købte	det	med	læderrem	og	det	er	
egentlig	sådan	ret	slankt	og	elegant	og	da	jeg	så	næsten	havde	brugt	læderremmen	op	tænkte	jeg	at	jeg	
ville	prøve	at	have	en	lidt	farve	nato	rem	på	som	egentlig	var	tiltænkt	Daniel	Wellington	ure	til	at	
starte	med.	Så	jeg	synes	det	er	et	meget	meget	pænt	klassisk	ur.	Når	det	er	i	den	her	størrelse	som	det	
er	så	synes	jeg	det	skal	være	så	tyndt	som	muligt,	og	jeg	tror	næsten	ikke	du	finder	noget	tyndere	end	
Daniel	Wellingtons	ure.	Så	ja	det	er	nok	de	parametre	jeg	har	valgt	det	på.		
Nu	siger	du	at	du	havde	brugt	læderremmen	op,	var	det	fordi	det	gik	i	stykker	eller?	

Ja	stort	set.	
Så	det	er	noget	du	har	på	hver	dag?	

Ja	det	er	det,	det	har	jeg.	Jeg	har	altid	mit	ur	på.		
Hvor	mange	ure	har	du?		

Kun	det	her.	Jeg	har	et	gammelt	et	som	er	gået	i	stykker	også	men	det	er	kun	det	her	jeg	går	med.		
Hvis	du	skulle	købe	et	nyt	ur	har	du	så	en	idé	om	hvad	det	skulle	være?	

Hvis	jeg	fik	alle	de	penge	jeg	havde	til	at	lege	med	så	vidste	jeg	helt	præcis	hvilket	ur	jeg	skulle	gå	ned	
og	købe	lige	med	det	samme.		
Så	det	er	drømmeuret?	

Ja.		
Må	jeg	høre	hvad	det	er?	

Det	er	et	Rolex	Retona	øhm	og	tilføjelsesmæssigt	og	hvad	du	ellers	også	kan	få	på	er	der	ikke	så	meget	
men	et	ganske	enkelt	Rolex	Retona.		
Hvad	er	der	specielt	ved	det?	

Det	er	et	hmm	jeg	kan	sindssygt	godt	lide	det	med	de	tre	små	skiver	inde	i	selve	urskiven	øhm	og	så	er	
det	fordi	at	øhm	navnet	hentyder	til	noget	motorsport	og	der	er	jeg	kæmpe	motorsport	freak	egentlig.	
Så	ja	der	er	flere	ting	og	ja	så	er	det	et	Rolex	som	ja	bare	virker	hver	gang	så	der	er	flere	ting	på	lige	
netop	det	ur.		
Er	det	større	end	mange	andre	Rolex?	

Nej	egentlig	ikke	øhm	måske	en	lille	smule,	de	små	urskiver	indeni	er	meget	små.	Men	det	kan	
karakteriseres	ved	de	tre	skiver	indeni	og	med	to	store	hvad	hedder	det	drejeskiver	udover	dem	du	
bruger	normalt.		
Og	hvad	ville	du	sige	er	vigtigt	for	dig	hvis	du	skulle	ud	og	købe	et	ur?	

Hmm	jamen	øh	lige	netop	med	det	ville	jeg	nok	sige	mærke.	Der	er	bare	noget	ved	at	gå	med	et	Rolex	
ur	og	det	er	måske	endda	det	i	skriver	opgaven	om.	Der	er	bare	et	eller	andet	ved	det	mærke.	Der	
findes	mange	andre	super	lækre	ur	mærker	som	koster	både	mere	og	mindre	end	Rolex	men	mærke	
og	ja.		
Kan	du	forklare	hvad	du	forbinder	med	det	mærke	så,	altså	Rolex?	
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Rolex	forbinder	jeg	med	det	helt	klassiske	Schweiziske	ur-mageri	du	ved	hvad	du	får	og	der	er	kræset	
for	alt	hvad	der	er	både	indeni	og	udenpå	det	ur.	Og	du	kan	mærke	det	når	du	har	et	Rolex	på	armen	
det	er	tungere	og	det	er	ja	øh	så	ja	det	er	bare	kram	for	mig	og	det	bliver	ikke	meget	bedre	oppe	i	mit	
hoved.				
Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure,	er	det	noget	der	også	gælder	for	andre	ting	du	

køber?	

Ja	altså	der	kan	godt	gå	lidt	både	gadget	og	måske	lidt	wannabe	finesmaker	i	mig.	Jeg	kan	godt	lide	og	
altså	jeg	behøver	måske	ikke	have	så	meget	af	det,	men	hvis	jeg	kan	have	få	meget	lækre	ting	–	det	vil	
jeg	hellere	have	end	en	masse	der	er	ligegyldigt	for	mig	egentlig.		

4. Ur-præsentation		
Så	har	jeg	lige	noget	jeg	vil	vise	dig,	og	her	skal	du	bare	tænke	højt	ift.	hvilke	du	tænker	er	

pænest	eller	hvilke	du	helst	vil	have.	Så	kommer	de	første	her	(1,2,3)	

Der	vil	jeg	klart	sige	det	midterste.		
Det	gik	hurtigt?	

Ja	jamen	det	er	det	klassiske	udtryk	her	og	hvis	jeg	studerede	nærmere	så	kan	jeg	godt	se	at	det	ude	til	
venstre	her	er	Patek	Philippe	og	er	væsentligt	dyre	end	det	her	så	på	den	måde	hvis	jeg	stod	i	butikken	
og	fik	valget	mellem	de	her	to	så	ville	jeg	nok	vælge	nummer	1.	Men	rent	udseendemæssigt	er	det	
nummer	2	der	kommer	tættest	på	det	jeg	ligesom	har	haft	med	læderrem	osv.	jeg	synes	bare	det	er	et	
klassisk	flot	ur.		
Så	du	ville	stadig	vælge	2	selvom	brandet	på	nummer	1	hiver	lidt	i	dig?	

Ja	altså	øh	det	hiver	meget	men	altså	hvis	jeg	stod	i	butikken	og	fik	valget	så	ville	jeg	uden	tvivl	vælge	
nummer	1	Patek	Philippe	øh	men	sådan	udseendemæssigt	synes	jeg	det	er	nummer	2	der	er	den	
pæneste.		
Så	kommer	der	noget	lidt	andet	(4,5,6)	

Ja	øh	et	Brian	ur	haha	ville	jeg	næsten	kalde	det.	Øh	de	er	alt	for	meget	til	min	smag.	Generelt	guld	er	
jeg	ikke	god	til.	Men	der	har	vi	også,	det	er	alle	tre	kronografer.	Der	tror	jeg	umiddelbart	jeg	ville	vælge	
den	første	og	det	jo	den	første.		
Kan	du	forklare	hvorfor?	

Fordi	jeg	synes	jeg	kan	godt	lide	det	ser	lidt	mere	robust	ud	og	når	det	så	skal	være	så	stort	og	
bombastisk	som	de	alle	tre	er	så	synes	jeg	det	er	gjort	på	en	fin	måde.	Øh	og	så	er	det	et	Hublot	og	det	
kan	jeg	godt	lide.		
Hvad	kan	du	godt	lide	ved	det	mærke?	

Jeg	vil	karakterisere	det	som	kram	og	kvalitet	også.		
Nu	nævnte	du	Brian	ure,	er	det	noget	du	helst	vil	undgå	–	at	virke	som	”en	Brian”?	

JA	helt	klart!	Jeg	ville	aldrig	nogensinde	vælge	et	af	de	der	ure.	Jeg	tror	hvis	man	sidder	her	og	sådan	er	
smart	i	en	fart	men	jeg	tror	virkelig	ikke	jeg	ville	gå	med	et	af	de	ure	om	så	jeg	fik	det	gratis.	
Er	det	fordi	det	skiller	for	meget	ud?	

Ja	det	bliver	måske	for	blærerøvs	agtigt.	Og	hvis	vi	skal	hoppe	tilbage	til	Rolex	måske	som	vi	snakkede	
om	før	–	det	er	det	der	er	fedt	det	er	aldrig	for	prægende	du	kan	godt	få	et	guld	Rolex	men	det	er	aldrig	
øh	gjort	sådan	for	meget.	Hvis	man	f.eks.	ser	på	nummer	6	her	med	en	stor	forhøjning	og	de	her	meget	
synlige	skruer	så	det	ja	det	bliver	meget	sådan	show	off	på	en	eller	anden	måde.		
Hvad	så	med	de	her	(7,8,9)	

Dem	kan	jeg	bedre	lide,	også	selvom	det	er	guld.	Øhm	de	er	faktisk	meget	pæne,	dem	kunne	jeg	godt	gå	
med	også	selvom	det	er	guld.	Der	ville	jeg	nok	vælge	nummer	7	eller	8.	Og	det	er	umiddelbart	fordi	jeg	
synes	de	ser	slankere	ud	end	nummer	9	og	jeg	kan	godt	lide	når	ure	er	slanke.		
Hvis	du	skulle	vælge	mellem	7	eller	8	hvilket	er	så	finest?	

7	det	bliver	lidt	mere	klassisk	øhm.		
Studser	du	over	brandsene	her?	

Nej	egentlig	ikke	så	meget.	Jeg	så	ikke	engang	hvad	det	sidste	var,	det	kender	jeg	ikke.	Og	Gant	ved	man	
godt	hvad	er	og	så	Omega	ja	og	der	er	det	klart	også	Omega	jeg	ville	vælge	over	Gant	hvis	man	
snakkede	brands.		
Og	det	er	nok	nogle	du	kender	så	(10,11,12)	
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Helt	bestemt.	Det	tager	mig	ikke	mange	sekunder	at	sige	nummer	11	her.	Øh	ja	også	når	det	bliver	lagt	
op	sådan	her.	Nu	f.eks.	nummer	12	Hugo	Boss	uret	det	er	næsten	en	kopi	af	det	Rolex	Retona	jeg	
snakkede	om	øhm	men	øh	men	klart	nummer	11	og	det	er	på	brand	for	jeg	synes	egentlig	nummer	12	
er	rigtig	pænt.		
Hvis	du	fik	nummer	12,	som	er	Hugo	Boss	uret,	ville	du	så	gå	med	det?	

Ja	det	ville	jeg.		
Så	det	gør	dig	ikke	noget	at	Hugo	Boss	lidt	har	lavet	en	kopi	af	Rolex	her?	

Næh	nej	det	gør	det	egentlig	ikke.	Det	er	vel	bare	et	eller	andet	spørgsmål	om	udbud	og	efterspørgsel	
på	en	eller	anden	måde.	Klart	11	men	jeg	ville	også	godt	kunne	gå	med	både	10	eller	12.			
Så	det	er	lidt	mere	brandet	der	hiver	når	de	sætter	de	her	tre	op	imod	hinanden?	

Ja	100	%	i	den	her	konstellation	her.		
Så	kommer	de	næste	(13,14,15)	

Der	er	vi	ude	i	noget	helt	andet	jo.	Øh	jeg	ville	aldrig	kunne	få	mig	selv	til	at	gå	med	et	firkantet	ur.		
Hvorfor?	

Jeg	synes	det	bliver	for	klodset	det	er	som	om	at	et	ur	ganske	naturligt	bare	skal	være	rundt.	De	to	
andre	hmm	der	er	et	der	minder	lidt	om	det	jeg	har	på	nu	men	igen	det	er	guld.	Så	jeg	ville	klart	vælge	
nummer	15	og	det	er	også	et	Breitling	kan	jeg	se	men.		
Siger	det	mærke	dig	noget?	

Breitling?	Ja	helt	bestemt.	Øhm	men	de	bliver	også	meget	store,	det	er	typisk	meget	store	og	brede	ure	
men	det	er	uden	tvivl	det	jeg	ville	vælge	af	de	tre	her	både	i	stil	og	også	i	materialevalg	som	er	sølv	og	
ikke	guld.	Så	15	helt	klart.		
De	næste	to	(16,17)	

Jeg	ville	klart	sige	16,	det	minder	meget	om	det	andet	fra	før.	Det	ser	tyndt	og	lidt	retro	agtigt	ud,	hvis	
det	måske	ikke	også	er	et	eller	andet	vintage	agtigt	men	ser	bare	sådan	ret	klassisk	elegant	ud.		
Og	så	den	allersidste	(18,19,20	–	mærkerne	byttet	rundt)	

Jamen	der	tager	det	mig	heller	ikke	særlig	lang	tid	og	konkludere	at	det	er	mit	yndlings-ur	som	er	lige	i	
midten	som	er	nummer	19	øh	det	er	klart	drømmeuret	100	%	så	det	ville	jeg	ikke	tøve	med	at	vælge.	
Ja	det	er	et	lækkert	ur	det	synes	jeg	virkelig	det	er.		
	
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	og	vælge	et	specifikt	brand?	

Der	er	jeg	nok	typen	der	oser	meget.	Jeg	har	også	foretrukne	brands	som	jeg	ikke	kan	lade	hver	med	at	
gå	forbi	og	lige	kigge	hvad	der	skulle	være	der.	Blev	drillet	lidt	på	CBS	på	min	bachelor	med	at	jeg	gik	
meget	i	Ralph	også	fordi	det	måske	lidt	er	en	stereotyp	men	jeg	har	altid	bare	godt	kunne	lidt	Ralph.		
Jeg	kan	også	høre	når	du	bare	kalder	det	”Ralph”	er	det	som	om	at	du	har	taget	det	helt	til	dig?	

Haha	jamen	det	har	jeg	helt	sikkert.	Jeg	har	også	fået	det	af	vide	næsten	på	daglig	basis	igennem	tre	år	
på	min	bachelor.	Så	jo	der	er	der	mærker	og	brands	jeg	kigger	efter	altså	det	er	et	eller	andet	sted	nok	
det	man	går	efter	og	det	er	da	også	nok	et	eller	andet	sted	de	afdelinger	man	søger	hen	hvis	man	går	i	
Magasin	eller	Illum.	Men	jeg	kan	godt	lide	at	mikse	ting	op	og	finde	noget	nyt.		
Er	det	sådan	du	kan	mikse	både	f.eks.	H&M	og	Ralph	Lauren	og	noget	tredje?	

Ja	sagtens!	Ja	øh	jeg	kan	sagtens	have	et	par	jeans	fra	H&M	og	så	en	Ralph	skjorte,	det	kan	jeg	sagtens.		
Så	der	er	ikke	noget	specifikt	sådan	behov	baseret	på	det	du	går	efter	når	du	skal	shoppe?	

Nej	egentlig	ikke,	det	er	meget	baseret	på	impuls.		
Når	du	klæder	dig	på	om	morgenen,	har	det	så	en	betydning	for	dig	hvilke	brands	du	tager	på?		

Hmm	nej.	Øh	det	vil	jeg	ikke	sige	for	det	tøj	jeg	har	det	har	jeg	så	der	vil	jeg	sige	der	føler	jeg	måske	at	
det	jeg	har	købt	det	er	det	rigtige.	Der	handler	det	mere	om	for	mig	at	spiller	sammen	det	jeg	tager	på.		
Men	er	der	alligevel	noget	der	på	nogen	punkter	kan	få	dig	til	at	føle	dig	bedre	tilpas	hvis	du	har	noget	
bestemt	på?	
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Øh	det	er	sådan	helt	generelt	ikke	mærke	men	jeg	kan	godt	lide	at	have	en	nystrøget	skjorte	på	det	
giver	mig	noget	motivation	til	en	arbejdsdag	eller	til	et	møde	eller	et	eller	andet	lige	at	tage	en	
nystrøget	skjorte	på	–	det	er	en	rar	følelse.		
Kan	det	føles	lige	det	bedre	hvis	det	er	en	Ralph	Lauren	ift.	hvis	det	var	en	fra	H&M?	

Nej	det	vil	jeg	faktisk	ikke	sige,	der	har	jeg	både	og.	Og	der	kan	jeg	nogen	gange	være	tilbøjelig	til	at	
tage	en	ganske	almindelig	som	ligeså	godt	kunne	være	fra	H&M	altså	en	jakkesætsskjorte	på	end	en	af	
de	Ralph	jeg	har.		
Tænker	du	over	hvordan	andre	opfatter	de	brands	du	har	på?		

Hmm	nah	altså	et	eller	andet	sted	gør	jeg	jo,	også	ift.	at	jeg	jo	er	opmærksom	på	at	jeg	er	blevet	stukket	
lidt	til	øh	særligt	ift.	Ralph.	Men	øhm	ja	så	et	eller	andet	sted	er	man	jo	men	ikke	noget	jeg	sådan,	eller	
som	fylder.		
Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	anvende	nogle	brands	i	nogle	situationer	og	andre	i	andre	

situationer	?	

Hmm	nej	det	skulle	mere	være	hvis	hmm	fra	tid	til	anden	tager	jeg	nogle	kundemøder	der	hvor	jeg	er	
nu	og	der	kan	jeg	engang	imellem	godt	studse	over	hvis	jeg	har	en	dobbelt	Ralph	på	–	det	ved	jeg	ikke	
der	synes	jeg	måske	bare	hmm	okay	det	kan	måske	godt	virke	lidt	tosset.	Men	det	er	egentlig	mere	
bare	for	ikke	at	virke	blærerøvsagtig.	
Så	det	er	alligevel	noget	du	er	lidt	bevidst	om	at	du	ikke	vil	fremstå	blærerøvsagtig?	

Ja	helt	sikkert.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Hvad	er	dit	yndlingsbrand	–	og	hvorfor?		

Øh	jamen	det	er	jeg	jo	nok	nødt	til	at	sige	at	der	er	Ralph.	Jeg	har	i	hvert	fald	ikke	noget	andet	brand	
mere	end	jeg	har	Ralph.	Jeg	synes	bare	det	er	klassisk	og	rene	linjer	og	pænt.		
Hvorfor	er	Ralph	Lauren	så	godt	fremfor	så	meget	andet?	

Jamen	det	er	fordi	det	er	det	her	sådan	klassisk	pænt,	der	foregår	ikke	for	meget.	Jeg	vil	heller	ikke	
være	for	konservativ	så	der	synes	jeg	også	det	er	sjovt	at	blande	en	Ralph	skjorte	med	noget	der	er	ja	
det	ved	jeg	ikke	et	par	farvede	shorts	eller	noget	i	den	stil.	Jeg	synes	bare	altid	at	et	stykke	Ralph	tøj	
kan	altid	ligesom	være	med	til	lige	at	gøre	det	lidt	pænere.		
Er	det	mest	det	psykologiske	i	det	eller	er	det	fordi	skjorten	bare	føles	bedre?	

Det	er	klart	fordi	at	altså	det	første,	at	du	føler	på	en	eller	anden	måde	at	det	sidder	bedre	på	dig.	
Særligt	hvis	det	er	dit	yndlingsbrand	og	noget	du	har	meget	af	så	føler	du	at	det	sidder	lige	det	bedre	
på	dig.		
Hvor	ofte	køber	du	fra	Ralph	Lauren?		

Det	ved	jeg	ikke.	En	gang	hvad	anden	til	tredje	måned	–	det	er	et	forsigtigt	gæt.		
Og	du	har	også	intentioner	om	at	købe	noget	mere	der	fra	kan	jeg	næsten	regne	ud?		

Ja	helt	sikkert.		
Vil	det	være	nemt	for	dig	lige	pludselig	at	få	samme	forhold	til	et	andet	brand	–	lad	os	sige	at	

lige	pludselig	ville	du	kun	gå	i	Hugo	Boss?	

Ja	det	tror	jeg	bestemt.	Altså	jeg	tror	som	udgangspunkt	at	jeg	er	en	rimelig	loyal	kunde.	Jeg	kan	godt	
lide	at	finde	ikke	sådan	niche	ting	men	lækre	ting	og	så	fokuserer	derpå.	Jeg	kunne	sagtens	blive	glad	
for	Tommy	Hilfiger	f.eks.	og	der	har	jeg	også	nogle	ting	fra.	
Det	lyder	måske	lidt	mere	illoyalt	på	mig?		

Ja	det	gør	det	faktisk.	Hmm	jeg	tror	heller	ikke	det	ville	være	hurtigt.	Det	er	bare	for	at	sige	at	jeg	ikke	
er	utilbøjelig	for	at	gå	med	noget	andet	eller	købe	andre	men	det	er	heller	ikke	sådan	at	jeg	skifter	fra	
den	ene	dag	til	den	anden	og	så	ville	jeg	kun	gå	i	det	fra	det	andet	mærke.		
Hvad	kan	få	dig	til	at	skifte	yndlingsbrand?	

Hmm	det	er	et	godt	spørgsmål.	Det	ved	jeg	ikke.	Der	tror	jeg	også	der	kommer	måske	en	række	af	
beklædningsgenstande	der	er	federe	end	det	jeg	går	i,	sådan	at	det	ikke	er	at	jeg	lige	går	ned	og	køber	
en	t	shirt	eller	en	skjorte	men	at	du	køber	en	5-6	ting	og	ligesom	ser	en	helhed	i	produkter	fra	det	
mærke.	Det	tror	jeg	ligesom	sådan	kunne	gøre	det.		
Er	du	generelt	materialistisk	fokuseret	eller	pleasure	fokuseret	når	du	køber?	
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Hmm	det	synes	jeg	er	svært	men	jeg	vil	nok	kalde	mig	materialist	et	eller	andet	sted.	Øh	ja	jeg	kan	godt	
lide	lækre	ting	og	kan	også	nogle	gange	få	en	idé	om	en	helt	mærkelig	men	lækker	ting	som	jeg	køber	
og	aldrig	bruger.	Det	er	sådan	en	gadget	mande	gadget	hoved	jeg	har.	Så	klart	materialist.		
Hvis	jeg	så	siger	at	vi	her	mener	at	man	som	materialist	fokuserer	på	det	psykologiske	et	brand	

kan	bidrage	med	og	pleasure	mere	fokuserer	på	f.eks.	kvaliteten	og	er	ligeglad	med	brandet?	

Jamen	det	bliver	lidt	svært	for	mig	når	jeg	så	også	siger	at	jeg	godt	kan	gå	i	H&M	men	i	det	store	hele	er	
jeg	nok	materialist.		
Har	du	samme	præferencer	ift.	brands	når	du	køber	gaver	til	andre?		

Ja	det	vil	jeg	sige.	Det	må	også	gerne	være	lækre	ting.		
Hvem	tænker	du	egentlig	bestemmer	om	de	her	ting	er	lækre	–	hvem	eller	hvad	afgøre	det?	
Hmm	ja	hvem	eller	hvad	er	det	jamen	øhm	hvis	det	sådan	er.	Hmm	for	det	første	er	det	en	anden	
prisklasse	der	skubber	i	den	retning.	Eller	hvis	jeg	læser	om	det	et	eller	flere	steder,	jeg	kan	f.eks.	godt	
lide	at	læse	Euromans	modesektion	eller	hvad	det	hedder	og	der	er	ligesom	hvis	de	behandler	et	eller	
flere	emner	adskillige	gange	så	er	der	måske	en	idé	om	at	det	er	godt	eller	lækkert.	Og	så	måske	også	
relationer	eller	venner	–	jeg	har	flere	venner	med	samme	mindset	som	mig	selv	f.eks.	ift.	de	her	gadget	
ting	og	så	går	der	måske	lidt	i	har	du	hørt	om	et	her	det	er	sygt	lækkert	og	så	sker	det	derigennem.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Nu	har	vi	lige	snakket	om	brands	du	godt	kan	lide,	er	der	så	et	brand	du	ikke	kan	lide	og	ikke	

kunne	se	dig	selv	i?			

Øh	hmm	ja	jeg	er	ikke	så	god	til	Le	Fix.	Jeg	synes	det	har	lidt	for	meget	et	skaterpræg	stadig.	I	hvert	fald	
til	drenge.	Jeg	ville	helt	sikkert	godt	kunne	gå	ned	i	en	Le	Fix	butik	og	finde	noget	jeg	kunne	gå	i	men	
sådan	den	generelle	stil	øh	er	ikke	så	meget	mig	øhm	men	altså	hmm	ikke	kan	lide,	det	kan	godt	være	
det	er	for	meget	men	jeg	ved	ikke	hvad	fanden	det	skulle	være	ellers.		
Er	det	fordi	tøjet	repræsenterer	en	gruppe	du	ikke	identificerer	dig	selv	med?	

Det	kan	man	godt	sige	men	kun	fordi	du	siger	det	nu,	det	er	ikke	noget	jeg	har	været	bevidst	om.		
Det	fordi	jeg	tænker	om	det	er	fordi	du	kigger	på	tøjet	og	vurderer	at	det	ikke	er	noget	du	kan	

lide	eller	om	du	kigger	på	signalerne	fordi	du	selv	siger	”skatertøj”	om	det	mere	er	fordi	du	

identificerer	brandet	med	en	gruppe	der	ikke	er	dig?	

Ja	jamen	lige	præcis	og	det	er	ikke	fordi	der	nødvendigvis	er	altså	at	jeg	har	noget	imod	den	gruppe,	
men	det	er	ikke	en	gruppe	jeg	er	med	i	eller	har	lyst	til	at	være	med	i.	Øhm	så	ja	det	kan	man	godt	sige.		
Så	der	er	du	bevidst	om	at	generelt	sådan	skatertøj	f.eks.	også	Supreme	og	sådan	noget	er	det	

noget	du	kunne	finde	på	at	købe?	

Nej!	Netop	også	Supreme	nej,	fordi	det	bliver	hypet	til	mere	end	hvad	det	er.	Jeg	kan	godt	lide	at	gå	ud	
og	bruge	penge	på	ting	hvor	jeg	får	noget	stilrent	og	noget	klassisk	ud	af	det,	hvor	folk	der	køber	
Supreme	går	ud	og	bruger	endnu	flere	penge	på	en	t-shirt	hvor	jeg	måske	kan	gå	ud	og	få	3	skjorter	for	
samme	pris	fordi	den	bare	er	en	limited	et	eller	andet	og	så	går	idéen	af	for	mig.	Så	derfor	er	det	også	
svært	at	sige	100	%	materialist	eller	pleasure	fokuseret	fordi	det	skal	også	hænge	sammen	–	jeg	vil	
ikke	bare	købe	en	Supreme	eller	en	Gucci	t-shirts	for	7000	kr.	fordi	der	står	Gucci	på	så	øh	ja.		
Er	du	bevidst	om	hvilke	brands	du	ønsker	at	undgå?	

Nej	det	er	egentlig	ikke	noget	jeg	går	og	tænker	over	før	det	spørgsmål	blev	stillet,	og	hvis	jeg	går	ind	i	
en	butik	hvor	det	indgår	er	det	heller	ikke	nødvendigvis	fordi	jeg	så	springer	over	der	hvor	det	er	øhm	
så	jeg	tror	bare	det	er	for	at	nævne	noget	jeg	ikke	går	i.		
Hvad	tænker	du	at	det	siger	det	om	dig,	at	du	ikke	ønsker	at	købe	f.eks.	fra	Le	Fix	og	Supreme?	

Øhm	hmm	jamen	at	jeg	måske	grundlæggende	er	lidt	mere	konservativ	ift.	tøjvalg.	Ikke	at	jeg	ikke	kan	
lide	at	spize	tingene	op	men	så	er	det	på	min	egen	måde,	og	når	meningen	begynder	at	gå	ud	af	det	så	
nej.	Når	du	ikke	længere	betaler	for	kvaliteten,	det	synes	jeg	du	gør	i	alt	fra	Rolex	til	Ralph	altså	at	du	
betaler	for	at	det	er	det	lækre	og	det	ser	man	bare	eksempler	på	at	det	gør	du	ikke	fra	Supreme.	Altså	
det	er	en	hvid	t-shirt	hvor	de	har	klistret	noget	på	øhm	så	der	går	idéen	af	for	mig.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
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Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

Autentisk.	Jeg	kan	godt	lide	ordet	autentisk.	Jamen	at	være	sig	selv	egentlig.		
Er	det	derfor	du	godt	kan	lide	ordet	måske?	

Ja	at	være	autentisk	så	ved	man	hvad	man	står	for	og	er	transparent	for	hvad	man	står	for.		
Synes	du	at	brands	også	kan	være	autentiske	og	hvilke	i	så	fald?	

Brands	kan	bestemt	være	autentiske	og	når	det	nu	er	en	ur	opgave	i	skriver	om	så	synes	jeg	brands	
som	Rolex	er	så	autentisk	som	overhovedet	muligt.	De	har	nogle	enkelte	gange	skaret	lidt	ud	og	lavet	
en	specielt	udgave	men	det	er	i	mange	100	års	historie.	De	er	enkelte	og	de	klassiske	og	det	er	ikke	til	
at	skyde	igennem	og	det	er	autentisk	fordi	du	ved	hvad	du	får	uanset	hvilket	Rolex	ur	du	køber.	Om	det	
er	det	billigste	eller	det	dyreste.		
Er	der	så	nogen	brands	du	omvendt	ser	som	uautentiske?	

Ja	der	vil	jeg	gå	tilbage	til	Supreme.	For	de	gør	alt	for	bare	at	være	skøre	på	en	ny	måde	hvor	at	folk	vil	
bruge	rigtig	mange	penge	på	det,	når	den	røde	tråd	ligesom	ryger	så	ryger	noget	af	den	autenticitet	
også.		
Ser	du	dig	selv	som	værende	loyal	overfor	visse	brands?		

Ja	det	vil	jeg	sige.	Som	vi	også	snakkede	om	jeg	har	meget	Ralph	tøj	–	det	korte	svar	er	JA.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	ud?		

Øh	hmm	det	ved	jeg	sgu	ikke	den	er	svær.	For	jeg	føler	ikke	at	jeg	ikke	har	lyst	til	at	være	inkluderet	
men	jeg	føler	heller	ikke	at	jeg	ønsker	at	være	helt	udskilt	og	jeg	føler	heller	ikke	at	jeg	skiller	mig	så	
meget	ud.	Jeg	vil	ikke	være	en	del	af	den	grå	masse	men	jeg	vil	heller	ikke	være	ham	der	råber	højest	
eller	har	det	mest	farvede	tøj	på	så	den	er	hmm	den	er	svær	det	ved	jeg	ikke.	Et	sted	midt	imellem.		
Hvordan	har	du	det	med	folk	der	køber	fake	brands?	

Øh	ikke	så	godt	fordi	det	går	et	eller	andet	sted	hmm	for	det	første	så	får	du	aldrig	den	rigtige	
oplevelse	og	så	viser	det	også	bare	at	du	kun	gør	det	for	det	logo	der	er.	Der	kan	man	sige	der	ryger	
autenticiteten	fuldstændig	øh	der	gør	du	kun	noget	for	at	skille	dig	ud	eller.		
Så	det	var	ikke	noget	du	kunne	finde	på	at	gøre?	

Nej!		
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Så	må	du	

gerne	forklare	hvilken	du	synes	passer	bedst	på	dig.		

Klart	den	moderne	100	%	og	det	var	egentlig	meget	godt	indkapslet	det	her	med	at	det	må	gerne	være	
noget	der	er	in	men	det	skal	ikke	være	noget	alle	har	øhm	hmm.	Jeg	synes	netop	Rolex	f.eks.	gør	at	man	
kan	købe	et	brand	de	fleste	kender	men	så	i	en	særlig	udgave	ligesom	med	Retona	som	jeg	gerne	vil	
have	–	det	er	jo	ikke	alle	der	render	rundt	med	sådan	et	og	det	er	et	meget	specielt	ud.		
Har	du	nogensinde	købt	noget	bare	for	at	skille	dig	ud?	

Jamen	det	ved	jeg	ikke	det	har	nok	være	i	mine	unge	teenage	år.	Jeg	kan	huske	at	jeg	var	en	af	de	første	
til	at	købe	Humör	tøj	inden	det	kom	til	Danmark,	de	var	helt	skøre	og	åndssvage	at	gå	i	men	dem	købte	
jeg.	Og	der	kan	jeg	huske	at	det	var	der	ikke	nogen	andre	der	havde,	det	havde	de	så	tre	måneder	efter	
–	så	havde	alle	det	haha.		
Betyder	det	noget	for	dig	hvis	alle	har	det	–	gør	det	at	værdien	for	dig	den	dalede	lidt?	

Ja	lidt	måske,	men	det	gjorde	også	at	jeg	kunne	gå	at	sige	at	jeg	havde	det	først	agtig	øh.		
Så	du	droppede	det	ikke	pga.	det?	

Nej	og	det	ville	jeg	heller	ikke	gøre	i	dag,	det	ville	være	fjollet	synes	jeg.	Jeg	ville	ikke	droppe	noget	
fordi	alle	gik	med	det,	det	tror	jeg	også	var	det	der	gjorde	at	jeg	ude	på	CBS	der	er	jo	ligesom	en	CBS	
stereotyp	og	der	er	mange	der	går	med	det	men	det	har	jeg	ikke	skænket	en	tanke	jeg	har	taget	det	på	
fuldstændig	på	samme	måde	som	jeg	gjorde	inden	jeg	startede.		
Hvad	så	hvis	du	tager	noget	på	som	du	måske	godt	ved	der	kan	være	nogen	der	synes	er	lidt	

mærkeligt,	gør	det	dig	så	noget?		

Øh	nej	det	gør	egentlig	ikke	så	meget	for	mig	tror	jeg.		
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Kunne	du	finde	på	at	bruge	noget	du	vidste	andre	synes	var	mærkeligt?	

Ja	jeg	har	engang	været	til	en	gallafest	i	shorts	i	fuldt	jakkesæt	men	korte	shorts,	det	synes	jeg	var	sjovt	
fordi	det	var	en	varm	sommerdag	men	der	var	mange	henne	og	sige	hvorfor	fanden	jeg	havde	taget	
shorts	på	når	det	var	en	gallafest	men	det	øh	så	ja.		
Sammensætter	du	nogensinde	brands	og	tøj	på	en	måde	så	du	føler	at	det	ikke	kan	kopieres?		

Nej	det	tænker	jeg	ikke	så	meget	over.		
Tænker	du	over	at	du	nogen	gange	prøver	at	være	modig	nok	til	at	skille	dig	ud?	

Om	jeg	føler	mig	selv	modig	nok?	Ja	det	føler	jeg	egentlig.	Men	lige	netop	der	er	det	vigtige	at	det	
fungerer	i	mit	hoved.		
Så	du	stræber	ikke	efter	at	være	anderledes	i	din	tøjstil?	

Nej	egentlig	ikke.	Øh	næh	jeg	betragter	egentlig	mig	selv	til	at	være	rimelig	konservativ	tøjmæssigt.		
Men	med	hang	til	at	det	er	okay	nogen	gange	at	skille	dig	ud?	

Ja	lige	præcis	og	med	hang	til	at	det	kan	godt	være	at	det	er	konservativt	men	så	er	det	også	noget	
lækkert	konservativt	og	i	god	kvalitet.		
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Bilag	11	–	Transskribering	af	

interview	6:	Daniel	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Daniel	Frost.	
Hvor	gammel	er	du?	

34	nej	35.		
Hvor	bor	du?		

Nørrebro.	
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Jeg	er	selvstændig.	
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Jeg	er	single.	
Har	du	børn?		

Jeg	har	nul	børn.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig	som	person?		

Øh	utålmodig	øh	reflekterende	øh	struktureret,	organiseret	hmm	bestemt.		
Er	det	anderledes	end	din	familie	eller	måske	venner	vil	beskrive	dig?	

Absolut.	De	ville	beskrive	mig	som	sjov	og	hmm	utålmodig	også,	det	går	lidt	igen,	øhm	øh	loyal,	
givende	øhm	ja	øh	ja	min	integritet	ville	de	nok	også	kommentere	på.		
Bruger	du	sociale	medier?	

Ja	det	gør	jeg,	mindre	end	jeg	har	været	vant	til	hvis	det	betyder	noget.		
Hvilke	er	du	på?	

Jamen	jeg	haha	er	på	Facebook,	Instagram,	Snapchat,	Twitter	så	jeg	er	fuldt	der.		
Hvordan	bruger	du	det	forskellige?	

Det	er	meget	afhængigt	af	hmm	Twitter	bruger	jeg	til	arbejde	øh	Facebook	har	jeg	bruger	jeg	som	
hmm	øh	kommunikationsredskab	overfor	mig	selv	primært.		
Hvad	betyder	det?	

Det	betyder	at	jeg	har	enormt	jeg	har	et	behov	for	at	ventilere	og	det	bruger	jeg	Facebook	til	og	det	er	
sådan	mere,	det	er	ikke	noget	sådan	altså	jeg	har	intet	at	skjule	ift.	de	mennesker	jeg	er	på	Facebook	
med	jeg	bruger	det	meget	som	værende	inkluderende	men	jeg	er	også	meget	bramfri	og	meget	ærlig	
og	har	ikke	oget	filter	ift.	hvem	jeg	sådan	forsøger	og	altså	jeg	interesserer	mig	ikke	for	hvem	der	læser	
det	forstået	på	den	måde	jeg	er	ikke	nervøs	for	at	dem	der	læser	det	tænker	noget,	for	mig	er	det	bare	
min	kanal	som	jeg	bruger	til	og	kunne	ventilere.		
Anvender	du	det	også	til	at	debattere	måske?	

Øh	men	ja	og	så	alligevel	ikke	for	det	er	ikke	en	kanal,	jeg	synes	ikke	det	er	en	bestemt	interessant	
kanal	faktisk.	Jeg	synes	Facebook	er	forfærdeligt	men	det	er	også	derfor	den	skal	ikke	tages	for	mere	
end	den	er,	den	er	ikke	interessant	jeg	synes	ikke	den	er	særlig	interessant	–	det	er	også	derfor,	nej	jeg	
synes	ikke	den	er	interessant	for	mig.	Det	er	mere	sådan	en,	ja	det	er	en	monolog	det	er	ikke	en,	ja	
mere	er	det	ikke.		
Hvad	med	Instagram	hvordan	bruger	du	det?	

Hmm	jamen	Instagram	synes	jeg	er	rigtig	sjovt	fordi	der	kan	jeg	både	billedligt	fortælle	noget	men	
samtidig	også	beskrive	en	lille	smule,	men	det	jeg	brugt	på	en	lidt	anden	måde	for	det	synes	jeg	er	et	
lidt	sjovere	medie	men	igen	det	er	meget	monolog	–	jeg	interesserer	mig	ikke	for	hvad	andre	folk	
smider	op	på	Instagram,	jeg	tror	mere	jeg	altså	jeg	er	meget	konservativ	og	gammeldags	ift.	de	der	ting	
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og	jeg	synes	ofte	at	jeg	mener	at	jeg	har	ret	i	at	folk	bruger	for	meget	tid	på	at	portrættere	sig	selv	og	så	
kan	man	så	kan	jeg	også	indadvendt	sige	at	det	gør	jeg	også	selv	men	jeg	har	et	helt	andet	filter	på	i	
hvert	fald	for	mig	selv	når	jeg	gør	det.	Så	jeg	stor	ikke	nede	i	træningscentret	og	tager	billeder	af	mig	
selv	i	spejlet,	jeg	har	ikke	noget	imod	det	men	jeg	synes	ikke	det	er	interessant.	Jeg	kan	godt	lide	at	
bruge	Instagram	for	at	have	et	helt	andet	mig,	der	tager	jeg	tykt	pis	på	mig	selv	men	også	på	rigtig	
meget	andet.	Det	er	det	jeg	bruger	de	sociale	medier	til,	jeg	synes	lidt	det	er	den	jeg	synes	det	er	nogle	
platforme	som	er	interessante	men	som	er	med	til	også	at	give	en	mulighed	for	at	være	noget	andet	
end	man	egentlig	er	og	det	synes	jeg	sgu	også	er	rimelig	grineren.	Men	man	skal	også	bare	være	man	
skal	bare	være	konkret	ift.	at	folk	måske	godt	kan	gennemskue	og	sige	ved	du	hvad	du	er	fuld	af	lort.			
Er	det	vigtigt	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		

Øh	hmm	nej	ikke	umiddelbart.	Eller	det	er	måske	ikke	helt	rigtigt,	det	er	det	men	det	er	ikke	noget	jeg	
bruger	sønderligt	meget	tid	på	ift.	der	er	selvfølgelig	det	ydre	og	det	indre	ift.	at	bruge	tid	på	sig	selv	
jeg	synes	det	er	vigtigt	at	være	sund	og	holde	sig	i	form	men	det	er	ligeså	meget	fordi	det	også	giver	
noget	indeni.	Jeg	tror	ikke	der	er	nogen	der	har	jeg	tror	ikke	der	er	nogen	der	forstå	mig	ret	nogen	der	
synes	det	er	jeg	tror	alle	har	lyst	til	at	se	godt	ud	og	på	den	måde	det	har	jeg	selvfølgelig	også,	så	på	den	
måde	ja	men	det	er	ikke	interessant	for	mig	om	det	er	med	det	ene	eller	det	andet	på	den	måde	er	jeg	
ikke	kritisk	ift.	om	jeg	skal	altså	jeg	bruger	ikke	øh	så	mange	penge	på	at	se	godt	ud	som	jeg	sagtens	
kunne	haha	det	gør	jeg	sgu	ikke,	jeg	synes	ikke	det	er	interessant.	For	mig	at	se	er	det	ikke	det	det	
handler	om.		
Hvad	betyder	andres	mening	for	dig?		

Intet.	Det	er	sgu	altså	det	går	jeg	faktisk	ikke	op	i.	Jeg	kan	godt	selv	se	når	jeg	lige	er	stået	op	og	render	
rundt	i	joggingbukser	og	er	blevet	lidt	for	stor	på	maven	men	hvad	andre	synes	om	det,	det	kan	ikke	
sønderligt	påvirke	mig	det	må	jeg	indrømme.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Vi	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	du	har	et	ur?	

Ja	jeg	har	tre.	
Vil	du	fortælle	lidt	om	dem?	

Haha	det	er	udelukkende	investeringer	så	det	er	der	ikke	så	meget	i.	Det	er	et	spørgsmål	om	at	købe	
noget	billigere	eller	ikke	billigere	men	købe	noget	og	så	med	en	forventning	om	at	det	stiger	over	tid.	
Jeg	går	ikke	med	dem,	de	ligger	bare	i	en	boks	så	det	er	meget	sjældent.		
Hvornår	har	du	dem	på?	

Det	har	jeg	til	særlige	ting,	jeg	bryder	mig	ikke	om	at	gå	med	så	dyre	ure	fordi	det	portrætterer	jeg	
synes	ikke	det	er	altså	det	portrætterer	nogle	forkerte	ting	synes	jeg	plus	det	er	de	Rolex	ure	er	med	til	
også	at	have	altså	det	er	en	manifestation	omkring	hvordan	andre	mennesker	ser	en	og	det	bryder	jeg	
mig	faktisk	ikke	om.	Det	vender	tilbage	til	det	andet,	det	er	ikke	interessant	for	mig.		
Så	du	vil	ikke	sætte	i	bås	med	dem	der	bruger	det?	

Nej	det	nej	har	jeg	ikke	lyst	til.	Jeg	synes	det	er	øh	en	ting	er	at	det	har	vist	sig	at	være	en	god	
investering	og	det	er	der	så	muligvis	også	nogle	andre	grunde	til	at	jeg	har	gjort	men	øhm	øh	men	jeg	
synes	ikke	generelt	at	folk	med	dyre	ure	eller	folk	der	går	med	dyre	ure	eller	har	dem	på	øh	altså	det	er	
svært	for	mig	sådan	lige	at	det	kan	godt	være	lidt	forkvaklet.	
Tænker	du	negativt	om	dem	der	går	med	dyre	ure?	

Ja	altså	nogen	brands	gør	jeg	altså	øh	der	er	nogle	brands	hvor	jeg	tænker	det	synes	jeg	er	synd	at	man	
ja	det	synes	jeg,	ja	det	kan	jeg	godt.	Uden	at	jeg	altså	så	er	der	ikke	mere	i	det.		
Kunne	du	finde	på	at	købe	et	til	og	bruge?		

Nej.	Der	er	mange	andre	ting	jeg	hellere	vil	bruge	penge	på	faktisk	lige	umiddelbart.	En	andelslejlighed	
f.eks.	haha		
Hvad	er	så	årsagen	til	at	behovet	for	at	købe	et	ur	opstår?	

Jamen	det	er	øh	det	er	som	sagt	et	investeringsgrundlag.	Det	handler	om	at	de	har	vist	sig	at	stige,	ikke	
meget,	men	det	har	vist	sig	at	det	er	sådan	nogenlunde	fornuftigt.	
Der	er	andre	der	har	nævnt	at	de	har	den	her	romantiske	tankegang	med	at	de	vil	give	det	

videre,	er	det	noget	du	har	tænkt	over?	
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Nej.	Det	jeg	har	det	meget	svært	materielt.	Eller	det	passer	ikke	men	i	den	forstand	materielt.	Jeg	synes	
egentlig	det	er	en	meget	fin	tanke	med	et	ur	men	øh	nej	det	er	ikke	for	mig	at	give	noget	materielt	
videre,	der	er	mange	værdier	der	er	langt	vigtigere	at	give	videre.		
Så	har	du	et	drømme-ur	eller	det	har	du	måske	ikke	engang?	

Nej.		
Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure,	er	det	noget	der	også	gælder	for	andre	ting	du	

køber?	

Ja	altså	jeg	har	jo	ældre	jeg	er	blevet	jo	mere	kvalitetsbevidst	er	jeg	blevet	så	det	handler	mere	om	at	
have	nogle	gode	i	stedet	for	at	have	mange.	Det	er	ikke	ensbetydende	med,	altså	jeg	vil	godt	have	
mange	gode	ting,	men	jeg	vil	hellere	have	nogle	gode	ting	og	så	være	glad	for	og	så	ved	at	jeg	kan	være	
glad	for	i	lang	tid,	det	er	sgu	mere	det,	det	handler	om.		
Så	du	kan	godt	finde	på	at	købe	pleasure	orienteret	fordi	det	så	er	rart	at	have	på?	

Ja	altså	det	er	sgu	ikke	fordi	det	føles	godt	at	have	på.	Jeg	kan	sagtens	købe	ting	der	er	dyre	som	er	af	
lavsig	kvalitet.	Jeg	købte	en	Hein?	jakke	sidste	år	til	3500	kr.	jeg	kender	slet	ikke	mærket	men	det	var	
en	fed	jakke	og	så	gik	der	to	måneder	og	så	faldt	den	ene	knap	af	og	så	gik	der	yderligere	en	måned	og	
så	var	der	hul	i	lommen,	det	altså	det	er	jo	hvad	det	er	men	øh	så	har	jeg	f.eks.	en	anden	jakke	som	jeg	
har	gået	med	i	to	år	som	har	kostet	det	samme	som	har	vidst	sig	at	være	noget	helt	andet.	Derfor	kan	
man	godt	sige	man	kan	jo	sagtens	betale	for	noget	som	så	uden	at	det	er	kvalitetsbevidst	men	jeg	vil	
hellere	købe	noget	som	er	dyrt	og	som	jeg	ved	har	en	kvalitet	og	så	må	det	godt	være,	altså	det	er	også	
det	skal	selvfølgelig	ikke	være	sådan	at	jeg	ikke	har	lyst	til	at	gå	med	det	haha	men	altså	øh	der	er	sgu	
for	meget	øh	der	er	for	langt	mellem	snapsene	ift.	kvaliteten	det	synes	jeg.		
	

4. Ur-præsentation		
Jeg	har	faktisk	nogle	billeder	jeg	gerne	vil	vise	dig	og	så	må	du	gerne	tænke	højt	omkring	hvad	

du	synes	er	pænest	og	hvad	du	gerne	vil	have.		

Fedt	yes.	Og	så	skal	jeg	bare	svare	dig	hvad	jeg	synes	er	pænest?	
Ja	og	hvad	du	ikke	synes	er	pænt	bare	tænk	højt	når	du	kigger	på	billederne	(1,2,3).		

Jamen	jeg	synes	nummer	3	er	pænest	det	handler	egentlig	bare	om	at	det	er	sådan	farvemæssigt	og	
klassisk	ift.	det	her	hvor	farven	sort	her	går	også	igen	på	remmen	og	også	på	urskiven	og	det	synes	jeg	
er	forfærdeligt	der	sker	for	mange	ting	på	skiven.	Så	stilmæssigt	er	det	3’eren	jeg	synes	er	helt	klart	
pænest.		
De	næste	(4,5,6)	

Haha	uha	det	er	simpelt	hent	verdens	grimmeste	ure.		
Hvorfor?	

Jamen	det	er	bare	haha	det	ligner	sådan	håndværksure	det	hele	er	bare	smadret	sammen,	men	hvis	jeg	
skulle	vælge	et	var	det	5’eren	tror	jeg.	Øh	fordi	den	er	bare	liiiidt	mindre	buff	om	man	vil,	den	fylder	
lidt	mindre,	jeg	kan	godt	lide	når	det	ikke	er	sådan	helt	vildt	for	meget	ikke	–	det	synes	jeg	er	så.	Giver	
det	mening?		
Hvad	er	det	du	ikke	kan	lide	ved	det	når	du	siger	det	bliver	for	meget?	

Det	er	for	prangende.	Det	er	for	stort	og	det	der	ur	det	er	også	sådan	brandmæssigt	i	hvert	fald	her	er	
det	brand	ikke	godt	i	Danmark.		
Hvorfor	er	det	ikke	det?	

Jamen	det	er	et	kriminelt	ur	øhm.			
Så	hvis	man	har	det	på	siger	det	noget	om	en	ift.	at	man	er	den	type	eller	hvad?	

Øh	jeg	ved	ikke	nej	det	vil	jeg	ikke	nødvendigvis	sige	men	øh	du	vil	ofte	se	i	det	miljø	øh	synes	jeg	ofte	
at	Hublot	er	øh	har	en	stor	tilstedeværelse.	Og	det	kan	ligeså	godt	at	det	er	fordi	der	findes	gode	fakes	
det	skal	jeg	ikke	kunne	sige	men.		
Så	er	der	noget	lidt	mere	enkelt	(7,8,9)	

Omega	uret	er	rigtig	flot	synes	jeg	men	det	er	også	den	det	handler	ikke	om	brandet	faktisk	det	er	sgu	
mere	øh.	Altså	for	det	første	bryder	jeg	mig	ikke	om	9’erens	mekaniske	urskive	det	synes	jeg	ikke	er	
ret	pænt	øh	og	8’eren	synes	jeg	ikke	er	pæn	fordi	øh	hmm	jeg	bryder	mig	ikke	om	den	her	helt	runde	
urskive	uden	at	den	ligesom	løber	med	ud	i	øh	i	ja	ja.	Og	Omega	synes	jeg	bare	generelt	er	et	rigtig	flot	
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ur,	men	det	er	også	meget	nemt	at	se	at	det	er	et	Omega	ur,	de	har	den	samme	form	og	det	stilistisk	
pænt.		
Trækker	brandet	på	nogen	måden	i	dig?		

Ja	det	gør	det	ubevidst,	det	kan	jeg	ikke	løbe	fra.		
Og	hvad	er	det	der	gør	Omega	lidt	mere	interessant?	

Jamen	jeg	tror	øh	det	er	jo	et	James	Bond	ur	haha	altså	der	er	jo	ikke	nogen	jeg	er	ligeså	meget	
eksponeret	overfor	marketing	som	alle	mulige	andre	mennesker	er	og	Omega	altså	nu	er	jeg	jo	selv	
sejler	så	Omega	er	også	et	sejler	ur,	der	er	massere	ting	i	det	som	har	en	eller	anden	skjult	effekt	for	
mig	også	–	desværre	haha		
De	næste	(10,11,12)	

Ja	hmm	altså	den	er	svær	den	her	ikke.		
Hvorfor?	

Fordi	10	og	11	er	flotte	ure	men	øhm	12	er	ikke	et	flot	ur	og	det	har	ikke	noget	at	gøre	med	at	det	er	
Hugo	Boss	det	er	ikke	et	specielt	flot	ur	i	det	her	tilfælde,	igen	fordi	der	sker	for	meget	i	urskiven	og	jeg	
er	slet	ikke	vild	med	alle	de	deltaljer	der	er	på	selve	skiven.	Øhm	og	det	havde	egentlig	også	været	
ligegyldigt	om	det	var	et	andet	ur	det	kunne	sagtens	øh	ligne	det	kunne	også	sagtens	godt	være	et	
Rolex	ur	det	der	også.	Den	her	bryder	jeg	mig	generelt	ikke	om	fordi	jeg	synes	at	det	er	meget	
kompakt,	det	er	et	ret	lille	ur	ift.	det,	skiven	er	også	ret	lille,	det	her	er	måske	for	stort	men	øh	sådan	en	
jeg	tror	hvis	jeg	skulle	gå	med	noget	ville	det	nok	være	Rolex	uret,	det	har	også	noget	at	gøre	med	
brandet,	det	er	der	slet	ingen	tvivl	om.		
De	er	lidt	forskellige	(13,14,15)	

Altså	Cartier	er	jo	til	sådan	en	gammel	mand.	Det	øh	jeg	synes	generelt	at	firkantede	ure	der	ser	sådan	
der	ud	det	er	ikke	særlig	pænt.	Der	sker	rigtig	meget	her	hva	haha	øh	det	er	også	haha	jeg	ved	ikke	
hvad	det	der	det	er	det	er	et	flot	ur	og	det	er	ud	fra	samme	devise	om	at	det	er	ret	simpelt.	Og	faktisk	
vil	jeg	sige	det	er	et	af	de	flotteste	Breitling	ure	der	er,	fordi	normalt	synes	jeg	overhovedet	ikke	om	
Breitling	men	det	der	er	faktisk	ret	flot.	Jeg	kender	det	ikke	men	det	er	rigtig	pænt.		
Hvad	er	der	ved	Breitling	som	ikke	er	så	godt?	

Ah	nu	vil	du	gerne	over	i	den	retning	igen.	Breitling	har	faktisk	også,	jeg	synes	måske	det	der	er	med	de	
der	ure	ikke	det	er	jo	også	at	nogen	af	de	der	Breitling	modeller	har	også	været	øh	gennem	sådan	en	
transformation	fra	at	være	noget	som	måske	har	lidt	igen	som	vi	snakkede	om	med	Hublot	ikke.	Jeg	
synes	ikke	det	er	det	så	meget	længere,	jeg	synes	ikke	jeg	ser	Breitling	på	samme	måde	længere	men	
det	er	også	både	Hublot	og	nu	er	det	lidt	sværere	men	Breitling	laver	faktisk	nogen	fede	ure	de	laver	
faktisk	et	af	mine	nu	når	vi	snakkede	yndlingsure	før	de	laver	faktisk	et	der	er	rigtig	fedt	som	hedder	
Breitling	Emergency	som	faktisk	er	et	rigtig	flot	ur	men.		
Men	det	kunne	holde	dig	fra	det	at	det	var	et	Breitling?	

Nej	det	kunne	det	ikke,	det	kunne	jeg	sagtens	finde	på	at	købe.	Jeg	er	ikke	tilbøjelig	til	altså	på	den	
måde	der	har	det	ikke	en	effekt	for	mig	at	andre	mennesker	går	med	et	urmærke	som	måske	har	et	ry	
for	at	være	i	et	miljø	eller	et	eller	andet	der	vil	jeg	sige	men	det	er	også	fordi	at	det	er	mange	af	de	
samme	modeller	der	går	igen	der,	du	ville	aldrig	se	dem	rende	rundt	med	et	Breitling	Emergency	ur	
fordi	folk	forstår	ikke	hvad	det	er	øh	så	det	er	mere	det.	Breitlingeren	her	synes	jeg	er	rigtig	flot.		
De	næste	to	(16,17	=	mærkerne	fjernet)	

Ja	hmm	det	er	Omega	uret	igen.	
Det	kunne	du	godt	se?	

Ja	men	jeg	kunne	ikke	forstå	det,	men	den	var	nem.		
De	sidste	(18,19,20	=	mærkerne	byttet	rundt)	

Haha	hej	Hugo	Boss	haha	det	er	meget	sjovt	det	der,	men	det	er	et	Rolex	det	der	det	er	jeg	slet	ikke	i	
tvivl	om.	Øh	fordi	remmen	de	har	ikke	lavet	en	rem	der	har	set	sådan	der	ud.	Og	det	der	kunne	faktisk	
godt	være	et	andet,	det	kender	jeg	ikke	Omega	godt	nok	til	men	jeg	er	ret	sikker	på	at	det	er	Omega	det	
her.	Øh	hvad	skal	jeg	her?	
Du	skal	stadig	vælge	hvilket	et	du	helst	vil	have.	

Jeg	vil	helst	have	det	der.		
Og	det	er	fordi	du	ved	det	er	Rolex?	
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Nej	nej	jamen	det	kan	ikke	være	anderledes	for	mig	i	hvert	fald,	det	skal	jeg	ikke	kunne	sige	men	
remmen	der	er	en	Rolex	rem.	De	har	ikke	lavet	andre,	medmindre	de	laver	en	læderrem	så	er	det	den	
der	rem	der	er	på	rigtig	mange	af	deres	ure	–	det	er	en	af	de	ting	de	er	kendt	for	også.	Det	kan	man	
kende	ure	på.		
Men	burde	det	ikke	være	en	af	de	ting	der	er	nemmere	at	kopiere?	
Jo	det	kan	du	også,	der	findes	massere	af	gode	Rolex	kopiere	det	gør	der.		
Hvordan	har	du	det	det	egentlig	med	det,	altså	med	folk	der	køber	fake?	

Det	er	fint,	det	må	de	selv	om.	
Kunne	du	finde	på	det	selv?	

Nej	det	kunne	jeg	ikke,	men	det	igen	ikke	det	er	jo	sådan	en	jeg	tror	mere	det	er	en	interessante	ting	
der	sker	indeni	knuden	på	en	ikke	med	brands	ikke.	Jeg	kan	godt	forstå	at	det	er	med	til,	altså	jeg	har	
da	selv	haft	det	sådan	at	brands	er	med	til	at	forstærke	ens	eget	jeg	og	sin	tilstand	i	et	eller	andet	et.	Jeg	
har	edermame	brændt	mange	penge	af	på	et	eller	andet	ikke,	men	efter	man	har	været	igennem	det	og	
man	ligesom	finder	ud	af	jamen	prøv	at	hør	det	er	ligesom	en	proces	men	jeg	tror	også	det	er	en	værdi	
som	man	ligesom	måske	har	fået	et	andet	sted	fra	hvor	man	bare	finder	ud	af	jamen	det	har	ikke	noget	
der	er	ikke	noget	i	det	der	med	at	have	noget	som	skal	få	dig	til	at	føle	dig	bedre,	det	er	ikke	det	der	
skal	fylde	noget.	Det	skal	fylde	noget	hvis	du	synes	det	er	rigtig	fedt	øh	og	du	holder	rigtig	meget	af	det,	
og	det	skal	ikke	være	fordi	du	skal	få	det	bedre	af	det	så	er	der	noget	andet	galt	med	dig	synes	jeg	øh	
det	synes	jeg	er	en	forkert	eller	forkvaklet	måde	at	gøre	det	på	overfor	sig	selv.	Jeg	har	masser	af	
bekendte	og	også	venner	som	desværre	alligevel	gør	det,	hvor	det	er	sådan	lidt	jamen.		
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvis	du	skal	ud	og	shoppe	er	du	så	sådan	en	der	bare	går	og	oser	og	kigger?	

Haha	jeg	shopper	meget	sjældent	og	når	jeg	endelig	gør	så.		
Når	du	gør	går	du	så	mere	efter	noget	specifikt	du	kender?	

Ja	altså	jeg	er	sådan	rimelig	selektiv	ift.	hvad	jeg	køber.	Bl.a.	køber	jeg	jo	hvide	t-shirts	i	Stark	
byggefirmaet	fordi	det	er	virkelig	god	kvalitet	og	størrelsesmæssigt	passer	de	perfekt	og	så	er	det	
sådan	set	lige	meget	hmm	jeg	vil	ikke	engang	sige	at	det	er	billigt	men	det	er	heller	ikke	fordi	det	er	
dyrt,	men	ja	det	gør	jeg.	Sidste	år	købte	jeg	alle	mine	skjorter	i	Magasin	men	det	er	fordi	når	jeg	går	på	
arbejde	er	det	i	hvide	og	blå	skjorter	og	så	kan	jeg	ligeså	godt	købe	ti	af	hver	slags	så	jeg	storshopper	
også	nogen	gange.	Men	så	er	der	jo	selvfølgelig	også	andre	ting	hvor	jeg	så	køber	noget	der	er	lidt	mere	
specifikt	ikke	men	hvor	jeg	går	efter	noget	hvor	jeg	også	mener	det	passer	til	mig	selv.		
Så	du	har	ikke	et	bestemt	brand	du	altid	går	til	hvor	du	ved	de	har	præcis	hvad	du	vil	have?	

Jo	det	har	jeg	måske	nok	hmm	med	øhm	forskellige	sådan	ting	f.eks.	jakker	Stonarmi	jakker	ved	jeg	er	
af	rigtig	god	kvalitet	så	det	er	sådan	en	ting	jeg	godt	kunne	finde	på.	Jeg	ved	også	Levis	bukser	det	er	en	
rigtig	god	kvalitet	og	jeg	ved	de	passer	øhm	men	det	er	sgu	ikke	sådan	øh	ja	det	tror	jeg	sådan	
nogenlunde	så	både	ja	og	nej.	Jeg	synes	ikke	der	er	noget	specifikt	i	de	brands	på	en	eller	anden	måde.		
Det	kan	ikke	påvirke	dig	følelsesmæssigt	så?	

Nej	det	kan	det	sgu	ikke.	Faktisk	nok	nærmere	tværtimod.	Der	er	jo	rigtig	mange	mennesker	der	har	
den	der	Nike	passion	ikke	synes	de	selv	ikke.	Men	øh	hvor	jeg		jo	bare	synes	det	er	urimelig,	jeg	synes	
det	er	et	ligegyldigt	brand	fordi	det	bliver	så	stort	at	det	er	ligegyldigt,	det	interesserer	ikke	mig.	Så	der	
er	også	nogle	andre	ting	der	kommer	i	spil.	Ellers	er	det	jo	bare	tøj,	det	må	selvfølgelig	godt	se	
ordentligt	ud	det	er	ikke	det,	men	altså	det	er	et	par	Nike	sko	hold	nu	op.		
Men	kan	du	være	tilbøjelig	til	selv	at	anvende	nogen	brands	i	nogle	situationer	og	andre	i	andre	

situationer?	

Jeg	tror	sgu	mere	det	handler	om	at	jeg	næh	jeg	synes	egentlig	jeg	forsøgte	at	finde	ud	af	min	egen	
individuelle	stil	ikke,	altså	hvordan	jeg	bedst	kan	lide	at	se	ud.	Altså	det	så	er	det	ikke	så	vigtigt	om	det	
er	det	ene	eller	det	andet,	det	må	godt	være	en	Burberry	skjorte	men	det	er	også	okay	at	det	er	en	
Magasin	skjorte	altså	det	har	jeg	ikke	sådan	det	er	sgu	ikke	så		vigtigt	for	mig.		
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6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Har	du	et	yndlingsbrand?	

Et	yndlingsbrand	haha	har	jeg	det	hmm.		
Måske	noget	du	støtter	kontinuerligt	og	synes	er	godt	og	støtter	op	om.		

(lang	tænkepause)	den	var	sgu	svær,	det	er	et	godt	spørgsmål	men	den	er	svær	ikke.	Jeg	kan	ikke	lide	
komme	på	noget.		
Det	er	ikke	Stark?	

Haha	det	er	ikke	Stark,	der	køber	jeg	kun	t-shirts.	Nej	det	har	jeg	sgu	ikke	lige.		
Kan	du	nævne	et	brand	du	bare	synes	om	så?	

Jamen	der	kan	jeg	nævne	massere.	Jamen	jeg	synes	Mercedes	har	et	rigtig	godt	brand.		
Haha	det	er	sjovt	mænd	altid	nævner	biler,	men	hvis	du	skulle	nævne	noget	du	kunne	købe	

kontinuerligt?	

Jamen	nu	nævnte	jeg	en	bil	fordi	det	var	svært	for	mig	at	nævne	et	sejlskib,	men	de	sejlskibe	der	er	
bygget	på	et	værft	hvor	mit	selv	er	bygget	øhm	er	et	rigtig	godt	brand	og	det	har	ikke	noget	at	gøre	
med	altså	det	er	også	historien,	der	ligger	en	historie	jeg	synes	er	interessant.	Men	der	er	massere	af	
gode	brands,	der	er	øh	altså	Arne	Jacobsen	synes	jeg	også	er	et	fantastisk	brand,	det	synes	jeg	faktisk	
er	et	rigtig	fint	brand.		
Har	du	noget	derfra?	

Ja	det	har	jeg.		
Hvor	ofte	køber	du	fra	netop	det?	

Det	er	ikke	ofte	fordi	det	må	heller	ikke	blive	for	meget,	det	synes	jeg	også	er	synd.	Det	ikke	fordi	men	
hele	ens	liv	skal	heller	ikke	blive	Arne	Jacobsen	men	øhm	altså	de	der	originale	danske	designere	dem	
synes	jeg	de	har	noget	rigtig	interessant	og	øh	jeg	sidder	sådan	og	tænker	på	om	der	er	noget	i	en	
anden	kategori	som	lidt	øh	er	derhen	af	og	det	er	svært	fordi	det	en	stol	har	ikke	på	samme	måde	haft	
den	samme	evolution	om	en	bil	har	forstå	mig	ret	så	det	er	stadig	de	samme	præmisser	der	gælder,	
man	skal	selvfølgelig	sidde	godt	men	der	er	mange	flere	variabler	i	en	bil	end	der	er	i	en	stol	ikke	men	
der	er	noget	der	er	mere	statisk	også	ift.	det.	Jamen	så	er	der	noget	som	f.eks.	Bungalow	huse	synes	jeg	
også	er	meget	pænere	end	alt	muligt	andet.	Så	ja.		
Ift.	sådan	at	udskifte	nogle	af	de	brands	du	så	godt	kan	lide	ser	du	det	som	værende	ret	nemt?	

Ja	det	har	jeg	gjort,	det	kan	jeg	sagtens.		
Så	du	føler	dig	ikke	loyal	overfor	nogen?		

Nej	det	gør	jeg	ikke.	Jeg	synes	det	er	helt	fjollet	at	begynde	at	føle	sig	loyal	overfor	et	materialistisk	
brand	altså	det	synes	jeg	øh	det	kan	jeg	slet	ikke	forstå.	Jeg	kan	forstå	hvis	man	føler	sig	loyal	overfor	
naturen	men	at	gå	ind	og	være	loyal	overfor	en	virksomhed	som	er	sat	i	verden	for	at	tjene	penge	det	
nej	det	synes	jeg	er	fjollet	det	er	tosset	det	er	dumt	haha.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Er	der	nogle	brands	du	ikke	bryder	dig	om?	

Jamen	jeg	tror	i	virkeligheden	det	handler	om	hmm	nu	det	er	også	fordi	at	når	jeg	tænker	på	brands	så	
tænker	jeg	når	du	siger	det	på	den	måde	så	tænker	jeg	også	på	virksomhedsstrukturen	bag	ved,	jeg	er	
meget	mere	nede	i	imiteringen	ift.	brands	hvor	jeg	jo	i	virkeligheden	ikke	er	ret	vild	med	den	her	
corporatenism	eller	den	her	kapitalistiske	tilgang	til	det	altså	det	er	meget	større	end	bare	at	sige	er	
der	nogen	brands	du	ikke	kan	lide	for	ja	der	er	fandme	mange	brands	jeg	ikke	bryder	mig	om	men	det	i	
virkeligheden	ikke	det	som	det	handler	om,	der	er	mange	virksomheder	jeg	synes	gør	det	forkert	ift.	
øh	hvad	de	måske	kunne	gøre	ikke.	Og	her	der	mener	jeg	at	øh	rigtig	mange	virksomheder	tjener	rigtig	
mange	penge	på	baggrund	af	øh	altså	hvor	de	måske	hvor	jeg	måske	synes	jeg	de	bidrager	for	lidt	til	
nogle	andre	ting.	Så	en	virksomhed	der	har	en	god	CSR	altså	hvor	jeg	kan	se	at	der	er	øh	det	synes	jeg	
er	interessant.	Det	går	jeg	meget	mere	op	i,	jeg	går	meget	mere	op	i	bæredygtighed	ift.	øh	hvad	ved	jeg	
altså	at	give	noget	tilbage.		
Så	du	køber	mere	end	i	virksomhedens	værdier?	
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Ja	det	gør	jeg	langt	mere	end	jeg	bryder	mig	om	det.	F.eks.	også	at	jeg	aldrig	har	købt	et	Apple	produkt	
men	er	helt	vild	med	Microsoft	nu	har	jeg	arbejdet	i	Microsoft	i	en	del	år	og	det	har	faktisk	ikke	noget	
med	det	at	gøre	altså	jeg	har	ikke	noget	sønderligt	godt	at	sige	om	sådan	måden	jeg	arbejdede	vi	sådan	
eller	virksomhedens	arbejdskultur	endte	med	at	være	men	det	er	også	ligegyldigt	det	jeg	ved	det	er	at	
vedkommende	der	skiftede	Microsoft	i	sin	tid	Bill	Gates	og	hans	kone	ikke	de	har	lavet	en	fond	ikke	
der	virkelig	gør	noget	for	naturen	men	også	for	livsstile	altså	for	sygdomme	og	det	tiltaler	mig	helt	
vildt	det	synes	jeg	er	interessant	det	gør	noget	for	mig	og	for	et	brand	og	det	ikke	bare	er	en	konstant	
motor	der	hele	tiden	skal	generere	mere	og	mere.		
Er	du	bevidst	om	hvilke	brands	du	ønsker	at	undgå?	

Ja	det	er	jeg,	lige	præcis	af	samme	grund.		
Har	det	noget	at	gøre	med	at	du	ikke	vil	sættes	i	en	bestemt	bås?	
Ja	men	nej	men	det	er	ikke	sådan	men	der	er	også	f.eks.	jeg	kan	bedre	lide	at	købe	en	Jolly	cola	end	en	
Coca	cola	fordi	jeg	ved	det	er	dansk	og	fordi	jeg	synes	det	er	meget	mere	blæret	at	købe	noget	der	er	
her	fra	det	synes	jeg	er	meget	mere	interessant.	Men	det	er	ikke	fordi	jeg	nødvendigvis	har	lyst	til	ikke	
at	købe	den	amerikanske	cola	men	der	går	bare	langt,	der	er	flere	ting	indeni	kasketten	på	mig	der	
tænker	det	altså	der	er	langt	mere	sådan	refleksion	over	hvad	det	er	for	nogen	ting	jeg	køber.	Og	det	er	
ikke	at	sige	at	jeg	ikke	også	køber	alt	muligt	hvor	jeg	ikke	tænker	på	det,	jeg	køber	også	mælk	eller	
oksekød	der	ikke	er	økologisk	der	har	fået	tilsat	nitrit	eller	hvad	fanden	ved	jeg,	jeg	er	jo	ikke	sådan	en	
bæredygtig	idiot	der	render	rundt	i	siv	klip	klappere	derhjemme	fordi	det	hele	skal	være	sådan,	men	
man	må	godt	tænke	sig	lidt	om	når	man	gør	tingene.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

At	man	er	sig	selv,	at	man	er	åben	jeg	ved	ikke	hvad	der	står	hvis	man	slår	det	op	men	at	man	er	
uafhængig	af	hvad	andre	folk	synes	og	er	sig	selv	og	agerer	på	sin	egen	identitet	og	står	fast	på	det.	Det	
tror	jeg	rammer	meget	på.		
Synes	du	at	brands	kan	være	autentiske?	

Haha	om	jeg	synes	det	ja	det	synes	jeg	bestemt	men	det	haha	det	er	svært	at	ja	det	synes	jeg	og	det	
synes	jeg	er	interessant	hvis	det	er	sådan	lige	indtil	de	ikke	er	det	mere	så	synes	jeg	det	er	igen	det	har	
egentlig	igen	ikke	noget	at	gøre	med	brandet	det	har	noget	at	gøre	med	den	struktur	der	er,	det	er	
ligesom	om	for	mig	er	det	det	samme	at	gå	ud	og	spise	på	en	restaurant	som	ingen	kender	og	når	så	
alle	begynder	at	kende	den	så	synes	jeg	ikke	det	er	interessant	længere	for	så	sker	der	et	eller	andet	
med	ikke	med	mig	som	sådan	og	ikke	nødvendigvis	med	stedet	men	det	har	jeg	bare	set	for	mange	
gange	nok	til	at	det	rent	faktisk	gør	til	at	jeg	har	sådan	en	idé	om	at	øh	sådan	er	det.	I	den	forbindelse	
så	ligger	der	jo	en	restaurant	der	hedder	formel	B	i	København	som	har	et	rigtig	godt	renommé	og	folk	
kan	rigtig	godt	lide	at	spise	der,	men	der	er	ret	få	folk	der	ved	at	de	faktisk	har	en	søster	restaurant	
oppe	på	Slætten	som	hedder	restaurant	Slætten	som	er	fuldstændig	det	samme	øh	bare	bedre	haha	
fordi	der	er	ikke	ret	mange	der	ved	hvad	det	er.	Og	sådan	noget,	det	er	for	mig	autentisk.		
Er	der	nogle	brands	du	tænker	ikke	er	autentiske?	

Hmm	ja	altså	igen	det	er	stort	set	alle	brands	jeg	synes	er	uautentiske.	Jeg	kan	ikke	øh	haha	altså	
fjernsyn	er	jo	fjernsyn	dit	køleskab	og	din	fryser	er	lidt	det	samme	ikke	osv.	det	er	også	det	kan	jeg	
ikke	begynde	og	altså	jeg	synes	det	er	interessant	at	være	autentisk	og	hvor	autentisk	kan	det	lige	
være.	Forstår	du	hvad	jeg	mener?	Der	er	en	grad	af	produkter	der	kan	eller	har	mulighed	for	at	være	
autentiske.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	ud?		

Øh	jeg	tror	det	er	ej	jeg	tror	at	det	er	vigtigt	at	man	føler	sig	inkluderet	og	nu	siger	jeg	man	fordi	det	
tror	jeg	vi	alle	sammen	har	brug	for	på	et	større	niveau	men	jeg	tror	også	vi	alle	sammen	synes	det	er	
lidt	interessant	at	skille	sig	ud.		
Hvad	fokuserer	du	så	mest	på?	

Jeg	fokuserer	mest	på	at	være	mig	selv.	Det	er	ikke	jeg	er	ikke	nervøs	for	ikke	at	være	inkluderet	fordi	
det	ved	jeg	godt	at	jeg	er	øh	men	jeg	fokuserer	også	på	at	opføre	mig	ordentligt.	Jeg	vil	da	rigtig	gerne	
være	inkluderet	men	jeg	vil	også	rigtig	gerne	have	lov	til	at	være	mig	selv.		
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9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	

individer	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Så	må	du	

meget	gerne	fortælle	mig	hvad	for	en	du	tror	eller	mener	du	selv	er.	

Uha	hvorfor	er	der	ikke	en	der	hedder	den	helt	normale	haha.	Det	øh	mest	for	at	provokere,	det	
irriterer	mig	at	det	skal	være	mest	for	at	provokere	altså	det	for	mig	lyder	det	som	en	eller	anden	der	
køber	Versage	skjorter	og	øh	er	helt	prangende.		
Det	behøver	det	ikke	være,	det	kan	også	bare	være	for	at	gå	i	mod	strømmen.		

Okay	så	siger	jeg	rebellen,	er	det	okay?	Ja.		
Har	du	nogensinde	købt	noget	for	at	skille	dig	ud?	

Ja	det	har	jeg	gjort	mange	gange	efterhånden.	Men	ikke	sådan,	ja	det	har	jeg.	Men	ikke	på	sådan	en	
måde	hvor,	altså	ikke	med	sådan	hverdagsting.	Jeg	har	ikke	brug	for	sådan	at	skille	mig	ud	i	min	
hverdag	men	det	er	meget	sjovt	at	komme	i	noget	som	eller	gå	i	noget	derhjemme	som	er	grineren	
eller	anderledes	ikke.	Jeg	købte	sådan	et	træningssæt	på	eBay	for	et	par	måneder	siden	som	faktisk	så	
eller	i	sommers	som	er	helt	hjernedødt	grimt	haha	jeg	må	sende	dig	et	billede	af	det,	men	det	er	det	var	
svedigt	så	sådan	nogle	ting	kunne	jeg	godt	finde	på	men	det	er	mest	fordi	det	er	grineren.	Jeg	kunne	
ikke	drømme	om	at	gå	med	det	på	den	måde,	det	kunne	jeg	ikke,	så	det	skulle	være	en	sjov	ting	hvis	jeg	
skulle	skille	mig	ud,	det	skulle	ikke	være	en	alvorlig	ting.	Det	skulle	ikke	være	fordi	jeg	skulle	ud	og	
vise	mig	frem,	jeg	bryder	mig	ikke	så	meget	om	opmærksomhed	faktisk,	det	passer	mig	ikke	rigtig	
godt.	Eller	jo	opmærksomhed	kan	jeg	selvfølgelig	godt	lide	men	jeg	bryder	mig	ikke	om	at	gøre	det	i	
sådan	en	åbenlys	ting	for	at	tiltrække.		
Tænker	du	over	at	du	via	de	brands	og	produkter	du	bruger	sådan	får	en	personlig	stil?	

Nej	overhovedet	ikke,	er	der	nogen	der	gør	det?	Haha		
Føler	du	dig	modig	nok	til	nogen	gange	at	gå	i	noget	der	er	lidt	anderledes?	

Ja	altså	jeg	tror	ikke	at	jeg	jo	behøver	være	mere	modig	end	jeg	er.	Det	er	ikke	fordi	jeg	ikke	er	modig,	
for	mig	kræver	det	ikke	modighed	at	skulle	gå	med	noget	hvis	jeg	skiller	mig	ud	men	jeg	føler	mig	
modig	men	jeg	gør	det	ikke,	for	det	ligger	ikke	til	mig.		
Kan	du	være	bekymret	for	at	skille	dig	ud?	

Nej	det	kan	jeg	ikke.		
Har	du	det	sådan	at	hvis	noget	bliver	ekstremt	populært	at	du	så	helst	ikke	vil	gå	med	det	eller	

bruge	det?	

Ja	det	har	jeg.		
Hvorfor?	

Jamen	fordi	jeg	godt	kan	lige	når	ting	eller	når	hver	især	har	sin	egen	øh	sin	egen	integritet	og	sætter	
sit	præg	på	det	man	selv	synes	er	fedt.	Jeg	nægter	simpelt	hent	at	tro	på	at	folk	synes	de	samme	ting	er	
fede,	det	er	fordi	folk	ikke	tænker	sig	om	det	er	min	holdning.	Så	kan	man	sige	at	det	er	mega	
provokerende,	det	kan	godt	være	men	det	er	sådan	det	er.	Det	er	det	samme	når	folk	køber	Apple	
produkter,	der	er	ikke	noget	galt	med	dem	men	der	er	ikke	nogen	der	har	siddet	og	kigget	alle	
computere	igennem	og	tænkt	den	der	synes	jeg	er	tæske	fed	eller	flot	fordi	det	der	brand	ikke	det	har	
gjort	folk	skøre	oveni	kasketten	så	det	er	sådan	det	er.	I	stedet	for	at	sige	jamen	der	findes	faktisk	ting	
som	er	meget	tæt	på	at	være	kvalitetsmæssigt	og	stilistisk	tæt	på	at	være	ligeså	flot	som	Apple	men	
som	måske	også	passer	bedre	til	en	ift.	who	knows	men	det	er	et	godt	bud	ikke.	Apple	er	et	ekstremt	
interessant	brand	ikke	fordi	netop	af	den	grund.		
Kunne	du	finde	på	at	droppe	et	specifikt	brand	bare	fordi	nu	går	alle	med	det?	

Øhm	nej	det	kunne	jeg	ikke	finde	på,	det	kunne	jeg	sgu	ikke.	Hvis	alle	folk	begyndte	at	gå	i	Cadbury	
støvler	eller	noget	som	jeg	synes	jeg	har	haft	i	lang	tid	så	nej	så	ville	jeg	stadig	gå	med	det	men	jeg	vil	
heller	ikke	blive	mobset	over	det,	igen		jeg	har	ikke	noget	sådan	personligt	med	brands	men	jeg	har	
noget	der	går	lidt	imod	det	der	med	at	man	som	individ	har	brug	for	at	gøre	det	samme	som	alle	andre,	
ubevidst	måske.	
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Bilag	12	–	Transskribering	af	

interview	7:	Benni	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Jeg	hedder	Benni	Pedersen.	
Hvor	gammel	er	du?	

Jeg	er	39.		
Hvor	bor	du?		

Jeg	bor	på	Østerbro.		
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Jamen	det	er	selvstændig	fra	i	dag,	jeg	har	været	selvstændig	tidligere,	men	har	været	ansat	to	år	i	en	
herretøjsforretning	og	nu	bliver	jeg	selvstændig	igen.		
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Jeg	er	har	været	sammen	med	min	kæreste	i	11	år	mener	jeg	det	er,	ja.		
Har	du	børn?		

Jeg	har	én	dreng	på	9.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig	som	person?		

Jeg	tror	de	vil	beskrive	mig	som	pålidelig	og	lidt	hvidkær	og	jeg	er	rigtig	god	til	kunder,	jeg	er	god	til	og	
øh	afdække	folks	behov,	ja.		
Er	det	anderledes	end	din	familie/venner	vil	beskrive	dig?	

Nej	det	tror	jeg	ikke	altså	jeg	tror	også	de	vil	sige	at	jeg	var	pålidelig	og	en	god	ven	i	nød,	ja.		
Sådan	noget	som	sociale	medier,	er	det	noget	du	har	og	bruger?		

Ja	det	har	jeg.	Jeg	har	Facebook	og	Instagram	og	så	har	jeg	Snapchat,	men	jeg	bruger	det	ikke.	
Hvordan	bruger	du	de	sociale	medier	du	har?	

Instagram	bruger	jeg	til	at	ligge	lidt	billeder	på	engang	imellem	øh	Facebook	det	bruger	jeg	egentlig	
ikke	så	meget	til	selv	at	dele	på,	jeg	deler	ikke	så	meget	på	Facebook.	Så	det	bruger	jeg	egentlig	til	at	
holde	mig	lidt	opdateret,	hvad	sker	der	i	brands,	i	medier,	i	øh	vennekredsen.	Og	så	er	det	også	svært	
at	undvære	hvis	der	er	arrangementer	og	man	bliver	inviteret	på	Facebook	eller	ingenting.			
Sådan	noget	som	at	gøre	noget	ud	af	sig	selv,	er	det	vigtigt	for	dig?	

At	gøre	noget	ud	af	mig	selv?	Ja	det	er	det,	mest	i	tøj	øh	og	være	velklædt,	det	har	egentlig	altid	været	
rart	for	mig	øh	jeg	bruger	ikke	så	mange	penge	på	hudpleje	og	frisør	og	den	slags,	jeg	har	en	dygtig	
frisør	som	ikke	koster	ret	meget	og	der	går	jeg	henne	en	gang	hver	tredje-fjerde	måned	måske.	Øh	og	
sådan	selve	pleje,	personlig	pleje	og	sådan	nogle	ting	der	har	jeg	øh	meget	lidt	meget	få	produkter.		
Hvad	betyder	andres	mening	for	dig?		

Jeg	kan	jeg	er	egentlig	meget	en	pleaser,	jeg	vil	rigtig	gerne	have	at	folk	synes	godt	om	mig,	men	hvis	de	
ikke	kan	lide	mig	så	er	jeg	ret	hurtigt	videre	vil	jeg	sige.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Har	du	noget	ur	på	i	dag?	

Nej,	det	burde	jeg	måske	have	haft	men	det	har	jeg	faktisk	ikke.		
Det	er	helt	fint,	men	hvis	du	har	et	ur	kan	du	så	fortælle	lidt	om	det?	

Ja	jeg	har	to	ure.	Det	første	det	er	et	Omega	Seamaster	som	jeg	købte	for	fire	år	siden	til	min	35	års	
fødselsdag,	der	havde	jeg	haft	ur-interessen	i	et	år	og	havde	brugt	lang	tid	på	og	sætte	mig	ind	i	det,	
men	det	her	med	at	bruge	mange	penge	på	et	ur	det	var	nyt	for	mig.	Og	det	her	Omega	ur	som	jeg	
endte	med	at	købe	det	kostede	8.000	hvilket	var	en	stor	sum	for	mig	at	bruge	på	et	ur	for	det	havde	jeg	
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nærmest	ikke	brugt	på	noget	før	fordi	jeg	egentlig	er	tilbageholdende	med	mine	penge,	jeg	kaster	dem	
ikke	ud	til	højre	og	venstre	i	så	høj	grad.	Så	når	jeg	køber	noget	så	er	det	fordi	jeg	har	undersøgt	det	og	
fundet	ud	af	at	det	er	det	rigtige,	det	er	jo	ikke	noget	der	sådan	skal	sælge	med	det	samme	igen,	så	det	
købte	jeg.	Og	så	her	for	ca.	et	år	siden	der	købte	jeg	mig	et	Rolex	ur	som	kostede	14.000	og	det	var,	det	
kunne	lade	sig	gøre	for	mig,	fordi	jeg	ved	at	det	er	det	samme	værd	eller	mere	om	et	par	måneder.	
Eller	så	jeg	går	ikke	ud	og	giver	14.000	for	noget	som	jeg	ved	er	5.000	kr.	værd	tre	uger	efter.		
Hvorfor	valgte	du	netop	Omega	uret?	

Fordi	der	fik	jeg	alt	hvad	jeg	gerne	ville	have	i	et	ur	til	netop	8.000	kr.	fremfor	25.000	kr.	det	var	et	ur	
der	var	fra	2001	og	øhm	det	var	sådan	et	af	de	smukkeste	ure	jeg	har	set,	man	bliver	sådan	lidt	forført	i	
ur-verdenen	og	så	ved	jeg	at	det	holder	værdien	når	først	det	var	de	der	15-16	år	gammelt	så	falder	
det	ikke	ret	meget	yderligere.	Det	er	ligesom	at	købe	den	rigtige	vintage	ræser-vogn	til	100.000	kr.	så	
holder	den	egentlig	også	niveauet	derefter.		
Kan	man	sige	at	du	både	blev	forført	af	hvordan	uret	så	ud	men	måske	også	brandet?	

Undskyld	ja	det	skulle	jeg	faktisk	have	nævnt	for	det	var	i	høj	grad	brandet,	jeg	havde	læst	om	
historien	på	uret	og	hvad	Omega	havde	stået	for	og	så	havde	jeg	også	øh	jeg	kan	godt	lide	marketing,	
marketing	igennem	tiden	fordi	de	har	kontaktet	deres	kundedatabase.	Det	samme	med	Rolex	de	er	
også	enormt	skarpe	til	deres	marketing	gennem	tiderne,	og	har	lavet	nogle	fantastiske	reklamer	synes	
jeg.	Så	det	har	i	høj	grad	været	pga.	hele		historien	også,	hvis	et	brand,	hvis	et	ur	står	stærkt	i	brandet	
så	står	det	også	stærkt	i	værdien,	det	viser	erfaringen	bare	at	øh	så	laver	du	en	mere	sikker	
investering.		
Tænker	du	over	hvordan	det	viser	noget	udadtil	når	du	købte	det	her	ur?	

Hmm	nej	egentlig	ikke	i	så	høj	grad,	det	er	et	diskret	ur.	Begge	de	to	ure	jeg	har	de	er	meget	diskrete.	
Rolex	uret	ligner	ikke	så	meget	et	Rolex	ur,	det	kunne	egentlig	være	et	hvilket	som	helst.	Jeg	kunne,	jeg	
er	helt	vild	med	nogle	af	Rolexs	guldmodeller,	altså	ren	guld	model	med	en	blå	skive,	fuld	flash	de	ser	
helt	fantastiske	ud,	men	jeg	ville	ikke	selv	gå	med	det,	det	ville	være	i	særlige	anledninger	jeg	ville	gå	
med	det	hvor	få	mennesker	ville	se	mig	fordi	det	harmonerer	ikke	med	hvem	jeg	er,	jeg	synes	bare	de	
er	smukke	egentlig	øh	men	Omega	uret	det	er	et	helt	stille	og	roligt	ur	som	ikke	signalerer	ret	meget,	
synes	jeg.		
Hvis	du	fremtiden	skal	købe	et	nyt	ur,	hvilket	behov	tror	du	så	det	er	der	gør	at	du	får	brug	for	

et	nyt	ur?	

Ja	om	der	er	et	behov,	det	ved	jeg	ikke,	det	er	nok	mere	en	ting	der	gør	at	det	er	noget	man	gerne	vil	
have	end	at	det	er	en	nødvendighed	men	jeg	kunne	godt	tænke	mig	et	mere	decideret	dress	ur.	Øhm	et	
ur	med	læderrem	f.eks.	et	det	måtte	gerne	være	et	guld	ur,	det	måtte	gerne	være	et	af	de	mærker	der	
også	har	en	masse	spændende	historik	øh	jeg	kigger	lige	nu	på	et	Cartier,	et	Cartier	guld	ur	som	er	en	
svær	størrelse	at	sælge	igen,	det	er	ligesom	om	at	det	ikke	rigtig	er	noget	folk	bider	på	igen,	hvor	især	
Omega	og	Rolex	har	virkelig	fart	på	og	kan	næsten	altid	afsættes.	Der	Cartier	holder	næsten	altid	
længere	på	brugt-markedet	der.	Så	det	tror	jeg	godt	jeg	kunne	tænke	mig	især	fordi	de	har	lavet	så	
mange	fantastiske	ting	til	Kongehuset	igennem	de	sidste	100	år	har	de	lavet	meget,	meget	smukke	ting	
til	Kongehuset.	Så	det	for	mig	er	det	et	stærkt	brand,	men	Cartier	er	ikke	særlig	maskulint,	det	er	
faktisk	meget	feminint,	fordi	hvor	ure	i	mellemtiden	er	blevet	større	og	større	og	Rolex	laver	nogen	
efterhånden	rimelig	store	modeller	ligesom	Omega	har	gjort	i	snart	mange	år.	Så	Cartier	de,	de	er	
blevet	større	men	de	er	slet	ikke	ligeså	store,	så	det	er	stadigvæk	et	lille	ur,	det	er	et	lille	bitte	ur	og	du	
ser	nærmest	ingen	herre	gå	med	det,	det	er	meget	meget	lidt.	Så	der	ville	man	have	noget	for	sig	selv,	
det	er	et	smykke	ur,	og	det	kunne	jeg	godt	tænke	mig	fordi	jeg	synes	at	øh	hmm	jeg	bliver	selv	lidt	
forført	af	det	der	ur	når	jeg	ser	på	det.		
Er	det	dit	drømme-ur,	kan	man	sige	det?	

Drømme-ur?	Nej	øhm	mit	drømme-ur	det	kommer	jeg	ikke	til	at	købe,	det	er	simpelt	hent	for	dyrt.	Øh	
nogle	af	de	modeller	jeg	har	fundet	som	er	det	billigste	jeg	har	kunnet	finde	på	ur-værkerne	der	ligger	
vi	på	lige	omkring	hmm	150.000-200.000	og	det	er	jeg	slet	ikke	typen	der	kan.	Altså	når	jeg	ligger	
14.000	for	et	rimelig	basic	Rolex	så	er	jeg	ude	og	rive	mig	ikke.	Så	min	interesse	her	stemmer	egentlig	
ikke	overens	med	hvordan	jeg	ellers	bruger	penge	overhovedet.		
Hvad	er	vigtigt	for	dig	hvis	du	skal	købe	et	ur?	
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Det	vigtigste	for	mig	det	er	nok	at	det	er	sælg-bart,	for	hvis	jeg	fortryder	skal	jeg	kunne	komme	af	med	
det	igen.	Og	dernæst	at	der	er	et	ur	der	viser	lidt	omkring	mig	selv,	det	må	gerne	afspejle	mig,	det	skal	
ikke	være	mere	end	mig,	hvis	det	bliver	alt	for	voldsomt,	stort	eller	flashy	eller	et	eller	andet	så	
harmonerer	det	ikke	med	mig,	så	kan	jeg	ikke	bruge	det	særlig	tit.	Og	så	kan	jeg	gode	lide	at	det	er	et	
automatisk	værk,	det	betyder	egentlig	bare	at	det	trækker	sig	selv	op.	Hvis	det	er	et	batteridrevet	
værk,	et	quartz	ur,	så	er	det	sådan	set	bare	en	lille	prik	plade	der	sidder	inde	i	uret,	og	det	er	ikke	
særlig	sexet	når	først	du	har	åbnet	uret	et	par	gange	og	der	sidder	den	der	prik	plade	indeni.	Men	når	
du	åbner	et	ur	og	ser	de	små	fine	dele	der	er	sat	sammen	til	et	rigtigt	urværk,	så	bliver	du	forført.		
Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure,	er	det	noget	der	også	gælder	for	andre	ting	du	

køber?	

Øhm	nej	det	kan	jeg	ikke	lige	komme	i	tanke	om	hvad	det	skulle	være.	Jeg	er	faktisk	meget	mere	flashy	
i	mit	tøj	end	jeg	er	i	mit	ur.	Nu	er	jeg	rimelig	dæmpet	klædt	på	i	dag,	men	jeg	kan	sagtens	finde	på	at	
tage	noget	på	som	er	ret	vildt,	hvor	folk	de	tænker	hold	da	op	det	er	lige	i	overkanten,	der	rammer	jeg	
tit	med	tøj.	Men	med	ure	der	er	jeg	nok	lidt	mere	øh	ja.		
Hvordan	kan	det	være	tror	du?	

Øh	ja	det	ved	jeg	egentlig	ikke,	det	har	jeg	ikke	lige	tænkt	over.	Jeg	tror	jeg	har	ikke	lyst	til	at	gå	og	
udstråle	at	jeg	har	et	ur	på	til	50.000/100.000	fordi	øh	men	tøj	det	kan	man	sagtens	have	noget	vildt	
på	uden	det	har	kostet	alverden,	så	det	har	nok	noget	med	det	at	gøre	i	virkeligheden.		
Er	det	fordi	du	vil	undgå	at	virke	som	et	show-off	ift.	økonomi	så	eller	hvordan?	

Ja	det	har	nok	noget	med	det	at	gøre,	det	tror	jeg.	Øhm	ja	hvis	det	kun	var	mig	selv	der	egentlig	så	uret	
så	ville	jeg	have	noget	på	der	var	lidt	vildere.	Så	ja	lidt	show-off	men	også,	ure	det	er	jo	blevet	en	lille	
smule	snævert,	altså	Rolex	ure	er	fantastisk	lavet	jeg	synes	de	laver	og	har	lavet	nogle	vidunderlige	
modeller	gennem	tiden,	men	når	det	så	er	sagt	så	rigtig	mange	mennesker	har	en	holdning	til	det	og	i	
manges	øjne	er	det	kun	noget	du	har	på	at	vise	at	du	har	50.000	til	at	købe	et	ur	for.	Øh	sådan	synes	jeg	
ikke	det	er,	jeg	har	haft	fat	i	mange	ure	og	Rolex	de	kan	noget	helt	helt	unikt.	Øh	som	jeg	ikke	har	set	
andre	steder,	og	det	har	de	kunnet	i	rigtig	mange	år.	Jeg	fik	et	Rolex	fra	1957	i	hånden	som	havde	haft	
én	ejer,	han	havde	fået	til	sin	konfirmation	og	han	var	blevet	en	gammel	mand,	han	har	død	og	hans	
søn	havde	overtaget	det	og	han	ville	bare	af	med	det,	og	det	ur	det	købte	jeg	så	af	ham	og	øh	åbnede	
det	og	tænkte	det	var	helt	fantastisk.	Det	var	aldrig	blevet	serviceret,	det	havde	aldrig	været	forbi	en	
urmager	efterfølgende	og	det	kørte	bare,	det	var	lige	at	vippe	det	et	par	gange	og	så	kørte	det	ellers	
videre,	og	alle	delene	indeni	de	så	ud	som	nye	det	var	fantastisk.	Og	der	synes	jeg	der	blev	jeg	lidt	klar	
over	hvad	Rolex	kunne.	Hvor	jeg	synes	når	jeg	så	har	åbnet	et	Omega	og	Tissot	og	Eterna	og	hvad	de	
ellers	måtte	hedde	alle	sammen,	hvor	det	har	været	en	sørgelig	omgang	at	kigge	ind	i.	Så	det	er	især	
når	du	åbner	uret,	men	det	er	også,	du	kan	også	mærke	det	på	uret	og	den	tyngde	det	har,	du	kan	se	
hvis	det	er	en	hvidgulds	nitte,	den	der	lille	changering	der	er	hvor	det	ikke	er	stål	men	hvidguld,	det	er	
det	har	Rolex	bare	altid	været	ekstremt	dygtige	til	og	dem	der	prøver	at	efterligne	det,	det	lykkedes	
ikke	rigtigt.		
Det	lyder	lidt	som	om	at	du	tænker	over	hvad	andre	tænker	om	dig	ift.	dit	ur?	

Ja	det	jeg	tænker	over	det	i	hvert	fald,	jeg	afstemmer	ligesom	at	jeg	købte	–	jeg	ville	gerne	have	en	
firhjulstrækker	men	jeg	ville	ikke	have	en	stor	firhjulstrækker	som	tiltræk	sig	enormt	meget	
opmærksomhed.	Så	jeg	købte	en	lille	firhjulstrækker	som	er	en	Volkswagen	Tiguan	det	er	ligesom	det	
er	lillebroderen	til	Touareg	som	er	den	helt	store	øhm	og	det	er	en	dårlig	investering	for	det	er	biler	
men	sådan	en	Volkswagen	firhjulstrækker	det	er	lige	en	lille	smule	ekstra	dårlig	investering,	men	jeg	
kunne	ikke	komme	derover	hvor	det	var	en	rigtig	dårlig	investering	hvor	du	har	den	store	Touareg,	
det	kunne	jeg	ikke	få	mig	selv	til.	Så	det	er	både	noget	med	at	stå	inde	for	hvad	det	er	man	gerne	vil	
signalerer	men	også	en	økonomisk	overvejelse	selvfølgelig.		

4. Ur-præsentation		
Jeg	har	nogle	ure,	som	jeg	gerne	lige	vil	vise	dig	og	så	må	du	meget	gerne	tænke	højt	og	sige	

hvad	du	synes	er	pænest.	Vi	starter	med	de	her	(1,23)	

Hvad	med	øhm	skal	jeg	tænke	priser	ind	i	noget	af	alt	det	her?		
Altså	det	må	du	godt	sige	men	ellers	hvad	der	bare	falder	dig	ind,	hvad	du	synes	mest	om.		

Der	er	ikke	lavet	noget	billedmanipulation	med	dem,	vel?	
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Øh	i	hvert	fald	ikke	det	der.		

Det	er	mere	om	der	er	fordi	den	der	model	har	jeg	aldrig	set	før,	men	den	findes?	
Ja	det	skulle	den	meget	gerne	gøre.		

Okay	fint	nok,	jeg	skulle	lige	finde	ud	af	om	der	var	noget	trick	med	det.	Fordi	Breitling	mærket	det	
tiltaler	mig	nemlig	ikke	normalt,	jeg	synes	ikke	de	har	lavet	nogle	ure	der	er	pæne,	men	hvis	jeg	fjerner	
Breitling	mærket	her	så	er	jeg	ret	vild	med	resten	af	det,	altså	uret	her	og	det	ligner	altså	det	kunne	
have	været	et	Totur	Day	Date	nærmest.		
Hvad	er	det	ved	Breitling	du	ikke	vil	associeres	med?	

Det	har	været	nogle	flashy	modeller	som	jeg	ikke	kan	lide,	der	har	været	for	meget	lirum-larum	på	
dem	og	så	har	det	været	piloture,	det	tiltaler	mig	ikke	rigtig,	for	jeg	synes	ikke	det	giver	mening	at	få	et	
pilotur	når	jeg	ikke	er	pilot.	Rolex	f.eks.	det	er	lidt	tilsmilende	når	jeg	får	et	dykkerur	men	sådan	er	det	
for	de	fleste,	men	hvis	jeg	ligefrem	skulle	have	mig	et	øh	Day	Totur	som	er	et	Rolex	ur	men	som	
egentlig	er	lavet	som	en	ræser	bil	bane	så	ville	jeg	være	på	dybt	vand,	det	synes	jeg	ikke	jeg	kan	stå	
inde	for	selv.	Øhm	så	hvilket	jeg	bedst	kan	lide,	umiddelbart	er	det	3’eren	men	det	er	egentlig	fordi	det	
er	sammenhængen	og	så	med	datoen	og	med	dagene	heroppe,	dag	og	dato	det	kan	jeg	godt	lide.	Og	så	
kan	jeg	godt	lide	øh	jeg	kan	godt	lide	månefasen	på	ur	1	men	resten	af	det	tiltaler	mig	ikke.		
Tænker	du	over	hvilket	brand	nr.	1	er?	

Øh	ja	det	gør	jeg,	det	gør	jeg.	Men	det	siger	mig	ikke	så	meget	ift.	om	jeg	kan	lide	uret.	Det	er	sådan	
noget	meget	personligt	noget	som	jeg	egentlig	ikke	ved	hvor	stammer	fra.	Lige	nu	der	er	jeg	blevet	lidt	
glad	for	hvide	skiver,	efter	en	periode	hvor	jeg	ikke	har	brudt	mig	så	meget	om	dem.	Men	selve	Patek	
Philippe	øh	delen	det	er	ikke	noget	der	rykker	mig	til	at	synes	om	uret,	altså	at	det	er	et	lækkert	og	
dyrt	mærke.	Jeg	kan	lide	månefasen	og	dagene	her	er	flot	men	ellers	overall	så	er	jeg	nok	mest	til	øh	
3’eren.	3-2-1.		
Så	vender	vi	den	om	(4,5,6)	

Det	er	de	helt	dyre	du	har	fundet	frem	her.	Der	er	faktisk	ikke	rigtig	nogen	af	dem	der	siger	mig	noget	
særligt.	4,	5	og	6	dem	er	jeg	ikke	så	glad	for.		
Hvad	er	grunden	til	det?	

Øhm	en	ting	måske	at	de	er	så	ekstremt	dyre	at	de	er	i	en	horisont	jeg	slet	ikke	bevæger	mig	i.	Det	er	
ligesom	hvis	du	har	taget	et	lidt	for	højt	hop	fra	månen	uden	dine	sko	med	vægt	på	så	flyver	du	lidt	
bort	der.	Øhm	også	fordi	jeg	selv	jeg	føler	ikke	jeg	har	noget	tilfælles	med	mennesker	der	vælger	at	
bære	de	ure	her.	Så	øh	jeg	vil	heller	ikke	selv	øh	bede	om	det.	Også	sådan	rent	designmæssigt	siger	det	
mig	heller	ikke	så	meget.	Lidt	5’eren	kunne	være	sjov	som	alternativ,	det	synes	jeg	egentlig	er	et	
ganske	nydeligt	ur,	men	nej.		
Så	hvis	du	skulle	vælge	ét	ville	det	være	5’eren?	

Ja	hvis	jeg	lige	skulle	vælge	et	så	ville	jeg	vælge	5’eren.		
Så	er	der	7,	8,	9	her.		

Jeg	kan	rigtig	godt	lide	ur	7	og	ur	9.	Øh	ur	7	fordi	det	er	sådan	lidt	den	klassiske	Pie	Pan	der	er	blevet	
genoptrykt,	den	kan	jeg	godt	lide.	Jeg	synes	også	Omega	er	et	pænt	ur	her,	jeg	ville	ikke	vælge	at	købe	
det.	Jeg	ville	heller	ikke	vælge	at	købe	hverken	8	eller	9	medmindre	jeg	fik	en	rigtig	god	deal	på	det.	Jeg	
synes	9’eren	øh	jeg	kan	godt	lide	mærket	Girard-Perregaux.			
Kender	du	det?	

Ja	og	jeg	har	haft	et	enkelt	af	dem,	som	var	et	rigtig	flot	ur,	det	kunne	jeg	bedre	lide.	Jeg	kan	ikke	så	
godt	lide	det	her,	det	er	lidt	for.	Jeg	kan	faktisk	ikke	lide	ure	generelt	som	er	åbne	foran	i	skiven,	det	er	
nok	bare	det.	Fordi	resten	af	uret	kan	jeg	godt	lide,	det	skal	have	nogle	meget	fine	små	detaljer	og	ikke	
for	meget.		
Og	det	synes	du	7’eren	har?	

Ja	det	synes	jeg	7’eren	har.	Og	8’eren	det	ville	jeg	aldrig	nogensinde	overveje	at	købe.		
Hvorfor?	

Øh	fordi	jeg	ved	hvad	prislejet	er	og	så	ved	jeg	hvad	det	koster	at	lave	dem,	og	det	er	ren	papmache.	
Det	er	sådan	et	kinesisk	urværk	de	laver	for	20	kr.	eller	sådan	noget.	Så	det	giver	ikke	nogen	mening,	
det	er	ikke	engang	200	kr.	værd	så	hvorfor	skulle	man	give	1.500	for	det.		
De	næste	(10,11,12)	
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Ja	10,	11,	12.	Altså	ur	12	igen	Boss	det	ville	jeg	aldrig	vælge.	Det	er	ren	papmache	igen.	Rolex	uret	
nummer	11	det	kan	jeg	faktisk	rigtig	godt	lide,	jeg	synes	det	er	virkelig	flot.		
Hvad	er	der	ved	det?	

Grunden	til	jeg	ikke	ville	vælge	det	selv.	Det	er	fordi	der	er	virkelig	mange	mennesker	der	har	det.	Og	
det	er	lidt	blevet	ur-verdenens	Kobus	vase	man	skal	helst	øh	tage	hvad	hedder	det	som	den	her	fordi	
så	er	man	sikker	i	smagen.	Øh	fordi	det	har	alle	de	andre	også	og	så	skal	man	ikke	tænke	så	meget.	
Øhm	så	jeg	kan	selvom	jeg	godt	kan	lide	det,	ville	jeg	ikke	vælge	at	gå	med	det	fordi	jeg	synes	det	er	for	
mainstream	og	jeg	identificerer	ikke	mig	selv	som	værende	mainstream.	Selvom	vi	sikkert	alle	
sammen	er	det	alligevel.	Øh	og	10’eren	ville	jeg	ikke	vælge	fordi	det	er	for	stort,	jeg	synes	simpelt	hent	
Omega	uret	er	alt	for	stort	til	mig,	det	er	for	voldsomt.	Men	det	er	et	nydeligt	ur	til	herre	som	godt	kan	
lide	kæmpe	ure.		
Så	kommer	der	noget	lidt	anderledes	her	(13,14,15)	

Nå	ja	der	rammer	du	et	af	de	ure	jeg	lige	sidder	og	kigger	på	lige	nu.	Cartier	nummer	13	et	øh	
forholdsvis	sjældent	ur	og	ikke	et	ur	man	ser	i	gadebilledet	særlig	ofte.	Øhm	jeg	kan	godt	lide	den	
delikate	lille	safir	der	er	på	her	så	man	er	nødt	til	at	passe	lidt	på,	hvis	du	køber	det	brugt	er	der	ofte	
slået	en	flig	af	safiren.	Og	så	kan	jeg	rigtig	godt	lide	at	der	er	datovisning	på	også	det	ser	man	ikke	så	
tit,	og	så	at	det	er	et	guld	Cartier	med	læderrem,	det	vil	jeg	mægtig	gerne	have.	Det	øh	det	er	en	herre	
en	af	de	nyere	herre	Cartier	som	jeg	også	synes	er	super	super	skønne	og	har	en	god	størrelse,	men	så	
ligger	vi	nok	også	i	ja	hvor	er	vi	egentlig	henne	nu	–	jeg	kigger	ikke	så	meget	på	nypriserne	jeg	kigger	
mest	på	brugtpriserne,	men	jeg	vil	tro	den	ligger	til	øh	60.000-70.000	ville	være	mit	gæt.	14’eren	det	
er	et	mærke	jeg	ikke	kender	så	frygtelig	meget	til,	selve	designet	er	ikke	mig,	jeg	kan	ikke	se	hvad	
klokken	er	på	det	nærmest,	der	sker	så	meget	på	det	over	det	hele,	så	det	er	ikke	noget	for	mig.	
Breitling	uret	er	nydeligt	men	heller	ikke	et	jeg	ville	vælge	bare	fordi	Breitling	ikke	er	mig.	Jeg	kan	godt	
lide	remmen,	stållængden	på	Breitling	den	synes	jeg	er	rigtig	fint.	Den	er	faktisk	en	lille	smule	feminin	
ift.	tidens	ideal,	hvor	selve	uret	er	ret	maskulint	så	der	kommer	lidt	modbalance	på	det	der,	det	kan	jeg	
rigtig	godt	lide,	og	en	fin	stor	krone.		
Så	13	ville	du	vælge	her?	

Jeg	ville	vælge	13	helt	sikkert	her.		
Så	er	der	dem	her	(16,17	–	mærkerne	fjernet)	

Øhm	jeg	skulle	lige	regne	ud	hvad	det	var	for	noget.	Hmm	ja	når	jeg	sådan	bare	lige	kigger	på	dem	der	
så	17	har	for	lidt	detalje	til	at	jeg	synes	det	er	spændende,	så	det	ville	jeg	ikke	vælge.	Det	er	en	meget	
meget	lille	krone	der	er	på	kan	det	passe?	Sådan	er	den	bare?	Okay.	Ja	jeg	synes	ikke	rigtig	17	siger	mig	
så	meget,	det	er	pænt,	det	er	enkelt,	det	er	et	nydeligt	herre	eller	dame	ur	men	jeg	kan	ikke	ud	fra	
skiven	alene	kan	jeg	ikke	se	hvad	kvaliteten	er	på	det.	Men	hvis	jeg	mærkede	det,	hvis	jeg	så	på	det	i	
virkeligheden	ville	jeg	kunne	se	om	det	var	duble	eller	om	det	var	rose	guld	eller	og	det	giver	som	
regel	en	pejling	om	hvad	det	er	der	ligger	indeni.	Man	laver	sjældent	urkasser	af	ren	guld	til	noget	som	
er	rent	skidt	og	kanel	indeni,	det	hænger	lidt	sammen.	Så	jeg	ville	vælge	16’eren.	Øhm	som	er	et	der	
står	også	coarcher	og	det	er	et	ret	lækkert	værk	der	ligger	indeni	så	øhm	den	ligner	jo	også	den	der	
Pibe	Pan	Omega	jeg	kiggede	på	tidligere.		
Så	er	der	den	allersidste	(18,19,20	–	mærkerne	byttet	rundt)	

Ja	(lang	tænkepause)	hmm	igen	så	Omega	Seamasteren	herovre	den	er	alt	for	stor	til	mig	den	ville	jeg	
ikke	vælge.	Og	øhm	så	står	der	godt	nok	Rolex	på	det	her,	men	det	kan	det	ikke	være.	Der	er	byttet	om	
på	de	to,	ikke?	Det	må	der	næsten	være.	Det	ligner	en	lille	smule	øhm	det	fordi	Boss	de	laver	nogle	af	
de	der	sikre	efterligninger	hvor	de	prøver	at	få	deres	ure	til	at	ligne	Rolex.	
Hvad	tænker	du	om	det?	

Hmm	det	kan	jeg	jo	godt	forstå	ud	fra	et	forretningsmæssigt	synpunkt.	Sådan	er	det	jo	også	i	mode,	
ikke.	Man	ser	nogen	der	laver	et	øh	hvad	ved	jeg	en	trøje	eller	et	par	bukser	som	sælger	i	titusindvis	så	
vil	man	gerne	prøve	at	ligge	sig	lidt	derop	af	som	regel.	Så	jeg	tænker	ikke	så	meget	om	det,	jeg	tænker	
der	er	et	marked	for	begge	dele.	Der	er	mange	der	gerne	vil	have	sådan	et	Rolex	lignende	ur	og	så	er	de	
ligeglade	med	at	der	står	Boss	på	det	i	virkeligheden	og	de	ligeglade	med	hvordan	uret	ellers	i	øvrigt	er	
samlet	og	bygget	osv.	så	et	Boss	ur	det	er	brug	og	smid	væk.		
Men	det	kunne	du	ikke	tænke	dig?	
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Nej	det	ville	være	meget	uinteressant,	så	vil	jeg	hellere	undvære.	Mine	ure	det	er	faktisk	ikke	engang	så	
tit	jeg	indstiller	dem,	det	er	egentlig	mere	for	at	have	fornemmelsen	af	at	jeg	har	noget	af	kvalitet	på	og	
jeg	bruger	det	ikke	ret	meget	til	at	se	hvad	klokken	er	–	hvis	jeg	skal	vide	hvad	klokken	er	præcist	så	
kigger	jeg	på	min	telefon.	Så	men	hvis	der	stod	Rolex	på	nummer	18	så	ville	jeg	bære	den	igen	hvis	jeg	
var	hjemme,	og	der	ikke	var	nogen	der	kunne	se	mig.		
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	og	måske	vælge	et	specifikt	brand?	

Hmm	jeg	går	egentlig	sjældent	ud	og	shopper	vil	jeg	sige.	Øhm	jeg	tror	jeg	vælge	et	brand	ud	fra	
historik	og	kvalitet,	hvis	jeg	har	købt	noget	fra	et	mærke	og	vasket	det	én	gang	og	fundet	ud	af	at	det	
var	noget	lort	så	køber	jeg	aldrig	noget	fra	det	mærke	igen.	Så	kan	det	godt	være	at	der	går	10,	15,	20	
år	men	jeg	glemmer	det	aldrig.	Og	så	øh	så	jeg	køber	noget	fra	mærker	jeg	ved	holder	og	som	har	god	
kvalitet.	Og	så	holder	jeg	mig	nogen	gange	til	det,	men	jeg	skifter	egentlig	ligeså	hurtigt	videre.	Et	
mærke	som	jeg	godt	kunne	tænke	mig	at	have	mere	råd	til	det	er	egentlig	Acne	–	det	svenske	mærke	
som	jeg	synes	laver	nogle	super	lækre	ting.	Jeg	ville	gerne	give	min	kæreste	nogle	flere	ting	fra	det	
mærke	for	det	er	helt	fantastisk,	men	der	er	priserne	simpelt	hent	bare	for	voldsomme.	En	t-shirt	eller	
trøje	eller	en	nederdel	det	giver	jeg	ikke	3.500	kr.	for	det	kan	jeg	ikke	få	mig	selv	til.	Så	hvad	jeg	kigger	
efter	når	jeg	er	ude	at	shoppe	–	ja	kvalitet	er	det	korte	svar	i	hvert	fald	men	også	mærke	fordi	jeg	ved	
at	mærker	er	nødt	til	at	holde	en	kvalitet,	de	kan	ikke	en	sæson	bare	lave	ren	kanel	og	så	tro	at	
kunderne	er	der	året	efter.	Boss	har	prøvet,		Boss	har	faktisk	styrtdykket	i	omsætning	de	er	steget	i	
pris	og	gået	ned	i	kvalitet	og	det	er	en	giftig	cocktail	uanset	hvad	man	laver.	I	hvert	fald	at	lancere	det	
samtidig.	Da	vi	havde	det	i	butikken	kunne	vi	hele	tiden,	vi	kunne	hæve	prisen	en	lille	smule	eller	vi	
kunne	lave	kvoterne	en	lille	smule	mindre	hvis	vi	altså	skule	have	konceptet	og	have	økonomien	til	at	
hænge	sammen,	men	man	kan	ikke	både	lave	kvoterne	mindre	og	hæve	prisen	samtidig	så	straffer	
kunderne	dig.		
Kan	et	brand	enten	få	dig	til	at	føle	dig	bedre	tilpas	eller	dårligere	tilpas?	

Begge	dele	synes	jeg.	Hvis	jeg	gik	med	et	Boss	ur,	det	ville	få	mig	til	at	føle	mig	dårligere	tilpas.		
Og	hvad	er	det	ved	Boss	uret	der	ikke	repræsenterer	dig?	

Øh	jeg	kender	ikke	noget	til	mærket,	mærket	har	ikke	rigtig	interesseret	mig,	jeg	synes	det	er	nogen	
kedelige	varer	der	ikke	rigtig	interesserer	mig.	De	har	lavet	grå	og	sorte	jakkesæt,	det	er	der	ikke	så	
meget	spændende	i,	men	derudover	så	kedelige	reklamer,	kedelig	historik,	jeg	synes	ikke	de	har	stået	
for	noget	mindeværdigt	på	noget	tidspunkt.	Så	øh	så	at	skulle	købe	et	ur	fra	dem	også,	når	jeg	ved	de	
laver	dårlig	kvalitet	i	jakkesæt	så	laver	de	endnu	dårligere	kvalitet	af	ure	fordi	det	ved	de	ikke	noget	
om.	Det	ville	få	mig	til	at	føle	mig	dårligt	tilpas.	Men	at	gå	med	et	ur	som	jeg	ved	det	her	det	har,	det	
eksilerer	gennem	100	år	det	kan	godt	få	mig	til	at	føle	mig	godt	tilpas	ja.		
Tænker	du	over	hvordan	andre	opfatter	de	brands	du	har	på?		

Ja	hvis	det	er	visuelt,	men	som	vi	snakkede	om	så	tøj	det	er	ikke	særlig	visuelt	fordi	jeg	går	ikke	med	
tøj	hvor	du	kan	se	mærkerne	nogen	steder,	det	er	der	selvfølgelig	mange	der	gør	øh	hvis	du	har	det	er	
mere	fritidstøj	ikke.	Hvis	du	har	leasure	wear	med	track	suits	osv.	ikke	der	skal	være	et	mærke	på	men	
om	mærket	det	så	hedder	Nike	eller	Adidas	eller	ja	jeg	kan	ikke	komme	i	tanke	om	andre,	det	betyder	
ikke	så	meget	for	mig.	Jeg	ville	nej	jeg	tror	hvis	det	er	et	skomærke	som	så	lige	pludselig	laver	et	track	
suit	så	nej	så	ville	jeg	nok	ikke	købe	det	for	det	må	gerne	være	nogen	der	ligesom	har	eller	giver	en	
følelsen	af	at	det	her	ved	de	godt	hvad	drejer	sig	om	ikke.		
Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	anvende	nogle	brands	i	nogle	situationer	og	andre	i	andre	

situationer?	

Ja	øhm	i	tøjbutikken	vil	jeg	oftest	vælge	at	gå	med	Omega	uret	og	så	til	en	til	andre	anledninger	vil	jeg	
nok	have	mit	helt	diskrete	Rolex	ur	på.		
Hvilke	situationer	ville	det	være?	

Gå	i	byen,	ud	og	spise	måske	eller	mødes	med	nogle	venner	ude	og	få	cocktails	og	ja	alle	mulige	andre	
ting	og	sager	der	ville	jeg	nok	vælge	Rolex	også.		
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Hvorfor	er	det	mere	okay	at	vælge	det	ur	i	de	situationer?		

Når	ja	det	giver	selvfølgelig	mening,	det	er	nok	fordi	mit	Omega	ur	er	lidt	mere	et	øhm	det	man	kalder	
for	en	daily	beater	som	er	et	ur	der	får	lidt	flere	tæv	end	ens	pæne	ur.	Hvor	mit	Rolex	ur	er	lidt	mere	et	
dress	ur,	det	er	et	lille	herreur	jeg	tror	det	er	34	mm	og	fylder	ikke	så	meget	på	håndledet	og	det	er	et	
forholdsvis	fladt	ur	så	det	er	mere	sådan	et	der	lige	smutter	op	under	skjorteærmet	hvor	mit	Omega	
det	rammer	lidt	mere	her	til	og	det	ville	jeg	ikke	vælge	som	et	dress	ur.	Hvis	jeg	skulle	til	en	vens	
bryllup	ville	jeg	ikke	tage	mit	Omega	ur	på.	Det	er	mere	decideret	et	dykkerur,	det	Omega	jeg	har,	men	
Omega	laver	selvfølgelig	også	massere	af	dress	ure.		
Så	det	har	ikke	noget	med	brandet	at	gøre?	

Nej	det	har	faktisk	mere	med	den	tiltænkte	funktion	af	uret	vil	jeg	tro.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Har	du	et	yndlingsbrand?	

Sådan	overall	eller	urmæssigt?	
Ja	overall	må	det	gerne	være.	

Øh	hmm	det	ja	det	må	være	Rolex	baseret	lidt	ud	fra	at	der	ikke	er	andre	ting	der	kunne	få	mig	til	at	
ligge	den	slags	penge.	Jeg	kunne	godt	lide	Volkswagen	også	indtil	de	lavede	diesel	skandalen	og	så	blev	
jeg	lidt	træt	af	dem.	Men	ja	Rolex	det	må	næsten	være	det.	Ellers	så	er	jeg	nemlig	også	som	
udgangspunkt	en	lille	smule	volatil	omkring	mærker,	jeg	rykker	meget	rundt	omkring	mellem	mærker.	
Hvis	jeg	ser	nogen	som	laver	noget	rigtig	lækkert	som	er	nyskabende	som	giver	mening	så	betyder	det	
ikke	så	meget.	Mine	bukser	her	f.eks.	det	er	lidt	sjovt	faktisk	fordi	det	er	skots	harris	tweed	det	er	rigtig	
harris	tweed	er	det	vævet	som	øh	og	har	deres	mærke	og	det	hele,	men	det	er	Asos	der	har	syet	dem.	
Det	er	Asos	der	har	fået	dem	syet	så	du	får	egentlig	kvaliteten	af	et	topmærke	men	syet	af	nogen	som	
ikke	tager	noget	for	deres	ting,	så	bukserne	de	har	kostet	jeg	tror	det	var	600	kr.	eller	sådan	noget.	Så	
normalt	ville	sådan	nogle	bukser	måske	ligge	til	2000	eller	2500	eller	sådan	noget.	Så	noget	er	mærke	
betinget	og	noget	er	absolut	ikke	mærke	betinget	hvis	bare	kvaliteten	er	der.		
Og	er	der	nogen	brands	sådan	udover	dit	yndlingsbrand	som	du	kontinuerligt	køber	fra?	

Øhm	hmm	nej	den	var	god,	det	kan	jeg	faktisk	ikke	lige	komme	i	tanke	om.	Jeg	er	ikke	mærke	afhængig	
i	hvert	fald,	på	den	måde	ligesom	der	kan	være	nogen	der	skal	have	alt	hvad	der	kommer	fra	Louis	
Vuitton	–	det	har	jeg	ikke	tilsvarende	noget	med	synes	jeg.	Ikke	noget	jeg	lige	kan	komme	i	tanke	om.		
Der	er	også	nogen	der	hvis	de	f.eks.	skal	have	en	ny	skjorte	så	går	de	altid	efter	den	samme	

f.eks.	Ralph	Lauren?	

Åh	ja	okay	det	er	faktisk	et	meget	godt	eksempel	for	Eton	er	jeg	meget	glad	for,	de	laver	uforlignelige	
skjorter,	det	er	forrygende	kvalitet	og	de	er	så	langt	fremme	med	at	regne	ud	hvad	folk	vil	have	næste	
år.	Så	hvis	jeg	havde	frit	budget,	det	har	jeg	altså	Eton	skjorter	ligger	mellem	1000	og	1500	kr.	og	det	
går	jeg	ikke	ud	og	køber	så	meget	skjorter	i,	men	hvis	jeg	gjorde	så	og	havde	den	slags	penge	til	det	så	
ville	det	være	Eton.		
Hvad	kunne	få	dig	til	at	skifte	skjorte	sådan	at	du	køber	fra	et	andet	brand?	

Hvis	de	lavede	samme	kvalitet.	Samme	kvalitet	er	nok	det	vigtigste	fordi	jeg	ved	godt	at	hvis	du	skal	
have	det	apparat	som	Eton	har	så	kommer	man	derop	i	pris	og	så	kan	man	ikke	gøre	det	ret	meget	
billigere.	De	har	en	udviklingsafdeling	der	sidder	to	forskellige	steder	i	verden	og	spår	om	fremtidens	
trends,	de	har	sådan	en	hel	trendforskerafdeling	og	så	bliver	deres	skjorter	sendt	rundt	fire-fem	
forskellige	steder	i	verden	og	gennemgår	alle	dens	behandlinger	før	de	lander	i	butikkerne	og	det	er	en	
dyr	proces	og	det	kan	man	ikke	sådan	bare	lige	kopiere	uden	at	ramme	samme	prisniveau.		
Men	du	er	alligevel	tilbøjelig	til	at	kunne	skifte	yndlingsskjortebrand?	

Ja	hvis	jeg	finder	en	skjorte	som	har	en	høj	kvalitet	til	halvdelen	af	prisen	så	skifter	jeg.		
Vil	du	sige	at	du	generelt	materialistisk	fokuseret	eller	pleasure	fokuseret?	

Øhm	jeg	går	helt	klart	mere	efter	kvalitet	end	brandet.		
Så	du	kan	godt	finde	på	at	bruge	mange	penge	på	noget	selvom	det	ikke	er	noget	særligt	brand?	

Ja	hvis	kvaliteten	er	derefter	så	ja	så	er	det	sådan	set	fint	nok.	Nu	er	jeg	også	en	type,	jeg	skal	mærke	
tingene,	jeg	netshopper	egentlig	ikke	rigtig	for	jeg	kan	ikke	vurdere	tingene	på	en	hjemmeside.	Jeg	er	
nødt	til	at	have	det	i	hænderne	og	mærke	på	det,	jeg	var	nødt	til	at	få	dem	her	hjem	og	se	om	det	nu	
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også	var	harris	tweed	og	jo	den	var	god	nok	men	øhm	ja	hvis	det	er	en	kashmir	trøje	som	er	super	
lækker	så	er	det	lige	meget	hvem	der	har	syet	den.		
Har	du	samme	præferencer	ift.	brands	og	kvalitet	osv.	når	du	køber	til	andre	mennesker?		

Ja	det	har	jeg	faktisk,	jeg	kan	ikke	lide	at	give	en	gave	af	dårlig	kvalitet.	Så	det	har	også,	nogen	gange	så	
når	jeg	ikke	at	købe	en	fødselsdagsgave	fordi	jeg	kan	ikke	fordi	hvis	jeg	ikke	har	kunnet	finde	noget	så	
kan	jeg	ikke	finde	på	bare	at	gå	ind	og	købe	et	eller	andet	så	vil	jeg	hellere	være	skamfuld	og	sige	at	jeg	
ikke	har	kunnet	få	at	finde	noget	og	så	kommer	jeg	med	det	tre	uger	efter	i	stedet	for.		
Hvorfor	er	det	egentlig	at	du	ikke	bare	kunne	vælge?	

Det	er	nok	jeg	er	nok	bare	blevet	sådan	lidt	en	semibevidst	forbruger,	jeg	vil	ikke	gå	ud	og	købe	noget	
som	jeg	synes	er	0	kr.	værd	–	jeg	kan	simpelt	hent	ikke	få	mig	selv	til	at	bruge	200,	300,	400	kr.	eller	
mere	for	noget	som	er	papmache.	Min	søn	han	får	heller	ikke	ret	meget	legetøj	som	øh	er	det	rene	lort.	
Jeg	køber	noget	hvis	jeg	finder	noget	måske	på	den	Blå	Avis	hvor	jeg	tænker	det	her	det	er	lækkert,	det	
er	lavet	med	omhu	og	nu	kan	jeg	få	det	til	en	pris	der	er	til	at	betale,	så	gør	jeg	hellere	det	end	jeg	går	
ud	og	køber	noget	han	ønsker	sig.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Er	der	nogen	brands	du	så	bestemt	ikke	bryder	dig	om?	

Øhm	Jack	and	Jones	er	jeg	ikke	fan	af.	Og	så	nogle	af	de	her	der	er	nogle	dametøjsmærker	som	man	har	
lavet	sådan	noget	flower	tøj	igennem	som	altid	har	været	øh	meget	dårligt	sat	sammen	–	jeg	kan	ikke	
huske	hvad	de	hedder	alle	sammen,	hedder	det	Next	eller	sådan	en	bling	bling	butik	med	sådan	noget	
damenips	tingel-tangel	sådan	noget	hader	jeg,	det	er	det	værste!	Hvis	min	kæreste	gik	ind	og	købte	
sådan	noget,	jeg	ville	synes	det	var	helt	forfærdeligt.		
Har	du	ikke	lyst	til	at	associeres	med	de	her	brands,	er	det	derfor	du	ikke	kan	lide	f.eks.	Jack	

and	Jones?	

Hmm	ah	det	ved	jeg	ikke,	nu	kigger	jeg	mere	på	ure	end	gennemsnittet	måske.	Så	hvis	jeg	kan	se	at	der	
er	nogen	der	går	med	et	ur	jeg	ved	er	lavet	af	nikkel	f.eks.	eller	sådan	noget	ikke	rigtig	metal	men	
sådan	noget	du	ved	sådan	noget	blandingsmetal	som	ikke	engang	er	stål.	Så	kan	jeg	ikke	lade	hver	med	
at	tænke	lidt	om	de	så	kan	vurdere	kvalitet	i	andre	henseender	også,	og	hvis	man	ikke	kan	vurdere	
kvalitet	så	tænker	jeg	hvad	kan	man	så	i	virkeligheden.	Kan	man	vurdere	et	venskabs	kvalitet,	kan	du	
vurdere	en	kærestes	kvalitet?	Hvis	man	er	ligeglad	med	alt	hvad	der	omgiver	en.	Jeg	tror	jeg	ligger	en	
masse	i	den	slags	egentlig	og	det	går	ret	hurtigt,	det	er	sådan	noget	der	bliver	opbygget,	så	lige	
pludselig	på	et	splitsekund	har	man	vurderet	folk	ud	fra	det	–	du	ville	se	på	mennesker	med	et	aspekt	
og	jeg	ville	se	på	mennesker	med	nogle	andre	ting	eller	øjne	og	så	ville	vi	vurdere	personen	helt	
forskelligt	måske	indtil	vi	lærte	dem	at	kende	ikke.	Men	førstehåndsindtrykket	betyder	noget,	og	jeg	
tror	også	som	jeg	sagde	i	starten,	jeg	er	egentlig	en	pleasure	type	jeg	vil	gerne	have	at	folk	synes	om	
mig	men	hvis	de	ikke	kan	lide	mig	så	går	det	hurtigt	over	også.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

Hvad	jeg	forbinder	med	det	at	være	autentisk?	
Ja.	

Hmm	at	man	kan	holde	ved	sin	mening	vil	jeg	sige,	det	er	nok	det	vigtigste.	At	man	ikke	bare	lige	sådan	
bliver	rykket	over	til	en	anden	mening	fordi	at	øh	andre	synes	at	det	er	bedre.		
Synes	du	at	brands	kan	være	autentiske?	

Ja!	I	høj	grad.	Det	skal	de	være,	de	skal	ikke	øh	man	skal	ikke	begynde	og	lave	chokolade	hvis	man	altid	
har	lavet	ure,	og	det	er	også	enormt	svært	at	få	forbrugerne	med	på	den	vogn.	Hvis	du	ligesom	hvis	
man	laver	jakkesæt	er	det	enormt	svært	at	få	folk	til	at	købe	sko	hos	dig	eller	omvendt	hvis	du	laver	
sko	er	det	enormt	svært	at	få	folk	til	at	købe	jakkesæt	hos	dig.	Der	er	noget	omkring	troværdigheden	
omkring	hvad	det	er	man	er	bedst	til.		
Så	man	ville	være	uautentisk	i	din	optik	hvis	man	begynder	at	lave	chokolade	hvis	man	sælger	

skjorter?	
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Ja	eller	hvis	man	prøver	at	ligne	noget	man	ikke	er	altså.	Hvis	man	går	ud	og	bruger	100.000	kr.	på	et	
ur	uden	at	ane	hvad	det	er	man	har	på	så	synes	jeg	også	man	er	uautentisk.	Du	kan	sagtens	være	
taxichauffør	og	købe	øh	et	dyrt	Rolex	hvis	det	bare	er	din	store	passion	og	nu	har	du	endelig	sparet	
hvad	ved	jeg	60.000	kr.	sammen	til	dit	drømme	Rolex	ur	det	synes	jeg	sådan	set	er	fint	autentisk,	det	
behøver	ikke	være	hele	mennesket	men	det	skal	ligesom	give	mening	tænker	jeg.	
Er	der	nogle	brands	der	ikke	er	autentiske	tænker	du?	

Hmm	nej	det	ved	jeg	ikke,	de	fleste	brands	der	består	har	jo	forstået	at	ramme	deres	kunde	eller	deres	
gruppe	af	loyalister	der	godt	kan	lide	deres	mærke	og	deres	kvaltiet	og	deres	pris	i	særdeleshed.		
Det	kunne	godt	være	at	der	var	nogen	brands	du	synes	lader	som	om	at	de	er	noget	som	de	ikke	

er?	

Ja	hmm	altså	ja	nogen	dyre	mærker	måske.	Måske	synes	jeg	i	virkelig	Boss	er	lidt.	For	det	er	nogle	dyre	
varer,	de	tager	måske	5000,	6000,	7000	for	et	jakkesæt	og	det	er	ikke	noget	som	helst,	det	er	ikke	
noget	særligt,	det	er	en	helt	basis	metervarer	som	koster	2000	andre	laver	jakkesæt	af	den	samme	
metervarer	og	sælger	det	til	2000	og	det	er	ikke	fordi	at	de	væver	den	med	guldtråd	eller	noget	som	
helst,	de	hedder	bare	Boss	og	det	har	været	nemt	for	dem	i	mange	år	og	få	folk	til	at	købe	Boss	
jakkesæt	fordi	der	stod	Boss	i	det.	Og	det	synes	jeg	måske	er	sådan	lidt	øh	lidt	ærgerligt.		
Hvordan	har	du	det	med	folk	der	køber	fake	brands?	

Hvad	er	det?	
Altså	køber	måske	et	Rolex	som	så	bare	ikke	er	Rolex	men	en	eller	anden	i	Kina	der	har	lavet	

det.		

Når	ja	altså	jeg	forstår	det	ikke	rigtig	personligt	fordi	så	det	er	jo	stadig	bare	et	lille	kineser	værk	så	jeg	
forstår	ikke	hvorfor	man	skulle	have	glæden	ved	det.	
Tænker	du	anderledes	om	den	person	fordi	han	vælger	det?	

Ja	som	udgangspunkt	der	ville	jeg	gøre	det.	Men	hvis	nu	personen	bare	ja	er	verdens	rareste	og	så	bare	
har	været	i	Thailand	og	tænkt	at	han	skulle	have	et	Rolex	på,	hvis	der	ikke	var	mere	i	det	end	det.	Men	
hvis	man	går	og	flasher	et	fake	Rolex	ur	som	om	at	det	var	et	rigtigt,	det	ville	jeg	tillægge	ret	meget	
negativ	værdi	hos	en	person.		
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Du	må	

meget	gerne	kigge	på	dem	og	sige	hvem	af	dem	du	tænker	at	du	selv	er	og	hvad	der	passer	

bedst	på	dig.		

Det	er	i	hvert	fald	ikke	den	her.		
Okay	så	det	er	i	hvert	fald	ikke	den	kreative?	

Nej.	Det	er	nok	det	er	måske	lidt	en	blanding	af	de	to	andre	måske	tror	jeg.	Fordi	rebellen	der	kan	man	
sige	der	har	jeg	Rolex	og	Omega,	de	er	sådan	rimelig	mainstream,	men	nogle	af	de	andre	ure	jeg	kigger	
på	øh.		
Det	er	ikke	kun	ift.	ure	men	også	f.eks.	ift.	tøj	osv.	det	er	bare	det	hele.		

Når	okay	ja.	Jamen	så	kan	jeg	sådan	set	godt	lide	at	købe	anderledes	brands	end	andre	og	skille	mig	ud.	
Måske	for	at	provokere	det	ved	jeg	ikke.	Jeg	ved	ikke	hvor	provokeret	andre	folk	bliver	af	det	haha.	Det	
er	nok	ikke	så	slemt	men	øhm.		
Sammensætter	du	ofte	brands	eller	tøj	på	en	måde	der	går	at	du	får	en	personlig	stil	der	ikke	

kan	kopieres?	

Ja	det	tror	jeg,	der	er	nogen	der	godt	kan	lide	at	de	har	fra	top	til	tå	i	ét	brand	og	der	kan	jeg	godt	lide	
og	skille	det	ad	faktisk	øhm	så	men	øh.		
Føler	du	dig	også	modig	nok	til	måske	at	gå	i	noget	anderledes?		

Ja!		
Er	du	bekymret	om	hvordan	andre	tænker	om	det?	

Nej,	nej	det	synes	jeg	ikke.	Det	er	noget	man	tager	i	små	bider.	Det	er	nok	lidt	usædvanligt	også	fordi	de	
fleste	mænd	de	kan	godt	lide	at	bevæge	sig	i	en	ret	safe	zone	men	nu	har	jeg	arbejdet	i	tøjbutik	i	nogle	
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år	og	haft	mulighed	for	og	hvad	skal	man	sige	og	gøre	det	hele	lidt	mere	ekstravagant	end	det	ellers	
ville	have	været	så	der	bygger	man	lidt	på	og	starter	med	at	øh	et	stribet	slips	wow	det	ser	lidt	
voldsomt	ud	men	så	vender	man	sig	til	det	og	så	begynder	man	til	sidst	måske	at	gå	med	et	slips	med	
lyserøde	elefanter	og	et	par	bukser	der	passer	til	øhm	så	det	er	noget	man	ligesom	tager	i	små	bider.	
Jeg	tror	i	højere	grad	at	jeg	er	øh	jeg	er	meget	modig	med	min	tøjstil	lige	nu	ift.	gennemsnitsmanden.	
Men	ellers	så	er	de	her	tre	skilte	så	tror	jeg	nok	at	jeg	er	den	der	er	den	moderne,	det	tror	jeg.		
Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	skifte	tøj	eller	brands	ud	hvis	det	bliver	meget	populært	nærmest	

mainstream?	

Ja	absolut.	Og	jeg	er	også	tilbøjelig	til	at	skifte	mit	Rolex	ud.	Jeg	har	bare	haft	svært	ved	at	finde	noget	
der	var	ligeså	lækkert	og	som	stadigvæk	fascinerede	mig	med	alt	hvad	der	hører	til.	Det	kunne	jeg	
sagtens.	Og	vi	er	der	ved	at	være	hvor	de	fleste	har	et	Rolex	Submariner	faktisk	øh	hvor	det	ikke	rigtig	
signalerer	noget	mere,	det	fortæller	ikke	noget	om	en	person	mere	udover	at	du	er	lidt	ligesom	alle	
andre	så	øhm.		
Det	lyder	som	om	på	mig	at	du	godt	kan	lide	at	skille	dig	lidt	ud?	

Jamen	det	kan	jeg	også	godt,	og	om	det	er	for	at	provokere	det	ved	jeg	ikke	for	jeg	ved	ikke	om	folk	
bliver	så	provokeret	af	det.	Men	jeg	kan	godt	lide	at	blive	bemærket	tror	jeg,	det	er	måske	mere	det.	Jeg	
vil	godt	have	at	folk	har	en	holdning	til	mig	i	hvert	fald	og	om	de	så	synes	om	det	eller	ej	det	tænker	jeg	
ikke	så	meget	over.		
Så	hvis	det	var	negativt	ville	du	være	ligeglad?	

Ja	eller	nej	jeg	tror	måske	nok	at	hvis	jeg	blev	stoppet	fem	gange	på	gaden	på	vej	hen	til	Netto	og	fik	af	
vide	at	jeg	lignede	en	idiot	så	ville	jeg	nok	overveje	det,	mere	ligeglad	er	jeg	heller	ikke.	Men	jeg	har	
ikke	noget	imod	at	blive	bemærket,	det	sker	der	ikke	noget	ved.	Også	det	jeg	tror	også	ud	fra	et	
forretningsmæssigt	synspunkt	der	må	folk	gerne	huske	en,	man	skal	ikke	være	alt	for	meget	ligesom	
tapetet.	Jeg	kan	huske	at	der	var	en	ven	der	fortalte	at	i	hans	klasse	på	CBS	der	var	tre	eller	fire	
personer	som	bare	var	tapetet,	de	gjorde	sig	ikke	bemærket	for	noget	som	helst,	man	huskede	dem	
ikke	fordi	at	de	øh	de	sagde	ikke	rigtig	noget,	de	gik	klædt	i	gråt	og	faldt	i	med	tapetet	dvs.	når	der	
skulle	aftales	noget	så	glemmer	man	tapetet	ikke	også	hvis	der	skulle	laves	nogen	planer	eller	nogen	
studiegrupper	ikke	også	så	glemmer	man	tapetet,	tapetet	kom	sidst.	Og	man	skal	ikke	være	tapetet,	
man	må	gerne	være	den	som	folk	husker	så	ud	fra	et	forretningsmæssigt	synspunkt	er	det	godt	blive	
husket	så	folk	tænker	vi	skal	også	lige	have	ham	der	med	han	er	en	festlig	fyr	eller	vi	skal	lige	hen	i	
hans	nye	forretning	for	der	er	en	masse	sjove	ting.	Så	ja	jeg	kan	godt	lide	at	skille	mig	ud.		
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Bilag	13	–	Transskribering	af	

interview	8:	Nicolai	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Mit	fulde	navn?		
Ja	gerne.		

Nicolai	Harboe	Schultz.	
Hvor	gammel	er	du?	

Jeg	er	25.	
Hvor	bor	du?		

I	Sydhavnen.		
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Jeg	er	ejendomsmæglerelev.		
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Jeg	er	single.		
Har	du	børn?		

Ja	en	søn.		
Og	hvor	gammel	er	han?	

Han	er	øh	hmm	6	må	han	være.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig	som?		

De	ville	nok	beskrive	mig	som	glad	og	smilende	og	udadvendt,	og	til	tider	lidt	over	stregen.		
På	hvilken	måde	over	stregen?	

Øhm	jamen	hvis	vi	har	det	lidt	sjovt	og	laver	lidt	jokes	så	plejer	jeg	altid	at	være	ham	der	tager	joken	
lidt	for	langt.		
Hvad	med	din	familie	og	dine	venner,	er	det	anderledes	den	måde	de	vil	beskrive	dig	på?	

Hmm	nej	jeg	tror	det	er	nok	meget	det	samme,	de	vil	nok	også	sige	kærlig	og	sådan	nogle	ting.	Øh	men	
ellers	er	det	nok	meget	det	samme	tænker	jeg.		
Må	vi	spørge	om	noget	lidt	personligt,	altså	hvis	du	ikke	har	lyst	til	at	svare	på	det	kan	du	bare	

lade	hver.	Men	vil	du	svare	på	hvor	mange	penge	du	har	til	dig	selv	om	måneden?		

Det	er	fair	nok.	Om	måneden?	Hmm	så	har	jeg	nok	en	3.000-4.000	tror	jeg	når	det	går	godt.		
Nu	fortalte	du	også	lige	inden	interviewet	noget	med	at	du	godt	kunne	også	være	lidt	hård	hvis	

du	ikke	synes	det	blev	gjort	rigtigt	på	arbejdet,	er	det	også	en	af	de	ting	der	kendetegner	dig	

generelt	og	en	måde	andre	måske	ser	dig	på,	at	du	er	meget	kontant	når	der	er	noget	du	ikke	

synes	gøres	rigtigt?	

Ja	det	er	nok	det.	Jeg	finder	mig	ikke	i	noget.	Det	er	generelt	på	mange	punkter,	også	over	for	
opdragelsen	af	min	søn,	der	er	jeg	også	rimelig,	altså	han	ved	jeg	elsker	ham,	men	jeg	er	også	rimelig	
kontant	hvis	han	gør	noget	han	ikke	skal	så	får	han	det	af	vide.	Der	er	jeg	ret	kontant,	og	det	gælder	
også	på	arbejdsmarkedet.		
Så	det	er	ikke	kun	når	du	selv	er	en	autoritet,	det	er	også	over	for	andre?	

Ja	det	er	generelt	bare	haha.		
Bruger	du	sociale	medier	–	hvilke	har	du	og	hvad	bruger	du	dem	til?		

Ja	det	gør	jeg.		
Og	hvilke	har	du?	

Jeg	har	Facebook	og	Instagram	og	Snapchat	og	det	tror	jeg	mere	eller	mindre	er	det.		
Hvad	bruger	du	dem	til?	Bruger	du	dem	f.eks.	til	selv	at	ligge	noget	op?	
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Ja	det	synes	jeg.	Ikke	så	tit	som	jeg	gerne	ville,	men	det	synes	jeg	at	jeg	gør.		
Hvorfor	ikke	så	tit	som	du	gerne	ville,	hvad	betyder	det?	

Det	tror	jeg	tit	er	det	der	med	nu	er	jeg	i	fitness	nu	har	jeg	en	idé	om	at	jeg	skal	ligge	noget	op	af	at	jeg	
er	i	fitness	eller	et	eller	andet	men	så	er	man	allerede	godt	i	gang	med	træningen	og	så	glemmer	man	
det	lidt	og	nu	er	det	sent,	det	skulle	have	været	sådan	her,	man	har	en	eller	anden	bestemt	idé.	Jeg	er	
sådan	meget	perfektionistisk	så	jeg	har	det	sådan,	hvis	ikke	det	ser	godt	ud	så	gider	jeg	ikke	ligge	det	
op.		
Men	du	kan	godt	lide	at	dele	hvis	det	er	et	godt	billede?	

Ja	jeg	kan	godt	lide	at	fremhæve	mig	selv	som	det	bedste	haha		
Så	det	er	noget	der	fylder	lidt,	det	er	ikke	bare	noget	du	bare	lige	gør?	

Nej	det	er	overvejelse	bag,	jeg	kunne	ikke	drømme	om	at	ligge	noget	medmindre	at	øh	det	lige	havde	
fået	det	rigtige	filter	og	så	godt	ud	haha.		
Betyder	det	så	også	at	det	generelt	er	vigtigt	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?	

Ja	det	synes	jeg,	altså	det	jeg	går	op	i	min	plejer	min	krop,	mig	selv	og	træning	og	sådan	nogen	ting.	Så	
det	vægter	jeg	meget	højt.		
Hvorfor?	

Det	ved	jeg	ikke.	Altså	det	jeg	kan	godt	lide	at	være	det	bedste	jeg	kan	være,	være	det	smukkeste,	være	
det	stærkeste,	være	det	klogeste	–	udvikle	mig	selv	som	person,	så	det	stræber	jeg	efter.		
Vil	du	sige	at	du	gør	det	udelukkende	ift.	dig	selv	eller	vil	du	sige	at	du	også	gør	det	ift.	at	du	

gerne	vil	være	bedre	end	andre?	

Jeg	vil	altid	gerne	være	dem	der	er	omkring	mig.	Jeg	kan	godt	lide	at	være	den	bedste	til	alt.		
Så	det	er	ikke	kun	for	din	egen	skyld,	eller	hvordan?	

Jo	det	er	primært	for	min	egen	skyld	vil	jeg	sige.	Jeg	kan	godt	lide	at	få	ros	og	anerkendelse,	og	jeg	kan	
godt	lide	at	få	af	vide	at	jeg	har	gjort	det	godt.	Jeg	kan	godt	lide	at	få	af	vide	at	jeg	ser	godt	ud	f.eks.	så	
på	den	måde	er	det	jo	for	en	selv.	Så	jeg	kan	ae	min	lille	mave	og	tænke	hmm	dejligt	haha.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Vi	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	dit	ur	–	kan	du	fortælle	os	om	det?	

Øh	tja	ikke	sådan	vildt	meget.	Det	er	et	Lambretta	øh	jeg	kan	egentlig	ikke	helt	øh	jeg	tror	jeg	har	fået	
det	af	min	mor	engang	faktisk	fra	dengang	hun	sejlede.	Øhm	ja	der	er	ikke	nogen	sådan	betydelig	
mening	i	det,	det	er	bare	en	accessory,	som	fortæller	hvad	klokken	er.		
Har	du	andre	ure	derhjemme?	

Ja	jeg	har	et	andet	ur	derhjemme	også.	Øhm	mærket	på	det	kan	jeg	faktisk	ikke	huske	på	nuværende	
tidspunkt	når	jeg	lige	tænker	mig	om.	Men	det	er	et	lidt	andet	ur.		
Hvordan	er	det	anderledes	fra	det	du	har	på?	

Det	her	er	f.eks.	sort	med	guld,	hvor	det	andet	er	brunt	med	hvid	skive.	Og	det	her	har	sort	skive	og	
sådan	nogle	ting,	så	det	passer	til	noget	andet	af	det	jeg	har.		
Hvor	mange	ure	har	du	i	alt?	

I	alt	har	jeg	fire	ure,	og	jeg	går	med	to	af	dem	–	de	andre	to	går	jeg	ikke	så	meget	med.		
Hvorfor	ikke?	

Øhm	ja	jeg	synes	ikke	rigtig	det	passer	til	min	stil	lige	nu.	Jeg	er	meget	glad	for	dem,	de	har	større	
affektionsværdi	end	de	ure	jeg	går	med	nu.	
Hvad	er	det	for	nogle?	

Jeg	tror	faktisk	det	er	en	kopi	af	et	Seiko	ur	fra	et	eller	andet	sted	nede	i	Japaneser	land.	Øh	og	det	har	
en	større	affektionsværdi	fordi	det	ene	er	min	fars	og	det	andet	er	min	farfars,	og	det	er	noget	min	far	
har	haft	med	hjem	fra	da	han	sejlede	på	containerskib	så	det	er	sådan,	det	har	været	i	familien	agtig.	Så	
det	er	lidt	mere	sådan	hvor	det	her	det	er	bare	pynt	hvis	man	skal	sige	det	sådan.		
Har	du	nogen	intentioner	om	at	købe	et	ur	i	fremtiden?	

Ja	det	har	jeg,	jeg	kan	godt	lide	ure.	Øh	en	mand	går	ikke	med	så	mange	smykker,	så	jeg	synes	de	
smykker	han	nu	endelig	går	med	det	kan	man	godt	gøre	lidt	ud	af.	Og	når	jeg	engang	tjener	rigtig	
mange	penge	skal	jeg	da	selvfølgelig	også	købe	nogle	lidt	finere	ure	tænker	jeg.		
Hvilke	specifikationer	skal	der	så	til	før	at	du	vælger	ét	bestemt	ur?	Hvad	er	afgørende	for	dig?	
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Hmm	helt	sikkert	udseende.	Øh	men	det	må	da	også	gerne	statuere	et	eller	andet	eksempel	altså	et	
Rolex	synes	jeg	er	lidt	for	kliché	i	mine	øjne.	Men	det	må	da	gerne	være	fra	et	eller	andet	fint	mærke	
sådan	så	når	folk	de	kigger	så	tænker	de	okay	han	har	styr	på	det.		
Hvad	kunne	det	f.eks.	være	for	et	mærke?	

Åh	det	ved	jeg	ikke.	Det	ved	jeg	sgu	ikke	lige	sådan	umiddelbart.		
Bare	det	ikke	er	Rolex?	

Ja	lige	præcis.	Altså	der	er	jeg	sådan	rimelig	påvirkelig	over	for	de	andre,	hvis	der	står	en	eller	anden	
fyr	i	en	forretning	og	siger	det	her	det	er	et	eksklusivt	ur	så	er	jeg	meget	modtagelig	over	for	sådan	
nogle	ting.		
Så	du	har	ikke	et	drømme-ur?	

Nej	det	synes	jeg	ikke	rigtig,	ikke	sådan	på	stående	fod.		
Betyder	det	noget	for	dig	ift.	dit	arbejde	når	du	forhåbentlig	en	dag	bliver	ejendomsmægler	

hvad	dit	ur	så	siger	om	dig	ift.	det	arbejde?	

Man	kan	sige	ejendomsmæglerbranchen	er	jo	udelukkende	bygget	op	omkring	udseende	og	hvad	man	
udstråler.	Bliver	du	ikke	valgt	til	en	vurdering	eller	er	der	ikke	nogen	der	vælger	at	købe	noget	af	dig,	
så	er	det	altid	personligt	sådan	set.	Selvfølgelig	kan	de	synes	til	fremvisningen	at	lejligheden	eller	
huset	er	lort	men	hvis	du	er	ude	på	en	vurdering	og	skal	vurdere	et	hus	og	vælge	at	sætte	det	til	salg	
ved	dig	eller	en	anden	en	så	er	udelukkende	personlighedsmæssigt.	Så	derfor	vil	jeg	gerne	have	at	de	
ting	jeg	har	og	sådan	nogen	ting	de	ligesom	udstråler	at	han	har	styr	på	det,	sådan	så	de	vælger	mig.		
Hvordan	når	du	køber	andre	ting	end	ure	går	du	så	generelt	op	i	at	det	skal	se	godt	ud	eller	

være	fra	et	bestemt	mærke?	

Jeg	går	mere	op	i	at	det	skal	se	godt	ud	end	at	det	skal	være	fra	et	bestemt	mærke.	Altså	jeg	er	sådan	
for	mit	vedkommende	der	har	jeg	det	sådan	at	en	t-shirt	nede	fra	H&M	kan	være	ligeså	fin	som	en	t-
shirt	nede	fra	et	eller	andet	fancy	pansy	mærke	så	længe	at	det	sidder	godt	på	min	krop	og	det	ser	godt	
ud	så	er	jeg	sgu	sådan	ret	ligeglad	med	hvad	det	er.		
Så	brands	tænker	du	ikke	over	ift.	at	vise	noget	for	andre?	

Nej	ikke	sådan	rigtig	altså	selvfølgelig	kunne	jeg	ikke	finde	på	at	købe	en	eller	anden	t-shirt	fra	SAMS	
hvor	der	er	klistret	logoer	over	alt	så	man	kan	se	hvor	fanden	det	er	fra.	Jeg	har	det	sådan	så	længe	det	
ser	godt	ud,	men	det	skal	ikke	symbolisere	noget	der	er	billigt	eller	noget	der	er	noget	dårligt	noget.		
	

4. Ur-præsentation		
Jeg	har	nogle	ure	jeg	gerne	vil	vise	dig	og	så	skal	du	bare	tænke	lidt	højt	og	sige	til	mig	hvilket	

du	vil	vælge	eller	ikke	vælge	(1,2,3).		

Okay	spændende.	Hmm	de	er	alle	sammen	sorte	kan	jeg	se.	Øh	lige	umiddelbart	af	dem	her	tror	jeg	at	
jeg	ville	vælge	hmm	det	ved	jeg	ikke,	der	ville	jeg	sgu	nok	vælge	1’eren	tror	jeg.		
Og	hvorfor?	

Jamen	det	ved	jeg	ikke	helt,	det	er	ikke	fordi	der	er	nogen	af	de	her	tre	ure	der	rent	faktisk	popper	ud	
hvor	jeg	tænker	wow	det	er	flot	øhm.	Hmm	men	det	tror	jeg	at	jeg	ville	vælge	fordi	de	to	andre	ligner	
meget	hinanden	og	jeg	synes	1’eren	den	er	lidt	anderledes,	der	sker	et	eller	andet.		
Kender	du	mærket?	

Overhovedet	ikke.	
Jeg	kan	sige	at	det	er	det	dyreste	urmærke	der	overhovedet	findes,	Patek	Philippe.		

Okay	skide	godt	haha.	Det	er	flot.		
Så	her	kigger	du	udelukkende	på	udseendet	kan	jeg	forstå?	

Ja	det	er	udelukkende	udseendet,	ikke	noget	kendskab	til	noget.		
Hvad	synes	du	om	de	to	andre?	

Øh	jeg	synes	de	er	vældig	fine,	jeg	synes	bare	de	er	lidt	småkedelige	måske.	Jeg	synes	ikke	rigtig	der,	ja	
de	ligner	lidt	hinanden	synes	jeg.	Jeg	synes	ikke	rigtig	der	er	hmm	ja	bortset	fra	den	ene	har	sort	skive	
og	den	anden	har	hvid	skive.		
På	den	næste	side	sker	der	lidt	mere	(4,5,6)	
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Ja	der	er	lidt	mere	power	på.	Der	ville	jeg	gå	med	nummer	5.	Og	det	vil	jeg	fordi	at	øh	jeg	synes	det	er	
mere	stilet	hvoraf	de	to	andre	synes	jeg	virker	for	robust	og	for	klodset.	Jeg	synes	det	andet	det	er	
pænere.		
Og	igen	så	baserer	du	den	kun	på	udseendet?	

Ja	det	er	igen	kun	på	udseendet.		
De	næste	som	er	lidt	mere	enkle	ure	(7,8,9).		

Hmm	de	ligner	meget	hinanden	alle	sammen	synes	jeg	faktisk	lidt.	Hvis	jeg	skulle	gå	med	et	af	dem	her	
så	ville	det	nok	være	9’eren.		
Kan	du	forklare	hvad	det	er	der	gør	at	9’eren	er	bedre	end	7	og	8?	

Jeg	ved	ikke	om	det	er	bedre	men	jeg	synes	det	er	kønnere	i	hvert	fald.	Øh	og	så	har	det	en	fin	lille	
detalje	i	bunden	som	jeg	synes	er	meget	spændende	og	som	de	to	andre	ikke	har.		
Det	er	sådan	så	man	kan	kigge	ind	til	selve	mekanikken	og	det	betyder	også	at	det	er	et	

mekanisk	ur	som	man	skal	trække	op.	Hvad	tænker	du	om	det?	

Altså	selvfølgelig	kan	man	sige	det	måske	kan	blive	lidt	irriterende	i	længden,	men	jeg	synes	da	også	at	
det	har	sin	charme	at	det	kan	det.	Øhm	det	er	i	hvert	fald	det	jeg	synes	der	tiltaler	mig	mest	ift.	de	to	
andre,	ikke	fordi	de	to	andre	er	også	ganske	pæne	men	øhm	ja.		
Ville	det	være	nogen	du	kunne	finde	på	at	gå	med	de	her	ure?	

Ja	de	her	det	synes	jeg,	det	kunne	jeg	finde	på	med	dem	alle	tre	faktisk.		
(10,11,12)	

Ja	så	kommer	der	sådan	nogle	ure	som	jeg	ikke	bryder	mig	særlig	meget	om.		
Nå	hvorfor?	

Jeg	synes	øh	det	er	sådan	lidt	Brian	agtigt	det	der	med	de	kæder	for	at	være	helt	ærlig.	Jeg	synes	ikke	
det	er	pænt.		
Og	det	vil	du	ikke	udstråle	–	altså	Brian?	

Nej	bestemt	ikke.	Selvom	at	mange	nok	synes	jeg	ligner	lidt	en,	men	stadigvæk.	Det	har	jeg	ikke	lyst	til	
at	udstråle.	Og	jeg	synes	egentlig	ikke	de	er	sønderligt	kønne,	jeg	synes	de	er	store	og	klodsede	men	
hvis	jeg	skulle	vælge	et	af	dem	så	skulle	det	være	12’eren	fordi	det	er	lidt	mindre	og	har	en	finere	form	
synes	jeg.	Men	jeg	bryder	mig	generelt	ikke	om	sådan	nogle	ure.		
(13,14,15)	

Spændende.	Hmm	øh	ja	13’eren	er	et	firkantet	ud	det	bryder	jeg	mig	generelt	ikke	særlig	meget	om,	
det	synes	jeg	hører	kvinder	til.	Det	øh	de	kan	godt	gå	med	det,	jeg	synes	ikke	en	mand	skal	gå	med	et	
firkantet	ur.	Øh	det	er	jo	en	smagssag.	Jeg	synes	faktisk	både	14	og	15	er	meget	fine	øh	igen	kan	man	
sige	15	minder	lidt	om	de	andre	med	de	der	små	flet	rem	kæde	og	det	synes	jeg	egentlig	er	meget	
pænt.	14’eren	kan	jeg	godt	lide	fordi	jeg	synes	det	er	meget	fint	og	specielt	og	det	er	ikke	lige	noget	
man	sådan	ser,	det	er	i	hvert	fald	ikke	noget	jeg	har	set	før	men	det	er	meget	pænt.	Men	13’eren	synes	
jeg	ikke.	Hvis	jeg	skulle	vælge	et	skulle	det	nok	være	15	fordi	jeg	tror	14	bliver	for	spraglet.		
Var	det	noget	du	ville	gå	med?	

15’eren	ville	jeg	gerne.		
Har	du	genkendt	nogen	af	de	her	urmærker	som	du	har	set?	

Ja	altså	Gant	og	Omega.	
Men	det	siger	dig	ikke	så	meget	eller	hvordan?	

Jeg	går	ikke	så	meget	i	mærker	må	jeg	indrømme.	Jeg	synes	hvis	man	kigger	på	hele	urkulturen	nu	
hvor	der	er	kommet	mange	sider	hvor	man	kan	købe	billige	ure	til	eller	hvor	man	kan	købe	fine	ure	til	
billigere	penge.	Og	jeg	er	sgu	sådan	set	lidt	ligeglad	hvad	der	står	inde	på	skiven	så	længe	det	er	pænt	
og	det	komplementerer	resten	af	det	jeg	går	med.	Jeg	kunne	godt	finde	på	at	købe	et	ur	udelukkende	
fordi	passer	sammen	med	noget	andet.		
Du	nævnte	alligevel	tidligere	at	du	godt	kunne	finde	på	at	købe	et	dyrere	ur	senere	i	livet?	

Jamen	det	kunne	jeg	også	sagtens	på	sigt	hvis	jeg	får	flere	penge	og	jeg	har	større	likvider	til	at	gå	ud	
og	bruge	penge	på	sådan	noget.		
Kunne	du	forestille	dig	at	du	så	ville	begynde	at	gå	mere	op	i	mærkerne	når	du	har	pengene	til	

at	købe	noget	der	er	bedre	kvalitet	og	et	dyrere	mærke?	

Signe Blond Andersen
Side 84



Ja	det	ville	jeg	godt	kunne.	Altså	øh	jeg	har	det	tit	sådan	at	så	får	du	også	hvad	du	betaler	for.	Så	jeg	har	
det	sådan	at	jeg	ville	vide	at	hvis	du	købte	et	dyrere	ur	så	ville	det	nok	også	holde	bedre	og	være	bedre	
end	billigere	ure.	Men	på	nuværende	tidspunkt	der	tror	jeg,	at	jeg	ville	gå	mere	op	i	hvordan	det	så	ud.		
Tænker	du	over	historien	bag	brandet?	F.eks.	hvis	du	køber	et	Rolex	køber	du	også	ind	i	en	

virksomhedskultur,	er	det	noget	du	sådan	eller	der	kan	tiltale	dig?	

Jeg	tror	ikke	sådan	op	til,	men	hvis	jeg	blev	fanget	nede	i	en	urforretning	eller	lignende	og	jeg	står	og	
skal	vælge	mellem	to	ure	og	han	så	fortæller	at	det	her	ene	ur	her	det	er	lavet	i	Schweitz	af	en	eller	
anden	nonne	der	har	siddet	med	sine	små	forstumpede	fingre	og	samlet	det	og	sådan	nogen	ting	eller	
kommer	med	en	eller	anden	god	baggrundshistorie	så	vil	jeg	da	helt	sikkert	være	mere	tilbøjelig	til	at	
købe	det,	fordi	hvis	folk	så	kommer	og	spørger	ind	til	det	så	kan	jeg	selv	blære	mig	med	den	lille	fine	
historie.	Så	det	vil	jeg	helt	sikkert	mene	ville	have	en	værdi	for	mig.	
Men	det	er	ikke	noget	du	tænker	over	inden	nødvendigvis?	

Ikke	til	daglig	når	jeg	køber	ting.	Det	er	mere	i	situationen	hvis	jeg	står	og	tænker	skal	/	skal	ikke	så	
hvis	jeg	står	og	der	er	en	god	baggrundshistorie	til	hvorfor	jeg	skal	jamen	så	er	jeg	mere	tilbøjelig	til	at	
hælde	over	til	at	det	skal	jeg.		
Det	virker	som	om	at	du	generelt	har	tendens	til	at	være	lidt	letpåvirkelig	i	købssituationen?	

Ja	det	tror	jeg	også	er	meget	fint.	Altså	nu	er	jeg	selv	sælger	jo	så	jeg	kan	godt	lide	det,	så	hvis	der	er	
nogen	der	laver	et	godt	salgsarbejde	på	mig	så	kan	jeg	godt	blive	fristet	til	at	gøre	det,	for	så	ved	jeg	
også	at	de	har	lagt	et	godt	stykke	arbejde	i	det.	Så	det	øh	ja	jeg	vil	da	mene	jeg	er	påvirkelig	i	hvert	fald	
haha.		
De	næste	ure	(16,17	=	mærkerne	fjernet)	

Der	ville	jeg	nok	gå	med,	det	er	lidt	svært,	jeg	kan	faktisk	godt	lide	dem	begge	to,	men	jeg	ville	nok	
vælge	hmm	det	sikre	valg	ville	være	17	for	det	minder	lidt	om	de	ure	jeg	har	i	forvejen	men	jeg	tror	jeg	
ville	gå	med	16	fordi	det	er	lidt	anderledes.		
Anderledes	hvordan?	

End	det	jeg	har	i	forvejen.		
Og	de	sidste	(18,19,20	=	mærkerne	byttet	rundt)	

Ja	det	er	jo	de	ure	igen	som	jeg	ikke	sådan	bryder	mig	skide	meget	om.	Det	ligner	lidt	dem	vi	har	kigget	
på	hmm.	Hmm	der	er	faktisk	ikke	rigtig	nogen	af	dem	jeg	synes	er	pæne.	Hvis	jeg	skal	vælge	et	så	ville	
jeg	vælge	Rolex	og	så	ville	jeg	give	det	væk	i	gave.		
Hvad	så	hvis	vi	fortæller	dig	at	det	der	Rolex	det	faktisk	er	et	Boss	ur?	

Nå	jamen	det.		
Det	ville	ikke	betyde	noget?	

Det	ved	jeg	ikke,	det	ville	være	et	fedt	for	mig.	Jeg	skulle	alligevel	give	det	væk	haha.	
Hvordan	har	du	det	generelt	med	fake	varer?	

Det	kommer	an	på	i	hvilken	forstand	det	er.	Altså	jeg	synes	ikke	man	skal	gå	ud	og	kopiere	dyre	store	
ting	f.eks.	et	kopi	Rolex	det	synes	jeg	er	…	altså	f.eks.	nu	nævnte	jeg	lige	at	de	to	Seiko	ure	jeg	har	
derhjemme	er	fake	men	Seiko	for	mig	er	ikke	et	ekstravagant	ur,	det	er	ikke	noget	specielt,	det	er	ikke	
noget	ingen	mennesker	kan	komme	til	agtig.	Hvor	et	Rolex	ur	er	lidt	dyrere	og	derfor	synes	jeg	det	
begynder	at	gå	hen	og	blive	plat	hvis	du	kopierer	det,	hvor	hvis	du	kopierer	sådan	småting	altså	så	er	
jeg	ret	ligeglad.	Men	hvis	det	går	hen	og	bliver	større	ting	af	større	værdi	som	signalerer	noget	andet	
måske,	der	kan	jeg	godt	gå	hen	og	blive	lidt	irriteret	måske	hvis	folk	lever	højt	og	helligt	på	et	eller	
andet	kopi.		
Så	du	kan	godt	komme	til	at	tænke	lidt	negativt	om	folk	der	bærer	et	fake	Rolex?	

Ja	det	ville	jeg	helt	klart	gøre.	Eller	det	kommer	også	an	på	hvordan	de	går	med	det.	Hvis	de	går	med	
det	og	praler	med	at	det	her	det	er	et	fake	Rolex	og	sådan	nogen	ting	der	ja	så	ville	jeg	blive	sur	altså	
det	bryder	jeg	mig	ikke	om	så	ville	jeg	synes	de	var	en	klaphat.	Men	hvis	de	sådan	godt	er	bevidst	
omkring	at	det	er	en	kopi	men	at	det	ser	godt	ud	så	ville	jeg	være	sådan	amen	fair	nok.	Så	det	kommer	
lidt	på	hvordan	personen	bærer	det.		
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5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	og	f.eks.	skal	købe	en	skjorte?	

Øh	jamen	det	helt	klart	hvordan	det	får	mig	til	at	føle	og	hvordan	det	ser	ud	på	mig	vil	jeg	sige.	Øhm.		
Er	du	en	person	der	ligesom	går	efter	et	specifikt	brand	eller	en	specifik	butik	eller	er	du	mere	

ude	og	ose	og	tænker	at	du	bare	kigger	i	de	forskellige	butikker?	

Det	er	sådan	lidt	forskelligt	føler	jeg.		Altså	jeg	har	det	sådan	der	er	nogle	butikker	jeg	hælder	mest	til	
hvis	jeg	skulle	købe	et	eller	andet	bestemt.	Så	har	jeg	sådan	en	lille	idé	i	baghovedet	om	at	der	fik	jeg	
noget	godt	sidst	og	så	vil	jeg	starte	med	at	gå	derind.	Jeg	er	ikke	typen	som	bryder	mig	om	og	gå	ned	af	
Strøget	og	gå	ind	i	samtlige	butikker,	det	bliver	jeg	for	syg	i	hovedet	til,	der	er	jeg	for	eller	det	kan	jeg	
ikke	lide,	der	er	jeg	for	rastløs.		
Så	hvad	plejer	du	at	gå	ind	i?	

Øh	ja	det	er	et	godt	spørgsmål,	det	er	fandme	lang	tid	siden	jeg	synes	jeg	har	været	ude	og	shoppe.	
F.eks.	øh	sidst	jeg	købte	et	jakkesæt	tror	jeg	det	var,	det	var	faktisk	i	COS	øh	det	fordi	at	jeg	havde	fået	
en	fin	jakke	fra	COS	og	jeg	synes	det	var	egentlig	pænt	men	også	i	min	situation	noget	man	kunne	nå	
for	penge.	Øhm	når	jeg	engang	får	lidt	flere	penge	vil	jeg	nok	være	lidt	mere	ligeglad	og	gå	i	lidt	dyrere	
forretninger.	Men	på	nuværende	tidspunkt	kan	jeg	godt	lide	de	forretninger	hvor	det	ser	fint	ud	men	
nødvendigvis	ikke	koster	en	bondegård.	Så	der	synes	jeg	f.eks.	COS	er	pænt.		
Kan	brands	på	en	eller	anden	måde	enten	få	dig	til	at	føle	dig	bedre	tilpas	eller	nogen	måske	

dårligere	tilpas	hvis	du	bærer	det?		

Øh	ja	både	og	tror	jeg.	Det	er	sådan	lidt	svært	for	mig	det	der,	for	jeg	køber	ikke	noget	tøj	medmindre	
det	sidder	godt	på	mig	eller	det	komplementerer	mig.	Så	når	jeg	har	det	på	er	det	svært	at	få	mig	i	en	
situation	hvor	jeg	ikke	føler	mig	tilpas.	Selvfølgelig	hvis	jeg	går,	lad	os	sætte	et	scenarie	op	og	lad	os	
sige	jeg	tager	en	eller	anden	t-shirt	på	som	jeg	har	købt	i	H&M	og	jeg	synes	den	sidder	godt	og	der	er	så	
er	nogen	der	hakker	ned	på	den	og	siger	ej	den	er	sgu	da	grim	eller	lignende	så	vil	jeg	helst	sikkert	stå	i	
en	mere	nedern	situation	eller	jeg	vil	have	det	dårligere	med	mig	selv	fordi	jeg	vil	være	velvidende	om	
at	det	her	det	er	en	billig	t-shirt	og	nu	står	de	og	siger	den	er	grim,	så	ville	jeg	da	helt	sikkert	blive	
sådan.	Men	samtidig	altså	så	tror	jeg	at	jeg	ville	få	det	ligeså	nedern	hvis	det	var	en	dyr	t-shirt,	så	
havde	jeg	brugt	endnu	flere	penge	på	det	haha.		
Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	anvende	nogle	brands	i	nogle	situationer	og	andre	i	andre	

situationer?	

Der	tror	jeg	du	må	komme	med	et	eksempel.		
Hvis	du	f.eks.	er	sammen	med	familien,	hvis	du	er	i	byen	eller	hvis	du	er	sammen	med	

vennerne?	Er	der	så	nogen	brands	der	passer	bedre	ind	i	visse	situationer	end	andre	eller	kan	

du	bare	bruge	alt	du	har	i	alle	situationer?	

Ja	der	synes	jeg	at	jeg	er	ret	kreativ	faktisk.	Selvfølgelig	når	jeg	går	på	arbejde	der	går	jeg	i	jakkesæt	
eller	blazer	eller	skjorter	og	ligesom	skal	repræsentere	noget	og	være	fin.	Hvor	når	jeg	er	sammen	med	
familien	kan	jeg	godt	gå	i	en	hoodie	og	en	t-shirt	og	et	par	joggingbukser	hvis	det	er	det.	Øhm.		
Men	det	er	ikke	sådan	at	du	er	nødt	til	at	have	nogen	dyrere	ting	på	i	nogle	situationer	og	

fremvise	noget?	

Nej	det	synes	jeg	egentlig	ikke.	Det	er	igen,	når	jeg	køber	noget	så	køber	jeg	det	fordi	jeg	synes	det	er	
pænt	og	jeg	synes	det	ser	godt	ud.	Øh	selvfølgelig	så	står	jeg	i	en	situation	hvor	jeg	skal	se	godt	ud	så	
tager	jeg	noget	på	jeg	synes	jeg	ser	ekstra	godt	ud	i.	Så	hvis	jeg	ikke	skal	kan	jeg	godt	bare	tage	noget	
normalt	tøj	på	hvis	man	skal	sige	det	sådan.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Hvad	er	dit	yndlingsbrand?	

Nej	ikke	sådan	umiddelbart.		
Overhovedet	ikke?	Det	kan	være	alt?	

Nej	igen	nej	ikke	rigtig.	Jeg	må	virkelig	påpege	meget	tydeligt	at	jeg	køber	kun	tøj	fordi	det	ser	godt	ud	
jeg	køber	det	ikke	fordi	det	har	et	bestemt	mærke	i	nakken.		
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Men	tænker	du	over	hvordan	andre	opfatter	det	du	har	på,	også	udenom	brands	men	bare	

sådan	generelt?	

Jamen	jeg	har	det	sådan	jeg	går	mere	op	i	den	person	der	går	i	det.	Jeg	vil	hellere	have	at	folk	kigger	på	
mig	og	tænker	han	er	veltrænet,	han	har	brede	skuldre,	hans	hår	sidder	godt	eller	et	eller	andet.	For	så	
har	jeg	en	idé	om	at	hvis	de	synes	det,	så	det	tøj	jeg	har	på	det	vil	så	reflektere	det	samme	så	vil	de	ikke	
tænke	over	at	det	er	et	eller	andet.	Så	jeg	har	det	sådan,	så	kan	jeg	bedre	lide	at	gå	op	i	hvad	skal	man	
sige	andre	værdier	eller	ting.		
Så	du	ser	dig	selv	som	værende	rimelig	tilbøjelig	til	at	udskifte	brands	og	du	ikke	rigtig	er	loyal	

over	for	nogen	butik	eller	brand?	

Nej	det	synes	jeg	egentlig	ikke,	ikke	når	det	kommer	til	tøj	og	smykker	og	ure	og	sådan	nogle	ting	så	er	
jeg	ikke	særlig	trofast	over	for	nogen.		
Men	du	sagde	alligevel	før	f.eks.	ift.	COS	at	du	havde	haft	en	jakke	derfra	der	var	god	og	så	

vendte	du	tilbage	fordi	det	var	gået	godt?	

Ja	jeg	kan	være	tilbøjelig	til	at	starte	min	søgen	et	sted	fra	tidligere.	Normalt	når	jeg	kigger	har	jeg	en	
idé	om	hvad	det	er	jeg	gerne	vil	have	øh	f.eks.	nu	var	det	et	jakkesæt	jeg	skulle	ud	og	have.	Jeg	har	et	
blåt	jakkesæt	fordi	det	har	de	fleste,	jeg	gider	ikke	have	et	sort	for	det	er	sådan	noget	galla	eller	
begravelse,	og	så	tænkte	jeg	det	skal	være	et	eller	andet	nyt	og	så	tænkte	jeg	et	grønt	jakkesæt	det	ser	
man	ikke	så	tit	det	vil	jeg	gerne	have.	Og	så	var	det	lidt	det	jeg	gik	efter,	også	fordi	jeg	havde	set	en	
anden	person	faktisk	have	det	på	og	så	tænkte	det	så	godt	ud	jeg	vil	se	endnu	bedre	ud	haha.				
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Har	du	så	nogle	brands	som	du	bestemt	ikke	kan	lide	eller	bestemt	ikke	vil	ses	i?	

Ja	f.eks.	SAMS	det	synes	jeg	er	et	godt	eksempel.	Det	tager	og	printer	deres	grimme	logo	udover	det	
hele	og	sådan	nogle	ting,	det	bryder	jeg	mig	ikke	om,	det	vil	jeg	ikke	ses	om.	
Er	det	brandet	er	ligesom	repræsenterer	noget	du	ikke	rigtig	vil	repræsentere?	

En	del	af	begge	dele.	Det	er	også	den	måde	de	laver	deres	tøj	på,	jeg	bryder	mig	ikke	deres	tøj,	jeg	
synes	ikke	det	er	pænt	deres	tøj,	og	så	derfor	får	jeg	en	dårlig	association	til	deres	mærke	fordi	jeg	ved	
det	tøj	de	laver	det	bryder	jeg	mig	ikke	om.	Noget	af	det	er	sikkert	fint	nok,	men	jeg	har	ikke	lyst	til	at	
gå	ind	og	kigge	for	jeg	bryder	mig	ikke	om	det	tøj	som	de	generelt	laver.	
Kunne	det	være	at	der	var	noget	af	det	du	synes	var	pænt	men	fordi	mærket	var	noget	du	synes	

måske	nogle	personer	du	ikke	bryder	dig	om	bruger	at	du	så	ville	fravælge	det	af	den	årsag?	

Det	kommer	nok	lidt	an	på	selve	det	stykke	tøj	vil	jeg	sige.	Lad	os	sige	det	var	en	eller	anden	pull-over	
eller	et	eller	andet	fra	SAMS	hvor	der	kun	var	et	lille	mærke	i	nakken	f.eks.	og	jeg	stadig	synes	den	så	
godt	ud	og	jeg	synes	den	sad	godt	på	mig	så	ville	jeg	nok	være	tilbøjelig	til	at	sige	okay	den	tager	jeg	og	
så	ville	jeg	være	lidt	ligeglad.		
Så	det	er	ligeså	det	med	ikke	at	ville	flashe	deres	logo?	

Ja	det	bryder	jeg	mig	ikke	om.		
Fordi	du	synes	det	er	grimt	eller	fordi	du	ikke	vil	have	andre	ser	det?	

Nok	primært	fordi	jeg	ikke	vil	have	andre	ser	det.	Selvfølgelig	hvis	jeg	rendte	rundt	i	en	eller	anden	
polo	fra	Ralph	Lauren	det	ville	jeg	ikke	have	noget	problem	med	–	jeg	ville	da	gerne	flashe	deres	my	
little	pony	men	ellers.		
Hvad	er	SAMS	for	et	mærke,	hvad	udstråler	det	i	din	optik?	

Det	ved	jeg	faktisk	ikke.	Jeg	synes	at	det	øh	hmm	i	min	optik.	Nu	kommer	vi	jo	fra	Svendborg	af	mig	og	
Signe	og	jeg	synes	tit	når	man	kommer	hjem	til	Svendborg	så	synes	jeg	der	er	mange	af	sådan	nogle	
bøver	hvis	man	skal	sige	det	sådan.	Jeg	synes	der	er	mange	som	ikke	rigtig	øh	som	render	rundt	i	Crocs	
og	så	kigger	jeg	og	tænker	hvad	fanden	tænker	du	på.	Og	det	ved	jeg	ikke,	jeg	tror	bare	hvis	man	
render	rundt	i	sådan	noget	med	print	på	og	sådan,	det	ved	jeg	ikke	jeg	tror	bare	jeg	ville	føle	mig	som	
sådan	en	bøv,	altså	det	ville	jeg	ikke	have	lyst	til,	sådan	en	knoldesparker	eller	et	eller	andet.	Det	
bryder	jeg	mig	ikke.		
Så	derfor	undgår	du	den	type	brands?	

Ja	jeg	har	det	sådan	lidt	jeg	synes	ja	jo	det	ved	jeg	sgu	ikke,	det	er	ligeså	meget	tøjet	der	gør	det.	For	
mig	igen	det	er	mere	tøjet	end	det	er	brandet.		

Signe Blond Andersen
Side 87



Og	hvad	synes	du	det	siger	det	om	dig,	at	du	ikke	ønsker	at	købe	de	her	specifikke	brand?		

Hvad	det	siger	om	mig?	Ja	jeg	synes	ikke	det	siger	så	meget.	Jeg	synes	det	siger	at	jeg	har	en	vis	stil	som	
jeg	prøver	at	opretholde.	Øh	ligesom	alle	andre	har	en	stil.	Øh	nu	kan	du	se	at	mange	15-16	årige	
københavner	børn	render	rundt	i	Fubu	og	alle	sådan	nogle	ting	som	vi	rendte	rundt	i	da	vi	var	hvad	12	
eller	sådan	noget,	øh	og	det	synes	jeg	er	sjvot	at	det	er	deres	stil,	det	må	de	da	gerne	køre	med	bøllehat	
og	grydeklip	og	ring	i	øret	og	sådan	noget,	det	er	da	fair	nok,	det	er	cool	blandt	dem,	men	det	er	ikke	
noget	jeg	synes	er	cool,	det	vil	jeg	ikke	udstråle.	Hvis	det	giver	mening?	Så	derfor	synes	jeg	ikke	det	
påvirker	eller	fortælle	hvem	jeg	er	som	sådan.		
Når	du	køber	gaver	til	andre	har	du	så	samme	præferencer	ift.	brands?		

Jeg	er	jo	typen	der	altid	går	efter	ønskesedlen,	jeg	er	ikke	særlig	kreativ	hvad	angår	gaver.	Jeg	har	det	
sådan	hvis	man	køber	noget	på	ønskesedlen	så	bliver	de	glade	for	det.	Plus	jeg	slipper	for	at	fise	rundt	
og	lede	efter	alt	muligt.	
Så	det	kunne	ligeså	godt	være	noget	fra	H&M	hvis	personen	ønskede	sig	det,	du	ville	ikke	føle	

du	skulle	flotte	dig	hvis	det	var	en	gave?	

Jo	jeg	ville	da,	men	det	er	igen	det	kommer	an	på	hvad	der	står	på	ønskesedlen.	Hvis	der	står	t-shirt	fra	
Ralph	Lauren	eller	et	par	sko	fra	H&M	eller	sådan	noget,	så	ville	jeg	helt	klart	gå	over	og	kigge	hvad	
den	t-shirt	fra	Ralph	Lauren	koster	for	det	ville	jeg	føle	var	en	bedre	gave	end	skoene	fra	H&M	–	det	er	
igen	noget	med	signalværdien	og	hvad	det	koster.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

Autentisk	hmm.	Øh	det	har	jeg	sgu	aldrig	rigtig	tænkt	over.	Øh	ja	det	ved	jeg	sgu	egentlig	ikke	rigtig.	
Øhm	det	ved	jeg	ikke,	har	vi	et	eksempel	på	et	eller	andet?	
Altså	det	er	ligesom	og	vise	den	eller	det	ægte	eller	at	være	som	man	egentlig	er.	Men	det	kan	

også	være	andre	ting,	det	kan	også	f.eks.	være	en	oplevelse,	der	er	mange	der	også	forbinder	

det	med	det	at	tage	ud	at	rejse.	Så	bare	prøv	at	beskriv	hvad	du	tænker	på	når	du	hører	ordet	

autentisk?	

Haha	det	kan	godt	være	det	er	helt	dumt,	men	jeg	får	sådan	en	lyst	til	at	tænke	sådan	en	eller	anden.	
Jeg	solgte	engang	en	lejlighed	for	en	fyr	som	boede	inde	i	city	inde	i	København	K	og	han	var	en	meget	
spøjs	person,	en	meget	ranglet	person,	han	gik	altid	med	sådan	en	øh	det	lignede	nærmest	sådan	en	
lille	detektiv	hat	og	trenchcoat	og	øh	sådan	en	mappe	af	gammel	ja	hvad	hedder	det	sådan	en	
metalmappe	hvor	man	altid	tænker	der	er	penge	i,	han	lignede	sådan	en	eller	anden	skummel	skurk.	
Så	jeg	synes	en	der	ligesom	tager	det	derud	hvor	det	bliver	lidt	for	meget,	hvor	det	bliver	lidt	for	
tydeligt	eller	hvad	fanden	man	skal	sige.	Det	tror	jeg	for	mig	er	autentisk,	det	ved	jeg	ikke	om	det	er	
helt	væk,	det	er	sådan	hvad	jeg	lige	umiddelbart	tænker.		
Altså	man	kan	sige	at	autentisk	er	også	at	man	er	oprigtig,	altså	at	man	er	den	man	siger	man	

er.	Vil	du	sige	at	brands	kan	være	det	–	altså	autentiske?	

Hmm	det	kan	man	nok	godt,	det	er	nok	ikke	et	ord	jeg	ville	bruge	på	det.	Hmm	nej	det	ved	jeg	sgu	ikke,	
det	vil	jeg	ikke	mene.	Altså	jeg	har	det	sådan	for	mig	er	tøj	en	sammensætning	er	alle	mulige	ting,	det	
kan	være	en	dyr	t-shirt	og	et	par	billige	bukser	eller	omvendt	men	altså	det	ikke	øh	jeg	føler	ikke	at	det	
er	sådan,	jeg	synes	det	er	en	meget	variabel	ting.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	ud?		

Det	er	sådan	lidt	en	hårfin	grænse	vil	jeg	sige,	jeg	vil	da	indrømme	at	jeg	kan	godt	lide	at	midtpunkt,	jeg	
kan	godt	lide	at	folk	retter	opmærksomheden	mod	mig	men	jeg	bryder	mig	ikke	om,	det	skal	være	
noget	hvor	jeg	er	tryg,	jeg	bryder	mig	ikke	om	at	stå	i	en	situation	hvor	jeg	ikke,	ja	det	ved	jeg	ikke.	Jeg	
tror	min	tøjstil	må	gerne	skille	sig	lidt	ud,	men	det	skal	ikke	være	sådan	noget	hvor	man	kigger	og	
tænker	wow	han	har	sgu	da	kun	røde	bukser	og	røde	trøjer	og	rødt	hår	eller	et	eller	andet	altså	sådan	
det	skal	være	sådan	på	en	god	måde	hvis	man	skal	sige	det	sådan.	Jeg	vil	gerne	differentiere	mig	men	
jeg	vil	ikke	være	anderledes.	Det	er	lidt	mærkeligt	sagt	men	ja.		
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9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Så	skal	

du	bare	sige	hvilken	du	synes	passer	bedst	på	dig.	

Hvis	jeg	skal	vælge	en	af	dem	vil	det	nok	være	den	moderne.		
Kan	du	forklare	lidt	uddybende	hvorfor	du	tænker	det	er	dig?	

Jamen	jeg	tror	det	er	øh	hvad	skal	man	sige,	jeg	kan	godt	lide	sådan	noget	limited	edition	og	sådan	
nogle	ting.	Jeg	kan	godt	lide	at	ligne	måske	mange	andre	men	samtidig	have	noget	på	hvor	man	tænker	
hm	okay	alligevel	ikke,	men	jeg	ser	også	mig	selv	lidt	som	den	kreative	men	det	er	ikke	i	form	af	at	jeg	
køber	en	t-shirt	og	klipper	den	i	stykker	fordi	så	sidder	den	sådan,	det	er	ikke	det,	men	måske	mere	i	
form	af	at	den	kunne	se	lidt	syret	ud	sammen	med	den	her,	men	det	ville	også	se	pænt	ud	eller	et	eller	
andet	på	den	måde	er	det	mest	sammensætningen	tror	jeg.		
Hvilke	følelser	opnår	du	ved	at	købe	limited	edition?	

Så	føler	man	sig	speciel	og	det	er	det	man	godt	kan	lide.	Øh	eller	det	er	det	JEG	godt	kan	lide	i	hvert	
fald.	Øh	ja	jeg	vil	gerne	være	bedre	end	alle	andre	og	jeg	vil	gerne	have	noget	som	alle	andre	ikke	har.	
Øh	det	er	jo	også	derfor	jeg	drømmer	om	det	store	arkitekttegnede	hus	i	Nordsjælland	med	tre	biler	og	
to	motorcykler	i	garagen	fordi	det	er	fedt	og	det	udstråler	succes	og	det	er	ikke	noget	alle	kommer	til	
at	opnå,	ja.	Og	jeg	må	da	ærligt	indrømme	jeg	er	måske	også	nogle	gange	et	lidt	dårligt	menneske,	altså	
jeg	kan	da	godt	nogen	gange	fryde	mig	lidt	over	at	kigge	på	andre	mennesker	og	tænke	sådan	hold	
kæft	du	er	et	fjols	eller	et	eller	andet	og	føle	mig	bedre	eller	hævet	over	dem.	Det	er	ikke	noget	jeg	er	
stolt	af	men	det	er	min	egen	lille	ting	haha.		
Jamen	det	godt	du	er	ærlig.	Kan	du	sommetider	købe	noget	bare	for	at	skille	dig	ud	positivt	så	

eller	have	den	der	intention	om	det?	

Ja	det	vil	jeg	godt	mene	jeg	kunne,	igen	ikke	for	at	skille	mig	ud	for	at	jeg	står	og	ser	anderledes	ud.	
Men	jeg	kan	da	godt	lide	at	folk	kigger	på	det	jeg	har	og	misunder	det	eller	tænker	eller	ikke	misunder	
det,	det	er	et	grimt	ord,	men	tænker	hold	da	op	det	er	smart,	det	vil	jeg	da	også	ønske	jeg	havde.		
Sammensætter	du	også	brands	eller	produkter	på	en	måde	så	du	skaber	en	personlig	stil	hvor	

at	målet	er	at	det	ikke	skal	kunne	kopieres?	

Hmm	nej	det	synes	jeg	egentlig	ikke	sådan	at	jeg	gør.	Øhm	jeg	har	sådan	en	idé	om	at	jeg	har	tre	
personligheder	et	eller	andet	sted	hvad	angår	min	tøjstil.	Øh	jeg	har	f.eks.	når	jeg	er	på	arbejde	så	er	
det	fine	bukser	og	skjorte	og	blazer	og	sådan	nogle	ting,	der	vil	jeg	gerne	udstråle	at	ham	der	han	
ligner	en	der	kunne	være	gået	direkte	ud	fra	nationalbanken	og	have	været	direktør	der,	det	kan	jeg	
godt	lide.	Øhm	og	så	har	jeg	det	sådan	ligesom	nu	hvor	det	er	casual	hverdag	og	man	ikke	rigtig	skal	
det	helt	vilde,	så	kan	jeg	godt	lide	stadig	at	have	en	skjorte	på	fordi	det	synes	jeg	stadig	er	pænere	end	
bare	at	komme	i	en	hoodie	men	det	er	også	lidt	mere	afslappet.	Øh	og	så	har	jeg	når	jeg	f.eks.	skal	ned	
og	træne	eller	et	eller	andet,	så	kan	jeg	godt	lide	at	være	sådan	lidt	bad	boy	agtig	og	rende	rundt	i	
hoodie	og	være	sådan	lidt	anderledes.		
De	tre	kan	ikke	rigtig	kombineres?	Du	ville	ikke	tage	en	hoodie	på	hvis	du	kom	her	f.eks.?	

Jo	det	ville	jeg	nok	godt	kunne,	men	arh	nej	det	ville	jeg	nok	ikke.	Jeg	kan	godt	lide	at	adskille	sådan	
nogle	ting.	Man	ser	nogen	gange	folk	komme	gående	med	en	fin	trenchcoat	med	en	hoodie	indenunder,	
det	er	sådan	ret	normalt,	og	med	en	kasket	på	f.eks.,	det	synes	jeg	er	gyseligt.	Jeg	synes	det	er	for	
underligt,	det	kan	min	hjerne	ikke	helt	kapere.	For	jeg	har	det	sådan,	du	tager	noget	der	er	pænt	en	
lang	flot	jakke	eller	frakke	som	ser	rigtig	fin	ud	og	så	tager	du	en	snusket	hoodie	indenunder	og	så	en	
kasket	på,	der	har	jeg	det	sådan	for	mig	ødelægger	du	ligesom	meningen	med	det.	Det	kan	man	
neurotiske	hjerne	ikke	tåle.		
Ser	du	dig	sig	som	modig	nok	til	at	være	anderledes	og	bruge	noget	tøj	som	andre	ikke	synes	

om?	

Nej	det	gør	jeg	ikke.		
Så	du	kan	godt	lide	at	skille	dig	ud	men	stadig	inden	for	en	vis	grænse?	

Ja	inden	for	en	vis	grænse.		
Så	det	kan	godt	bekymrer	dig	lidt	hvis	du	tager	noget	på	der	er	lidt	specielt?	
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Ja	altså	ja	det	synes	jeg.	Jeg	kan	da	godt,	altså	for	mig	handler	det	om	at	jeg	gerne	vil	stå	som	den	
bedste	person	så	det	er	sådan,	jeg	bryder	mig	ikke	om	at	sætte	mig	selv	i	en	situation	hvor	jeg	er	
sårbar,	og	hvor	jeg	skal	tænke	over	om	andre	ikke	kan	lide	det	eller	synes	det	er	grimt	eller	sådan	så	
ville	jeg	sætte	mig	selv	i	en	situation	hvor	jeg	er	usikker	på	mig	selv	og	det	bryder	jeg	mig	ikke	om,	så	
nej	det	ville	jeg	ikke	gøre.			
Det	virker	som	om	at	det	der	går	lidt	igen	i	flere	af	de	ting	vi	har	talt	om	er	at	det	der	betyder	

allermest	for	dig	er	hvordan	du	har	det	indeni?	

Jamen	jeg	har	det	sådan	hvis	jeg	har	det	godt	indeni	så	udstråler	jeg	også	at	jeg	er	god	eller	hvad	man	
skal	sige,	hvis	jeg	trives.		
Men	det	får	du	også	via	den	bekræftelse	tænker	jeg	det	lyder	som	om,	at	du	gerne	vil	have	den	

bekræftelse	ude	fra	og	så	har	du	det	godt	med	dig	selv?	

Ja	den	bekræftelse	har	jeg	brug	for.	Jeg	vil	gerne	have	at	folk	ligesom	siger	jeg	ved	ikke,	kender	i	til	
Enneagrammet	og	sådan	nogen	ting?	
Ja.	

Ja	jeg	er	øh	jeg	er	3’er	med	4-vinge	så	jeg	er	ham	man	vil	kalde	skiløberen.	Så	jeg	kan	godt	lide	at	
please	og	blive	rost	og	opnå	anerkendelse	uden	at	lave	alt	for	meget.	Og	jeg	ser	tit,	mit	begreb	af	lykke,	
det	er	tit	hvad	andre	folk	ser	og	projektere	lykke	som	og	det	ved	jeg	også	godt	at	jeg	har	det	sådan	og	
det	kan	nogen	gange	godt	være	lidt	træls.	Mange	mennesker	de	kan	måske	være	sådan	lidt	jamen	bare	
jeg	får	en	sund	og	rask	familie,	jeg	vil	selvfølgelig	også	gerne	have	en	sund	og	rask	familie,	men	for	mig	
der	er	lykke,	det	er	mange	penge,	det	er	et	stort	hus,	det	er	biler,	det	er	en	køn	kone	eller	et	eller	andet.	
Det	er	de	ting	oveni	mit	hoved	som	er	lykke	for	mig.	Så	det	er	jo	også	det	jeg	gerne	vil	udstråle,	det	er	
mit	ideal.		
Har	du	det	sådan	at	hvis	noget	bliver	ekstremt	populært,	at	du	så	har	mindre	lyst	til	at	have	

det?	

Nej	tværtimod.	Jeg	tror	jeg	sådan	lidt	mere,	det	kommer	også	lidt	an	på	hvad	det	når	ud	til.	Kan	i	huske	
det	der	Kawasaki	var	det	ikke	det	de	hed	de	der	sko	der	som	var	på	mode?	Jeg	kan	huske	at	jeg	rigtig	
gerne	ville	have	sådan	et	par	Kawasaki	på	et	tidspunkt	men	så	igen	så	jeg	lige	pludselig	alle	rende	
rundt	med	dem,	og	så	ville	jeg	faktisk	ikke	have	dem	alligevel,	så	det	er	til	en	vis	grænse.	Det	kan	godt	
være	hvis	der	er	et	mærke	der	er	blevet	fedt	nu	og	tænker	okay	det	er	cool	så	ville	jeg	da	sikkert	godt	
gå	i	det	hvis	ikke	jeg	så	hver	en	knægt	rende	rundt	i	det.		
	
Skal	vi	prøve	at	grave	lidt	i	det	med	de	brands	der?	Har	du	intet	forhold	til	noget	med	nogen	

brands	overhovedet?	Om	det	er	skjorter,	bukser,	biler	–	hvad	som	helst?	

Nej	det	synes	jeg	egentlig	ikke.	Jo	altså	så	selvfølgelig	også,	så	tror	jeg	mere	det	er	biler	og	elektronik	
og	sådan.	Jeg	kunne	aldrig	drømme	om	at	købe	et	fjernsyn	fra	Panasonic	f.eks.	eller	sådan	noget	fis	–	
aldrig	i	livet.		
Er	det	fordi	det	er	et	dårligt	TV	eller	er	det	fordi	brandet	udstråler	noget	forkert?	

Jeg	synes	bare	hvis	du	kigger	på	sådan	noget	som	elektronik,	der	kan	du	se	hvad	det	er	du	betaler	for,	
det	er	håndgribeligt.	Jeg	kan	godt	lide	fakta,	så	hvis	jeg	har	et	par	bukser	her	til	500	kr.	og	et	her	til	
1000	kr.	de	kan	være	ens	og	min	røv	kan	sidde	lige	godt	i	begge	dele,	jeg	skal	bare	have	dem	på	og	gå	i	
dem,	de	har	ikke	noget	større	formål	andet	end	at	de	skal	sidde	på	min	krop	og	selvfølgelig	se	godt	ud,	
men	det	kan	dem	til	500	kr.	ligeså	vel	som	dem	til	1000	kr.	Hvor	hvis	du	tager	et	TV	til	1000	og	et	TV	
til	2000	så	har	du	en	lang	specifikationsliste	over	hvor	meget	mere	det	her	ovre	det	kan	ift.	det	her.	Så	
det	er	mere	håndgribeligt	for	mig	og	det	kan	jeg	bedre	lide	for	så	ved	jeg	at	jeg	får	det	her	ekstra	når	
jeg	betaler	for	tingene.	Det	er	sådan	det	kan	man	hjerne	godt	lide.	Hvor	det	der	med	at	købe	noget	pga.	
et	mærke	der	sidder	på	det,	det	har	jeg	aldrig	rigtig	fattet,	men	det	er	også	fordi	nu	er	jeg	bevidst	
omkring	mine	penge,	hvis	jeg	en	dag	får	så	mange	penge	at	jeg	er	pisse	ligeglad	jamen	så	tager	jeg	da	
bare	det	jeg	har	lyst	til	at	tage,	så	kan	jeg	da	godt	tage	mærket	hvis	det	skulle	være	det,	men	på	
nuværende	tidspunkt	kan	jeg	ikke	se	logikken	i	det.	Hvis	det	giver	mening?	
Det	gør	det.		
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Bilag	14	–	Transskribering	af	

interview	9:	Jesper	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvad	er	dit	navn?	

Det	er	Jesper	Lund	Christensen.	
Hvor	gammel	er	du?	

Jeg	er	uha,	34	snart	35.	
Hvor	bor	du?		

Jeg	bor	i	Helsingør.		
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Det	må	være	processpecialist.		
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Det	er	gift.	
Har	du	børn?		

Ikke	endnu.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig	som	person?		

Øh	nok	meget	professionel	tror	jeg	øhm	en	der	har	overblik	øh	måske	en	der	nogen	gange	kan	lade	
følelserne	løbe	af	sted	med	en	–	ikke	sådan	at	jeg	står	og	vræler	på	arbejdet	men	jeg	bliver	irritereret	
hvis	tingene	ikke	rigtig	øh	hvis	folk	ikke	tænker	sig	om.	Så	det	er	mere	sådan	nogen	gange	kan	det	godt	
være	lidt	åbenlyst	hvordan	jeg	tager	en	given	situation.	Øhm	men	ellers	en	god	kollega	og	altså	klar	
med	hjælpende	hånd	hvis	det	er	det.		
Er	det	anderledes	end	din	familie/venner	vil	beskrive	dig?	

Nok	ikke	det	med	en	hjælpende	hånd,	det	tror	jeg	ikke,	det	tror	jeg	er	det	samme.	Øh	men	det	er	klart	
privat	og	på	arbejde	der	er	det	to	forskellige	Jesper,	det	er	det.	
Hvad	med	det	med	følelserne	du	siger	det	godt	kan	løbe	afsted	med	dig?	

Jeg	tror	mere	det	er	på	arbejdet,	der	er	nok	sådan	et	irritationsmoment	når	øh	i	og	med	at	jeg	sidder	og	
kigger	på	processer	og	sådan	nogen	ting,	så	er	det	det	her	med	når	processen	ikke	fungerer	øh	og	der	
nogen	der	tydeligvis	har	lavet	en	fejl.	Og	de	går	meget	op	i	på	arbejdet	at	vi	har	sådan	en	no	blame	
culture	men	jeg	synes	det	er	noget	pis.	Hvis	man	har	lavet	en	fejl	så	skal	man	erkende	det	og	stå	ved	
det	og	så	komme	videre	derfra	øhm.	Min	opfattelse	er	ikke	at	folk	lærer	af	deres	fejl	hvis	vi	ikke	også	
får	dem	til	at	erkende	at	de	har	lavet	en	fejl	–	det	er	sådan	meget	mere	en	rundkredsdiskussion	og	
sådan	nogen	ting,	med	at	prøve	og	lade	vær	med	at	pege	fingre	af	folk	selvom	der	nogen	gange	godt	
kan	være	behov	for	det.	Øhm	det	synes	det	gør	jeg	ikke	så	meget	privat,	fordi	det	er	der	simpelt	hent	
ikke	behov	for.	Men	nu	har	jeg	en	meget	lille	lukket	vennekreds	kan	man	sige,	så	de	øh	de	kender	mig	
ud	og	ind	så	der	er	ikke	behov	for	at	ændre	mig	på	nogen	som	helst	måde.		
Så	er	der	et	lidt	personligt	spørgsmål,	du	behøver	ikke	svare	på	det	hvis	du	synes	det	er	for	

privat.	Men	hvor	mange	penge	kan	du	bruge	på	dig	selv	om	måneden?		

Ikke	nok	haha	øh	jeg	tror	vi	har	øh	sat	til	side	2.500	kr.	i	lommepenge	om	måneden	som	situationen	er	
lige	nu	ikke.		
Bruger	du	sociale	medier?	

En	lille	smule.		
Må	jeg	høre	lidt	om	det,	hvad	du	bruger	af	de	forskellige?	

Jamen	jeg	har	en	Facebook	konto,	jeg	har	en	Twitter	og	Instagram	og	Snapchat	og	det	er	ikke,	jeg	følger	
mere	med	end	jeg	bruger	det	aktivt	selv.		
Så	du	ligger	ikke	billeder	op	af	dig	selv	og	sådan?	
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Jeg	gjorde	det	på	et	tidspunkt	i	USA,	der	brugte	vi	Instagram	en	hel	del.	Egentlig	var	det,	jeg	gik	rundt	
for	mig	selv	og	tog	nogle	billeder	og	lagde	op	øh	og	fik	også	fin	respons	og	sådan	nogen	ting	og	sager,	
men	jeg	gør	det	ikke	så	meget	mere.	Jeg	overvejer	det	nogen	gange	når	vi	er	ude	og	rejse	så	bare	at	
ligge	et	billede	op.	Og	Twitter	og	sådan	nogen	ting	og	sager	det	bruger	jeg	ikke,	der	følger	jeg	bare	folk.		
Hvorfor	er	det	du	har	lyst	til	at	ligge	billeder	op	når	du	gør	det?	

Det	er	nemmere	end	Facebook,	altså	med	Instagram.	Facebook	der	poster	jeg	næsten	aldrig	noget	øhm	
og	jeg	har	heller	ikke	gjort	det,	der	følger	jeg	mere	folk.	Lige	på	den	front	har	jeg	ikke	behov	for	at	
udstille	mig	selv	så	meget,	hvis	der	er	noget	jeg	har	lyst	til	at	sige	altså	virkelig	lyst	til	at	sige	jamen	så	
poster	jeg	det	også	men	det	er	ikke	fordi	jeg	bruger	samtlige	medier	og	poster	forskellige	ting	flere	
gange	i	timen	det	er	slet	ikke	det.		
Og	er	det	fordi	du	er	for	privat	til	at	ligge	for	meget	op	f.eks.	på	Facebook?	
Det	kan	godt	være	at	det	er	en	af	grundende.	Og	på	den	anden	side	så	synes	jeg	også	der	bliver	lagt	for	
meget	random	shit	op	øhm	så	øh	hvis	det	er	noget	som	jeg	har	virkelig	stærke	holdninger	til	eller	
synes	aldrig	folk	skal	vide	eller	et	eller	andet	så	poster	jeg	det	øhm	eller	hvis	det	er	sjovt	og	jeg	synes	
jeg	gerne	vil	dele	det	med	andre,	men	jeg	vil	ikke	bare	dele	for	at	dele.		
Er	det	vigtigt	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		

Ift.	mit	arbejde	så	ja,	jeg	har	tydeligt	mærket	forskel	på	øh	hvis	jeg	går	klædt	i	sneaks,	jeans	og	t-shirt	
end	hvis	jeg	har	dress	suit,	dress	pants	og	en	pæn	skjorte,	der	er	klart	forskel.	Det	er	tit	både	til	et	
møde	eller	på	gangen	og	sådan	nogen	ting	øh	og	det	er	fuldkommen	bevidst,	og	hvis	jeg	ved	jeg	har	et	
vigtigt	møde	den	dag	jamen	så	klæder	jeg	mig	og	går	i	det	sidste.		
Hvad	med	op	den	private	front?	

Der	er	det	sådan	meget	casual.	Det	kommer	igen	an	på	hvad	vi	skal	lave	øh	der	er	nok	tøj	i	garderoben	
til	at	jeg	kan	lave	alle	mulige	forskellige	outfits,	men	det	handler	meget	om	hvad	vi	skal.	Øhm	men	jo	
jeg	synes	da	at	jeg	gør	en	del	ud	af	det.	Jeg	prøver,	eller	jeg	gør	bevidst	ud	af	ikke	at	ligne	en	slopper,	
jeg	vil	gerne	være	stilet	klædt	på.		
Hvordan	kan	det	være,	hvis	du	vil	forsøge	at	uddybe	det?	

Jamen	for	mig	er	det	mere	en	øh	hvad	kan	man	sige	en	stil	som	jeg	godt	kunne	tænke	mig	at	fremtone	
på	en	eller	anden	måde,	have	den	fremtoning.	Øhm	og	det	vil	så	sige	f.eks.	det	at	have	hullende	cowboy	
bukser	som	var	in,	det	ved	jeg	ikke	om	det	stadig	er,	men	det	er	ikke	mig.	Altså	det	må	gerne	være	
stilrent	og	simpelt	hele	vejen	igennem.	Så	det	er	den	fremtoning	jeg	ønsker	at	vise.		
Er	det	fordi	du	også	føler	dig	som	den	person?	

Med	tiden	ja	det	er	det.			
Hvad	betyder	andres	meninger	for	dig?		

Hvis	det	er	folk	som	jeg	betragter	som	mine	ligemænd,	så	betyder	det	noget.	Hvis	ikke,	så	er	jeg	
fuldstændig	ligeglad.		
Hvem	er	det	–	ligemænd?	

Jamen	det	er	f.eks.	folk	med	øh	det	er	lidt	sjovt	kan	man	sige,	hvis	vi	starter	helt	basis	så	har	jeg	en	
naturlig	skepsis	mod	alle	folk,	det	kan	være	godt	eller	skidt	men	det	er	sådan	mere	mine	ligemænd	det	
er	mine	kollegaer,	det	er	mine	venner,	det	er	folk	som	jeg	hvad	kan	man	sige	passerer	på	gaden	som	
jeg	nogenlunde	godt	kan	se	at	de	enten	laver	det	samme	som	mig	eller	tjener	det	samme	som	mig	eller	
øh	går	klædt	som	mig,	det	vil	jeg	betragte	som	ligemænd.	Men	øhm	alle	andre	der	er,	eller	det	kommer	
til	at	lyde	forkert,	men	under	mig,	det	er	sådan	set	lige	meget.	Det	er	jo	fedt	nok	at	blive	beundret	af	
folk	der	er	over	en	øhm	det	synes	jeg	er	federe	end	at	blive	beundret	af	folk	der	er	under	en.	Ikke	at	
sige,	ikke	for	at	lyde	meget	snobbet	og	sige	at	dem	ænser	jeg	ikke,	men	det	er	ikke	øh	det	de	må	have	
deres	meninger,	det	er	fint.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Så	ift.	ur,	har	du	et	på	nu	eller?	

Det	ligger	inde	i	stuen.	
Ja	øhm	kan	du	fortælle	lidt	om	det	måske?	

Det	er	et	øh	Georg	Jensen	ur	øh	stål	lænke,	hvid	urskive,	meget	simpelt.	Jeg	tror	det	er	40,	41	
millimeter.	Øh	så	godt	stort,	tungt	ur.		

Signe Blond Andersen
Side 92



Hvorfor	valgte	du	netop	dette	ur?	

Jeg	synes	det	var	pænt	øhm,	jeg	var	på	udkig	efter	noget	der	havde	lidt	mere	tyngde	end	de	andre	jeg	
havde.	Og	så	var	der	et	godt	tilbud	på	det,	så	der	slog	jeg	til.	Jeg	har	tidligere	gået	med	øh	Skagen	ure	
som	er	meget	tynde	i	det,	med	læderrem.	Øhm	og	nu	synes	jeg	bare	at	jeg	havde	behov	for	en	ny	
ændring	i	ur,	og	så	slog	jeg	bare	til.	Jeg	har	før	haft	et	noget	lignende	ur	øh	igen	med	stållænke	og	stort	
ur,	sådan	et	knock	off	Breitling	efter	en	tur	i	Prag	det	gav	mig	et	grønt	håndled	og	så	røg	det	i	
skraldespanden	–	sådan	et	billigt	kopi	ur	ikke.	Så	øh	jeg	ville	gerne	gå	tilbage	til	den	stil,	men	ikke	
betale	de	der	5-6	cifrede	beløb	for	det.		
Hvor	ofte	køber	du	et	ur?	

Jamen	hvis	det	stod	til	mig	så	købte	jeg	nok	lidt	oftere	end	jeg	burde.	Da	vi	var	i	USA	var	der	jo	massere	
af	gode	tilbud	på	ure	øh	i	forskellige	outlets,	så	der	fik	jeg	købt	en	4-5	stykker.	Jeg	har	også	kigget	på	
nogen	herhjemme	som	jeg	godt	kunne	tænke	mig,	men	øhm	budgettet	er	ikke	lige	til	at	jeg	kan	gå	ud	
og	smide	10.000	kr.	på	det	lige	i	øjeblikket.	Forhåbentlig	ændrer	det	sig	når	øh	en	vis	person	bliver	
færdig.		
Hvad	er	så	vigtigt	for	dig	når	du	skal	købe	ur?	Nu	siger	du	at	du	er	i	gang	med	at	kigge	på	nogen,	

hvad	er	det	de	har	som	du	gerne	vil	have?	

Jeg	kunne	godt	tænke	mig	at	det	er	simpelt	øh	ikke	for	mange	øh	vilde	funktionaliteter	og	gimmiks	på	
uret,	men	stilrent	men	samtidig	også	hvad	kan	man	sige	for	mig	mærket	er	sådan	set	ikke	det	
essentielle	øhm	jeg	vil	hellere	have	at	mærket	et	ukendt	og	måske	billigt,	end	det	er	kendt	og	billigt,	
hvis	det	giver	mening?	Jeg	har	ikke	behov	for	at	gå	rundt	med	et	Breitling	ur,	for	mig	er	det	for	mange	
penge	at	bruge,	hvis	jeg	fik	et	så	meget	gerne,	men	jeg	synes	det	er	mange	penge	at	bruge	på	
håndlavede	ure.	Øhm	når	vi	ikke	har	det	råderum	i	øjeblikket,	og	generelt	er	det	også	mange	penge	at	
bruge.	Så	hvis	jeg	kan	finde	et	der	ligner,	af	en	eller	anden	ukendt	størrelse	som	ikke	rigtig	er	kendt	af	
andre	så	fint	så	køber	jeg	gerne	det.	Og	det	var	også	sådan	nogen	ure	jeg	kiggede	på	i	USA,	der	var	
massere	forskellige	lokale	derovre	der	ikke	er	kendt	i	Europa,	men	som	havde	fedt	design	men	som	
ikke	kostede	det	samme	som	de	dyre	mærker,	selvom	det	var	tydeligt	at	de	havde	fået	inspiration	
derfra.		
Kan	du	forklare	lidt	om	hvorfor	at	du	ikke	vil	gå	med	et	ur	som	folk	kender	og	er	billigt?	

Jeg	har	ikke	lyst	til	at	hvad	kan	man	sige,	jeg	har	ofte	ikke	mærker	på	det	tøj	jeg	går	i.	Jeg	tror	der	hvor	
jeg	har	øh	tydelig	logo	på	mit	tøj,	det	er	den	lille	fine	polohest	på	mine	poloer,	men	ellers	så	er	det	
meget	hvad	kan	man	sige	underspillede	mærker	jeg	har.	Det	er	et	ur	selvfølgelig	også,	men		jeg	vil	
hellere	have	et	hvad	kan	man	sige	øhm	jeg	vil	hellere	have	et	eksklusivt	mellemklasse	ur	end	et	billigt	
ur.	Ure	må	gerne	være	lidt	mere	end	Jack	and	Jones,	Seiko	en	eller	anden	ting.		
Men	det	jeg	kan	høre	lidt,	det	lyder	sådan	–	altså	brands	kan	det	få	dig	til	at	føle	på	en	eller	

anden	måde	følelsesmæssigt	godt	eller	følelsesmæssigt	dårligt?		

Det	er	helt	sikkert,	det	er	helt	sikkert.	Hvis	jeg	finder	et	godt	tilbud	på	et	givent	brand	som	jeg	godt	kan	
lide	jamen	så	slår	jeg	til	med	det	samme,	uden	tvivl,	uden	tvivl.		
Har	du	et	drømme-ur?		

Øhm	jeg	havde	et	tror	jeg	øh	men	det	er	mere	jeg	har	kigget	på	de	her	Breitling	ure,	og	for	et	stykke	tid	
siden	synes	jeg	faktisk	det	var	meget	fede,	og	det	var	også	derfor	jeg	købte	et	i	Prag,	for	så	havde	jeg	et	
øh	godt	nok	et	kopi	et.	Men	med	tiden	er	jeg	gået	tilbage	til	den	lidt	mere	simple	stil.	Og	lige	nu	har	jeg	
faktisk	et	jeg	har	gået	og	kigget	på	et	stykke	tid,	øhm	jeg	kan	godt	sende	dig	linket	til	det	bagefter.	Det	
ligner	lidt	det	jeg	har	i	forvejen	øhm	selve	hvad	det	hedder	øh	time	øhm	tegnmarkeringen	er	lidt	
tydeligere	end	på	det	her,	og	så	er	det	et	mærke	som	jeg	synes	laver	simple	og	meget	fine	ure.	Og	så	er	
det	igen	en	prisklasse	som	jeg	synes	at	jeg	godt	kan	retfærdiggøre	overfor	mig	selv	at	det	kan	jeg	godt	
give	for	et	ur.		
Og	hvad	er	det	for	en	prisklasse?	

Lige	nu	ligger	det	omkring	en	4.500-5000	kr.		
Hvad	er	det	sådan	bagvedliggende	behov	der	gør	at	du	får	lyst	til	at	købe	et	ur,	hvad	er	det	der	

starter	det?	

Jeg	tror	det	er	den	her	lille	følelse	af	at	bruge	penge	og	shoppe,	at	det	er	sjovt.	Øhm	Laila	siger	nogen	
gange	at	jeg	får	sådan	lidt	tricker	addict	hvis	jeg	ikke	har	shoppet	i	noget	tid	så	skal	der	bare	bruges	
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penge	øhm.	Og	øh	lige	præcis	på	ure	og	hvis	du	køber	et	ur	der	har	en	resell	value	så	er	det	ikke	et	tab	
så	er	det	en	investering	på	en	eller	anden	måde	øhm	og	det	er	også	igen	nu	jeg	tænker	over	det	igen	
årsagen	til	at	jeg	ikke	går	efter	noget	der	ikke	har	en	umiddelbar	resell	value	øhm.	I	hvert	fald	med	
tiden	når	jeg	har	fået	større	rådighedsbeløb	så	er	det	dét	jeg	går	efter.		
Kunne	du	finde	på,	eller	har	du	allerede	forskellige	ure	til	forskellige	formål?	

Det	hmm	det	jeg	har	nok	ja,	det	har	jeg.	Jeg	har	ikke	sports-ur	som	sådan	med	spots	gummirem,	
selvom	jeg	synes	er	meget	fede	øhm,	jeg	har	primært	med	læderrem	eller	stållænke	på	det	ene	ja.	Øhm	
men	decideret	sådan	meget	casual	sneaker	ure	det	har	jeg	ikke	rigtig,	øhm	der	bruger	jeg	bare	det	her	
Georg	Jensen	jeg	har	nu	eller	mit	Skagen	ur.		
Den	måde	du	beskriver	dine	tanker	om	ure	at	det	f.eks.	gerne	skal	være	stilrent,	er	det	noget	

der	går	igen	i	andre	ting	du	køber?		

Jamen	jeg	synes	det	kommer	lidt	an	på	hvad	det	er	jeg	køber,	jeg	har	en	kammerat	der	kun	går	i	
Stenstrøm	skjorter,	de	ligger	jo	på	de	her	1.200	hvis	ikke	mere	måske	1.400	kr.	stykket	øhm	hvor	jeg	
har	af	princip	synes	det	er	for	meget	for	en	arbejdsskjorte.	Så	jeg	køber	mine	skjorter	fra	et	engelsk	
firma,	hvor	der	er	større	mulighed	ift.	størrelse	og	snit	og	det	her	og	der	kan	jeg	få	4	skjorter	for	1.200	
kr.	og	jeg	køber	sådan	øhm	for	mig	er	det	en	mere	rimelig	pris	at	betale	for	noget	som	bare	er	øhm	en	
skjorte.	I	sidste	ende	kan	du	ikke	se	om	det	er	en	Stenstrøm	skjorte	eller	om	det	er	fra	mit	engelske	
mærke,	du	skal	virkelig	fuldstændig	up-close	hvad	der	næsten	grænser	til	sexchikane	på	arbejdet	for	
at	se	hvad	det	er	for	et	mærke,	og	igen	der	er	ikke	noget	logo	på	hverken	eller.	Så	det	kan	godt	være	at	
følelsen	af	stoffet	er	anderledes	hvis	du	betaler	1.400	kr.	for	en	skjorte	men	ja	gappet	mellem	300	og	
1.400	er	for	mig	bestemt	ikke	1.100	kr.	værd	ift.	bare	følelsen	af	stoffet.	Så	det,	jeg,	ja	jeg	er	
kvalitetsbevidst	men	samtidig	også	prisbevidst,	jeg	kaster	ikke	penge	efter	noget	som	jeg	ikke	synes	
giver	mening.	Når	det	så	er	sagt,	når	det	kommer	til	overtøj,	øh	som	er	lidt	mere	øh	hvad	kan	man	sige	
holdbart	over	flere	sæsoner	så	må	det	gerne	være	kvalitet	og	det	må	gerne	signalerer	et	eller	andet.	Du	
er	trods	alt	ude	blandt	mennesker	med	dit	overtøj	på	og	som	bliver	set	af	flere,	så	det	må	gerne	have	
en	hvis	appeal	på	en	eller	anden	måde.		
	

4. Ur-præsentation		
Vil	du	åbne	det	dokument	med	urene	som	vi	har	sendt.	Nu	sidder	du	med	1,2,3	foran	dig.		

Ja	det	har	jeg	her.		
Jeg	vil	gerne	høre	hvilke	af	de	her	du	tænker	er	mest	noget	for	dig,	og	du	må	meget	gerne	tænke	

højt.	

Jamen	umiddelbart	når	jeg	lige	ser	på	dem,	så	synes	jeg	det	i	midten	er	fedt	øhm.	Størrelsen	kunne	
godt	være	lidt	større,	nu	kan	jeg	ikke	se	præcis	hvor	stort	det	er,	men	ift.	nummer	3	så	virker	det	lidt	
for	lille.	Den	sorte	ur-skive,	den	har	jeg	haft	nogen	stykker	af,	min	erfaring	er	at	det	kan	være	lidt	svært	
at	se	hvad	klokken	er,	medmindre	viserne	står	meget	frem	øhm.	Nummer	1,	jeg	har	haft	et	lignende	ur,	
som	jeg	har	købt	i	Amsterdam,	øhm	som	jeg	synes	var	fedt,	kvadratisk	med	nogenlunde	samme	
grafiske	installationer	bagved.	Jeg	fandt	senere	ud	af	at	det	var	et	knock-off	af	et	sindssygt	dyrt	ur,	så	
jeg	blev	sindssygt	trist	da	det	gik	i	stykker	øhm.	Men	hvis	jeg	skulle	vælge	nogen	af	dem	her,	så	fordi	
jeg	har	noget	der	ligner	2’eren	så	ville	jeg	nok	gå	efter	1’eren.	Og	igen	det	mærke	der	står	på	er	heller	
ikke	lige	at	kimse	af	så	det	ser	meget	godt	ud.		
Ja	et	Patek	Phillippe.	Har	det	nogen	indflydelse	på	dit	valg?	

Igen	for	at	vende	tilbage	til	min	kammerat	der	går	i	Stenstrøm	skjorter.	Vi	havde	en	længere	
diskussion	på	et	tidspunkt	omkring	ure,	og	at	vi	skulle	kun	købe	ure	af	ur-fabrikanter,	ikke	nogen	der	
fik	licens	for	at	producere	nogens	navn	som	jeg	kunne	forestille	mig	Georg	Jensen	har	gjort.	Eller	øhm	
andre	af	de	her	tøjmærker,	der	også	får	lavet	ure	og	sådan	nogen	ting	og	sager.	Men	igen,	jeg	kan	godt	
gå	på	kompromis	med	den	aftale	vi	lavede	hvis	jeg	finder	et	ur	der	taler	til	mig	på	en	eller	anden	måde.	
Men	det	er	klart	når	man	ser	det	ur	her	ligge	foran	mig	og	jeg	har	mulighed	for	at	ligge	de	penge	der	så	
er	der	et	eller	andet	der	tænder	mig	ved	nummer	1.		
Kan	du	måske	uddybe	det,	hvad	er	det	for	en	værdi	der	ligger	i	det?	
Jamen	jeg	tror,	igen	når	det	kommer	til	ure	øhm	det	er	min	mening	–	det	er	meget	svært	for	andre	folk	
bare	i	forbifarten	at	se	hvad	der	er	på	dit	håndled	medmindre	du	er	virkelig	kender	og	kan	se	det	på	et	
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splitsekund	ikke,	øhm.	Så	for	mig	ville	det	at	gå	med	et	Patek	Philipe	ur,	det	ville	vække	en	glæde	for	
mig	selv	hver	gang	jeg	så	på	det.	Det	at	gå	og	flashe	det	højledet	op	i	vejret	ned	af	Strøget,	det	ville	jeg	
aldrig	nogensinde	gøre.	Men	det	ville	give	mig	en	personlig	glæde	at	se	på	uret	hver	gang	jeg	skulle	se	
på	klokken.	Men	med	det	sagt,	det	kan	det	også	gøre	med	det	Georg	Jensen	ur	jeg	har	nu,	der	sikkert	
kun	har	kostet	en	brøkdel	af	hvad	det	her	koster.		
Og	hvad	med	4,5,6?	

Ja	øhm	for	mig	er	4	og	6	lidt	for	meget	dykkerure	med	den	her	meget	kraftige	næsten	dreje-agtige	
skive	der	sidder	på,	og	5	igen	de	er	alle	sammen	guldfarvede	og	det	er	heller	ikke	lige	min	stil,	og	så	
sker	der	lidt	for	meget	øh	på	5’eren	også.	Så	ud	af	de	tre	der	ligger	her	så	er	min	less	than	evil	nok	
5’eren,	hvis	jeg	skulle	vælge	en	af	dem	skulle	det	være	5’eren,	selvom	der	efter	min	mening	foregår	lidt	
for	meget	og	det	er	den	forkerte	farve.	4	og	6	der	øh	der	er	for	mange	ting,	for	mange	spore	og	for	
mange	knapper.		
Er	det	rent	praktisk	eller	er	det	udseendemæssigt?	

Det	er	udseendemæssigt.	Jeg	har	haft	ure	før	med	de	her	kronoraker	på	og	sådan	nogen	ting,	men	jeg	
brugte	det	aldrig.	Så	i	sidste	ende	så	var	det	sådan	lidt	kun	for	udseendets	skyld,	og	der	har	jeg	set	
billeder	af	en	værre	serie.		
Hvis	vi	tager	næste	igen	(7,8,9)	der	er	nogle	lidt	mere	enkle	ure.	

Ja	øhm	de	er	meget	ens,	men	jeg	kan	godt	lide	størrelsen	på	8’eren.	9’eren	den	her	tværstang	der	ligger	
midt	i,	det	tænder	mig	lidt	af.	Igen	jeg	tror	ikke	jeg	kender	det	mærke	der	står	der,	men	for	mig	virker	
det	forkert.		
Det	tænder	dig	af,	hvorfor?	

Jamen	jeg	synes	det	virker	forkert	i	designet	øhm	på	en	eller	anden	måde.	Igen	jeg	genkender	den	her	
øhm	funktionalitet	eller	design	fra	Breitling	urene	og	der	synes	jeg	det	passer	bedre	ind	for	der	sker	i	
forvejen	utrolig	meget	på	de	ure,	så	der	ville	det	passe	bedre	ind	end	på	det	her	hvor	resten	er	så	
simpelt	øhm.	Så	hvis	jeg	skulle	gå	med	et	af	dem	her	ville	det	være	ur	nummer	7,	igen	hvis	det	var	en	
sølvfarve	i	stedet	for,	og	så	måske	hvis	det	var	på	samme	størrelse	som	8’eren.	Og	igen	så	ser	det	også	
meget	fedt	ud	at	der	står	Omega	på,	så	det	øh.		
Og	er	det	et	godt	mærke	i	den	optik?	

I	min	optik	synes	jeg	det	er	fint.	Ikke	så	vidt	jeg	husker	et	af	de	vildt	dyre	ure,	men	det	ligger	meget	
godt	i	svinget.	Og	igen	det	er	fordi	hvis	jeg	kigger	på	det	så	får	jeg	en	hvad	kan	man	sige	en	god	følelse	
ved	at	kigge	på	mit	ur	fordi	jeg	ville	vide	at	jeg	havde	købt	noget	ordentligt,	så	som	selvforkælelse	på	
en	eller	anden	måde.		
Tænker	du	over	hvordan	andre	ville	opfatte	at	du	havde	det	på?	

Jamen	det	er	jo	så	kun	dem	der	giver	sig	tid	til	at	studere	det	kan	man	sige.	Igen,	der	er	nogen	af	mine	
venner	der	er	glade	for	ure,	og	arbejder	i	virksomheder	hvor	de	er	meget	fokuserede	på	ure,	det	er	
klart	de	ville	spotte	det	med	det	samme.	Men	for	mig	og	der	ville	det	bare	være	en	selvforkælelse	på	en	
måde.	Det	er	klart	det	ville	ikke	skade	at	andre	også	lagde	mærke	til	det,	men	det	ville	ikke	være	derfor	
jeg	købte	det.		
Og	næste	side	10,11	og	12.		

Der	er	noget	med	det	her	dykker-dreje-skive	igen	der	bare	tænder	mig	af	ved	ure	fuldstændig.	Øhm	
selvom	der	står	Rolex	på	det	–	jeg	kunne	aldrig	drømme	om	at	eje	et	Rolex	hvis	der	var	det	der	
dykkerting	på	det	der.	Jeg	synes	det	er	øh	det	er	lidt	for	sport	og	lidt	for	funktionelt,	det	er	slet	ikke	
mig.	Så	ingen	af	dem	der	ville	jeg	vælge.		
Hvordan	kan	noget	blive	for	funktionelt,	hvorfor	er	det	irriterende?		

Jamen	det	kan	godt	være	at	det	ikke	er	ordet	funktionelt,	men	for	mig	der	er	det	bare	den	her	drejeting	
der	bare	tænder	mig	af	på	en	eller	anden	måde.	Det	er	svært,	jeg	ved	ikke	hvorfor,	men	der	er	bare	
noget	hvor	jeg	synes	det	virker.	Jeg	har	svært	ved	at	komme	med	ordet,	men	det	virker	bare	forkert,	
jeg	forstår	ikke	idéen	med	det.		
Så	det	kunne	du	ikke	tænke	dig	at	have	på?	

Nej,	nej.	Jeg	er	blevet	spurgt	flere	gange	om	jeg	ikke	skulle	have	et	Rolex	ur,	og	er	også	blevet	tilbudt	
det	som	gave	faktisk,	men	jeg	sagde	hellere	noget	andet.	For	da	jeg	fandt	ud	af	det	var	det	slags	Rolex	
som	jeg	blev	tilbudt,	så	sagde	jeg	venligt	nej	tak.	Der	er	noget	med	den	dreje-skive	der	bare	ikke	spiller.		
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Så	næste	side	med	13,	14	og	15	–	der	er	lidt	forskelligt.		

Umiddelbart	ville	jeg	sige	nummer	13,	det	er		rigtig	fedt	øhm	det	har	en	klassisk	stil	og	er	samtidig	lidt	
anderledes	end	de	andre	ure.	Så	det	kunne	jeg	godt	forestille	mig	at	have	på.	Og	igen	det	ligner	også	de	
andre	ure	jeg	havde	før,	det	her	jeg	købte	i	Amsterdam	som	så	vidste	sig	at	være	utrolig	dyrt.	Men	igen	
jeg	købte	uret	i	Amsterdam	uden	at	vide	at	det	var	et	knock-off	af	noget	andet	så	jeg	kan	meget	godt	
lide	stilen	af	det	her.	Nummer	14	remmen	synes	jeg	er	lidt	for,	der	sker	lidt	for	meget	på	remmen.	15	
med	den	blå	urskive	det	øh	nej.	Min	uniform	på	arbejdet	det	er	dress	suits,	det	er	dress	pants	og	det	er	
en	blå	skjorte	og	der	ville	et	blåt	ur	bare	se	vildt	mærkeligt	ur.	Og	igen	hvis	jeg	går	efter	13’eren	jamen	
så	ville	det	være	sorte	lædersko	og	sort	bælte	og	så	ville	det	hele	passe	sammen.	Det	ville	være	federe	
hvis	det	var	en	stål-urskive	i	stedet	for	selvfølgelig,	men	igen	jeg	ville	sige	nummer	13.		
Men	det	er	jo	også	lidt	anderledes	end	så	mange	andre	ure	i	det	at	det	er	firkantet?	

Det	er	det.	
Er	det	noget	du	tænker	over?	

Jeg	har	faktisk	et	Skagen	ur	der	er	firkantet,	og	det	gik	jeg	med	indtil	jeg	købte	det	her	Georg	Jensen	ur	
som	så	er	rundt.	Men	jeg	købte	det	fordi	det	er	stilrent,	det	var	simpelt	og	det	var	stort,	og	så	samtidig	
lidt	anderledes	som	du	også	siger.	Men	det	var	ikke	for	at	være	anderledes	ift.	nummer	14	det	var	bare	
et	lill	e	tvist	på	et	simpelt	design.		
Og	så	er	der	16	og	17	–	mærkerne	fjernet.		

De	ligner	tilfældigvis	meget	det	der	var	før,	bare	fjernet	Omega	mærket	over	nummer	16.		
Ja	måske	haha.	

Haha	øhm	og	det	er	der	hvor	jeg	føler	mig	så	overfladisk,	men	i	sidste	ende,	det	gør	en	forskel	at	der	
står	et	eller	andet	på	som	vækker	en	følelse	når	man	ser	på	det.	Så	rent	instinktiv	ville	jeg	sige	ingen	af	
dem	her,	men	smækker	du	Omega	mærket	på	igen	så	ville	jeg	sige	Omega	igen.	Det	er	meget	
overfladisk	og	meget	barnligt,	men	der	er	et	eller	andet	over	at	kigge	ned	på	mærket	og	uret	som	på	en	
eller	anden	måde,	og	som	jeg	har	sagt	betyder	det	ikke	noget	at	kunne	flashe	det	overfor	andre,	men	
det	betyder	noget	for	mig	selv.		
Kan	du	måske	igen	forsøge	at	uddybe	lidt	hvilken	værdi	der	ligger	i	det	brand	når	du	kigger	på	

det?	Hvad	er	det	for	en	værdi	der	er	i	det?	

Jamen	jeg	tror	mere	det	er,	det	billede	som	der	er	blevet	malet	i	mit	hoved	af	hvad	jeg	forbinder	det	
med,	øhm	og	det	ændrer	sig	jo	konstant.		
Forbinder	du	det	med	de	personer	der	bruger	det	eller	tænker	du	mere	over	den	

bagvedliggende	virksomhed,	hvad	de	f.eks.	står	inde	for,	eller?	

Jeg	tror	mere	det	er	de	personer	som	de	bruger,	i	kampagner	og	sådan	nogen	ting	og	sager	øhm.	Et	af	
de	værre	eksempler	jeg	har	set,	og	også	taget	til	mig,	og	hvor	jeg	overvejede	lidt	hvad	jeg	gjorde	med	
mit	eget	tøj,	var	da	Gustav	tonede	frem	på	skærmen	i	sin	ternede	heldragt,	der	parkede	jeg	mine	egne	
Burberry	trendsies	lidt.	Øhm	ikke	fordi	de	er	ovenud	flashy	at	gå	med,	men	jeg	lod	kraven	være	slået	
lidt	på	dem.	Det	var	ikke	det	link	jeg	ville	have,	når	jeg	gik	med	det.	Øhm	så	ikke	så	meget	
virksomheden,	så	meget	er	jeg	ikke	inde	i	ur-fabrikanter,	men	for	mig	er	det	mere	den	fremtoning	de	
har	i	de	blade	jeg	læser,	og	de	personer	der	endoser	det	på	en	eller	anden	måde.		
Og	den	sidste	side	(18,19,20)	–	mærkerne	byttet	rundt.		

Der	er	vi	tilbage	igen	her,	jamen	den	der	dykkerskive	den	fungerer	ikke.		
Så	den	er	også	ret	nem?	

Det	er	den	ja,	selvom	der	er	byttet	rundt	på	nogen	ting	og	sager	så	nej.		
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	og	shoppe	og	vælge	et	specifikt	brand	hvis	du	nogensinde	

gør	det.	

Jamen	jeg	har	nogle	go-to	brands	som	jeg	kigger	efter,	om	der	er	tilbud	på	dem	og	sådan	nogen	ting	og	
sager.	
Og	hvilke	er	det?	
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Jamen	jeg	har	øh	en	forkærlighed	for	Burberry,	jeg	har	en	jeg	er	meget	glad	for	Ralph	Lauren,	det	fik	
jeg	mulighed	for	at	dyrke	rimelig	kraftligt	i	USA.	Øhm	øh	og	jeg	ved	ikke	om	det	er	de,	det	kan	godt	
være	at	det	er	to	main	brands	jeg	har,	det	er	det	nok.	Og	Hugo	Boss	selvfølgelig,	når	jeg	er	på	tur	med	
drengene	i	Hamburg	så	er	der	også	ofte	et	stop	forbi	Neumünster	både	på	vej	til	og	fra	Hamburg	og	der	
stiger	vi	alle	sammen	lige	direkte	ind	i	Hugo	Boss	og	går	der	fra	med	flere	poser.	Øhm	og	så	er	der	jo	
Levi’s	jeans	og	sådan	noget	der.	Sand	er	også	en	favorit	på	nogen	af	tingene.		
Tænker	du	over	de	her	brands	om	morgenen	når	du	klæder	dig	på?	

Det	øh	om	sommeren	vil	jeg	sige	ja,	men	det	er	mest	af	at	alt	at	jeg	har	ikke	vintertøj	i	noget	
brandmæssigt	så	når	jeg	går	ud	af	dørene	r	det	sådan	set	et	fedt.	Det	er	mere	af	Sand	og	Hugo	og	Ralph	
Lauren	kan	man	sige	der	er	det	mere	lidt	mere	sommeragtigt	tøj.	Hugo	læderjakke	og	en	Sand	
sportsjakke	og	vindjakke	og	Ralph	Lauren	poloer,	så	det	er	mere	når	man	går	hen	og	nærmer	sig	de	
forskellige	tøjkategorier	at	jeg	tænker	over	det.	Men	på	arbejde	der	er	det	mere	uniformen,	igen	når	
først	jeg	har	smidt	jakken	eller	trenchcoaten,	så	er	jeg	tilbage	i	uniformen	og	den	er	egentlig	rimelig	
plain	uden	mærker	på.	Og	der	er	vi	tilbage	til	at	det	er	skoene	jeg	går	op	i	og	det	er	uret	og	det	er	
bæltet	øhm,	måske	et	armbånd	og	sådan	nogen	ting	og	sager.	Øhm	så	jeg	skiller	mig	ud	på	de	lemmer	i	
stedet	for	bukser	og	skjorter	og	sådan	nogen	ting	og	sager.		
Kan	du	sommetider	være	tilbøjelig	til	at	bruge	nogen	brands	i	nogen	situationer	og	andre	

brands	specifikt	i	andre	situationer?	

Jeg	tror	jeg	er	mere	opmærksom	på	hvor	jeg	ikke	skal	bruge	dem.	Igen	det	med	at	jeg	klæder	mig,	det	
vi	snakkede	om	før	med	ligeværdige	ligemænd	på	en	eller	anden	måde,	at	når	jeg	går	ud	og	bare	er	mig	
selv	ude	i	byen	så	klæder	jeg	mig	på	som	jeg	har	lyst	til	at	klæde	mig	på.	Men	når	jeg	ved	at	jeg	skal	
være	sammen	med	nogen	der	er	fra	en,	og	det	kommer	til	at	lyde	rigtig	rigtig	slemt	det	her,	men	fra	en	
lavere	samfundsklasse	end	mig,	øhm	så	er	der	nok	nogen	ting	og	sager	jeg	ikke	tager	på,	for	ikke	at	
fremprovokere	en	stemning	eller	en	øhm	diskussion	eller	noget.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Hvad	er	dit	yndlingsbrand	–	og	hvorfor?		

Det	tror	jeg	er	Burberry,	ja	det	er	Burberry	det	må	jeg	nok	stå	ved.		
Og	hvor	ofte	køber	du	derfra?		

Øhm	jeg	har	fået	af	vide	at	jeg	køber,	øh	at	jeg	skal	stoppe	med	at	købe	trenchcoats	derfra.	Øh	jeg	har	
stadig	øje	på	den	helt	klassiske,	som	jeg	går	jeg	venter	på	at	jeg	får	smidt	penge	efter.	Så	det	er	ikke	
fordi	jeg	køber	voldsomt,	jeg	har	to	Burberry	trendsies,	men	det	er	også	det	eneste	jeg	har	af	Burberry	
øh	og	for	mig	er	det	ikke	øh	sko	eller	tasker	eller	skjorter	eller	hvad	end	de	har	i	deres	kollektion,	for	
mig	er	det	trenchcoaten	der	er	den	her	ikoniske	øh	overdel/tøj	øh	som	øh	har	været	omkring	i	mange	
år	som	bare	står	for	mig	som	det	mest	stilrene	overtøj.	Så	jeg	skal	have	sådan	en	på	et	tidspunkt	uanset	
hvad	konen	så	siger.		
Vil	du	nemt	kunne	udskifte	Burberry	som	dit	yndlingsbrand	til	fordel	for	et	andet?	

Jeg	tror	ikke	jeg	har	øh,	det	kommer	an	på	om	der	skulle	være	nogen	omstændigheder	der	gjorde	at	jeg	
enten	ville	distancere	mig	fra	det	eller	at	jeg	på	en	eller	anden	måde	vokser	ud	af	det.		
Men	det	lyder	som	om	at	du	har	været	det	i	lang	tid,	så	tror	du	det	ville	være	nemt	for	dig	at	

blive	ligeså	glad	for	et	andet	brand?	

Jamen	jeg	tror	det	kommer	an	på	vores	situation	eller	min	situation	ift.	rådighedsbeløb	hvis	jeg	falder	
over	noget	der	er	fuldstændig	fantastisk.	Igen	før	jeg	havde	et	professionelt	arbejde	og	tjente	gode	
penge	jamen	så	var	det	ikke	Ralph	Lauren	jeg	gik	efter	for	jeg	havde	ikke	råd	til	det,	så	det	stænkede	
jeg	ikke	en	tanke.	Jeg	synes	det	var	at	give	for	en	polo,	og	stadigvæk	det	er	meget	at	give	for	en	polo	
herhjemme	og	det	var	også	derfor	jeg	købte	alle	mine	i	USA	øhm	hvor	det	blev	betragtet	som	et	
medium	base	brand	i	tråd	med	Hilfiger.	Hvor	herhjemme	der	vil	jeg	rangere	Ralph	Lauren	meget	
meget	højere	end	Hilfiger.	I	USA	er	det	præcis	det	samme	øhm.	Men	at	kunne	distancere	mig	fra	eller	
fravælge	Burberry,	igen	det	skulle	være	hvis	jeg	enten	bevægede	mig	selv	opad	eller	distancerede	mig	
sidelæns	fra	det.	Øhm	vi	var	i	London	her	sidste	år	og	der	tog	vi	ud	til	Burberry	outlettet	i	London	og	
kiggede	på	nogen	ting	og	sager	for	at	se	om	der	ikke	lige	var	noget	man	havde	råd	til,	det	var	der	så	
desværre	ikke.	Men	vi	røg	over	i	Aquascutum	outlettet	som	var	lige	på	den	anden	side	af	gaden,	og	der	
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fandt	jeg	nogen	sindssygt	gode	tilbud	og	købte	to	trendsies	derfra.	Og	når	man	kender	lidt	til	historien	
omkring	trenchcoats	så	har	de	to	virksomheder	diskuteret	lige	siden	trenchcoaten	blev	opfundet	om	
hvem	der	havde	den	først,	så	for	mig	at	jeg	nu	har	to	af	værd	ikke,	det	er	bare	jeg	har	et	ben	i	hver	lejer,	
men	jeg	er	stadig	mest	til	Burberry	og	hvis	der	havde	været	et	godt	tilbud	derovre	så	havde	jeg	slået	til	
med	det	samme.		
Nu	sagde	du	før	at	du	havde	nogle	go-to	brands	er	det	så	ofte	sådan	at	når	du	shopper	så	ved	du	

hvor	du	skal	lede	eller	oser	du	bare	derudaf	indtil	du	lige	tilfældigt	finder	noget	godt?	

Altså	jeg	starter	i	Kaufmann,	jeg	går	ikke	i	Tøjeksperten.	For	Kaufmann	har	de	brands	som	jeg	leder	
efter	i	Danmark	eller	er	det	i	Illum	eller	ovre	i	de	spændende	hjørner	der	er	der	bevidste	stande	jeg	går	
direkte	forbi	som	jeg	ikke	engang	gider	kigge	på,	men	jeg	har	mine	faste	holdepunkter	i	Illum	og	i	
Magasin.	Med	tiden	er	det	blevet	mere	Illum	at	jeg	går	ind	og	kigger	ind	i	end	Magasin,	og	det	er	ikke	
blevet	bedre	af	at	de	har	fået	en	spændende	underetage	heller	–	det	lokker	også	øhm.	Men	det	er	de	
faste	holdepunkter	og	det	har	det	været	i	mange	år	snart.		
Er	du	generelt	materialistisk	fokuseret	eller	pleasure	fokuseret	når	du	køber?	

Jeg	tror	at	jeg	er	materialistisk,	det	tror	jeg,	men	det	jeg	køber	giver	mig	en	eller	anden	form	for	
pleausre.	Men	pleasure	hvordan	er	det	sådan?	
Jeg	mener	mere	at	du	køber	noget	fordi	der	måske	er	et	mærke	på	som	altså	som	du	kan	vise	

frem	eller	i	hvert	fald	mærket	du	køber	ind	i	eller	er	det	mere	sådan	det	lækre	materiale	måske	

no	name	men	at	de	her	to	er	lige	dyre?	

Jeg	har	før	købt	øh	no	name	øhm	forskellige	overdele	øhm	som	har	været	et	godt	køb	pga.	materialet.	
Det	er	klart	den	læderjakke	jeg	købte	i	Hamburg	i	sommers	det	er	sindssygt	god	kvalitet	og	havde	der	
ikke	stået	Hugo	Boss	i	nakken	havde	jeg	garanteret	købt	den	alligevel,	fordi	det	er	kernelæder	og	det	
er	en	super	lækker	jakke	men	havde	der	stået	et	mærke	i	som	jeg	bevidst	undviger	eller	undgår	så	
havde	jeg	ikke	købt	den	tror	jeg.		
Har	du	samme	præferencer	ift.	brands	når	du	køber	gaver	til	andre?		

Øhm	ja	der	tror	jeg	mere	jeg	er	kvalitetsbevidst,	at	de	skal	have	noget	ordentligt	og	så	selvfølgelig	med	
udgangspunkt	i	det	jeg	kender	til	som	er	ordentligt.	Nu	er	det	ikke	så	tit	jeg	giver	tøj	og	den	slags	til	
andre,	det	er	mere	ting,	men	der	har	jeg	også	nogle	go-to	øhm	butikker	og	sådan	nogen	ting	og	sager.	
Vi	har	f.eks.	et	vennepar	i	England	som	er	tosset	med	dansk	design	og	vi	går	i	Illums	Bolighus	og	ser	
hvad	de	har	der	og	oftest	har	vi	købt	noget	Georg	Jensen	til	dem.	Øhm	og	vi	har	også	herhjemme	som	
udgangspunkt	det	som	jeg	kender	og	kan	stå	inde	for.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Er	der	nogen	brands	du	sådan	bestemt	ikke	kan	lide?	

Jeg	har	en	eller	anden	form	for	version	mod	Jack	and	Jones	øhm	og	så	Hilfiger	af	en	eller	anden	årsag	
selvom	jeg	har	en	rigtig	dejlig	sweater	der	er	Hilfiger	også,	men	der	er	et	eller	andet	over	de	to	mærker	
som	jeg	undgår.	Øh	jeg	har	gået	i	dem	begge	to	for	mange	år	siden,	men	lige	der	nej.		
Kan	du	måske	forklare	hvorfor	eller	hvad	du	tænker	om	de	brands?	

Jeg	tror	på	et	tidspunkt	der	fik	jeg	sat	i	mig	selv	at	Jack	and	Jones	det	var	sådan	lidt	for	øh	lidt	for	
meget	Vestegns	agtigt,	jeg	ved	ikke	lige	noget	som	jeg	helst	ikke	vil	associeres	med.	Selvom	da	jeg	
voksede	op	jamen	det	var	jo	fint	at	købe	noget	der,	men	der	er	bare	noget	over	de	brands	som	jeg	ikke	
kan.	Der	er	også	kommet	lidt	det	samme	over	Selected	og	jeg	ved	ikke	om	det	er	hele	den	her	
Bestseller	og	IC	Companys	koncern	jeg	bare	ikke	er	så	meget	for	selvom	IC	Companys	også	har	Tiger	of	
Sweden	mener	jeg	og	det	er	jo	faktisk	et	meget	fint	mærket.	Men	der	er	noget	over	deres	tøj	og	den	her	
åbenlyse	branding	som	de	havde	da	jeg	sidst	kiggede	på	det	at	der	stod	Jack	and	Jones	over	det	hele.	
Det	behøver	ikke	være	så	øh	åbenlyst	hvilket	mærke	det	er	på	tøjet	øhm	igen	jeg	tror	det	jeg	har	hvor	
det,	nu	sagde	jeg	før	at	det	jeg	har	er	den	lille	hest	der	er	det	mest	åbenlyse,	men	jeg	nogle	Superdry	
hoodies		øhm	og	der	står	der	var	mega	meget	print	på,	men	igen	det	er	lavet	på	sådan	en	måde	at	det	
passer	sammen,	at	det	ikke	nødvendigvis	er	så	tydeligt	at	det	er	en	Superdry	for	de	placerer	det	alle	
mulige	forskellige	steder	deres	mærke	og	igen	kvaliteten	af	den	er	nogen	af	de	bedste	hættetrøjer	jeg	
har	haft.	Og	så	har	jeg	ikke	nogen	aversion	mod	det	mærke.		
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Ift.	Jack	and	Jones	er	det	stilen	eller	er	det	måske	også	noget	omkring	de	mennesker	der	sådan	

generelt	går	i	de	her	butikker	og	det	her	tøj?	

Jeg	tror	igen,	for	at	lyde	rigtig	rigtig	led	og	snobbet,	så	tror	jeg	det	er	mere	menneskerne	end	det	er	
stilen	øhm.	Og	måske	en	60/40	–	70/30	fordeling	der	øhm	så	øhm	hvis	du	lagde	nogen	jeans	eller	en	t-
shirt	frem	og	igen	ikke	noget	med	vilde	print	på	forsiden	eller	bagsiden	og	jeg	vælger	i	blinde	at	det	
skal	være	den	her	t-shirt	her	og	vender	den	om	og	ser	der	står	Jack	and	Jones	i	nakken	så	vender	jeg	
den	bevidst	om	og	siger	nej	tak.	Øhm	jeg	ved	godt	det	lyder	fuldstændig	åndssvagt,	men	på	den	anden	
side	jeg	har	fået	en	større	interesse	for	H&M	på	det	seneste	øhm	igen	det	er	basis	ting	jeg	køber	derfra	
øh	og	der	gør	jeg	hen	og	bliver	sådan	lidt	mere	snusfornuftigt,	jeg	kan	ikke	forstå	hvorfor	jeg	skal	give	
eller	at	nogen	giver	flere	100	kr.	for	en	basis	hvid	eller	anden	farvet	t-shirt	fra	et	eller	andet	sindssygt	
dyrt	mærke	når	de	kan	få	en	helt	simpel	en	i	god	kvalitet	i	H&M	for	120.	Men	igen	det	skriger	heller	
ikke	H&M	på	den,	og	om	jeg	har	den	på	med	et	par	jeans	og	alle	mine	accessories	er	dyre	jamen	så	
tilfører	jeg	måske	også	lidt	mere	værdi	til	t-shirten.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

Umiddelbart	at	det	er,	at	du	er	din	egen,	at	du	har	din	egen	stil	øhm.	Det	er	nok	det	jeg	vil	sige.		
Kan	du	synes	at	der	er	nogen	brands	der	er	det?	

Der	er	nogen	brands	der	helt	sikkert	er	meget	bevidst	om	at	de	har	en	bestemt	stil	og	en	force	og	hvad	
hedder	det	øhm	gør	alt	for	ligesom	at	understrege	den	her	stil.		
Kan	du	nævne	nogen	du	synes	gør	det?	

Jamen	jeg	synes	igen	Burberry	har	en	meget	ikonisk	stil.	Hugo	Boss	har	den	også,	og	de	har	også	
forskellige	ranges	øhm	hvor	hver	deres	range	har	hvad	kan	man	sige	hver	deres	stil.		
Og	hvorfor	er	de	autentiske	mener	du,	Burberry	blandt	andet?		

Jamen	jeg	mener	de	har	deres,	som	de	ikke	afviger	fra.	Men	for	mig	kan	autentisk	også	være	øh	
outreret	på	en	eller	anden	måde	øhm	der	er	det	her	øh	hvad	hedder	det	er	det	Monki	eller	hvad	
hedder	det,	det	er	et	spansk	mærke	tror	jeg,	de	har	nogle	vilde	kollektioner	øh	meget	mange	farver	
meget	print,	så	for	mig	kan	autentisk	også	virke	som	at	det	er	outreret	på	en	eller	anden	måde.	Men	
igen	det	afhænger	af	om	det	er	positivt	eller	negativt,	for	mig	er	autentisk	bare	mere	at	man	er	bevidst	
om	at	man	har	en	stil	og	kører	den	helt	ud.	
Er	der	nogen	brands	du	mener	er	uautentiske?	

Jamen	det	vil	jeg	nok	mene	var	altså	basis	forretninger.		
Så	H&M	eller	hvad?	

H&M	er	nok	mere	standardiseret	end	Zara	f.eks.	er	i	deres	kollektions-setup	og	deres	konstante	
udskiftninger	og	sådan	nogen	ting	der,	det	er	H&M	selvfølgelig	også,	men	i	mit	indtryk	der	er	H&M	
sådan	go-to	basis	hvor	hvis	man	gerne	vil	have	en	speciel	t-shirt	så	går	man	i	Zara,	som	jeg	også	har	
købt	ting	fra	før	i	tiden,	men	min	erfaring	er	bare	at	kvaliteten	på	herresiden	er	ikke	ligeså	god	som	på	
damesiden.		
Ser	du	dig	selv	som	værende	loyal	overfor	visse	brands?		

I	det	omfang	det	er	muligt	rent	økonomisk	så	ja.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	ud?		

Det	tror	jeg	igen	kommer	an	på	hvilken	setting	jeg	er	i.	Igen	af	person	har	jeg	ikke	været	den	der	
ønsker	at	skille	mig	ud	alt	for	voldsomt,	jeg	har	altid	gået	og	troet	at	jeg	var	yderst	introvert,	nu	får	jeg	
så	af	vide	af	folk	at	jeg	er	utrolig	ekstrovert,	men	jeg	ikke	den	der	ligesom	starter	ud	med	at	stå	i	
midten	af	folk,	stå	i	midten	af	cirklen	og	fortælle	vilde	historier	og	sådan,	det	skal	nok	komme	når	jeg	
føler	mig	tilpas	øhm.	Så	jeg	tror	det	afhænger	af	settingen	hvorvidt	jeg	skal	føle	mig	inkluderende	eller	
ekskluderende	øhm.	Men	bevidst	at	gå	efter	at	fremprovokere	enten	eller	det	tror	jeg	ikke	at	jeg	er.		
Ift.	sådan	fake	brands,	nu	nævnte	du	selv	at	du	havde	haft	et	Breitling	ur	øhm,	hvordan	har	du	

det	med	folk	der	køber	fake	brands	generelt?	

Det	har	jeg	det	sådan	set	fint	med	øhm.	Jeg	købte		det	da	jeg	ikke	havde	råd	til	noget	ægte	øhm	og	der	
kommer	også	en	hvis	afregning	synes	jeg	hvis	du	har,	jeg	har	meget	svært	ved	at	se	på	folk	hvis	
halvdelen	af	det	de	har	på	af	ægte	og	halvdelen	er	uægte,	det	er	sådan	lidt	for	mig	er	der	er	mismatch	
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på	en	eller	anden	måde	øhm.	Men	folk	der	køber	uægte	ting	øhm	hvad	enten	det	her	Rolex	med	de	tre	
xxx’er	eller	det	bare	er	en	look-alike	Rolex	bare	af	en	no	name	øhm	det	kunne	jeg	også	godt	selv	finde	
på,	for	det	er	ikke	en	kopi	af	en	Rolex	det	er	bare	en	look-alike.	Ligesom	mange	af	de	nye	ur-
fabrikanter	rundt	om	i	verden	er	begyndt	at	lave	look-alikes.	Daniel	Wellington	hans	design	er	jo	også	
meget	lig	dansk	design,	med	al	respekt	til	den	måde	han	startede	på	og	alt	hvad	han	har	opnået,	det	
synes	jeg	er	fantastisk	for	ham.		
Kunne	du	selv	finde	på	at	købe	fake	brands	i	dag?	

I	dag	nej,	jeg	tror	ikke	jeg	ville	gøre	det	i	dag.	Og	igen	de	oftest	fake	ting	jeg	har	købt	det	er	ure,	fordi	
jeg	ikke	har	haft	råd	til	at	købe	et	mellemklasse	størrelse	ur	eller	mellem	prisklasse.	Men	nu,	det	tror	
jeg	ikke.	Og	jeg	tror	heller	ikke	jeg	ville	gå	tilbage	til	det	hvis	vores	situation	skulle	ændre	sig.	Øh	så	
hellere	købe	et	funky	ur	og	stå	ved	at	det	er	billigt	men	samtidig	sindssygt	cool	og	så	have	det	på	på	
arbejde	end	at	gå	tilbage	til	at	købe	et	fake	et	der	giver	grønt	håndled	eller	går	i	stykker.		
Så	et	fake	Omega	ville	ikke	give	dig	samme	følelse	som	hvis	det	var	ægte?	

Nej	for	jeg	ville	vide	det	var	fake.	Ligesom	jeg	også	vidste	at	det	Breitling	jeg	havde	på	var	fake.	Øhm	og	
igen	det	var	meget	svært	at	tage	på	når	jeg	var	måske	hvad	var	det	to-tre	år	efter	CBS	ikke,	det	der	var	
nogen	der	spottede	det	og	der	måtte	jeg	også	krybe	til	korset	og	sige	det	ikke	var	ægte,	igen	fordi	det	
havde	nok	haft	nogen	konsekvenser	senere	hen	på	arbejdspladsen	øhm	hvis	jeg	havde	løjet.		
Synes	du	den	slags	er	pinligt?	

ja	på	en	eller	anden	måde	er	det	nok	mere	pinligt	at	blive	fanget	på	at	du	prøver	og	fake	at	du	har	et	
fake	ur	end	at	du	står	ved	at	du	har	et	fake	ur	på,	så	vil	jeg	hellere	stå	ved	at	jeg	har	et	fake	ur	på	end	at	
gå	og	spille	fandango	og	passe	det	af	som	et	ægte.	Igen	det	tror	jeg	har	større	konsekvenser	især	på	
arbejdspladsen,	hvis	det	er	en	fredag	aften	i	byen	kan	jeg	sagtens	gå	rundt	som	om	at	det	er	et	
Breitling	ur	med	risiko	for	at	det	bliver	nakket	på	et	tidspunkt	ikke.	Jeg	købte	faktisk	to	fake	ure	da	vi	
var	dernede,	jeg	kan	ikke	huske	det	andet,	jeg	tror	det	var	et	Tag	Heuer,	det	købte	min	kammerat	så	
igen	ham	med	Stenstrøm	skjorterne,	jeg	har	flere	kammerater	haha	men	det	er	kun	lige	ham	jeg	
snakker	om	hele	tiden,	han	mistede	det	faktisk	da	vi	var	i	byen,	jeg	ved	ikke	lige	hvad	der	skete,	men	
igen	det	var	fake	så	det	var	lidt	ligegyldigt.	Øhm	men	hvordan	han	mistede	det,	det	melder	historien	
ikke	lige	noget	om,	men	og	blive	rullet	pga.	et	fake	ur	det	er	ikke	det	værd.		
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder	eller	forbrugertyper:	rebellen,	den	kreative	og	

den	moderne.	Det	handler	om	hvilken	en	af	dem	du	ser	dig	selv	mest	i.		

Ingen	af	dem.	Der	er	ikke	nogen	der	sidder	100	%,	der	er	ingen	af	dem	der	beskriver	mig	100	%.	Det	
der	med	at	customize	kan	jeg	godt	nikke	genkendende	til,	men	igen	jeg	customizer	efter	noget	meget	
stilrent,	så	igen	når	man	ser	det,	det	kan	være	en	sammensætning	af	Levi’s,	Ralph	Lauren	og	en	Hugo	
Boss	jakke	–	det	kan	også	ligne	at	det	hele	er	fra	Tiger	of	Sweden,	det	kan	ligne	det	hele	er	fra	Hugo	
Boss	så	det	er	sådan	lidt	øhm.	Så	jeg	sætter	mit	eget	præg,	men	det	er	ikke	fordi	jeg	sammensætter	
noget	der	er	helt	vildt	eller	blander	æbler	og	pærer	øhm.	Jeg	blander	nok	mere	brands	men	i	samme	
stilart	på	en	eller	anden	måde.	Og	den	moderne,	jeg	ved	ikke	om	jeg	køber	brands	der	er	in,	jeg	køber	
øhm.		
Altså	bare	brands	man	sådan	kender	eller	som	er	velkendte?	

Jamen	det	gør	jeg	nok,	ja.	Men	igen	jeg	er	ikke	oppe	i	det	niveau	hvor	det	ikke	er	noget	alle	har,	ikke	i	
min	optik	i	hvert	fald.	Det	er	ikke	særligt	eller	en	sjælden	udgave,	det	er	helt	sikkert.	Men	igen	hvis	jeg	
kan	finde	nogen,	jeg	tror	jeg	er	lidt	over	det	hele	faktisk.	For	igen	rebellen,	hmm	at	købe	nogen	brands	
som	ingen	andre	har,		og	den	er	måske	lidt	f.eks.	min	vinterjakke	den	købte	jeg	i	Canada	og	der	er	
ingen	andre	der	har	den	herhjemme,	på	den	måde	er	det	sjovt	at	skille	sig	ud.	Øhm	men	at	bevidst	at	gå	
efter	at	provokere	eller	at	customize	helt	vildt	så	det	er	noget	helt	nyt	det	gør	jeg	ikke,	det	ligner	stadig	
det	samme,	det	er	bare	en	sammensætning	af	brands	jeg	godt	kan	lide.	Moderne	øh	jeg	er	slet	ikke	
oppe	i	den	prisklasse	jeg	synes	de	her	ting	ligger	op	til.	Så	sådan	lidt	i	hver	øhm	boks	men	ingen	af	dem	
passer	100	%.		
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Kan	du	finde	på	at	miste	interessen	for	brands	hvis	de	bliver	ekstremt	populære?	

Øhm	jeg	tænker	lige	på	om	det	er	sket	på	et	tidspunkt,	det	tror	jeg	faktisk	ikke.	Igen	kommer	det	an	på	
hvem	det	bliver	populært	for,	det	kan	jo	godt	ske.		
Lad	os	sige	der	er	mange	der	får	dit	ur,	det	du	har	nu	fra	Georg	Jensen,	vil	det	betyde	noget	for	

dig	ift.	den	værdi	det	har	for	dig	lige	nu?	

Altså	hvis	det	blev	sindssygt	populært	og	folk	gik	med	det,	eller?	
Ja.		

Jamen	jeg	tror	mere	det	kommer	på	hvem	der	går	med	det.	F.eks.	da	Abercrombie	and	Fitch	åbnede	i	
København,	der	har	det	tidligere	været	noget	som	jeg	synes	var	øh	kunne	være	interessant	at	købe	når	
jeg	var	ude	og	rejse	i	USA	øhm	jeg	nåede	dog	ikke	så	meget	til	USA	før	det	kom	til	Danmark	og	da	det	så	
endelig	kom	til	Danmark	og	jeg	fik	set	nærmere	på	det	jamen	så	var	det	ikke	så	interessant	igen	øhm.	
Så	når	den	hjemlige	hype	ligesom	kom	var	det	ikke	så	interessant.	Jeg	ved	ikke	om	det	er	et	godt	
eksempel,	men	det	er	i	hvert	fald	et	eksempel	på	et	brand	hvor	jeg,	hmm	ikke	har	mistet	noget	for	det	
men	interessen	er	dalet	helt	sikkert,	for	det	blev	for	lige	præcis	det	brand	blev	for	common	
herhjemme.	Men	de	andre	brands	som	jeg	går	i	de	er	jo	forholdsvis	meget	mainstream	øhm	så	øh	men	
jeg	tror	det	kommer	an	på	hvem	der	lige	pludselig	finder	interesse	for	et	givent	brand.	Hvis	vi	har	hele	
interbyen	i	Brøndby	der	lige	pludselig	begynder	at	gå	med	gevinst	ure	så	kan	det	godt	være	jeg	lader	
mit	ligge,	det	er	ikke	nogen	jeg	ønsker	at	associeres	med.		
Går	du	op	i	sådan	at	skabe	en	personlig	stil	der	ikke	kan	kopieres,	betyder	det	noget	for	dig?	

Jeg	tror	ikke	at	min	stil	er	svær	at	kopiere,	det	tror	jeg	ikke	øhm.	Men	jeg	synes	at	det	er	fedt	for	mig	
selv	at	sætte	nogen	ting	og	sager	sammen	øh	som	jeg	synes	jeg.	Men	min	stil	tror	jeg	ikke	er	speciel	
individuel,	det	tror	jeg	ikke,	den	er	bare	generel	skandinavisk	simpel	og	stilrent.	Jeg	er	blevet	kaldt	
svensker	et	par	gange,	jeg	ved	ikke	hvorfor,	om	svenskerne	er	meget	stilrene,	det	ved	jeg	ikke,	men	
øhm	men	ikke	noget	øhm	vilde	print	eller	noget	øh	det	er	meget	simpelt.		
Er	du	nogensinde	modig	nok	til	at	skille	dig	ud	og	være	lidt	anderledes?	

Jeg	har	ting	og	sager	f.eks.	nogen	sko	som	godt	kan	give	lidt	øh	kant	på	en	eller	anden	måde,	jeg	har	
nogen	turkis	grønne	nogen	der	er	helt	vildt	seje	og	de,	de	er	bare	lidt	små	om	tæerne	så	det	er	sjældent	
at	jeg	har	dem	på.	Jeg	har	også	nogen	vilde	Marc	Jacobs	også,	øhm	jeg	har	dem	på	yderst	sjældent	øh	
der	skal	helst	ikke	ske	noget	med	dem.	Så	jeg	tror	mere	det	er	de	små	detaljer	hvor	jeg	vil	skille	mig	ud,	
hvor	de	største	deltaljer	vil	nok	være	sko	øhm.	Jeg	ser	ikke	at	gå	rundt	i	en	trenchcoat	fra	enten	
Burberry	eller	Aquascutum	som	stikker	mega	meget	ud	for	det	er	bare	en	trenchcoat	øh	og	du	kan	ikke	
se	det,	på	afstand	kan	du	ikke	se	om	du	har	købt	en	kamelfarvet	i	H&M	eller	om	du	har	købt	den	i	
Burberry	øh	men	slår	du	kraven	op	er	der	straks	noget	andet	derinde.	Så	jeg	tror	det	er	de	små	detaljer	
jeg	vil	skille	mig	ud	på	og	ikke	noget	øh	noget	stort.		
Lad	os	sige	at	du	f.eks.	har	de	sko	på	der,	kan	du	være	bekymret	for	hvordan	andre	vil	modtage	

det	eller	måske	sige	om	det?	

Jeg	tror	lige	præcis	de	Marc	Jacobs	sko	jeg	har,	der	ville	folk	nok	grine	mere	end	øh	de	vil	sige	wow	
fede	sko	ikke.	Det	er	nogen	vildt	store	tegninger	der	er	doodlet	på	øh	så	det	ligner	næsten	at	det	er	
skrevet	bag	eller	tegnet	i	hånden	kan	man	sige,	de	er	meget	sjove	øhm	men	øhm	men	nej	hvis	jeg	først	
er	gået	ud	af	døren	med	det	så	står	jeg	også	inde	for	det	jeg	har	taget	på,	og	så	er	jeg	sådan	set	ret	
ligeglad	med	hvad	folk	siger.		
Så	hvis	du	får	negativ	kommentar	så	preller	det	af	på	dig?	

Ja	fordi	igen	jeg	er	ude	af	døren,	så	jeg	har	taget	den	diskussion	med	mig	selv.	Det	er	lige	meget.		
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Bilag	15	–	Transskribering	af	

interview	10:	Joakim	
	

1. Grundlæggende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Jeg	skal	bede	om	at	høre	dit	navn?	

Det	er	Joakim	Bang	Korslund.		
Og	hvor	gammel	er	du?	

Jeg	er	23.		
Hvor	bor	du?		

Jeg	bor	i	Vanløse,	Grøndalsområdet,	Grøndals	Parkvej.		
Hvad	er	din	beskæftigelse?		

Jeg	studerer	andet	semester	af	en	kandidat	på	CBS.	Og	så	arbejde	jeg	hos	Aller	Medier	ved	siden	af.	Og	
så	øh	laver	jeg	noget	bestyrelsesarbejde	både	for	CBS	og	dansk	markedsføring.		
Hvad	er	din	civiltilstand?		

Det	er	single.		
Har	du	børn?		

Nej.		
	

2. Uddybende	oplysninger	om	interviewpersonen		
Hvordan	tror	du	dine	arbejdskollegaer	ville	beskrive	dig	som	person?		

Jeg	tror	de	synes	jeg	er	meget	øh	meget	voksen	og	ordentlig	af	min	alder.	Øh	altså	jeg	er	kun	23	år	så	
man	kunne	godt	forvente,	i	deres	øjne,	lad	os	sige	de	er	mellem	slut	30	og	start	50,	at	det	ville	have	
nogen	fordomme	om	at	jeg	ville	være	yngre	sådan	rent	mentalt	end	jeg	er.	Øh	men	jeg	tror	de	synes	jeg	
er	meget	ordentlig	og	kan	snakke	til	mig	som	en	voksen,	så	sådan	moden.	Øh	men	også	øh	energisk	og	
social	og	udadvendt,	det	får	jeg	i	hvert	fald	af	vide,	så	det	må	jeg	jo	tro	på.		
Og	er	det	anderledes	end	din	familie/venner	vil	beskrive	dig	tror	du?	

Jeg	tror	faktisk	det	er	meget	det	samme,	man	kan	sige	øh	jeg	prøver	virkelig	at	være	tro	i	mod	mig	selv	
uanset	om	det	er	bedstefar	eller	det	er	chefen	eller	en	bedste	ven	eller	veninde	jeg	snakker	med.	
Selvfølgelig	er	der	måske	ting	man	ikke	snakker	om,	eller	man	netop	snakker	om	fordi	det	er	et	særligt	
selskab	man	sidder	i,	men	jeg	prøver	virkelig	at	være	mig	sådan	så	homogent	som	muligt.	Så	det	tror	
jeg	meget	faktisk,	uden	at	jeg	skal	sige	at	jeg	er	helt	perfekt	haha,	men	det	tror	jeg	faktisk.		
Hvor	mange	penge	kan	du	bruge	på	dig	selv	om	måneden	når	diverse	regninger	er	betalt?		

Øhm	jeg	har	sådan	godt	10.000,	ja.	Godt	10.000.	jeg	shopper	ikke	så	meget	så,	jeg	spiser	meget	ude,	
altså	på	arbejdet,	ikke	ude	i	byen,	men	altså	til	et	møde	eller	på	arbejdet	så	jeg	bruger	heller	ikke	super	
mange	penge	på	mad.	Så	ja	lige	over	10.000.	//efter	interviewet	kontaktede	Joakim	os	og	sagde	at	han	
havde	tænkt	over	det	og	at	han	havde	regnet	dette	forkert,	han	skrev	derfor	i	en	besked	at	det	nok	

nærmere	er	omkring	7.000	kr.	han	har	til	sig	selv	om	måneden.		
Og	bruger	du	sociale	medier?	

Ja	øh	Facebook	og	LinkedIn,	men	jeg	har	ikke	Instagram.	Jeg	har	dog	SnapChat	også.		
Og	hvad	bruger	du	dem	til?	

Facebook	det	er	meget	øh	det	er	blevet	meget	praktisk,	det	er	knap	så	meget	til	at	chatte,	det	gør	jeg	
faktisk	ikke	rigtig,	det	synes	jeg	ikke	er	fedt,	så	det	er	meget	det	praktiske	–	jeg	kommer	nu,	jeg	er	på	
vej,	kan	du	komme	til	det	her	møde,	den	her	fødselsdag,	en	gruppe	det	kan	være	en	studiegruppe,	
sådan	praktisk	informationer,	så	at	samle	folk,	de	fleste	er	jo	alligevel	på	Facebook	så	det	er	en	møde	at	
komme	ud	til	folk.	Det	kan	man	også	se	på	det	nye	studie,	eller	ja	da	jeg	startede	for	et	år	siden,	det	er	
jo	folk	fra	hele	verden	der	er	på	den	her	internationale	kandidat,	hvor	folk	jamen	de	samles	jo	i	den	her	
gruppe,	og	så	kan	vi	skrive	ud	–	hjælp	til	det,	skal	vi	lave	en	studiegruppe,	skal	vi	skrive	eksamen	
sammen,	der	er	noget	administrativt	ift.	CBS’	eksamener	så	det	er	et	meget	sådan	administrativt	
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informationsflow	frem	og	tilbage	og	at	finde	folk.	Så	meget	praktisk.	Og	SnapChat	det	er	øh,	jeg	bruger	
det	ikke	super	meget,	men	jeg	bruger	det	lidt	til	at	vise	mine	udenlandske	venner	hvordan,	f.eks.	nu	er	
der	frost	og	is	på	vandet	i	Danmark,	og	der	er	nogen	der	ikke	har	set	sne	før,	åh	super	fedt,	så	kan	man	
lige	vise	noget	af	sin	hverdag,	men	det	er	begrænset,	det	er	det.	Og	LinkedIn,	helt	klart,	det	er	karriere.		
Så	der	er	ikke	noget	med	at	vise	billeder	frem	af	dig	selv	på	de	sociale	medier?	

Nej	altså	jeg	synes	Instagram	det	er	et	helt	vildt	fedt	medie,	også	i	og	med	at	jeg	studerer	marketing	og	
har	gjort	det	i	tre	et	halvt	år,	men	jeg	har	ikke	selv	behov	for	og	skulle	være	på	det	øh,	jeg	har	været	på	
det	gennem	nogen	arbejdskonti	så	jeg	kender	godt	til	det,	men	jeg	aldrig	haft	en	privat	profil.	Og	jeg	
tror	det	er	fordi,	hvis	jeg	skulle	have	det	ville	jeg	have	en	træng	til	at	gøre	det	rigtig	rigtig	fedt	og	lægge	
noget	op,	men	jeg	har	ikke	behov	for	den	her	selvpromovering	eller	den	her	postmodernistiske	
selvrealisering,	som	man	nu	også	kan	kalde	det,	hvor	det	er	meget	mig,	mig,	mig.	Der	tror	jeg	at	jeg	er	
for	jysk	til	det	simpelt	hent,	det	har	jeg	ikke	behov	for.	Man	kan	sige	jo	jeg	har	da	også	et	profilbillede	
på	Facebook,	men	så	bliver	det	måske	skiftet	hvert	andet	år.	Men	hvad	jeg	spiser	af	avokadomadder	og	
sådan	noget	og	min	strandtur,	det	kommer	altså	ikke	nogen	vegne,	der	vil	jeg	måske	hellere	fortælle	
historien.		
Hvor	vigtigt	er	det	for	dig	at	gøre	noget	ud	af	dig	selv?		

Sådan	rent	øh	hygiejne	og	tøj?		
Ja	sådan	overordnet	set?	

Til	en	vis	grad	øh	jeg	går	ikke	sådan	super	meget	op	i	mærketøj	f.eks.,	altså	der	står	det	rigtige.	Jeg	kan	
godt	lide	diskret	luksus,	altså	at	der	ikke	står	noget,	men	det	er	for	min	egen	skyld.	Det	der	med	
udadtil,	der	skal	jeg	se	ordentlig	og	præsentabel,	men	øh	jeg	tror	også	at	jeg	er	meget	konservativ	til	
tider	altså,	mørke	farver	og	blender	lidt	ind.	Så	på	tøjet	er	jeg	ikke	den	der	sådan	stråler,	men	jeg	tror	
at	de	fleste	vil	synes	at	jeg	klæder	mig	sådan	okay,	altså	ift.	situationen.			
Og	hvad	betyder	andres	meninger	for	dig?		

Det	er	ikke,	det	er	ikke	alfa	omega	som	så,	men	det	betyder	en	hel	del,	det	gør	det.	Det	er	både	
kollegaer	og	det	er	familie	og	det	er	venner,	og	det	kan	både	være	øh	altså	individuelle	problemer,	er	
det	noget	jeg	går	med,	både	hvis	jeg	er	ked	af	det	eller	rigtig	glad,	hvis	ikke	du	har	nogen	at	dele	det	
med	så	øh,	det	ved	jeg	ikke,	det	er	som	om	at	det	ikke	er	ligeså	godt	så.	Så	andres	meninger	er	vigtige,	
også	fordi	man	godt	kan	komme	på	det	forkerte	spor	nogen	gange,	altså	at	man	bilder	sig	selv	nogen	
ting	ind	og	så	er	det	meget	godt	lige	at	få	sådan	en	hey	kom	nu	lige	tilbage	på	sporet	du	er	helt	væk,	
fedt.	Også	bare	ift.	saglige	diskussioner,	jeg	tror	det	er	rigtig	rigtig	sundt	at	have,	altså	man	behøver	
ikke	være	enige,	men	sparringen	er	vigtig.		
	

3. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation		til	nuværende	ur/ure	
Vi	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	dit	ur	–	har	du	et	på	i	dag?	

Ja,	et	af	flere.		
Kan	du	fortælle	lidt	om	det?	

Ja	der	er	faktisk	en	lille	historie,	uden	det	er	noget	meget	meget	dybt	og	personligt.	Men	det	er	øh	det	
første	sådan	rigtige	herreur,	jeg	har	købt	til	mig	selv,	jeg	mener	det	var	vinteren	da	jeg	gik	i	1.	G.	dvs.	
vinteren	mellem	2011	og	2012,	der	øh	der	havde	jeg	sådan	en	træng	til	at	jeg	skulle	forkæle	mig	selv,	
og	det	gør	jeg	ikke	særlig	tit,	men	måske	en	gang	hver	andet-tredje	år	så	køber	én	ting	hvis	der	er	
lejlighed	til	det,	som	jeg	virkelig	har	brug	for.	Det	kan	være,	øh	eller	det	er	jo	relativt,	men	sådan	noget	
jeg	ikke	har	haft	før	og	skal	treate	mig	selv.	Og	det	kan	være	hvis	jeg	har	gjort	det	godt,	hvis	jeg	virkelig	
er	kommet	igennem	et	eller	andet	sådan	ej	fedt	det	har	jeg	kæmpet	for,	sådan	en	lille	øh	gevinst	til	mig	
selv.	Og	det	var	simpelt	hent	et	ur	det	blev	til,	og	det	er	et	øh	Citezen	ur	øh	tror	det	hedder	sådan	Eco	
Driver	et	eller	andet,	fordi	det	er	meget	meget	tyndt	og	det	kan	jeg	godt	lide,	at	det	ikke	bliver	sådan	en	
længe	om	hånden,	og	det	har	faktisk	solceller	selvom	skiven	er	hvid,	så	det	bliver	sådan	delvist	ladet	
op	af	solen,	hvis	man	er	ude	og	der	er	sol	i	Danmark	øh	og	det	har	en	brun	læderrem	jeg	selv	har	fået	
på	hos	urmageren,	så	der	er	ikke	rigtig	nogen	der	har	den	kombination	af	den	hvide	skive	og	sølvkrans	
og	den	brune	rem.	Daniel	Wellington	ligner	jo	rigtig	meget,	men	det	her	det	er	simpelt	hent	noget	jeg	
selv	har	sammensat.		
Hvorfor	valgte	du	netop	dette	ur?	
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Jeg	tror	det	er	fordi	at	det	er	sådan	meget	minimalistisk,	der	er	ikke	tal	på,	der	er	streger,	altså	der	er	
ikke	engang	nogen	sekundviser	heller,	det	er	kun	time	og	minutter,	og	det	er	en	tilpas	størrelse,	men	
det	er	sådan	rimelig	tidsløst,	så	det	er	noget	jeg	kunne	lide	da	jeg	gik	i	1.	G.	og	det	er	noget	jeg	kan	lide	
den	dag	i	dag.	Jeg	kan	stadigvæk	sådan	kigge	på	det		og	tænke,	det	var	sgu	det	holder	i	dag,	det	er	ikke	
sådan	et	teenage	påfund	med	massere	af	pangfarver	der	ikke	er	fedt	når	man	så	bliver	20	og	22	og	23	
så	øhm	ja	jeg	kan	godt	lide	det	fordi	det	er	så	tidsløst.	Så	er	der	safirglas	på	så	det	holder	sig	ridsefrit	
og	det	er	bare	øh,	det	holder	helt	vildt	godt,	jeg	er	så	glad	for	det.		
Hvor	mange	ure	har	du?		

Uha,	sådan	som	jeg	bruger	eller?	
Nej	bare	i	alt?	

Jamen	så	har	jeg	8-9	ure.		
Okay	det	var	mange,	hvad	er	det	for	nogen?	

Jamen	jeg	har	et	Kenneth	Cole,	og	så	har	jeg	et	Michael	Kors	også	så	det	er	jo	sådan	nogen	
tøjproducenter	der	har	lavet	noget.	Begge	to	er	nogen	jeg	har	fået	faktisk,	som	jeg	nok	aldrig	rigtig	
havde	købt	selv,	men	går	lidt	med	dem.	
Hvorfor	ikke?	

Øh	fordi	da	jeg	fik	dem	til	den	tid,	det	var	det	ene	fik	jeg	da	jeg	var	19.	Og	det	første	det	var	et	Kenneth	
Cole,	et	firkantet	herreur,	øh	sådan	ret	smalt	og	lille	faktisk,	sådan	et	jakkesæts-ur,	jeg	var	bare	12	på	
det	tidspunkt	og	jeg	fik	det	af	min	fars	amerikanske	ven,	super	flot	gave	jeg	var	bare	for	ung	og	fik	jeg	
gjorde	så	skulle	det	være	et	digitalt	gerne	i	en	eller	anden	pangfarve	så	jeg	langtidslånte	det	til	min	far	
faktisk,	og	kan	gik	med	det	i	7-8	år,	sled	remmen	op,	og	lavede	en	ordentlig	ridse	i	det,	det	var	super	
haha.	Men	øh	så	lige	pludselig	stod	jeg	bare	og	rodede	i	hans	ure	der,	og	så	hov	det	var	jo	mit	ur,	og	jeg	
synes	jeg	var	blevet	gammel	nok	til	at	have	det	på,	og	så	er	jeg	begyndt	at	gå	med	det	faktisk	også.	Øh	
så	det	har	også	lidt	en	historie.	Men	jeg	har	også	et	jeg	har	arvet	af	min	far	på	forskud,	han	lever	
stadigvæk,	men	det	er	et,	den	dag	i	dag	er	det	et	meget	lille	mande-ur	fordi	mande-ure	er	blevet	større	
og	større	fordi	man	skal	symbolisere	noget	magt	og	power	og	man	har	klaret	den	og	ja	penge	til	dels	jo	
også	med	de	her	store	Rolex	ure,	men	det	er	et	meget	smalt	og	lille	ur	som	ville	være	på	størrelse	med	
et	dameur	i	dag.	Og	det	er	med	lænke	og	det	er	egentlig	også	et	jeg	aldrig	ville	købe	i	dag,	det	er	endda	
et	Samsung	ur	og	så	tænker	man	ah,	men	sådan	et	metalur	både	med	noget	guld	og	noget	sølv,	jeg	
kunne	aldrig	finde	på	at	købe	det,	men	fordi	jeg	kan	huske	at	jeg	som	barn,	som	helt	helt	lille	toddler	at	
jeg	har	set	min	far	med	det	her	ur	på,	så	når	jeg	kigger	på	uret,	så	er	der	bare	sådan	en	lille	gnist	i	mig,	
der	er	noget	glæde,	og	noget	nostalgi	og	det	betyder	så	meget	mere	for	mig	historien,	end	hvis	det	var	
et	50.000	kr.	Rolex,	fordi	det	er	fint	men	det	er	materialismen	i	sig	selv	der	har	en	værdi	der,	hvor	her	
det	er	ikke	et	ur	jeg	kunne	finde	på	at	købe	så	det	er	ikke	det,	det	er	simpelt	hent	historien,	
fortællingerne	og	minderne	omkring	uret,	så	det	har	en	helt	særlig	værdi	for	mig.		
Har	du	planer	om	at	købe	ur	i	fremtiden	og	kan	du	måske	forklare	den	bagvedliggende	årsag	til	

at	du	har	lyst	til	at	købe	et	ur?	

Jamen	jeg	blev	jo	bachelor	her	i	sommer	og	der	var	jeg	faktisk	ude	og	kigge	på	et	Tissor	øh	sådan	et	
mere	herre	ur	med	lænke	i	sølv.	Og	sad	derinde	i	Klarlund	og	kiggede	på	forskellige	modeller	og	øh	
havde	også	lige	et	Rolex	på	og	tænke	ah	kan	jeg	retfærdiggøre	det,	måske	ikke.	Men	der	kunne	jeg	godt	
retfærdiggøre,	det	var	så	15.000	kr.	synes	jeg	at	jeg	kunne	retfærdiggøre	selvom	jeg	har	en	masse	ure	
haha,	men	det	var	sådan	et	lille	treat	til	mig	selv,	men	jeg	synes	ikke	det	var	specielt	nok,	øh	fordi	jeg	
skulle	bare	i	gåseøjne	”bare”	videre	på	kandidaten	og	det	var	sådan	selvsagt	så	øh	jeg	valgte	at	sige	at	
jeg	jo	ikke	rigtig	havde	brug	for	og	at	det	ikke	rigtig	var	specielt	nok,	så	nej.	Jeg	har	rigeligt	i	det	her	mit	
fars	ur	og	mit	eget	ur,	der	er	rigeligt	med	fortællinger	i	det,	det	andet	det	er	bare	materialistiske	
værdier	man	får	på	håndledet,	så	det	gjorde	jeg	ikke	faktisk.	Men	ja	i	fremtiden	skal	jeg	da	helt	sikkert	
kigge	på	noget,	og	jeg	kigger	da	også	med	jævne	mellemrum	på	ure.		
Har	du	et	så	at	sige	et	drømme-ur?	

Ja	det	tror	jeg	faktisk	øhm,	der	er	jo	mange	lækre	ure	og	også	mange	lækre	ure	der	ligner	hinanden,	
men	et	øh	Audemar	Piguet	Royal	Oak	sådan	et	jeg	tror	ikke	det	hedder	Slim	Edition	men	jeg	tror	der	er	
sådan	et	Royal	Oak	der	er	sådan	et	tyndt	lænkeur	med	børstet	stål	eller	aluminium	eller	hvad	det	nu	
er,	det	er	simpelt	hent	SÅ	flot.	Men	det	kan	man	også	godt	købe	en	bil	for,	så	det	kan	jeg	ikke	rigtig	
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retfærdiggøre.	Vi	er	oppe	omkring	145.000	for	nogen	af	modellerne	så	ja,	der	skal	gerne	være	en	heftig	
månedlig	indkomst	før	at	det	overhovedet	bliver	en	realitet,	og	hvis	jeg	overhovedet	har	råd	til	det	så	
tror	jeg	igen	sådan,	kan	jeg	retfærdiggøre	det,	naarh	jeg	har	måske	ikke	behov	for	at	vise	mig	på	den	
måde,	jeg	har	jo	ikke	engang	Instagram	haha	så	det	ved	jeg	ikke.		
Hvad	er	det	for	et	brand	det	der?	

Audemar	Piguet,	det	er	sådan	en	af	de	store	øh	ur,	Schweiziske	urmærker	mener	jeg	det	er,	i	hvert	fald	
så	er	urværket	typisk	fra	Schweitz,	om	lige	mærket	er	det,	det	lyder	meget	fransk.	Men	det	er	sådan	et	
af	de	store	luksus	mærker	som	Hublot	og	sådan.		
Og	de	tanker	du	ligesom	har	om	ure	og	at	du	gerne	vil	have	at	det	er	noget	lækkert	men	altså	at	

du	ikke	vil	have	at	der	skal	stå	logo	på,	er	det	sådan	generelt	at	du	gerne	vil	have	noget	lækkert	

men	det	ikke	skal	vise	for	meget?	

Ja	den	der	glæde	for	mig	selv,	jeg	kalder	det	tit	hvis	jeg	snakker	lidt	biler	med	nogen	af	mine	
drengevenner	og	de	snakker	om	Ferrari,	Lamborghini	og	Aston	Martin	og	alt	sådan	noget	flashy,	jeg	
tror	jeg	ville	i	længden	finde	meget	større	værdi	i	det	der	diskrete	luksus,	selvfølgelig	kan	man	godt	se	
at	det	er	en	Mercedes	eller	en	hvad	det	nu	er,	eller	en	Jaguar	kan	jeg	faktisk	meget	godt	lide,	for	jeg	
synes	ikke	det	er	super	super	prangende,	du	ville	aldrig	se	mig,	hvis	jeg	havde	råd	til	det	og	hvis	jeg	
havde	vundet	i	lotto,	kører	rundt	i	en	rød	Ferrari,	jeg	kunne	ALDRIG	drømme	om	det,	det	er	slet	ikke	
mig.	Den	her	diskrete	øh	diskret	luksus,	derfor	køber	jeg	tit	sådan	noget	COS	i	mærker	fordi	det	er	
diskret,	der	står	ikke	noget,	jeg	ved	det	er	det.	Eller	Filippa	K,	super	lækker	kvalitet,	men	der	står	ikke	
Gucci	henover	brystet,	det	er	simpelt	hent	ikke	mig,	jeg	skal	ikke	vise	mig	på	den	måde.	Jeg	har	det	fint	
med	at	jeg	kan	mærke	at	det	er	god	kvalitet,	en	indre	værdi	for	mig,	det	er	okay.		
	

4. Ur-præsentation		
Så	vil	jeg	vise	dig	nogen	billeder	af	forskellige	ure,	og	så	skal	du	bare	fortælle	mig	hvilket	du	

mener	er	det	pæneste	eller	hvad	du	ville	vælge	hvis	du	fik	lov	til	at	vælge	blandt	dem.	(1,2,3)	

Jeg	tror	jeg	ville	gå,	er	de	er	de	sådan	formateret	i	størrelse	ift.	hinanden?	
Nej	ikke	rigtig.	

Okay	men	umiddelbart	så	det	hvide	fordi	det	er	det	letteste,	det	er	det	umiddelbart	mest	simple,	der	er	
noget	månegrafik	her	til	venstre.	Nummer	1	Patek	Philippe	og	det	er	et	meget	fint	og	fornemt	ur,	men	
igen	selvom	jeg	ved	det	er	det	ikke	nok	bare	at	få	brandet	på	håndleddet.	Men	Carrera	er	også	en	
ganske	fin	model,	men	det	er	let	det	er	ikke	for	tungt	at	se	på,	det	er	det	lidt	med	den	sorte	skive	synes	
jeg,	så	det	der	med	at	det	er	let	og	elegant	og	ja	og	igen	ikke	for	frembrusende,	så	nummer	2	den	hvide.		
Så	er	der	dem	her	(4,5,6)	

Ja	der	har	vi	de	tunge	sataner	fra	Hublot	haha.	Ja	lidt	igen	sådan,	der	ville	jeg	faktisk	gå	med	den	sorte	
nummer	4,	jeg	synes	der	sker	for	meget	med	kronografien	og	baggrunden	på	nummer	5	og	6.	Hublot	
altså	de	er	bare	proppet	med	alt	muligt,	det	er	det	rigtige	mande-ur,	man	skal	vise	frem.	Men	jeg	ville	
sige	nummer	4	af	dem	her,	jeg	ville	ikke	gå	med	det	tror	jeg,	men	ja	nummer	4.		
Og	hvad	er	det	der	gør	det?	

Igen	fordi	det	er	lidt	mere	diskret,	det	har	en	sort	baggrund	ift.	den	lidt	beige	baggrund	og	lidt	for	
sådan	tacky	læderrem.	Og	nummer	6	der	sker	sgu	for	meget,	det	er	lige	før	man	ikke	kan	se	klokken,	
det	er	et	ur,	og	ja	ja	et	mandesmykke.	Men	nummer	4	er	lidt	mere	roligt	i	designet	og	det	visuelle	
udtryk.	
Så	er	der	dem	her	(7,8,9)	

Jamen	øhm	jeg	har	faktisk	kigget	på	flere	af	sådan	nogen	Seamaster	fra	Omega	så	øh	dem	kan	jeg	
hurtigt	genkende,	og	det	tror	jeg	faktisk	også	at	jeg	vil	gå	med	her,	jeg	kan	godt	lide	at	det	er	rundt	men	
det	har	ligesom	en	aflang	hæftning.	Igen	det	er	simpelt,	der	er	ikke	for	mange	ting	på,	og	her	der	tror	
jeg	at	noget	der	gør	det	simpelt,	det	er	at	der	ikke	er	alle	de	her,	altså	jo	der	er	små	punkter	her	til	
minutterne	men	det	er	lidt	for	synligt	her.	Og	nummer	9	er	ligesom,	ja	man	skal	vise	hvad	der	er	
indeni,	man	skal	prale	lidt	af	hvad	man	har,	det	er	ellers	også	et	meget	fint	ur	nummer	9,	men	jeg	går	
med	7’eren	fra	Omega.		
Så	er	der	10,	11	og	12.		
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Der	går	jeg	helt	klart	med	11	for	det	har	jeg	haft	på	og	i	hånden.	jeg	har	faktisk	også	haft	10’eren	på	og	i	
hånden,	jeg	synes	øh	Omega	nummer	10	blev	for	tungt	og	for	stor	en	klods,	med	ligesom	2	
dykkerskruer.	Og	12’eren	Boss	altså	hmm	de	alle	sammen	har	jo	sådan	noget	hvad	det	hedder	med	
numrene	ude	i	siden,	som	man	jo	skal	bruge	hele	tiden	når	man	skal	ned	og	dykke	på	50	eller	300	
meter	eller	hvad	det	nu	er.	Men	nummer	11	fordi	det	er	så	ikonisk	et	ur,	øhm	om	jeg	ville	købe	det,	det	
ved	jeg	ikke,	men	de	er	sådan	et	stort	ikon.		
Og	det	er	en	god	ting?	

Nej	men	det	er	sådan	det	er	så	klassisk	i	designet	også,	ikke	bare	fordi	det	er	Rolex	men	også	fordi	det	
er	så	stilrent	i	designet.		
Går	du	op	i	når	du	også	kigger	på	urene	her,	hvilket	mærke	det	er?	

Altså	både	og,	lige	her	ville	jeg	vælge	Rolex	og	ikke	Boss,	men	det	er	fordi	jeg	har	lidt	allergi	over	for	
sådan	noget	Boss	og	Gucci,	men	det	er	også	fordi	det	simpelt	hent	er	et	mere	stilrent	design.	Men	som	
vi	så	ved	nogen	af	de	første,	der	vil	jeg	jo	ikke	vælge	det,	der	var	et	meget	fint	ur	som	jeg	synes	der	
skete	for	meget	på,	øh.		
Ja	det	var	Patek,	var	det	ikke?	

Jo	øh	det	er	et	meget	meget	fint	ur	og	det	koster	sikkert	10	gange	så	meget,	men	det	er	ikke	det	jeg	går	
efter.	Så	det	er	meget	det	stilrene	design,	der	kan	gå	igen	i	generationer.		
Så	11	her?	

11,	ja.			
De	næste	(13,14,15)	

Hold	da	kæft	haha.	Øh	der	går	jeg	med	13	øh	der	sker	også	en	masse	med	de	her	numre,	altså	romertal,	
et	firkantet	ur	er	sådan	lidt	atypisk,	men	jeg	har	selv	et	øhm	dog	i	sølv	og	sort,	men	øh	det	synes	jeg	er	
lidt	mere.	Altså	jeg	synes	egentlig	at	15’eren	er	stilrent	nok,	men	den	her	lidt	for	lyse	blå	farve	det	ser	
lidt	billigt	ud,	det	ser	lidt	ud	som	om	at	det	er	plastisk	–	havde	det	været	hvidt	eller	sort,	super.	Så	
nummer	13	her	fordi	det	ligner	et	ur	og	ikke,	ja	det	ved	jeg	sgu	ikke	hvad	det	ligner	det	her.	
(16,17	–	mærkerne	fjernet)	

Ja	der	er	der	så	fjernet	logoerne,	men	jeg	går	stadig	med	Omega	her	haha.		
Den	var	ret	hurtig	kan	jeg	se	haha.	

Ja.	
(18,19,20	–	mærkerne	byttet	rundt)	

og	nu	har	I	byttet	om	på	de	her	forskellige	mærker,	amen	du	kan	ikke	snyde	mig.	Jeg	går	stadig	med	
Rolex	uret	som	nu	hedder	Boss	–	nummer	18.		
Super.		

Amen	det	er	meget	kransen.		
	

5. Interviewpersonens	brug	af	brands	i	forbindelse	med	identitetsskabelse	og	
selvopfattelse	

Hvad	er	vigtigt	for	dig	når	du	skal	ud	f.eks.	skal	ud	og	købe	en	ny	skjorte,	er	du	sådan	en	der	går	

efter	et	specifikt	brand	eller	kan	du	går	du	mere	ud	og	oser	og	ser	hvad	du	finder	og	støder	på?	

Jeg	er	ikke	sådan	super	mærke	fanatisk,	men	som	jeg	sagde	før,	så	ved	jeg	også	at	jeg	kan	gå	ind	i	en	
Filippa	K	butik	og	en	COS	butik	og	så	jo	det	ville	være	langt	nemmere	at	gå	i	H&M	og	finde	noget	der	
var	billigere,	men	jeg	synes	bare,	altså	jeg	ved	de	har	nogen	ting	jeg	ved	passer	mig	i	pasformen,	de	har	
nogen	ting	jeg	synes	er,	for	det	meste	fede,	dvs.	der	sker	ikke	en	skid,	det	er	super	kedeligt	tøj,	og	det	
er	helt	perfekt	til	mig.	Så	der	står	ikke	en	masse	ting,	der	står	ikke	Flight	Pilot	på	ryggen	af	en	eller	
anden	t-shirt	der	står	intet	og	det	er	det	jeg	gerne	vil	have.	Så	fordi	jeg	ved	at	de	har	noget	jeg	kan	lide,	
så	vil	jeg	gå	derhen.	Men	den	helt	plain	hvide	skjorte	kunne	godt	være	brand	X	hvis	den	sad	eller	
sidder	godt	nok	fordi	jeg	går	ikke	rundt	med	Ralph	Lauren	skjorten	eller	Lacoste	eller	noget,	det	
behøver	jeg	ikke,	det	er	okay.	Så	mærket	er	ikke	vigtigt,	men	kvaliteten	og	pasformen	er.		
Men	er	det	også	fordi	du	føler	at	du	kender	de	her	brands	og	så	ved	du	ligesom	at	der	er	kvalitet	i	det	
og	det	er	nemt?	
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Både	kvalitet,	og	igen	pasform,	skjorterne	sidder	rigtigt,	de	laver	slim	size	og	slim	fit.	Og	de	laver	
måske	nogen	bukser	i	den	størrelse	jeg	skal	have,	og	at	der	ikke	er	for	mange	detaljer,	det	er	bare	
sådan,	det	er	plain,	det	er	helt	simpelt,	den	der	minimalistiske	følelse	kan	jeg	godt	lide.		
Kan	brands	til	gengæld	få	dig	til	at	føle	dig	enten	godt	eller	måske	dårligt	tilpas?	

Ja	begge	dele.	Øhm	lidt	det	der	med	Hugo	Boss	uret,	de	laver,	jeg	har	selv	et	jakkesæt	fra	Hugo	Boss,	
super	lækkert	og	det	er	god	kvalitet,	jeg	ved	også	godt	at	jeg	betaler	en	vis	pris	for	det,	men	uret,	det	er	
jo	ikke	deres	spidskompetence,	så	der	er	jeg	lidt	skeptisk.	Man	kan	også	sige	det	på	den	her	måde,	vil	
jeg	køre	en	Ferrari,	eller	det	vil	jeg	så	ikke,	vil	jeg	køre	i	en	Mercedes,	som	ikke	havde	Mercedes	
stjernen	men	som	havde	Fiat	logoet	på	sig,	det	vil	jeg	jo	nok,	men	det	vil	være	kikset	og	det	vil	tage	
værdien	af	bilen.	Så	øh	selvom	jeg	prøver	at	sige	at	det	ikke	betyder	så	meget	med	brandet,	så	gør	det	
selvfølgelig	det,	men	kan	jeg	få	noget	som	den	helt	plain	hvide	t-shirt	som	bare	er	lækker	og	som	der	
ikke	står	mærke	på,	men	som	bare	er	lækker,	så	er	det	fedt.	Så	kan	jeg	rigtig	godt	lide	det,	jeg	har	det	
fint	med	at	vide	at	det	bare	er	lækkert,	og	at	det	bare	er	en	fin	hvid	skjorte,	ikke	noget,	men	som	bare	
er	super	duper.		
Hvordan	godt	kan	brandet	så	få	dig	til	at	føle,	nu	snakker	du	om	at	det	er	rart	selv	at	vide	det?	

Jamen	det	kan	være	ift.	integritet	og	kvalitet	og	de	har	lavet	det	her	produkt	i	mange	år	så	de	ved	nok	
hvad	de	snakker	om.	F.eks.	de	Schweiziske	urmagere	f.eks.	du	ved	at	det	er	nogen	über	nørder	og	det	
er	høj	høj	kvalitet.	Det	kan	være	et	fint	ur	fra	Hugo	Boss,	men	det	kan	også	bare	være	noget	Kina	indeni	
som	så	mange	ure	har.	Eller	f.eks.	hvis	det	har	en	vis	funktionalitet,	en	cykel	eller	øh	løbetøj,	jeg	løber	
rigtig	meget,	der	går	jeg	op	i	at	det	ikke	bare	er	en	løbesko	fra	Bilka,	men	at	det	er	større	mærker.		
Tænker	du	over	hvordan	andre	opfatter	de	brands	du	har	på?		

Nej	fordi	de	kan	jo	ikke	se	hvad	det	er	typisk.	Det	er	mere	hvis	jeg	har	et	par	Adidas	sneakers	på	med	
striber,	men	bukserne	aner	de	ikke,	de	er	sorte.	Trøjen	er	mørk,	skjorten	er	plain	uden	en	hest.	Så	det	
tror	jeg	ikke	sådan	nej.	Jeg	kan	godt	lide	det	der	med	at	det	er	umiddelbart	visuelt	brandløst.	
Selvfølgelig	står	der	et	eller	andet	mærke	indeni,	men	det	skal	ikke	være	på	ydersiden,	for	jeg	har	ikke	
behov	for	at	vise	det.		
Kan	du	være	tilbøjelig	til	at	anvende	nogle	brands	i	nogle	situationer	og	andre	i	andre	

situationer?	

Hvis	vi	kun	snakker	tøj	eller	også	sådan	fødevare	eller?	
Nej	altså	det	er	kun	eller	primært	tøj	og	mest	de	ting	du	kan	tage	på?	

Altså	nu	løber	jeg	for	Adidas,	så	det	er	klart	at	jeg	makker	ret	og	kun	løber	i	det.	Men	ift.	jeg	ved	ikke	
om	Bilka	har	noget	løbetøj	selv,	men	så	er	jeg	mere	tilbøjelig	til	at	købe	skoene	eller	trøjen	fra	Adidas	
fordi	det	har	en	særlig	funktionalitet,	det	kan	være	stødbarhed	i	skoen	der	giver	noget	fleksibilitet	
eller	åndbarhed	i	trøjen	så	der	er	noget	med	nogen	præferencer	ift.	den	funktionalitet.	Hvorimod	hvis	
det	er	en	skjorte,	jamen	den	skal	måske	bare	være,	den	sidder	godt	og	den	holder	faconen	når	den	er	
blevet	vasket.	Og	så	kan	den	være	hvid	fra	det	ene	brand	eller	det	kan	være	en	hvid	skjorte	fra	et	andet	
brand.		
	

6. Interviewpersonens	fortolkning	af	og	relation	til	brands	generelt	
Hvad	er	dit	yndlingsbrand?	

Nej,	eller	jeg	er	loyal	overfor	nogen	stykker	som	jeg	også	har	nævnt,	men	jeg	har	ikke	sådan	en	–	jeg	er	
ikke	forelsket	i	et	brand,	og	det	bliver	jeg	nok	aldrig.	
Hvis	du	bare	skal	nævne	et	du	godt	kan	lide?	

Jamen	jeg	har	jo	sagt	COS	og	Filippa	K.		
Hvor	ofte	køber	du	fra	dem?	

Nu	er	det	ikke	sådan	at	jeg	går	og	shopper,	men	jeg	køber	ting	når	jeg	virkelig	har	brug	for	det	–	
sprækker	bukserne	og	jeg	ikke	har	flere	af	den	farve	bukser	tilbage	eller	når	øh	hvis	jeg	er	på	ferie.	
Hvor	ofte	køber	jeg	de	to	mærker,	hmm	det	gør	jeg	nok	øh	to-fire/fem	gange	om	året,	ej	fem	det	er	
også	meget,	så	har	jeg	virkelig	ej	to-fire	gange	om	året	vil	jeg	sige.		
Kunne	du	være	tilbøjelig	til	at	få	samme	forhold	til	et	andet	tøjmærke,	ligesom	skifte	det	ud?	

Ja	eller	måske	tilføje	det	til	garderoben,	eller	begynde	at	købe	skjorter	fra	et	andet	sted,	det	tror	jeg.	Jeg	
er	ikke	sådan	super	loyal	på	den	måde,	selvfølgelig	har	jeg	nogen	præferencer,	men	det	er	ikke	sådan	
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at	det	eneste	der	dur	på	den	måde	det	er	bare	Filippa	K	eller	COS.	Så	det	kunne	jeg	sagtens,	og	jeg	
køber	også	fra	tid	til	anden	noget	fra	et	andet	mærke,	fordi	de	måske	er	gode	til	at	lave	lige	det	her	
eller	det	her.		
Men	du	lyder	alligevel	lidt	loyal	i	det	at	du	prøver	at	kigge	i	de	forretninger	først?	

Ja	og	det	er	meget	ift.	convinience,	at	jeg	ikke	risikerer,	som	det	her	tarvelig	menneske	som	man	jo	selv	
kan	synes	man	er,	at	skulle	gå	hen	i	for	mange	butikker,	hvor	der	står	en	masse	tekst	på	den	her	trøje	
eller	bukserne	ikke	helt	passer,	men	at	jeg	kan	gå	ind	og	sige	at	jeg	bare	skal	have	de	samme	par	
bukser	igen	og	de	samme	sko	igen,	det	der	med	at	de	sorte	bukser	jeg	har	på	i	dag,	det	er	mit	andet	par	
jeg	har	af	dem,	før	dem	gik	jeg	i	et	par	andet	sorte	bukser	som	jeg	havde	tre	par	af	i	streg,	fordi	de	
sidder,	det	er	en	pris	der	er	okay,	det	er	en	kvalitet	der	er	okay,	og	jeg	ved	hvordan	de	sidder,	jeg	
kender	modellen	så	jeg	kommer	ind	og	jeg	skal	ikke	prøve	dem	på.	Jeg	kommer	ind,	siger	jeg	skal	have	
dem	og	dem	i	den	og	den	størrelse,	og	går	ud	igen	og	så	er	det	overstået.	Så	det	er	ligeså	meget	det	med	
at	det	er	nemt	at	gå	ind	og	sige,	det	skal	jeg	have	fordi	det	har	jeg	haft	før,	og	ikke	nødvendigvis	fordi	
det	så	skal	være	det	brand,	men	fordi	jeg	kender	størrelsen	og	jeg	kender	kvaliteten	op	mod	prisen.		
Har	du	samme	præferencer	ift.	brands	når	du	køber	gaver	til	andre?		

Ja	der	tror	jeg	at	jeg	tager	udgangspunkt	i	mig	selv	og	hvad	der	ville	være	fedt	at	få.	Det	ville	ikke	være	
H&M	trøjen,	den	ville	jeg	ikke	selv	blive	glad	for.	Jamen	fordi	jeg	synes	det	er	tarvelig	kvalitet,	
medmindre	at	det	er	sådan	en	sovetrøje.	Nu	har	jeg	ikke	været	i	H&M	i	et	par	år	eller	nogen	år,	men	jeg	
er	virkelig	blevet	skræmt	da	jeg	var	mindre,	sådan	noget	med,	amen	det	var	jo	fedt,	det	synes	jeg	også	
det	er	den	dag	i	dag,	der	er	fedt	udvalg	til	piger	og	kvinder,	men	til	mænd	herredele	det	er	simpelt	hent	
for	lavsig.	Jeg	købte	f.eks.	en	sort	trøje	fra	Filippa	K	til	min	mor,	helt	sort	helt	plain	og	helt	kedelig,	men	
hun	blev	helt	vildt	glad	for	den	fordi	det	var	lækkert	og	der	stod	ikke	en	masse,	så	jo	det	var	samme	
præference.	Det	var	meget	det	her	med	at	jo	det	ville	jeg	også	blive	glad	for,	ikke	hvis	jeg	fik	
dametrøjen,	men	hvis	jeg	fik	sådan	en	trøje	så	ja.		
	

7. Interviewpersonens	købsadfærd	i	forhold	til	anti-forbrug	
Er	der	nogen	mærker	du	bestemt	ikke	bryder	dig	om?	

Ikke	bryder	mig	om?	
Ja.	

Så	er	der	jo	mange,	sådan	teenagemærker,	alt	med	skrift	og	print	og	sådan.	Evizu	bukser	f.eks.	haha	øh	
altså	jeg	synes	at	sådan	et	brand	som	Supreme,	super	cool	som	marketing	case,	men	jeg	kunne	aldrig	
finde	på	at	gå	med	det,	for	hvad	er	det?	Det	er	brandet	i	sig	selv	at	der	står	Supreme	øh	så	Supreme	er	
sådan,	det	er	simpelt	hent	et	rigtig	godt	eksempel	på	at	fordi	der	står	de	her	bogstaver	på	så	associerer	
man	det	med	noget	og	det	skal	jeg	bare	slet	ikke,	det	er	ikke	mig.		
Hvorfor	er	det	du	ikke	kan	lide	lige	præcis	Supreme?	

Jamen	det	er	ikke	fordi	jeg	lige	hader	Supreme,	det	er	simpelt	hent	om	så	der	står	Levi’s,	Gucci	eller	om	
der	Hugo	Boss	bare	det	der	med,	det	er	bare	en	t-shirt	men	ups	så	kan	du	sælge	den	for	800	kr.	fordi	
der	står	det	her	på.	Men	jeg	synes	også	det	er	naivt	at	man	sår	går	ud	og	køber	en	trøje	hvor	der	står	
Hugo	Boss	på	og	er	sådan	SE	jeg	har	købt	Hugo	Boss,	ja	det	kan	jeg	godt	se	for	der	står	Hugo	Boss	på,	
så	du	er	bare	sådan	en	reklamesøjle	for	hele	verden.	Så	det	nej,	det	er	ikke	mig.		
Kan	det	være	sådan	at	der	er	nogen	brands	du	ikke	vil	gå	i	fordi	der	er	en	type	mennesker	der	

går	i	brandet	du	ikke	vil	associeres	med?	

Ja	du	vil	nok	ikke	se	mig	i	hmm	Dr.	Martins,	ikke	at	du	behøver	være	punker	for	det,	men	det	er	bare	
overhovedet	ikke	mig.	Eller	hmm	hvad	kunne	det	være,	det	kunne	sagtens	være	sådan	noget	
bæredygtigt	save	the	world	som	er	super	hippie	hvis	det	så	bare	er	den	hvide	bæredygtige	t-shirt	uden	
noget	så	det	bare	er	designet.	Så	er	det	mere	hvis	der	stod	eksplicit	det	er	det	her	mærke	som	er	kendt	
for,	det	ved	jeg	ikke,	børnearbejde,	så	ville	jeg	nok	ikke	gå	så	meget	i	det.		
Hvad	tænker	du	selv	at	det	siger	det	om	dig,	at	du	ikke	ønsker	at	gå	i	de	her	brands?		
Jeg	tror	jeg	er	meget	bevidst	om	øh	ikke	at	føre	mig	frem,	men	hvordan	øhm	jeg	står	frem	overfor	
andre.	Om	der	står	Gucci	op	i	hovedet	på	dig	på	min	brystkasse	eller	om	jeg	bare	er	helt	neutral	og	
kedelig	eller	om	jeg	har	skjorte	på	eller	kommer	i	hættetrøje,	hvilket	signal	jeg	sender	til	dig	og	til	
situationen,	hvilken	sådan	kontekst	jeg	kommer	i.		
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Hvilket	signal	tænker	du,	at	det	er	eller	ønsker	du	at	det	er?	

Jamen	nu	går	jeg	næsten,	eller	faktisk	hver	dag	i	skjorter,	men	det	er	både	sådan	nogen	som	ikke	er	
super	konsulentagtige	og	nogen	der	er	lidt	mere	stive	og	netop	konsulentagtige,	meget	fordi	jeg	
arbejder	næsten	hver	dag,	og	der	er	et	miljø	hvor	alle	har	skjorter	på	og	mange	har	jakkesæt	på,	og	det	
er	sådan	et	corporate	kontor,	så	der	er	det	noget	med	at	blende	ind	og	være	med,	og	det	er	jo	sådan,	
det	er	jo	ikke	fordi	at	det	skal	være	sådan	at	alle	går	i	Hugo	Boss,	det	er	mere	fordi	hvis	jeg	kom	i	en	
hættetrøje	så	ville	det	i	den	kontekst	virke	sløset,	og	det	ville	virke	som	om	at	jeg	i	den	kontekst	kom	
som	en	post-teenager	og	så	er	der	bare	fordomme	der	ruller,	jeg	er	stadig	kun	23	år	og	så	kan	man	
godt	blive	dømt,	vil	jeg	i	hvert	fald	tro,	men	hvis	jeg	kommer	og	viser	okay	jamen	jeg	er	veldress	fordi	
det	er	normen	at	man	har	skjorte	på,	så	det	betyder	noget	ift.	hvordan	jeg	vil	afspejle	og	hvordan	jeg	
tænker	situationen.	Ikke	at	jeg	ikke	går	i	t-shirts,	men	det	er	mere	sådan	når	jeg	ser	vennerne	i	
weekenden,	og	stille	og	roligt,	men	skal	jeg	ud	og	have	et	møde	med	direktøren	for	Danske	Bank,	som	
jeg	skal	på	mandag,	så	har	jeg	nok	en	skjorte	på.		
	

8. Interviewpersonens	autentiske	jeg	og/eller	multiple	identiteter	
Hvad	forbinder	du	med	det	at	være	autentisk?		

Jamen	det	er	at	være	tro	mod	sig	selv	og	sine	værdier,	integritet	og	oprigtighed,	øh	så	det	er	meget	det	
her	med	om	man	har	en	facade	på,	det	kan	også	være	at	man	prøver	at	være	noget	andet	gennem	sit	
tøj,	gennem	sin	stil.	Øh	det	er	ikke	autentisk	at	man	lige	pludselig	skifter	stil	fra	én	ekstrem	til	en	
anden	ekstrem,	men	man	kan	da,	altså	selvfølgelig	har	jeg	også	skiftet	stil	i	tøj,	fordi	jeg	har	været	
teenager,	jeg	har	været	barn,	jeg	har	været	forskellige	ting,	og	haft	interesser	der	afspejler	det.	Men	
autenticitet,	hvis	vi	snakker	tøj	og	ure	stadigvæk,	så	er	det	noget	med	at	man	er	tro	mod	sig	selv	og	den	
man	viser,	eller	prøve	at	vise	at	man	er.	Og	så	lever	op	til	det	selvfølgelig.		
Er	der	nogen	brands	du	tænker	er	autentiske?	

Jamen	så	skal	vi	have	de	dels	de	store,	men	også	sådan	dem	der	kommunikerer	ærligt,	som	ikke	er	
blevet	taget	for	skattely	eller	børnearbejde.	Jamen	øh	er	Nike	er	autentisk?	Ja	fordi	de	har	så	mange	års	
erfaring,	men	nej	fordi	de	også	har	haft	børnearbejde.	Så	der	er	med	ah	vi	er	så	gode	ja,	men	nej.	Så	det	
skader	selvfølgelig	deres	image	hvis	de	bliver	taget	for	sådan	nogen	sager	øh	IKEA	med	skattely	også.	
Så	image	kan	få	nogen	kraks	meget	meget	hurtigt	øhm.		
Ser	du	Filippa	K	og	COS	som	autentiske?	

Forholdsvis,	nu	ved	jeg	godt	tøj	øh	tøjverdenen,	industrien,	indeholder	en	masse	kemikalier	så	man	
kan	sige	ift.	hvis	de	kom	ud	og	sagde	at	de	i	år	procederer	med	20	%	mindre,	JA	men	end	hvad?	I	
forurener	helt	vildt,	så	nu	forurener	i	bare	ligesom	andre.	Så	der	er	også	den	her	autenticitet	i	ligesom	
hvad	melder	du	ud,	øh	og	selvfølgelig	ift.	kvalitet	amen	vi	er	markedsledende	indenfor	de	ure	eller	det	
tøj	eller	de	jakkesæt,	ja	men	man	skal	lige	ind	bagved.	Så	jeg	tror	jeg	er	meget	sådan	skeptisk	hvis	der	
bliver	meldt	et	eller	andet	ud,	vi	er	det	mest	et	eller	andet,	især	hvis	det	omhandler	bæredygtighed,	og	
det	kan	godt	være	et	plus	for	mig	hvis	der	er	et	eller	andet	bag	det,	Adidas	har	et	samarbejdet	hvor	de	
laver	plastisk	øh	tråde	af	indsamlet	skrald	til	deres	sko	og	tøj,	og	det	er	en	vis	autenticitet,	men	bliver	
de	taget	i	at	svine	med	deres	gummi	f.eks.	så	falder	deres	image	til	jorden	ift.	bæredygtighed.		
Hvad	er	vigtigst	for	dig:	at	føle	dig	inkluderet	eller	at	skille	dig	lidt	ud?		

Jeg	tror	faktisk	det	er,	hvis	jeg	skal	vælge,	jeg	vil	jo	gerne	føle	mig	inkluderet,	men	jeg	tænkte	faktisk	så	
sent	som	i	går	og	i	dag,	at	det	er	at	skille	mig	ud.	Og	det	er	ikke	med	den	røde	Ferrari,	men	det	er	at	
være	mig	og	ikke	være	alle	mulige	andre,	der	går	med	Ralph	Lauren	skjorter	og	ligner	hinanden,	hvor	
der	står	Gucci	på	trøjen,	så	ligner	du	bare	alle	mulige	andre	der	også	har	det.	Men	at	være	mig,	være	
Joakim,	og	være	personen	og	ikke	være	tøjet,	jeg	er	ikke	Supreme	t-shirten	eller	Nike	skoene	eller	hvad	
det	nu	er,	jeg	er	mennesket	der	bærer	det	tøj.	Så	det	er	måske	også	meget	det	der	afspejler	at	jeg	har	så	
konservativt,	neutralt	tøj,	for	det	er	ikke	det	du	skal	huske	mig	på,	at	jeg	havde	en	panggul	t-shirt	på	
hvor	der	stod	et	eller	andet	Supreme	henover,	det	er	simpelt	hent	at	det	var	Joakim	øh	og	hvad	han	nu	
sagde.	Selvfølgelig	kan	du	også	godt	gøre	det	alligevel,	men	den	faktor	vil	jeg	gerne	eliminere.	Så	øh	
skille	mig	ud,	men	på	den	der	konservative,	oprigtige	måde,	men	ikke	flashy,	det	er	slet	ikke	mig.		
Så	det	er	mere	personlighedsmæssigt	og	ikke	så	meget	tøjet	du	tænker	over?	

Ja.		
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Hvordan	har	du	det	med	folk	der	køber	fake	brands?	

Der	er	jeg	sådan	lidt	come	on,	der	køber	du	dig	netop	til	et	logo,	et	brand,	og	i	og	med	at	det	er	fake	så	
køber	du	ikke	engang	kvaliteten,	så	det	er	noget	af	det	mest	overfladiske	jeg	kan	komme	på,	det	er	
simpelt	hent	at	man	tager	til	Tyrkiet	og	køber	et	eller	andet,	en	fake	Gucci	taske,	så	er	det	jo	fordi	når	
du	kommer	hjem	med	den	så	kan	andre	se	årh	du	går	med	Gucci	du	må	have	mange	penge,	du	må	være	
fra	en	vis	social	klasse,	og	det	er	jo	godt,	men	i	og	med	at	der	ikke	er	autenticitet	i	det,	så	falder	det	helt	
til	jorden,	hvis	man	finder	ud	af	det.	Så	det	synes	jeg	er	meget	meget	overfladisk.	Så	hellere	komme	
hjem	med	den	mere	fornuftige	lokalt	produceret	handcrafted	taske	og	så	være	glad	for	den,	og	det	er	
brand	X	og	du	ville	ikke	kunne	købe	den	her,	men	så	er	det	sgu	god	kvalitet.			
	

9. Interviewpersonens	behov	for	at	føle	sig	unik/positivt	adskilt	fra	andre	
individer	

Generelt	siger	man	at	der	er	tre	typer	kunder:	rebellen,	den	kreative	og	den	moderne.	Og	så	må	

du	gerne	forklare	hvem	du	synes	du	passer	bedst	på.		

Øh	jeg	er	lidt	imellem,	jeg	er	ikke	rebellen	i	hvert	fald,	jeg	mangler	lidt	den	der	hedder	den	
konservative,	kedelige,	revisor	haha.	Jeg	er	lidt	imellem	den	kreative	og	den	moderne,	for	det	jeg	godt	
kan	lide	ved	den	kreative,	det	er	at	det	er	customizable	og	man	kan	sætte	sit	eget	præg	på	det,	øh	men	i	
og	med	at	det	også	typisk,	i	hvert	fald	i	mange	tilfælde	indbefatter	at	man	tilfører	noget,	som	jeg	ikke	
vil	have,	jeg	vil	hellere	tage	noget	fra,	tage	farverne	fra,	tage	skriften	fra,	tage	mærkerne	fra,	så	er	det	
måske	mere	den	moderne.	Men	der	står	jo	så	”købe	brands	der	er	in”	og	det	er	netop	det	jeg	ikke	gør,	
jeg	vil	ikke	ud	og	købe	Ralph	Lauren	skjorten,	fordi	den	har	”man”	på	CBS	måske.		
Men	her	type	vil	gerne	købe	de	brands	man	kender,	men	så	måske	ikke	den	hvide	Ralph	Lauren	

men.	

Så	limited	mere,	okay.		
Ja.		

Okay	jamen	af	dem	er	jeg	nok	den	kreative,	selvom	den	også	har	sine	øh	kan	man	sige	usikkerheder.		
Ja	det	kan	jeg	også	se	ift.	det	med	uret	at	du	godt	kan	lide	at	sætte	din	egen	rem	på	f.eks.		

Ja	der	er	en	historie,	og	det	der	med	at	du	ikke	kan	se	at	det	er	et	eller	andet	nødvendigvis,	men	jeg	har	
måske	en	indre	værdi	i	at	der	ikke	er	andre	der	har	det	her	ur.	Men	det	står	der	ikke	oppe	i	hovedet	på	
dig,	årh	det	er	et	særligt	limited	eiditon	eller	et	eller	andet,	men	det	må	gerne	være	specielt,	men	ikke	
brandet.		
Kan	du	finde	på	at	miste	interessen	for	at	brand	hvis	det	bliver	ekstremt	populært?	

Ja,	bestemt.		
Hvorfor?	

Det	er	ikke	fordi	jeg	skal	vise	mig	ved	at	have	noget	andet,	jeg	ville	bare	ikke	ligne	alle	andre.	Så	øh	
jamen	det	kan	f.eks.	være	sko,	sneakers,	så	vil	jeg	netop	ikke	have	dem	alle	andre	har.	Jamen	jeg	tror	
det	er	sådan	en	indre	individualist	indeni	mig,	for	så	er	det	jo	bare	noget	jeg	er	blevet	markedsført	
overfor,	noget	som	jeg	er	blevet	præget	til	af	det	sociale	netværk,	måske	nogen	influenter,	og	så	er	jeg	
blevet	brandwashed	og	så	skal	jeg	bare	have	det	der.	Og	i	og	med	at	jeg	læser	marketing,	så	tror	jeg	at	
jeg	er	faldet	for	mine	egne	tricks.	Så	nej	det	er	noget	hvor	jeg	vil	sige	jamen	nej	så	vil	jeg	ikke	have	det,	
det	kan	være	hvis	alle	begynder	at	gå	med	mit	ur,	nå	jamen	det	mister	værdi	fordi	jeg	så	ikke	kan	
komme	og	fortælle	min	historie	om	det	så.		
Kan	du	finde	på	at	klæde	dig	anderledes	for	at	skille	dig	ud	og	så	også	være	ligeglad	med	hvad	

andre	tænker?	

Hmm	det	er	jo	aldrig	flashy,	så	anderledes	er	det	måske,	jeg	er	ikke	særlig	speciel	i	min	tøjstil,	og	går	
ikke	i	et	eller	andet	helt	vildt	mærkeligt,	fashionable	tøj,	men	øh	så	er	det	mere	i	løbetøj	og	så	bliver	
det	en	helt	anden	kategori.	Men	klæde	mig	anderledes,	jeg	vil	ikke	sige	det	er	anderledes,	det	er	
konservativt,	det	er	ikke	det	der	man	kigger	på.	Men	jeg	har	dog	hørt	flere	når	de	så	kigger	nærmere	
efter,	ej	det	var	sgu	en	fed	jakke	eller	nogen	fede	sko,	det	er	ikke	det	første	de	ser,	de	har	set	mig	et	
halvt	år	måske	og	sådan	ej	den	er	jo	egentlig	mega	fed.	Ej	det	er	et	rigtig	godt	eksempel,	min	jakke	jeg	
havde	på,	en	mørkeblå	frakke,	sådan	en	herrefrakke,	indeni	der	er	der	noget	mørkerødt	silkefor	og	det	
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ser	man	ikke	udenpå,	det	er	noget	jeg	ved,	og	det	er	igen	det	der	med,	jeg	ved	det,	jeg	har	det	godt	med	
det,	men	det	er	ikke	noget	jeg	skal	vise	til	andre.	Så	det	er	en	perfekt	visualisering	af	hvordan	jeg	har	
det	med	det,	det	må	godt	være	noget	specielt,	uden	du	ved	det,	og	det	har	jeg	det	rigtig	fint	med.		
Hvordan	vil	du	have	det	hvis	der	er	andre	mennesker	der	siger	noget	dårligt	om	det	du	har	på?	

Vil	det	påvirke	dig	negativt,	og	måske	få	dig	til	at	lade	hver	med	at	have	det	på?	

Jamen	ja	det	er	da	sådan	noget,	hvis	man	har	valgt	et	stykke	tøj	og	brugt	penge	på	det	og	vælger	at	
have	det	på	fordi	man	synes	det	er	fedt	og	flot	og	passer	til	en	så	er	det	da	personligt	på	en	eller	anden	
måde	fordi	man	kommer	hen	og	siger	du	har	dårlig	smag	eller	klædt	dig	forkert,	ja.		
Hvis	en	af	dine	venner	synes	det	f.eks.	er	en	mærkelig	jakke	du	har	købt?	

Det	kan	selvfølgelig	blive	sagt	på	en	kæk	måde,	ja	ja.	Men	det	tror	jeg	ikke	de	vil	synes,	fordi	det	er	så	
konservativt	og	kedeligt	haha.	Men	ja	hvis	jeg	så	havde	valgt	en	rigtig	smart	jakke,	der	var	sådan	lidt	
vild	for	mig	og	de	så	sagde	at	det	slet	ikke	var	mig	det	der,	så	ville	jeg	selvfølgelig	lige	tænke	en	ekstra	
gang	over	det.	Øhm	ja,	det	ville	jeg.	Fordi	igen	det	betyder	lidt	noget	at	de	ikke	synes	jeg	er	mærkeligt,	
altså	alt	respekt	for	at	de	siger	det.		
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Bilag	16	–	Testresultater	fra	
interview	1:	Jacob	
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Bilag	17	–	Testresultater	fra	
interview	2:	Phillip	
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Bilag	18	–	Testresultater	fra	
interview	3:	Anders	
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Bilag	19	–	Testresultater	fra	
interview	4:	Christian	
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Bilag	20	–	Testresultater	fra	
interview	5:	Simon	
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Bilag	21	–	Testresultater	fra	
interview	6:	Daniel	
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Bilag	22	–	Testresultater	fra	
interview	7:	Benni	
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Bilag	23	–	Testresultater	fra	
interview	8:	Nicolai	
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Bilag	24	–	Testresultater	fra	
interview	9:	Jesper	
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Navn:	Jesper	Lund	Christensen	 Score:	37	 Dato:	7/3-18	

Personlighedstest	1	
	

1. On	the	whole,	I	am	satisfied	with	myself.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

3	

2. At	times	I	think	I	am	no	good	at	all.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

4	

3. I	feel	that	I	have	a	number	of	good	qualities.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

3	

4. I	am	able	to	do	things	as	well	as	most	other	people.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

4	

5. I	feel	I	do	not	have	much	to	be	proud	of.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

4	

6. I	certainly	feel	useless	at	times.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

4	

7. I	feel	that	I	am	a	person	of	worth,	at	least	on	an	equal	plane	with	others.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

4	

8. I	wish	I	could	have	more	respect	for	myself.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

4	

9. All	in	all,	I	am	inclined	to	feel	that	I	am	a	failure.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

4	

10. I	take	a	positive	attitude	toward	myself.		

Strongly	Agree	 Agree	 Disagree	 Strongly	Disagree	

3	
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Navn:	Jesper	Lund	Christensen		 Score:	23	 Dato:	7/3-18	

Personlighedstest	2	
	
I	have	a	natural	talent	for	influencing	
people.	 x	 I	am	not	good	at	influencing	people.	 	

Modesty	doesn't	become	me.	
	 	 I	am	essentially	a	modest	person.	

	 x	

I	would	do	almost	anything	on	a	dare.	 	 I	tend	to	be	a	fairly	cautious	person.	
	 x	

When	people	compliment	me	I	
sometimes	get	embarrassed.	 	 I	know	that	I	am	good	because	

everybody	keeps	telling	me	so.	 x	

The	thought	of	ruling	the	world	
frightens	the	hell	out	of	me.	 	 If	I	ruled	the	world	it	would	be	a	better	

place.	 x	

I	can	usually	talk	my	way	out	of	
anything.	 x	 I	try	to	accept	the	consequences	of	my	

behavior.	 	

I	prefer	to	blend	in	with	the	crowd.	 x	 I	like	to	be	the	center	of	attention.	
	 	

I	will	be	a	success.	 x	 I	am	not	too	concerned	about	success.	
	 	

I	am	no	better	or	worse	than	most	
people.	 	 I	think	I	am	a	special	person.	

	 x	

I	am	not	sure	if	I	would	make	a	good	
leader.	 	 I	see	myself	as	a	good	leader.	

	 x	

I	am	assertive.	 x	 I	wish	I	were	more	assertive.	
	 	

I	like	to	have	authority	over	other	
people.	 x	 I	don't	mind	following	orders.	

	 	

I	find	it	easy	to	manipulate	people.	 x	 I	don't	like	it	when	I	find	myself	
manipulating	people.	 	

I	insist	upon	getting	the	respect	that	is	
due	me.	 	 I	usually	get	the	respect	that	I	deserve.	 x	

I	don't	particularly	like	to	show	off	my	
body.	 x	 I	like	to	show	off	my	body.	

	 	

I	can	read	people	like	a	book.	
	 x	 People	are	sometimes	hard	to	

understand.	 	

If	I	feel	competent	I	am	willing	to	take	
responsibility	for	making	decisions.	 x	 I	like	to	take	responsibility	for	making	

decisions.	 	

I	just	want	to	be	reasonably	happy.	 	 I	want	to	amount	to	something	in	the	
eyes	of	the	world.	 x	

My	body	is	nothing	special.	 x	 I	like	to	look	at	my	body.	
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Navn:	Jesper	Lund	Christensen		 Score:	23	 Dato:	7/3-18	

I	try	not	to	be	a	show	off.	
	 x	 I	will	usually	show	off	if	I	get	the	

chance.	 	

I	always	know	what	I	am	doing.	
	 x	 Sometimes	I	am	not	sure	of	what	I	am	

doing.	 	

I	sometimes	depend	on	people	to	get	
things	done.	 x	 I	rarely	depend	on	anyone	else	to	get	

things	done.	 	

Sometimes	I	tell	good	stories.	 	 Everybody	likes	to	hear	my	stories.	
	 x	

I	expect	a	great	deal	from	other	
people.	 x	 I	like	to	do	things	for	other	people.	

	 	

I	will	never	be	satisfied	until	I	get	all	
that	I	deserve.	 	 I	take	my	satisfactions	as	they	come.	 x	

Compliments	embarrass	me.	 	 I	like	to	be	complimented.	
	 x	

I	have	a	strong	will	to	power.	
	 	 Power	for	its	own	sake	doesn't	interest	

me.	 x	

I	don't	care	about	new	fads	and	
fashions.	 x	 I	like	to	start	new	fads	and	fashions.	

	 	

I	like	to	look	at	myself	in	the	mirror.	 x	 I	am	not	particularly	interested	in	
looking	at	myself	in	the	mirror.	 	

I	really	like	to	be	the	center	of	
attention.	 	 It	makes	me	uncomfortable	to	be	the	

center	of	attention.	 x	

I	can	live	my	life	in	any	way	I	want	to.	 x	 People	can't	always	live	their	lives	in	
terms	of	what	they	want.	 	

Being	an	authority	doesn't	mean	that	
much	to	me.	 	 People	always	seem	to	recognize	my	

authority.	 x	

I	would	prefer	to	be	a	leader.	 	 It	makes	little	difference	to	me	whether	
I	am	a	leader	or	not.	 x	

I	am	going	to	be	a	great	person.	 	 I	hope	I	am	going	to	be	successful.	 x	
People	sometimes	believe	what	I	tell	
them.	 	 I	can	make	anybody	believe	anything	I	

want	them	to.	 x	

I	am	a	born	leader.	 	 Leadership	is	a	quality	that	takes	a	long	
time	to	develop.	 x	

I	wish	somebody	would	someday	write	
my	biography.	 	 I	don't	like	people	to	pry	into	my	life	for	

any	reason.	 x	

I	get	upset	when	people	don't	notice	
how	I	look	when	I	go	out	in	public.	 x	 I	don't	mind	blending	into	the	crowd	

when	I	go	out	in	public.	 	

I	am	more	capable	than	other	people.	 x	 There	is	a	lot	that	I	can	learn	from	other	
people.	 	

I	am	much	like	everybody	else.	
	 	 I	am	an	extraordinary	person.	

	 x	
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Bilag	25	–	Testresultater	fra	
interview	10:	Joakim	
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Bilag	26	–	De	syv	facetter	af	

narcissisme	
	
Nedenfor	er	de	fem	adspurgte	narcissisters	niveauer	af	de	syv	facetter	præsenteret	i	forhold	til	
hinanden.		
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