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ABSTRACT  
”See The Organization Through Someone Else’s Eyes” is a master thesis, which examines 

how the interaction of digital native consumers in online communities affects the way organi-

zations brand themselves in a new digital reality. The thesis investigates this throughout em-

pirical material based on the digital live streaming platform Twitch. The purpose of the thesis 

is to present strategic recommendations on how organizations can utilize and integrate live 

streaming as a branding tool to enhance the value of their brand based on the digital presence 

and online interaction of digital native consumers. With the thesis we will present these rec-

ommendations by answering the overall research question: 

 

“How does the digital native consumers’ behaviour in online communities on Twitch affect 

the premises for organizational brand value creation, and how can organizations apply inter-

action-based live streaming to increase the value of their brand?” 

 

In order to answer the research question, we conducted qualitative interviews with digital na-

tive consumers, a quantitative online survey, and we integrated secondary data from various 

sources on consumer behaviour and media research. These three pillars formed the empirical 

foundation of the thesis and were used to gain insights about the behaviour of the digital na-

tive consumers in online communities and how they affect the brand equity of organizations. 

We analyzed the data by using a theoretical framework within the academic fields of the net-

work society, new media, consumer power, social media, and community branding. 

 

The paper concludes that the interaction of the digital native consumers on the live streaming 

platform Twitch contributes to create a new type of empowered consumer behaviour based on 

online communities as a result of the rise of new media platforms. Furthermore, the interac-

tion between the digital native consumers in online communities affects the premises for how 

organizations create brand value. The thesis proves that the digital native consumers and their 

social interaction on Twitch represent a vital part of the brand value creation process. There-

fore, organizations can integrate interaction-based live streaming as a strategic branding tool 

by incorporating the consumers in the brand value creation process based on the principal of 

co-creation. Hereby enabling organizations to build authentic and real-time brand experiences 

together with the consumers, which strengthen the brands of organizations in a new digital re-

ality. 
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LÆSEVEJLEDNING 
Hensigten med ovenstående progressionsmodel er at skabe et overblik over, hvordan afhand-

lingen er struktureret. I forlængelsen af modellen ønsker vi at beskrive, hvad afhandlingens 

forskellige kapitler bidrager med. 

 

KAPITEL 1: INTRODUKTION 

Første kapitel introducerer udgangspunktet og præmisserne for afhandlingens undersøgelse. 

Projektets problemformulering opstilles med dertilhørende underspørgsmål, hvilket skaber 

udgangspunktet for projektets progression. Fremkomsten af nye digitale platforme og gruppen 

af digitalt indfødte forbrugere vil også blive introduceret, da de udgør udgangspunktet for af-

handlingens analyse. Derudover vil kapitlet belyse motivationen for valg af case efterfulgt af 

afhandlingens akademiske bidrag. 

 

KAPITEL 2: METODE 

I dette kapitel introduceres afhandlingens anvendte metode. Først præsenteres specialets vi-

denskabsteoretiske ramme, inden projektets analysestrategi begrundes. I tredje del beskriver 

vi afhandlingens empiri i relation til dataindsamling og -behandling. 

 

KAPITEL 3: TEORI 

I tredje kapitel præsenteres afhandlingens anvendte teoriapparat. Vi beskriver, hvordan teori-

erne anvendes, og hvad hver teori bidrager med i besvarelsen af problemformuleringen. Vi 

anvender teori inden for følgende tematikker: Digital forbrugeradfærd og brands i online 

communities. 

 

KAPITEL 4: ANALYSEDEL 1 – DIGITAL FORBRUGERADFÆRD 

Dette kapitel beskriver det første af projektets to analysedele. Afsnittet analyserer, hvordan de 

digitalt indfødte forbrugere benytter live streaming-platformen Twitch, og hvordan deres in-

teraktion på new media-platforme påvirker deres digitale forbrugeradfærd. 

 

KAPITEL 5: ANALYSEDEL 2 – BRANDS I ONLINE COMMUNITIES 

Kapitlet bygger videre på første analysedel og analyserer, hvordan de digitalt indfødte forbru-

geres interaktion på new media-platformen Twitch påvirker præmisserne for organisationers 

brandværdiværdiskabelse. 
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KAPITEL 6: STRATEGISKE ANBEFALINGER 

Med udgangspunkt i konklusionerne fra afhandlingens to delanalyser vil dette kapitel præsen-

tere tre strategiske anbefalinger for, hvordan organisationer kan anvende live streaming til at 

øge værdien af deres brand. 

 

KAPITEL 7: DISKUSSION 

Dette kapitel vil diskutere, hvorvidt specialets konklusioner og strategiske anbefalinger kan 

betegnes som repræsentative og generaliserbare. Hermed kan det afgøres, hvorvidt de kan ap-

plikeres på andre typer live streaming-platforme end Twitch. Derudover vil kapitlet diskutere, 

hvilken betydning live streaming vil få i samfundets videre digitale udvikling. 

 

KAPITEL 8: KONKLUSION 

Sidste kapitel vil opsummere afhandlingens centrale konklusioner og dermed besvare specia-

lets problemformulering.  
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1. INTRODUKTION 
 

I løbet af det sidste årti har samfundet undergået en digital revolution (De Kare-Silver, 2011). 

Antallet af digitale informationsteknologier i samfundet er eksploderet, og det forandrer må-

den, hvorpå medier, organisationer og forbrugere kommunikerer (Scolari C. , 2009; Solis, 

2012). Samtidig har frembruddet af de mange nye digitale platforme skabt nye handlemulig-

heder for den moderne forbruger (Dinesen, 2008; Daugherty, Eastin, & Bright, 2008). Det 

stigende antal af sociale medier har resulteret i, at brugerne er mere forbundet end nogensinde 

før, og uendelige mængder af information er kun et par klik væk (Dinesen, 2008). Som kon-

sekvens er der opstået et komplekst og dynamisk mediebillede, hvor interaktionsbaserede di-

gitale medier har fået en fremtrædende position. Med udviklingen af disse informationstekno-

logier har den digitale udvikling redefineret og positioneret den moderne forbruger fra at være 

en passiv modtager af organisationers budskaber til at blive medskaber af kommunikationen 

(Quinton, 2013; Solis, 2012). Denne nye type forbruger betegner vi som digitalt indfødt. De 

har tilbragt hele deres liv i selskab med computere, og teknologien optræder som en integreret 

del af deres liv (Prensky, 2001). Den teknologiske udvikling har medført, at de digitalt ind-

fødte forbrugere flokkes i netværk, hvilket har skabt en ny kollektiv forbrugermagt 

(Labrecque et al., 2013). Omverdenen møder hermed organisationer med en forventning om, 

at relevante stakeholdere skal involveres i organisationers udvikling (Dinesen, 2008; Lusch, 

Vargo, & O'Brien, 2007). Som resultat har den digitale udvikling ændret organisationernes 

landskab og øget forbrugernes forventninger til organisationers måde at  kommunikere på. 

Der eksisterer altså nye præmisser for, hvordan organisationer virker attraktive over for den 

moderne digitale forbruger. 

 

De senere år er der fremvokset en række nye interaktionsbaserede livevideo-platforme. Bru-

gerne kan anvende dem til at livetransmittere selvskabt indhold til millioner af brugere. Kon-

ceptet betegnes live streaming, og videoindholdet kan omkostningsfrit deles via åbne sociale 

platforme i realtid. Samtidig har brugerne mulighed for at indgå i dialog med andre, mens de 

transmitterer (Hamilton, Garretson, & Kerne, 2014). De største veletablerede sociale medier 

som Facebook, Twitter og YouTube er for nylig begyndt at udbyde live streaming. Facebooks 

grundlægger, Mark Zuckerberg, live streamede den 6. april 2016 fra Facebooks hovedkvarter 

og fortalte, hvordan ’Facebook Live’ vil revolutionere måden, vi som mennesker kommunike-

rer (Facebook, 2016). 
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Selvom interaktionsbaseret live streaming er et relativt nyt fænomen, så har live streaming re-

elt eksisteret siden 2007, hvor platformen justin.tv gjorde det muligt for brugere at live strea-

me indhold. Dengang var det dog ikke muligt at interagere med andre om indholdet. Justin.tv 

pionerede livevideo og udviklede sig i 2014 til én af verdens største online videoplatforme 

ved navn Twitch, og siden da har interaktionsdelen udgjort et afgørende element i platfor-

mens store succes. 

 

Denne afhandling vil tage sit empiriske udgangspunkt i Twitch som platform. Specialets for-

mål er at anvende Twitchs succesfulde online community som udgangspunkt for at undersø-

ge, hvordan organisationer kan anvende interaktionsbaseret live streaming til at styrke værdi-

en af deres brand gennem online communities. Dette sker med fokus på de digitalt indfødte 

forbrugere. Valget er truffet, da vi ønsker at belyse, hvad der definerer denne gruppes forbru-

geradfærd, og hvordan deres adfærd i online communities på Twitch påvirker præmisserne for 

organisationers brandværdiskabelse. Herigennem gør vi os i stand til at besvare, hvordan or-

ganisationer kan inkorporere de digitalt indfødte forbrugere i brandværdiskabelsen via inter-

aktionsbaseret live streaming til at øge værdien af deres brand. 

 

Afhandlingen viser, at de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på nye interaktionsbaserede 

digitale medier som Twitch skaber en ny forbrugeradfærd med afsæt i online communities. 

De digitalt indfødte forbrugere skaber og deler indhold i realtid til deres digitale netværk via 

online communities på Twitch. Dette resulterer i nye præmisser for organisationers brand-

værdiskabelse, da forbrugernes sociale interaktion i communities udgør en vital del af organi-

sationers brandværdiskabelse. Samtidig viser afhandlingen, at organisationer kan anvende in-

teraktionsbaseret live streaming som et strategisk redskab i brandingindsatsen ud fra et co-

creation princip. Hermed kan organisationer bygge autentiske brandoplevelser i realtid sam-

men med forbrugerne til at øge værdien af organisationers brand i den nye digitale virke-

lighed.  
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1.1 Problemformulering 
På baggrund af den nye digitale virkelighed finder vi det væsentligt at undersøge, hvordan de 

digitalt indfødte forbrugere anvender nye interaktionsbaserede digitale medier, og hvordan 

deres adfærd i online communities på Twitch medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd. 

Videre ønsker vi at undersøge, hvordan de digitalt indfødte forbrugeres interaktion i online 

communities på Twitch påvirker præmisserne for organisationers brandværdiskabelse. I for-

længelse heraf vil vi svare på, hvordan organisationer kan anvende live streaming til at øge 

værdien af deres brand. Dette leder til følgende problemformulering: 

 

§ Hvordan påvirker de digitalt indfødte forbrugeres adfærd i online communities på 

Twitch præmisserne for organisationers brandværdiskabelse, og hvordan kan orga-

nisationer anvende interaktionsbaseret live streaming til at øge værdien af deres 

brand? 

 

Vi vil søge at besvare problemformuleringen ud fra følgende tre underspørgsmål:  

 

1. Hvordan medvirker de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på Twitch til at skabe 

en ny forbrugeradfærd med afsæt i online communities? 

 

2. Hvordan påvirker de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på Twitch præmisserne 

for organisationers brandværdiskabelse? 

 

3. Hvordan kan organisationer anvende live streaming til at øge værdien af deres 

brand? 
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1.2 De digitalt indfødte forbrugere 
Eftersom udgangspunktet for vores undersøgelse og analyse baserer sig på de digitalt indfødte 

forbrugere, ønsker vi i dette afsnit at uddybe, hvordan vi definerer og anvender begrebet. 

 

Der findes mange definitioner af generationen af digitalt indfødte. Generation connected og 

Generation Z er blot nogle af de betegnelser, der benyttes i populærvidenskaben 

(Kommunikationsforum, 2015). Fælles for samtlige kategoriseringer er, at der ikke hersker 

nogen eksakt fælles definition. I dette speciale ønsker vi ikke at definere de digitalt indfødte 

forbrugere i forhold til alder eller demografi. Vi er optaget af at karakterisere forbrugertypen 

ud fra dennes adfærd på digitale platforme. Specialet vil tage udgangspunkt i Marc Prenskys  

distinktion mellem to grupper af internetbrugere: Digitalt indfødte og digitale immigranter 

(Prensky, 2001). Digitalt indfødte taler computernes digitale sprog via onlinespil og internet, 

og teknologien er en integreret del af deres liv (ibid., s. 2). De har tilbragt hele deres liv i sel-

skab med computere, digitale musikafspillere, videokameraer mm. Den digitale immigrant vil 

derimod altid være præget af sin ikke-digitale arv, hvilket betyder, at denne forbrugertype 

som udgangspunkt ikke har samme forudsætninger for effektiv anvendelse af digital teknologi 

(Prensky, 2001, s. 3). 

 

De digitalt indfødte forbrugere revolutionerer internettet og transformerer det fra et sted, hvor 

man finder information, til et sted hvor man deler information, samarbejder og interagerer. 

Herigennem finder de digitalt indfødte forbrugere nye måder at løse problemer, dele holdnin-

ger og møde ligesindede (Prensky, 2001). De digitalt indfødte er ikke bare kendetegnet ved at 

bruge digitale platforme aktivt. De anser platformene som en forankret del af deres sociale liv. 

De har direkte adgang til deres sociale netværk gennem et utal af platforme og enheder, og de 

skelner ikke mellem online og offline tilstedeværelse, da de anser de to som komplementære i 

forhold til deres relationer (Hansen, 2015). Fælles for alle definitioner, herunder Prenskys dis-

tinktion af de digitalt indfødte, er, at brugerne er vokset op med de mange nye informations-

teknologier som sociale medier og online communities. Dette gør sig især gældende for bru-

gerne på Twitch.  

 

I afhandlingen vil vi ikke differentiere Twitch-brugerne i undergrupper, men blot bruge be-

grebet ’digitalt indfødte’ som en samlet definition, når vi omtaler Twitch-brugerne. Dette 

skyldes, at vi ikke søger at begrænse vores analyse af brugerne til demografiske variable, da 
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brugernes adfærd på platformen ikke er afhængig af alder eller livssituation. Derfor vil vi i 

specialet arbejde med Prenskys distinktion, da denne stemmer overens med vores ambition 

om at forstå de digitalt indfødte forbrugeres adfærd. Vi vil derfor anvende begrebet digitalt 

indfødte i forhold til at karakterisere, hvordan nye digitale interaktionsbaserede platforme har 

skabt en ny forbrugeradfærd, der ændrer præmisserne for organisationers måde at operere på. 

Dette vil vi gøre ud fra et empirisk afsæt i det sociale medie Twitch, som vi introducerer i næ-

ste afsnit. 

 

1.3 Twitch  
Med dette afsnit ønsker vi at give læseren en introduktion af Twitch for at sikre, at der er kon-

sistens mellem projektets definition af Twitch og læserens forståelse af mediet. Derudover vil 

vi anvende afsnittet til kort at uddybe, hvorfor vi har valgt Twitch som afhandlingens empiri-

ske fundament. Vi inddrager Hamilton et al’s etnografiske undersøgelse af Twitch og dets 

brugere og deres motivation for at deltage i online communities til at definere Twitch som 

medie (Hamilton, Garretson, & Kerne, 2014). 

 

Live streaming på Twitch 
Twitch er en interaktionsbaseret livevideo-platform, hvor personer mødes i online communi-

ties og spiller computerspil med hinanden. Brugerne kalder sig gamere og de live streamer 

indhold til hinanden og interagerer herom (Hamilton, Garretson, & Kerne, 2014, s. 1). Mediet 

kombinerer videotransmission med en åben chatkanal. Det gør det muligt for en streamer at 

live streame offentligt via lyd og videostreams, mens andre brugere kan skrive sammen om 

dét, streameren siger og gør. Samtidig kan streameren besvare brugernes spørgsmål og kom-

mentarer (ibid., s. 2). I de forskellige streams er det brugerne, der skaber indholdet, mens an-

dre brugere følger det. Sidstnævnte kaldes viewers eller følgere (ibid.). Brugerne følger be-

stemte streams eller streamere og bliver notificeret, når et stream ”går live” via diverse infor-

mationsteknologier. Herigennem er de altid klar, såfremt de ønsker at være en del af et speci-

fikt stream. Derudover findes der brugere, der frivilligt melder sig til at være moderatorer på 

diverse streams. Deres opgave er at understøtte streamets chat, så den virker inkluderende og 

imødekommende for brugerne, der interagerer med hinanden (ibid.). Dette understreger, hvor 

afgørende det interaktionsbaserede element er for mediet. 
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Videoindholdet på Twitch udgøres hovedsageligt af brugere, der enten spiller forskellige digi-

tale spil alene eller med andre brugere (Hamilton, Garretson, & Kerne, 2014, s. 3). Ofte spil-

ler streameren spil med sine følgere for at inkludere dem i processen, mens streameren filmer 

sig selv via et webcam. Dog streames der også andet indhold via Twitch end computerspil 

som for eksempel streams om madlavning. Mange streamere bruger meget tid på at interagere 

med deres viewers uden for spillet. Her giver streameren følgerne mulighed for at spørge 

vedkommende om alt muligt (ibid.). Derudover afholder streameren også afstemninger om 

forskellige tematikker, som streameren og følgerne kan interagere om. Ifølge Hamilton et al. 

interagerer brugerne i et live stream af to årsager: Det unikke indhold fra specifikke streams 

samt interaktionen med andre brugere og deltagelse i streamets community (ibid., s. 4). 

 

Twitch som empirisk fundament 
Denne afhandling definerer Twitch som et socialt medie, eftersom det er et online medie, hvor 

social interaktion er et bærende element. Desuden tager opgaven udgangspunkt i Twitch som 

et online community. Vi ønsker at undersøge, hvordan de digitalt indfødte Twitch-brugere 

anvender sociale medier i deres hverdag, og hvilke forventninger og krav de stiller til organi-

sationers kommunikation. Samtidig ønsker vi at undersøge, hvad de finder afgørende for at 

deltage i online communities via interaktionsbaseret live streaming for at opnå en forståelse 

af, hvad der motiverer de digitalt indfødte forbrugere til at interagere på live streams. Herved 

gør vi os i stand til at sammenkoble de empiriske indsigter med projektets teoretiske ramme 

og analysere, hvordan organisationer kan anvende interaktionsbaseret live streaming i deres 

brandingindsats. 

 

Valget af Twitch som empirisk fundament begrundes ved, at det er én af de største og ældste 

interaktionsbaserede live streaming-platform (Twitch #1, 2016). Live streaming-

applikationerne Periscope og Meerkat fra henholdsvis 2014 og 2015 elaborerer på dette rela-

tivt nye fænomen og gør det muligt for brugerne at live streame direkte fra deres mobile en-

heder (The Telegraph, 2015). De mange nytilkomne live streaming-tjenester er stadig ved at 

finde en form, der passer til deres medie og type af brugere. Derfor finder vi det mest hen-

sigtsmæssigt at lade Twitch udgøre opgavens empiriske fundament. Vi har truffet dette valg, 

selvom social interaktion og livedelen udgør bærende elementer for alle disse live streaming-

medier. Dog har Twitch som socialt medie vist, at det har en lang levetid og en berettigelse 

for en anseelig brugerskare. Platformen har 100 millioner aktive brugere hver dag fordelt på 
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900.000 forskellige kanaler. Derudover har platformen med sin meget høje interaktionsrate 

etableret sig som et anerkendt online community på den globale scene (Twitch #1, 2016). 

Platformens betydning understreges ved, at Amazon LLC opkøbte Twitch i midten af 2014 

for 970 millioner dollar i en prisskrig med Google (Forbes, 2015). Samtidig viser en analyse 

af det amerikanske forbrug af digitale medier, at Twitch er den fjerde mest brugte digitale tje-

neste i USA kun overgået af Netflix, Google og Apple1 (Wall Street Journal, 2014). 

 

Vi anvender altså Twitch til at undersøge de digitalt indfødte forbrugeres motivation for at in-

teragere i online communities via interaktionsbaseret live streaming. Dette gør vi for at forstå, 

hvordan interaktionen medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd. I forlængelse heraf øn-

sker vi at undersøge, hvordan de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på Twitch påvirker 

præmisserne for organisationers brandværdiskabelse. Derfor vil vi fokusere undersøgelsen på 

de digitalt indfødte forbrugere på Twitch som indgang til at udarbejde anbefalinger for, hvor-

dan organisationer kan anvende interaktionsbaseret live streaming som et strategisk redskab 

til at øge værdien af deres brand. 

 

1.4 Vores motivation 
Interessen for undersøgelsesfeltet udspringer af en konkret oplevelse, Jonas havde med de di-

gitalt indfødte forbrugere. I forbindelse med sit arbejde i SteelSeries deltog Jonas i verdens 

største computerspilsfestival, Dreamhack, i Sverige, hvor mere end 40.000 deltager. Til ar-

rangementet var der opstillet store scener med utallige storskærme og kommentatorer, der var 

fysisk til stede. Alligevel valgte stort set alle deltagerne at følge konkurrencerne på deres 

medbragte skærme. Jonas indså hurtigt, hvordan den fysiske tilstedeværelse og samtale blev 

erstattet af en livlig virtuel debat i livechatten på de pågældende streams. Deltagerne anså de-

res digitale tilstedeværelse som værende mindst lige så vigtig som deres fysiske tilstedeværel-

se. En konklusion Jonas blev bekræftet i, da han spurgte deltagerne, hvorfor de ikke fulgte de 

fysiske aktiviteter. Deltagernes skel mellem online og offline social tilstedeværelse fremstod 

som udvisket, og brugernes selviscenesættelse var ikke betinget af deres fysiske nærvær.  

 

Historien repræsenterer måden, hvorpå gruppen af digitalt indfødte forbrugere agerer, og 

selvom ingen af os er synderligt interesseret i computerspil, så anser vi os selv som en del af 

gruppen af moderne digitale forbrugere. Vi anerkender, hvordan digitale medier på mange 

                                                
1 Målt på baggrund af download af data. 
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måder har ændret betydningen af, hvad det vil sige at være social og ”være til stede”. Vi ple-

jer vores private netværk på Facebook, vi ”endorser” vores professionelle netværk på Linke-

dIn, og vi deler bidder af vores dagligdag på Instagram til nære og bekendte. Hvis du spørger 

vores gruppe af digitale forbrugere, om vi mener, vi er mindre sociale, end vi var for nogle år 

siden, så vil svaret være nej. Snarere tværtimod. Vores personlige interesse for digitale medier 

kombineret med vores faglige indsigt i strategisk onlinekommunikation motiverede os til at 

udarbejde dette speciale. 

 

I forlængelse af vores motivation for at vælge dette undersøgelsesfelt, vil vi i næste afsnit ty-

deliggøre, hvorfor denne afhandling er relevant, og hvordan projektet bidrager med ny viden. 

 

1.5 Afhandlingens akademiske bidrag 
Den akademiske litteratur, der beskriver organisationers strategiske anvendelse af interakti-

onsbaserede virtuelle live streaming-fora som brand communities, er for nuværende ikkeeksi-

sterende. Derfor mener vi, at projektet har sin berettigelse og værdi. Den akademiske littera-

tur, der kommer tættest på dette projekts undersøgelsesfelt, finder vi i tematikker som new 

media, brand communities og co-creation, som vi kender fra teorier om sociale medier og det 

nyeste paradigme i moderne brandinglitteratur (Hedding, Knudtzen, & Bjerre, 2009; Merz, 

He, & Vargo, 2009). Afhandlingen karakteriseres som en eksplorativ undersøgelse med fokus 

på at identificere, hvad de digitalt indfødte forbrugere finder afgørende ved at deltage i en 

brandværdiskabelsesproces via interaktionsbaseret live streaming. Undersøgelsen søger at 

forstå, synliggøre og opstille de sociale dynamikker, som live streaming skaber blandt dets 

brugere. Med undersøgelsen ønsker vi at konkludere, hvordan de digitalt indfødte forbrugeres 

interaktion på Twitch skaber en ny forbrugeradfærd med afsæt i online communities, og 

hvordan organisationer kan profitere af live streaming som medietype ved at anvende den 

som et strategisk redskab i deres brandingindsats. Specialet elaborerer på akademiske littera-

tur inden for new media, co-creation og procesorienteret og dynamisk brandingteori. Hermed 

bidrager projektet med et nyt perspektiv ved at anvende allerede kendte teori på ikke tidligere 

undersøgt empiri. 
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2. METODE 
 

I dette afsnit vil vi beskrive specialets metodiske tilgang, og hvilke metodiske overvejelser, 

der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen og specialets tre underspørgs-

mål. Afsnittet er tredelt ved først at udlægge opgavens videnskabsteoretiske ramme for deref-

ter at beskrive analysetilgangen efterfulgt af et afsnit om projektets dataindsamling og -

behandling. 

 

I første del præsenteres afhandlingens videnskabelige ståsted, der spiller en afgørende rolle 

for opgavens udformning. Den videnskabsteoretiske tilgang udstikker de fortolknings- og for-

ståelsesmæssige rammer, der danner grundlag for opgavens valg og fravalg (Andersen, 2008, 

s. 45). Videre afspejler tilgangen opgavens syn på produktion af viden, der har betydning for 

forståelsen af problemfeltet (ibid.). I denne del vil vi ikke forholde os til den konkrete metodi-

ske tilgang til vores empiri, da den detaljerede beskrivelse kommer i delafsnit tre i forlængel-

se af vores analysestrategi. 

 

Andet afsnit beskriver opgavens analysestrategi og overordnede opdeling i henholdsvis et 

forbrugerperspektiv og et organisationsperspektiv. Disse to analysedele gennemføres med 

henblik på i et afsluttende afsnit at levere strategiske anbefalinger for, hvordan organisationer 

kan anvende live streaming til at øge værdien af deres brand. 

 

I tredje og sidste afsnit af metoden beskriver vi, hvilken empiri vi anvender, og hvordan vi 

anvender empirien til at besvare problemformuleringen. Metodisk gør vi brug af en metode-

triangulering, hvor vi både anvender kvalitative interview, en online spørgeskemaundersøgel-

se og sekundær data. I denne sidste del af metodeafsnittet reflekterer vi også over dataindsam-

lingsprocessen og behandlingen af data samt baggrunden for valget af den pågældende empi-

ri. 

 

2.1 Videnskabsteoretisk ramme  
Specialets videnskabsteoretiske ramme er af afgørende betydning for afhandlingens udform-

ning, da der ikke eksisterer én institutionaliseret sandhed for, hvordan en problemstilling skal 

angribes. Derfor har valget af videnskabsteori betydning for afhandlingens undersøgelsesde-
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sign og analysetilgang (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 16). Eftersom vi med afhandlingen ønsker 

at opnå en dybere forståelse for forholdet mellem de digitalt indfødte forbrugeres adfærd på 

sociale medier som Twitch og organisationers brandværdiskabelse, har vi valgt at anlægge et 

socialkonstruktivistisk og hermeneutisk videnskabsteoretisk udgangspunkt for undersøgelsen. 

Perspektivernes syn på viden gør os i stand til at undersøge problemfeltet på en grundig måde, 

da vi anvender de to videnskabelige paradigmer komplementært. Socialkonstruktivismen fun-

gerer som en ontologi for, hvordan vi som forskere ser verden og produktion af viden, mens 

hermeneutikken udgør vores epistemologiske position i forhold til at få adgang til verden og 

forståelsen af denne (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 30). Hermed er vores ontologi konstruktivi-

stisk, mens vores epistemologi er fortolkningsbåret. Kombinationen gør os i stand til at under-

søge den digitale udvikling i samfundet som et konstrueret socialt fænomen med de digitalt 

indfødte forbrugere i centrum ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. Samtidig er vi i 

stand til at undersøge forbrugernes forståelse og tilgang til verden ud fra et hermeneutisk per-

spektiv. Vi tilgår dermed verdenen ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, da samfunds-

mæssige fænomener bliver til og forandres via historiske og sociale processer (ibid., s. 39), 

mens vi fortolker og forstår verden gennem hermeneutikken, hvor viden opstår og bygger på 

forståelsen af andre mennesker (ibid., s. 38). Denne forståelse gør sig gældende i vores møde 

med vores respondenter, hvor vi fortolker den indsamlede empiri i en afkodningsproces af 

mening. Ved at kombinere de to perspektiver gør vi os i stand til at undersøge, hvordan frem-

bruddet af nye informationsteknologier som Twitch har medvirket til at ændre præmisserne 

for brandværdiskabelse i det digitale samfund. Samtidig opnår vi en forståelse af, hvad det be-

tyder for de digitalt indfødte forbrugeres adfærd og deres forventninger til organisationer. 

 

Det socialkonstruktivistiske perspektiv 
Ved at tilslutte os det socialkonstruktivistiske perspektiv anerkender vi virkeligheden som et 

socialt konstrueret fænomen (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 16). Det grundlæggen-

de udgangspunkt for specialets tilgang bliver derfor, at virkeligheden opfattes som en dyna-

misk størrelse, der er skabt af menneskelige handlinger. Derfor kan virkeligheden også æn-

dres af selvsamme menneskers handlinger (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 349). Menneskelig in-

teraktion er fundamentet for virkeligheden, da samfundet er et produkt af den menneskelige 

praksis (ibid.). 
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Videnssociologisk konstruktivisme 

Inden for den moderne sociologi findes der forskellige udlægninger af socialkonstruktivis-

men. Denne afhandling vil anvende videnssociologoerne Peter L. Berger og Thomas Luck-

manns videnssociologiske konstruktivisme (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 367). De to sociolo-

ger opstiller en begrebslig ramme, der muliggør analysen af den sociale konstruktion af hver-

dagslivets vaner, rutiner og institutioner (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 367). De to sociologers 

bidrag til socialkonstruktivismen er især, at de udvider de klassiske videnssociologers be-

grebsramme til ikke blot at omfatte videnskabelig viden. Deres bidrag omfatter også den al-

mindelige hverdagsviden, som udgør de fælles menings- og betydningsstrukturer, der får sam-

fundet til at hænge sammen (ibid.). Vi anvender denne tilgang, eftersom dette speciale netop 

søger at undersøge en udvalgt gruppe menneskers hverdag og forstå, hvordan deres verdens-

billede konstrueres. Inden for dette perspektiv er det den såkaldte common sense-viden, vi 

som undersøgere fokuserer vores undersøgelse på, da det netop er denne viden, der skaber be-

tydningsstrukturerne i samfundet (ibid., s. 368). Det er hermed vores opgave som undersøgere 

at beskæftige os med den sociale konstruktion af virkelighed. Skabelse af mening afhænger 

altså af situation og kontekst, og derfor hersker der forskellige forestillinger blandt aktørerne 

(Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 18). Forskelligheden inden for meningsdannelsen er 

således grundlaget for en evig forhandling mellem aktørerne. Hermed er socialt konstruerede 

fænomener under konstant udvikling i en dynamisk og diskursiv proces, da de er afhængige af 

de hverdagsstrukturer, hvori forbrugerne udfolder sit liv. Derfor hersker der forskelligartede 

forestillinger af virkeligheden og de elementer, der udgør den, hos diverse forbrugere på bag-

grund af interpersonel udveksling. Grundsynspunktet i teorien er dog, at samfundet og dets 

institutioner er et produkt af tilbagevendende handlemønstre og af de betydninger, vi tillægger 

disse (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 368). I den daglige interaktion mellem mennesker opbygger 

vi bestemte vaner, rutiner og måder at tolke egne og andres handlinger på, hvilket skaber be-

stemte handlemønstre, der gentager sig. Dette resulterer i dannelsen af mere varige sam-

fundsmæssige institutioner (ibid.). Herigennem skaber handlinger med subjektiv betydning 

således samfundet som en objektiv realitet, hvor vaner, eksternalisering, roller og institutioner 

tilsammen skaber den sociale virkelighed (ibid., s. 370). Mening er dermed dynamisk og pro-

cessuel, og det skabes, genforhandles og genfortælles løbende gennem ovenstående riter 

(ibid., s. 349). 

 

Som konsekvens anser vi som undersøgere organisationers brands som et processuelt betyd-

ningssystem, hvor relationen mellem organisation og stakeholder samt stakeholderne imellem 
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etableres og skaber mening gennem social udveksling. Dette resulterer i tilbagevendende 

handlemønstre, hvorved brandet tillægges betydning. Vores anvendte teorier er dermed valgt 

ud fra deres socialkonstruktivistiske tilgang. Analysen vil tage udgangspunkt i at undersøge, 

hvordan meningsudvekslingen mellem forbrugerne og de nyetablerede præmisser for organi-

sationers brandværdiskabelse er et produkt af den interpersonelle sociale proces i digitale net-

værk. 

 

Specialets socialkonstruktivistiske grundsyn bidrager til, at vi i vores analytiske tilgang aner-

kender, at menneskelig erkendelse er socialt konstrueret (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 349). 

Dette gælder både vores egen såvel som respondenternes tilgang til verdenen. Som konse-

kvens kan afhandlingens empiriske grundlag hverken defineres som definitivt eller objektivt. 

Dog kan vi som undersøgere udlægge sammenhænge gennem det empiriske materiale og 

konkludere noget generelt ud fra meningssammenhænge (ibid., s. 354). Denne virkeligheds-

konstruktion skabes i samspil mellem mennesker, hvilket baserer afhandlingens analyse på 

fortolkning af aktørenes relationer, kommunikation og kontekst. Virkelighedens rammer de-

termineres af den sociale kontekst, hvor dannelse af mening er konstrueret på baggrund af in-

dividers subjektive erkendelse og fortolkning (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 18). 

Projektets undersøgelse og analyse er altså baseret på respondenternes perception og me-

ningsdannelse, som er konstruereret på baggrund af deres subjektive erkendelse af virkelighe-

den. Herigennem er det centralt at undersøge, hvordan forbrugernes virkelighed er konstrueret 

med baggrund i interaktion med andre brugere og organisationer. Ved at determinere betyd-

ningen af denne interaktion bidrager analysen med viden i forhold til, hvordan respondenterne 

og organisationer sammen kan skabe mening og værdi. 

 

Vores fortolkende rolle som undersøgere leder os videre til næste afsnit af vores videnskabs-

teoretiske ramme i form af hermeneutikken.  

 

Hermeneutikken 
Ved at anvende den hermeneutiske samfundsvidenskab tilslutter vi os den fortolkende sam-

fundsvidenskabelige praksis. Herved anerkender vi, at forståelse og fortolkning kommer før 

forklaring, samt at de sociale fænomener og aktører, vi studerer, er bærere af betydnings- og 

meningssammenhænge (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 309). Hermeneutikken adskiller sig fra 

socialkonstruktivismen, idet den ikke interesserer sig for sociale konstruktioners meningsdan-
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nelser (ibid., s. 340). Tilgangen er optaget af at fortolke og opnå forståelse af individers for-

ståelse af verden. Vi anvender perspektivet som en teoretisk indgangsvinkel til dels at fortolke 

udsagn fra projektets respondenter og dels til at forstå meningssammenhænge på baggrund 

heraf. 

 

Den filosofiske hermeneutik 

Eftersom hermeneutikken er en del af den fortolkende samfundsvidenskabelige praksis, hand-

ler den grundlæggende om fortolkning og forståelse. Inden for paradigmet skelnes der mellem 

fire tilgange, hvor denne afhandling vil anvende Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneu-

tik (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 310). Retningen adskiller sig fra de øvrige ved, at den i særde-

leshed omhandler hvorfor vi fortolker fremfor at omhandle, hvordan vi skal fortolke (ibid., s. 

312). Pointen er, at tilgangen gør os i stand til at afkode, hvilken rolle forståelse spiller i for-

hold til, hvordan vi agerer i verden samt i forhold til vores viden om verden. Vi har dermed 

valgt at anvende Gadamers tilgang, da vi anerkender, at forståelse af et givent fænomen ikke 

er afgrænset til fænomenet i sig selv. Det indgår i en historisk såvel som en social kontekst, 

som fungerer som et udgangspunkt for individets forståelse. Det betyder, at individets percep-

tion af verden er formet af dets forforståelse. Det samme gælder for os som undersøgere, 

hvilket betyder, at vi selv er indlejret i en historisk og social kontekst, der uundgåeligt vil 

præge vores fortolkning og forståelse af undersøgelsesfænomenerne. Vi kan altså ikke define-

re vores frembragte viden som objektiv, da den både er præget af, at undersøgelsesfeltet udgø-

res af subjektive oplevelser og vores egne personlige fortolkninger også er præget af subjektiv 

forståelse. I denne forbindelse er det et vigtigt led i den filosofiske hermeneutik at forstå, at 

forståelse er udgjort af forforståelse og fordomme, hvis betydning anskues som produktive i 

forhold til at opnå viden, idet de virker som et led i produktionen af den fortolkendes forståel-

se. Det vil sige, at udlægning af mening bygger på en allerede given forståelse af verden 

(ibid., s. 322). Gadamer arbejder med begrebet forståelseshorisont, der udgør den personlige 

tilgang til verden, hvilket muliggør en meningsfuld udlægning af verdenen, som går forud for 

horisontsammensmeltningen, der sker i mødet med genstanden som f.eks. et brand eller en 

person i et virtuelt møde (ibid., s. 324). Her opstår forståelse og mening ved at horisonten 

flytter sig, da individet hermed sætter tidligere fordomme på spil i en konstant erfaringspro-

ces. Ifølge Gadamer sker dette som en ubevidst handling, da vi som mennesker ikke kan lade 

være med at fortolke og søge forståelse (ibid., s. 314). Det resulterer ikke nødvendigvis i 

enighed mellem individerne, men det gør dem i stand til at forstå, hvad hinanden kommunike-
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rer. I praksis betyder det, at vi i interviewprocessen har ladet vores egen forståelseshorisont 

smelte sammen med de interviewedes for at forstå deres udsagn og fortolke, hvorfor de sagde, 

som de gjorde. Formålet ved at anvende filosofisk hermeneutik som tilgang er at opnå en for-

ståelse for det enkelte individ gennem samtale, da samtale har en central plads i hermeneutik-

kens videnskabsbegreb (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 343). Mening og forståelse opstår dermed 

på baggrund af interaktionen mellem aktør og analytiker, da samtalen konstant åbner op for 

nye spørgsmål (ibid., s. 342). 

 

Den hermeneutiske tilgang er fundet relevant, da vi ønsker at få indsigt i sociale aktørers for-

ståelser og meningssammenhænge for herigennem at opnå meningsindsigt i den sociale virke-

lighed. Afhandlingen søger at forstå de digitalt indfødte forbrugeres sociale virkelighed og 

skabelsen af mening i relation til andre forbrugere og brands på digitale platforme. Vi anven-

der altså den hermeneutiske tilgang til at fortolke vores informanters subjektive oplevelser og 

holdninger i form af følelser, adfærd og intentioner. Herigennem ønsker vi at synliggøre 

strømninger i relation til meningsdannelsen i den digitale arena. Som resultat tager opgavens 

empiri udgangspunkt i udsagn fra nøje udvalgte sociale aktører. Dette sker gennem kvalitative 

interview med relevante enkeltpersoner, som næste afsnit vil beskæftige sig med. 

 

Den kvalitative metode  

Den hermeneutiske analyse er først og fremmest karakteriseret ved samtale. Kvalitativ analy-

se retter sig mod at forstå det unikke, det kontekstafhængige og det menings- og forståelses-

orienterede (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 340). Ved at anvende den kvalitative metode i form 

af interview, gør vi os i stand til at undersøge respondenternes udsagn i dybden og herigen-

nem opnå en forståelse for de forhold, den interviewede udtaler sig om i dialogen med os som 

interviewere. Dette er relevant for at opnå indsigt i, hvad der er afgørende for den enkeltes 

meningsdannelse. Inden for den filosofiske hermeneutik findes der ikke en metodisk frem-

gangsmåde eller forskningsteknik for en hermeneutisk analyse (ibid.). Gadamer fandt de tra-

ditionelle hermeneutiske tilgange snævre og metodefikserede, da de ikke tager højde for for-

tolkerens egen forforståelse. Derfor arbejder Gadamer ikke med nogen bestemt fremgangs-

måde i sin analyse (ibid.). Den filosofiske hermeneutiks metodiske begrænsninger bevirker, at 

man som analytiker selv må fremstille en fremgangsmetode ud fra egen forståelse af, hvad der 

er mest hensigtsmæssigt (ibid.). Derfor har man i udgangspunktet allerede forstærket sit eget 

præg på analysen. Hermed vil den hermeneutiske analytiske tilgang bringe os som forskere 
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ind i selve meningsudlægningen af genstandsfeltet. Eftersom vi producerer vores eget data-

materiale, findes der ikke noget forskningsresultat, der ikke er et resultat af forskerens gensi-

dige samspil med genstandsfeltet (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 342). På den måde er vores til-

gang til afhandlingens problemstilling baseret på vores egen forståelse og fortolkning, som 

dermed er med til at bestemme, hvad vi analyserer os frem til, og hvordan undersøgelsen ta-

ger form.  

 

Vi anvender principperne for et semistruktureret interview, eftersom et grundvilkår i den filo-

sofiske hermeneutik er, at åbenhed og viljen til at stille spørgsmål i forståelsesprocessen er et 

produktivt led i forskningsprocessen, der i princippet aldrig slutter (Fuglsang & Olsen, 2009, 

s. 342). Ethvert svar åbner op for nye spørgsmål, hvilket fungerer som drivkraft i undersøgel-

sen. Via den dialogbaserede indsigtsindfrielse søger vi som undersøgere at forstå sociale aktø-

rers praksis og fællesskaber, og det er gennem samtalen, at meningsfuld viden opstår (ibid., s. 

343).  

 

I næste afsnit vil vi forklare, hvordan vi analysestrategisk tilgår projektet ud fra vores todelte 

analyse, der efterfølges af et afsnit med strategiske anbefalinger. Herefter vil vi udførligt be-

skrivelse, hvordan vi metodisk går til vores empiri for at opnå validitet, der formes på bag-

grund af en velovervejet metodetriangulering. 

 

2.2 Analysestrategi 
Som beskrevet i det indledende afsnit i metoden vil projektet arbejde ud fra en overordnet op-

deling i henholdsvis et forbrugerperspektiv og et organisationsperspektiv. Vi anvender den 

valgte teori kombineret med vores metode til at besvare afhandlingens tre underspørgsmål 

gennem en forbrugeranalysedel, en brandinganalysedel og et afsnit med strategiske anbefalin-

ger for organisationers anvendelse af live streaming. 

 

I første delanalyse analyser vi, hvordan de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på sociale 

medier som Twitch medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd med afsæt i online commu-

nities. Vi analyserer dette for at forstå anvendelsen og udviklingen af sociale medier, samt 

hvad det har af betydning for forbrugerne og deres motivation for at handle og bidrage til den 

sociale interaktion. 
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Den første del af analysen udgør fundamentet for at gennemføre anden del, da vi med ud-

gangspunkt i forbrugeranalysen vil anvende brandingteori til at analysere, hvordan præmis-

serne for organisationers brandværdiskabelse påvirkes af de digitalt indfødte forbrugeres in-

teraktion på Twitch. Dette gør vi for at forstå, hvordan udgangspunktet for organisationers 

måde at brande sig på har ændret sig i takt med præmisserne for brandværdiskabelse har for-

andret sig i et stadigt mere digitaliseret samfund. 

 

Dernæst vil vi i forlængelse af de to analysedele samle begge perspektiver i et afsluttende af-

snit, hvor vi ud fra tre strategiske anbefalinger besvarer, hvordan organisationer kan anvende 

live streaming til at øge værdien af deres brand. Ved at kombinere teorier og indsigter fra de 

to perspektiver gør vi os i stand til at besvare afhandlingens problemformulering. 

 

2.3 Empiri 
Med udgangspunkt i vores videnskabsteoretiske afsæt og analysestrategi vil vi i dette afsnit 

redegøre for vores valg af empiri og dertilhørende undersøgelsestilgang. 
 

Metodetriangulering 
Vi har valgt at gøre brug af metodetriangulering for at opnå tilstrækkelig indsigt i forhold til 

at kunne besvare problemformuleringen. Metodetriangulering er en kombination af forskelli-

ge metoder til afdækning af en problemstilling (Bryman, 2008): ”Triangulation entails using 

more than one method or source of data in the study of social phenomena” (ibid., s. 379). Vi 

har valgt at anvende en tredelt empiri: En kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse suppleret 

med sekundær data fra medie- og forbrugeranalyser. Valget er truffet med henblik på at opnå 

en mere sikker viden og tilegne os en dybere forståelse for de digitalt indfødte forbrugere og 

deres adfærd samt forbrugernes forhold til organisationer. Metoden belyser problemstillingen 

fra flere vinkler og fungerer herigennem som en måde at krydstjekke resultaterne på. Hermed 

tilegner vi os en mere kvalificeret indsigt i undersøgelsesfeltet, end hvis vi blot havde benyttet 

os af en enkelt metode (Bryman, 2008). Eftersom der kan forekomme overlap i resultaterne, 

virker metodetrianguleringen forstærkende i forståelsen af sociale fænomener (ibid.). Den 

kvalitative metode gennemføres ved semistrukturerede dybdeinterview, der fungerer som en 

kvalitativ forundersøgelse af genstandsfeltet for at sikre, at alle relevante problemstillinger 

bliver belyst. Metoden udgør således grundlaget for den senere kvantitative undersøgelse i 
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form af en online spørgeskemaundersøgelse, da vi har anvendt de kvalitative interview til at 

identificere relevante og afgrænsede temaer, som vi har fundet interessant at kvantificere. Den 

kvantitative undersøgelse har altså fungeret i forlængelse af den kvalitative undersøgelse som 

en metode til at identificere fællesnævnere og be- eller afkræfte, hvorvidt udsagn fra inter-

viewpersonerne kan generaliseres. Det har altså været afgørende for os, at inddrage forskelli-

ge metoder, der kan supplere hinanden for at give et så retvisende billede af vores datagrund-

lag som muligt. Herigennem gør vi os i stand til sagligt at kunne udtrykke sammenhænge 

mellem variabler og generalisere respondenternes udsagn til en større population end under-

søgelsen rummer (Bryman, 2008). Med undersøgelse er vi optaget af at forstå den digitalt ind-

fødte forbrugers motivation for at interagere i online communities på Twitch som led i at opnå 

indsigt i de digitalt indfødtes forbrugeradfærd med afsæt i online communities. 

 

Undersøgelsestilgang 
Indsamlingen af data via trianguleringsmetoden gør os i stand til at foretage en grundig un-

dersøgelse, der ligger til grund for afhandlingens analyse. På baggrund af trianguleringsmeto-

den og det indsamlede datagrundlag har vi været i stand til at identificere ligheder mellem re-

spondenternes udsagn. Identificeringen af fællesnævnerne har gjort os i stand til at udvælge 

den teori, vi fandt mest oplagt at anvende som undersøgelsesredskab af projektets problem-

stilling. 

 

Gadamers filosofiske hermeneutik er drevet af den hermeneutiske cirkels princip om del og 

helhed (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 314). Det betyder, at man som forsker ikke kan forstå 

helheden uden at inkludere delene i fortolkningsprocessen, hvilket understreger, hvorfor hvert 

udsagn fra hver enkelt respondent udgør et led i den samlede forståelse. Fortolkningsprincip-

pet har ikke blot dannet grundlag for opgavens undersøgelsestilgang, eftersom det også har 

fungeret som en induktiv metode undersøgelsen igennem. Den induktive metode er karakteri-

seret ved at observere enkelte tilfælde for derefter at konkludere noget generelt på baggrund 

heraf (ibid., s. 30). Vores undersøgelsestilgang bygger dermed på princippet om at udlede ge-

nerelle konklusioner på baggrund af det indsamlede empiriske materiale. Metoden er en måde 

at nå frem til en generel viden om undersøgelsesfeltet på baggrund af en generalisering af be-

stemte fællesnævnere i den præsenterede data. Metoden kræver altså, at man løbende bevæger 

sig frem og tilbage mellem data og teori (Bryman, 2008, s. 573). Projektet er dermed et resul-
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tat af, at vi har tilegnet os indsigter gennem analyse og fortolkning af data, og undersøgelsen 

er gennemført med et åbent sind, hvor erkendelsesprocessen har haft frit spil. 

 

Den kvalitative del af undersøgelsesmetoden er altså eksemplificeret gennem kvalitative in-

terview af nøje udvalgte respondenter, hvilket de næste delafsnit går i dybden med. 

 

2.4 Forbrugerinterview 
Udgangspunktet for det kvalitative forskningsinterview er at forstå verden ud fra interview-

personernes perspektiv. Dette sker ved at udfolde den meningsskabelse, der knytter sig til de-

res oplevelser og afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Eftersom projektet undersøger de digitalt indfødte forbrugeres motivation 

og digitale adfærd, finder vi det relevant at interviewe nøje udvalgte respondenter for at opnå 

en dybere indsigt. Derfor er det nødvendigt at tydeliggøre ud fra hvilke parametre og kriterier, 

projektets respondenter er udvalgt. 

 

De digitalt indfødte forbrugere 
Det var afgørende for projektets udformning først og fremmest at bygge analysen på gruppen 

af digitalt indfødte forbrugere, der anvender interaktionsbaseret live streaming på daglig ba-

sis. Valget er truffet for at have et skarpt fokus på en afgrænset gruppe af brugere med hen-

blik på at opnå en dybere indsigt om netop denne type forbruger og dennes specifikke tekno-

logiske kontekst. Vi udvalgte seks digitalt indfødte forbrugere, der er flittige brugere af 

Twitch i dagligdagen. Alle seks definerer sig som gamere, der enten selv spiller online com-

puterspil på daglig basis eller ser andre spille. Vi vurderede det tilstrækkeligt at gennemføre 

seks interview, da målet med interviewene ikke var at interviewe mange, men derimod at op-

nå en dybere indsigt i, hvordan respondenterne opfatter verden, og hvad der betyder noget for 

deres handlinger. Vi var optaget af at indsamle et tilstrækkeligt empirisk grundlag, så svarene 

kunne karakteriseres som generaliserbare. På baggrund af svarene kunne vi identificere fæl-

lesnævnere og temaer i respondenternes svar. Ved at identificere enslydende svar fra de for-

skellige respondenter, sikrede vi os, at svarene var udtryk for generelle holdninger og ikke 

blot et billede på én eller to respondenters verdenssyn. Alle interviewpersonerne er mænd i 

alderen 17-22 år, hvilket repræsenterer hovedgruppen af Twitch-brugerne på verdensplan 

(Quantcast, 2016). Derfor finder vi vores respondentgruppe oplagt som udgangspunkt for at 

opnå en dybere indsigt i den digitalt indfødte forbrugers bevæggrunde for at anvende Twitch, 
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og hvordan denne anvender platformen. Alle respondenter taler dansk som modersmål, og in-

terviewene blev gennemført på dansk. Herigennem sikrede vi de bedste forudsætninger for, at 

en sammensmeltning af interviewpersonens og interviewerens forståelseshorisonter kunne fo-

rekomme. Alle respondenterne var dygtige til at holde sig til emnet og var samarbejdsvillige 

og sandfærdige uden at modsige sig selv undervejs, hvilket er afgørende for et vellykket in-

terview (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 187). Alle interview blev gennemført via Skype, hvor 

vi som interviewere sad i et andet rum end interviewpersonerne. Interviewenes lyd blev opta-

get via Skype for derefter at blive transskriberet og vedlagt som bilag i opgaven, hvilket gjor-

de det muligt for os efterfølgende at identificere temaer og fællesnævnere i den indsamlede 

empiri (Bilag 2.1 – 2.6). Hvert interview varede ca. en time og 15 minutter. Senere i metode-

afsnittet vil projektet beskæftige sig med fordele og ulemper ved vores interviewgennemførel-

se. 

 

Det semistrukturerede dybdeinterview 
Ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann er formålet med kvalitative interview at ”indsamle 

kvalitative beskrivelser fra den interviewede persons livsverden for at fortolke meningen” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129). Interviewformen gjorde os dermed i stand til at undersø-

ge de digitalt indfødte forbrugeres tanker, holdninger og refleksioner. Projektets spørgeguide 

(Bilag 1) bygger på følgende temaer: Digital udvikling, live streaming på Twitch, online in-

teraktion i communities samt relation og forventninger til virksomheder i det digitale sam-

fund. Eftersom vi ønskede at lade interviewet åbne op for eventuelle nye temaer, problemstil-

linger og perspektiver, byggede vi interviewpraksissen på det semistrukturerede interviews 

principper (ibid., s. 43). Herigennem stillede vi opfølgende spørgsmål som et resultat af den 

indsigt, vi havde tilegnet os gennem respondentens svar. Herefter lod intervieweren spørge-

guiden styre den videre interviewproces. På denne måde formåede vi som undersøgere at lade 

respondenternes oplevelse af emnerne give udførlige svar på diverse spørgsmål, uden at inter-

viewet mistede fokus eller retning. Vi lod det første interview fungere som en erfaring for de 

næste interview, hvorved vi efterfølgende tilpassede enkelte spørgsmål i spørgeguiden, så in-

terviewet fungerede bedst muligt i den videre interviewproces. Kontakten mellem os og re-

spondenterne var istandsat via en fælles kontakt. Vi kendte altså ikke respondenterne person-

ligt, hvilket har sikret, at interviewene ikke led under indforståethed mellem os og responden-

terne. Dog kan det have præget respondenternes svar, at de ikke kendte os på forhånd, da det 

kan have betydet, at de har været mindre ærlige, end hvis de kendte os.  
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Kvaliteten af den frembragte data 
Der findes forskellige videnskabelige undersøgelseskoncepter, der determinerer kvaliteten af 

den videnskabelige undersøgelses resultater. Begreberne reliabilitet og validitet er flittigt an-

vendt i denne forbindelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 271). Reliabilitet vedrører undersø-

gelsens troværdighed, og hvorvidt et resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af an-

dre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 271), mens validitet handler om undersøgelsens 

gyldighed i forhold til at determinere, hvorvidt vi som forskere har undersøgt dét, vi præsen-

terede i problemformuleringen (ibid., s. 272). Eftersom vi anerkender, at respondenternes svar 

er individuelle og kontekstafhængige, anerkender vi ikke undersøgelsens pålidelighed til at 

være et spørgsmål om, hvorvidt svarene kan reproduceres (ibid., s. 18). Vi er bevidste om, at 

vi for at øge reliabiliteten af vores interviewresultater bør undgå at lade os styre af vores egen 

subjektivtiet. Dog har vi undervejs i interviewene fulgt indskydelser via opfølgende spørgs-

mål, da de kan tilvejebringe værdifuld information (ibid., s. 272). Dette hænger sammen med 

projektets semistrukturerede interviewmetode, hvor vi afviger fra spørgeguidens fastlagte 

ramme for at stille afklarende spørgsmål. I denne sammenhæng er den slags spørgsmål med 

til at styrke reliabiliteten af interviewresultaterne (ibid., s. 195). I forhold til at determinere 

undersøgelsens validitet i et kvalitativt interviewperspektiv afhænger meget af undersøgerens 

spørgeteknik, hvilket indbefatter en diskussion om diverse faktorer, der kan influere inter-

viewsituationen (ibid., s. 173). Næste afsnit vil derfor omhandle, hvordan projektets data-

grundlag om de digitalt indfødte forbrugere er etableret.  

 

Fremgangsmåde for interview  
Et interview er karakteriseret som en professionel samtale, der indbefatter en magtasymmetri 

mellem interviewer og den interviewede (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 37). Det er dermed 

vigtigt, at man som interviewer er opmærksom på den eksisterende magtbalance mellem in-

terviewer og respondent, når man gennemfører kvalitative undersøgelser af denne slags, da 

det har indflydelse på respondentens svar. Det er interviewerens rolle at styre processen og 

stille spørgsmålene, mens respondenten svarer, hvad han finder rigtigt. Derfor er det afgøren-

de for os som undersøgere at fjerne fokus fra magtforholdet og skabe en afslappet atmosfære, 

hvor respondenten følte sig tryg nok til at åbne op og dele sine tanker, oplevelser og personli-

ge refleksioner. Én af grundene til, at interviewene blev gennemført via Skype, var, at det re-

sulterede i en mere afslappet interviewsituation, hvor respondenten kunne sidde i ro og mag i 
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sin private bolig og svare på spørgsmål. Herigennem risikerede vi ikke, at respondenten blev 

påvirket af en opstillet eller presset situation, der kunne indvirke på respondentens ærlige 

svar. Alle seks interview blev gennemført af den samme person, så forudsætningerne, spør-

gemåden og interaktionen mellem interviewer og respondent var så ens som mulig mellem de 

enkelte interview. Lasse påtog sig rollen som interviewer og startede hver session med at præ-

sentere sig selv og gruppens andet medlem, slå baggrunden for interviewet fast og udlægge 

formaliteterne. Dernæst beskrev intervieweren motivationen bag og formålet med interviewet 

og projektet. Vi lod hver respondent starte med at præsentere sig selv, så de kunne ”tale sig 

varme” og slappe mere af ved situationen, inden vi tog fat på spørgsmålene. Vi forsøgte at 

skabe en god og tryg stemning ved at anlægge en personlig og uformel tone for at sikre, at re-

spondenterne følte sig behageligt til mode og herigennem kunne tale mere frit (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 59). Hele interviewet byggede på åbne spørgsmål, der krævede opfølg-

ning fra intervieweren. Denne tilgang skabte en følelse af interaktion, hvor intervieweren lø-

bende fulgte op på respondentens svar med uddybende spørgsmål. Ved at sende signalet om, 

at vi lyttede interesseret og løbende spurgte ind, skabte vi en kontakt til respondenten (ibid., s. 

53). Interviewene blev hermed gennemført med baggrund i en velovervejet tilgang med fokus 

på at skabe den bedste interviewsituation, så vi som undersøgere kunne få de mest åbenhjerti-

ge og valide data.  

 

Behandling af data 
Transskriberingen af interviewene gav os en stor mængde data (Bilag 2.1 – 2.6). Derfor var 

det afgørende, at vi strukturerede dataen på en måde, så vi kunne danne os et overblik over de 

mest fremtrædende forbrugerkarakteristika i forhold til adfærd, holdninger og motivation. I 

den forbindelse benyttede vi åben kodning som metode (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 224). 

Kodning går ud på at finde fællesnævnere i den indsamlede data. Herved gjorde vi os i stand 

til at undersøge, sammenligne og kategorisere dataen. Kvale og Brinkmann beskriver kod-

ningsarbejdet således: ”Arbejdet indebærer konkret og omhyggelig kodning af materialet, og 

koderne er korte og definerer den handling eller oplevelse, der beskrives af interviewperso-

nen” (ibid.). Målet med processen er at udvikle kategorier, der giver en fuldstændig beskrivel-

se af de undersøgte oplevelser og handlinger. Vores rolle som undersøgere går ud på konstant 

at undersøge og sammenligne dataeksempler med henblik på at finde ligheder og forskelle i 

materialet. På et tidspunkt nås en ”mætning” af materialet, når yderligere kodninger ikke sy-

nes at give anledning til nye indsigter og fortolkninger. Hermed ved vi som undersøgere, at 
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analysen har opnået en robusthed. I vores udvælgelse af specifik data foretages en mere foku-

seret kodning, der efterhånden flytter kodningen fra et deskriptivt niveau til et teoretisk ni-

veau. Her begynder opgavens teoriapparat at tage form ud fra grupperingen af dataen. Vi star-

tede med at dele udsagnene op i adskilte kategorier (ibid., s. 226), som senere blev omdannet 

til de overordnede tematikker, der udgør spørgeguidens ramme. Hermed blev vi i stand til at 

identificere de mest fremtrædende fællesnævnere og karakteristika for de digitalt indfødte 

forbrugere og deres adfærd, holdninger og motivation. Dette ledte til fremstillingen af den en-

delige teori. Begge gruppemedlemmer gennemførte kodningsprocessen af materialet med 

henblik på at finde relevante datakilder, så det ikke blot var én af os, der påvirkede udvælgel-

sesprocessen ud fra dennes forståelseshorisont. 

 

2.5 Social survey  
Andet led i metodetrianguleringen indbefatter en kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen gør 

os i stand til at identificere fællesnævnere mellem respondenternes udsagn i den kvantitative 

og den kvalitative undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er som tidligere nævnt opbygget 

ud fra samme tematikker og progression som de kvalitative interview (Bilag 1). Vi anvender 

surveyen til at identificere ensartede holdninger, motivation og adfærd mellem respondenter-

nes udsagn. Dette gør vi for at sikre indsigt i forhold til, hvad der er afgørende for brugernes 

motivation for at interagere og tage del i communities på Twitch. Den kvantitative undersø-

gelse søger dermed at understøtte den kvalitative undersøgelse for at sikre, at vores samlede 

undersøgelse bygger på et solidt fundament, så den samlede undersøgelsen kan anses som væ-

rende repræsentativ. Tidligere har de kvalitative undersøgelsesmetoder, hvor man som under-

søger har fokus på at klarlægge menneskelig erkendelse, haft monopol på studiet af menings-

skabelse i den akademiske verden (Bryman, 2008, s. 591). Det argument er imidlertid blevet 

udfordret i forbindelse med frembruddet af digitale platforme, der tilbyder avancerede kvanti-

tative undersøgelsesmetoder, der anvendes til at identificere og forstå meningsdannelse. Dette 

definerer Alan Bryman (2008) som social surveys, hvor den kvantitative analyse trækker på 

elementer fra den kvalitative metodologi og det strukturerede interview. Vi har således valgt 

at integrere muligheden for åbne besvarelser i vores survey i forhold til de konkrete tematik-

ker for at få så bredt et forståelsesgrundlag som muligt. Den kvantitative undersøgelse kan li-

geledes spille en afgørende rolle i specialets bekræftelse af den kvalitative undersøgelse, da 

den kan afsløre mønstre (Davidson & Layder, 1994, s. 114-115). Vi anvender dermed survey-
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en til at identificere fællesnævnere for herefter at identificere temaer i vores samlede empiri-

ske grundlag, så vi kan konkludere noget generelt på baggrund af vores samlede datamængde. 

 

Når vi anvender social surveys, er det vigtigt at være opmærksom på, at respondenter aner-

kendes som selvbevidste sociale aktører (Bryman, 2008, s. 591). Endvidere er social surveys 

fokuseret på interpersonel kommunikation, der er forankret i respondenternes, såvel som for-

skernes, kollektive forståelseshorisonter (Pole & Lampard, 2002). Vi deler ikke nødvendigvis 

samme forståelse, men der hersker en fælles forståelse, der er konstitueret af den sociale vir-

kelighed, der opstår gennem menneskelig interaktion. Dette speciale underlægger sig denne 

antagelse, hvilket stemmer overens med projektets anvendelse af socialkonstruktivistisme og 

hermeneutik som metodologi i forhold til den videre behandling og tolkning af den indsamle-

de empiri.  

 

Vi har indsamlet 205 besvarelser af vores online spørgeskema, hvilket vi anser som værende 

tilstrækkeligt i forhold til at kunne undersøge fremtrædende temaer og sætte dem op imod vo-

res interviewdata. Det har aldrig været et mål at indsamle besvarelser for den samlede popula-

tion af Twitch-brugere, da Twitch har over 100 mio. unikke brugere med stor global spred-

ning (Twitch #1, 2016). Specialets 205 besvarelser udgøres af Twitch-brugere, der deler onli-

ne adfærd med interviewrespondenterne i deres daglige anvendelse af digitale medier. Vi har 

anvendt den kvalitative undersøgelse som indgang til at forstå forbrugernes adfærd og hermed 

formulere spørgsmål i surveyen, der bygger på samme progression som vores dybdeinterview. 

Resultaterne af den kvantitative undersøgelse kan findes i bilag 3. 

 

Undersøgelsesdesign 
Den kvantitative analyse tager udgangspunkt i den kvalitative undersøgelses tematikker og 

progression. Spørgeguidens opdeling i temaer og spørgsmål har altså været retningsgivende 

for udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsens temaer og formulerede spørgsmål. Vi har fo-

retaget dette metodiske valg, da vi ønsker at analysere og sammenligne spørgeskemaets kvan-

tificerbare resultater med interviewrespondenternes udtalelser. Dette gør det mere tilgængeligt 

at identificere fællesnævnere i dataen, som sikrer os, at vi kan sige noget generelt på baggrund 

af undersøgelsen. I undersøgelsesdesignet har specialet anvendt best-practice anbefalinger fra 

Bryman et al. (2008). De anbefaler, at social surveys benytter sig af færre åbne spørgsmål, da 

lukkede spørgsmål er lettere at besvare for respondenten og samtidig er lettere at analysere. 
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Videre anbefaler de, at spørgeskemaet har et simpelt design, der er let at følge samt reducerer 

mængden af information. Dette minimerer risikoen for bortfald af respondenter, hvilket med-

fører en øget validitet og reliabilitet (Bryman, 2008). Endvidere er det centralt at stille konkre-

te og afgrænsede spørgsmål for at reducere risikoen for, at respondenterne mister interessen, 

fordi spørgeskemaundersøgelsen tager for lang tid (ibid., s. 218). Progressionen i spørgeske-

maet benytter sig af en tragtmetode, hvor undersøgelsen indleder med generelle spørgsmål og 

løbende stiller mere konkrete spørgsmål (Andersen, 2008, s. 179). 

 

Undersøgelsens progression og struktur er opdelt i ti forskellige tematikker, hvilket har bidra-

get til, at spørgeskemaet fremstår overskueligt og overkommeligt, da vi har valgt maksimum 

10 spørgsmål per tematik. Opdelingen er foretaget på baggrund af ønsket om at holde spørge-

skemaet opdelt, simpelt og let overskueligt for brugeren. Da et spørgeskema forudsætter, at 

respondenten kan fuldføre det på egen hånd, stiller det krav til, at spørgeskemaets spørgsmål 

er klare og tydelige og ikke skaber forståelsesmæssige udfordringer. Spørgeskemaets fokus 

har derfor været at formulere få åbne spørgsmål, hvor forbrugeren skal argumentere for sin 

sag. Spørgeskemaet har en overvægt af lukkede spørgsmål, hvilket gør spørgsmålene enkle og 

lette at besvare. Med blot tre respondenter, der ikke har fuldendt besvarelsen af spørgeskema-

et, vurderer vi, at vi har efterlevet ovenstående principper i tilstrækkelig grad. De tre ufyldest-

gørende bidrag er blevet elimineret og tæller derfor ikke med i det empiriske materiale.  

Spørgeskemaet er udarbejdet via Google Form, da denne freeware-platform tilbyder en bru-

gerflade, der stemmer overens med ovenstående metodologi. Endvidere kan analysen bear-

bejdes ved download til en tekstfil, der kan bruges i den videre behandling af spørgeskema-

undersøgelsens data. 

 

Udvælgelse af respondenter og kanaler 
Vi har valgt at foretage undersøgelsen på engelsk, da vi i forbindelse med udvælgelsen af re-

spondenter undersøgte Twitch-brugernes adfærd i forhold til at finde den rette platform. Den 

engelsksprogede survey har medført, at besvarelserne er ligeligt fordelt mellem personer fra 

Europa og Nordamerika (Bilag 3.1). Dette stemmer fint overens med vores sammenligning af 

data af interview og survey, da de afgørende præmisser for brugernes forståelse og interaktion 

er ens for begge grupper. Forud for udarbejdelsen af surveyen konsulterede vi ligeledes inter-

viewrespondenterne for at klarlægge, hvor den herskende kommunikation om Twitch foregik. 

Twitch har ikke et særskilt forum på platformen, hvor brugerne kan interagere om alt det, der 
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udspiller sig på platformen. Derimod har Twitch oprettet et fællesskab på den digitale plat-

form Reddit, som mange brugere anvender flittigt. På Reddit har Twitch en dedikeret kanal, 

der er administreret af Twitch, hvor mange brugere kommunikerer med hinanden og Twitch-

organisationen. Vi valgte derfor at anvende Reddit som platform til at præsentere vores social 

survey og anvende den som ’landingpage’ for delinger af undersøgelsen via andre digitale 

platforme2. Desuden valgte vi at linke til surveyen gennem opslag på forskellige brugerdrevne 

Twitch-fællesskaber på Facebook.  

 

Baggrunden for valget af ovenstående kanaler tager udgangspunkt i, at vi ønskede responden-

ter, der anerkendte vigtigheden af Twitch som platform og havde konkrete oplevelser med 

Twitch. Det var centralt for undersøgelsen, at samtlige respondenter var aktive brugere af 

Twitch, da dette er en forudsætning for spørgeskemaets tematikker og respondentens forståel-

se af spørgsmålene. Både i opslaget på Reddit og i introduktionen i selve spørgeskemaet un-

derstregede vi meget eksplicit, at vi kun var interesserede i denne slags Twitch-brugere for at 

undgå besvarelser, der ikke var i tråd med vores undersøgelsesfelt. Valget at Reddit som ho-

vedkanal for spørgeskemaundersøgelsen forklarer videre, hvorfor vi valgte at udforme under-

søgelsesdesignet i den valgte form med den specifikke ordlyd. En stor del af udvælgelsespro-

cessen og den videre metodologi var derfor at observere platformen og gøre os i stand til at 

forstå den kollektive intelligens og jargon, der hersker på platformen og videre implementere 

denne wording i undersøgelsen. Spørgeskemaet er dermed udformet med udgangspunkt i bru-

gernes ”verden”, hvilket også var centralt i den kvalitative analyse for at sikre, at vi kunne af-

kode og forstå respondenternes besvarelser.  

 

Undersøgelsestilgang og behandling af data 
Specialets anvendelse af social survey tager udgangspunkt i, at specialet søger at undersøge 

brugernes adfærd og forståelse for deres digitale tilstedeværelse på Twitch. I denne forbindel-

se har vi valgt at benytte os af lukkede spørgsmål til konkrete spørgsmål om adfærd, hvor vi 

til sidst i undersøgelsens forskellige temarammer afslutter med et åbent spørgsmål. Respon-

denterne kunne herigennem frivilligt vælge, om de ønskede at uddybe deres holdning til det 

pågældende tema. Det var der mange, der valgte, hvilket gav os som undersøgere nogle vær-

difulde indsigter. Valget ved hovedsageligt at arbejde med lukkede spørgsmål sikrer, at be-

svarelserne er enkle at omsætte til statistisk materiale, der er sammenligneligt og samtidig re-
                                                
2Kan findes på: https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/4at2t6/gamers_are_trendsetters_survey_twitch_digital/? 
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laterer sig til specialets kvalitative analyse. Eksempelvis lyder et spørgsmål i tredje sektion 

om online tilstedeværelse: ”Do you think that social media platforms play an important role 

in your social life?”. De lukkede ja/nej-spørgsmål bliver herigennem kvantificerbare, hvilket i 

vores analyse og databehandling er med til at præsentere bestemte mønstre i respondenternes 

digitale forbrugeradfærd. Dette vil gøre det muligt at determinere frekvenser gennem statistisk 

bearbejdning af respondenternes besvarelser, hvilket gør os i stand til at vurdere, hvorvidt vo-

res interviewrespondenters italesættelser kan siges at være generaliserbare.  

 

De åbne spørgsmål benyttes, da denne type spørgsmål egner sig til at få respondenten til at 

give et uddybende svar, hvor personen frit kan forholde sig til den pågældende tematik. Ek-

sempelvis spørger vi i fjerde sektion om Twitch og platformens funktioner: ”Can you elabo-

rate on why the real-time element on Twitch is important to you as a user?”. Brugerne får 

herigennem mulighed for at uddybe, hvad liveelementet på Twitch betyder for dem. Eftersom 

deres svar knytter sig til lukkede spørgsmål inden for en konkret tematik, kan vi i vores be-

handling af respondenternes udsagn kode svarene ud fra bestemte tematikker. Dette gør det 

muligt at sammenligne det med svarene fra specialets kvalitative undersøgelse. Den metodi-

ske anvendelse af både åbne og lukkede spørgsmål er derfor en central metodologi i specialets 

triangulering, da de er med til at bygge bro mellem den kvalitative og kvantitative analyse. 

Specialets social survey og de semistrukturerede interviews virker herigennem komplimentæ-

re i vores analyse. Videre har spørgeskemaet også anvendt multiple-choice-spørgsmål, hvor 

fokus er på at kunne præsentere en frekvensanalyse af bestemte holdninger og adfærdsmøn-

stre, som vi har prædefineret med baggrund i vores kvalitative interview. Dette medvirker til 

at undersøge, hvorvidt svarene fra den kvalitative undersøgelse er et udtryk for respondenter-

nes samlede forbrugeradfærd. 

 

Kvaliteten af den frembragte data  
Da specialets kvantitative undersøgelser foretager ”målinger” af virkeligheden og ikke kan 

præsentere universelle sandheder, er reliabilitet og validitet centrale elementer i forhold til 

analysens resultater og videre konklusioner (Bryman, 2008). 

Reliabilitet henviser til, hvorvidt den kvantitative metodologi til undersøgelsen måler præcist 

og pålideligt, og i hvor høj grad analysen er påvirket af tilfældigheder (Neuman, 2013, s. 

212). Validitet henviser til, hvorvidt undersøgelsen afspejler det undersøgte emnefelt, og 

hvorvidt operationaliseringen af undersøgelsen stemmer overens med det undersøgte 
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(Neuman, 2013, s. 215). I forhold til at styrke undersøgelsens validitet og reliabilitet, har vi 

anvendt forskellige strategier til at teste og optimere specialets undersøgelse (ibid., s. 213). 

Den indledende strategi var at udforme klare og utvetydige definitioner af de enkelte tematik-

ker, der eliminerer potentielle faldgrubber for forståelse blandt respondenterne. Videre fandt 

vi det centralt, at vores analyse resulterede i kvantificerbart materiale og præcise målinger, 

hvilket var baggrunden for at anvende lukkede spørgsmål. Samtidig eliminerede vi hermed 

potentialet for flertydighed og misforståelser, der kunne påvirke respondentens svar og gøre 

resultaterne usammenlignelige (ibid.). Derudover fandt vi det afgørende at udvikle flere vari-

abler inden for bestemte temaer, så vi kunne få en bredere indsigt i undersøgelsesfeltet. Som 

konsekvens udformede vi spørgsmål, der præsenterede emner fra forskellige vinkler for at te-

ste, i hvor høj grad specifikke forhold var afgørende (ibid., s. 214).  

Inden vi lancerede surveyen fandt vi det afgørende at teste undersøgelsens udformning. Vi te-

stede spørgeskemaet på to respondenter fra de kvalitative interview, da de netop var forankret 

i den virkelighed, vi ønskede at undersøge. Testene blev foretaget med henblik på at klarlæg-

ge, hvorvidt spørgeundersøgelsens definitioner, design og progression fremstod klart og let-

forståeligt (ibid., s. 215). Dette medførte, at vi blev i stand til at identificere en række uklare 

spørgsmål og formuleringer, der potentielt kunne være meningsforstyrrende. Vores to tests 

var derfor centrale i henhold til at styrke analysens reliabilitet og validitet. Endvidere søgte vi 

inspiration blandt andre spørgeskemaundersøgelser, hvor vi søgte inspiration hos Statistica og 

Danmarks statistik, der beskæftiger sig med digital forbrugeradfærd. Med udgangspunkt i 

denne proces vurderer vi, at vi har øget spørgeskemaets reliabilitet og validitet signifikant ved 

at eliminere potentielle unøjagtigheder og meningsforstyrrende elementer, der kan påvirke 

den indsamlede data og videre behandling af data. 

 

2.6 Sekundær empiri 
Specialet vil også benytte sekundær empiri som en del af metodetrianguleringen. Den sekun-

dære empiri vil understøtte vores egen kvalitative og kvantitative undersøgelse i besvarelsen 

af projektets problemformulering. Undervejs i specialets analyseafsnit vil vi integrere medie- 

og forbrugerundersøger, der omhandler projektets undersøgelsesfelt. Den sekundære empiri er 

relevant at integrere i specialet, da undersøgelserne giver en baggrundsforståelse og en kvanti-

ficering af den digitale forbrugeradfærd, som hjælper os som undersøgere til at opnå tilstræk-

kelig indsigt. Den sekundære empiri bliver dermed det tredje element i projektets metodetri-

angulering, og empirien vil især anvendes til at supplere og understøtte vores primære empiri. 
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3. TEORI 
 

I dette kapitel vil vi præsentere afhandlingens teoriapparat, som vi vil anvende i besvarelsen 

af projektets problemformulering. Projektets teoriafsnit er opdelt i to overordnede sektioner, 

der tager udgangspunkt i henholdsvist et forbruger- og et organisationsperspektiv. Vi har ud-

valgt relevante teorier fra begge perspektiver, der skaber rammen for projektets analyse. De to 

teoretiske perspektiver skal gøre os i stand til at besvare afhandlingens tre underspørgsmål, 

hvor sidste delspørgsmål vil blive besvaret i et særskilt afsnit i forlængelse af forbruger- og 

organisationsanalysen. Den teoretiske gennemgang i de kommende afsnit vil præsentere de 

valgte teorier og redegøre for valget af teorierne. Videre vil vi præsentere, hvordan teorierne 

anvendes, samt hvordan de hver især bidrager til besvarelsen af problemformuleringen. 

 
Specialet vil indledningsvis redegøre for forbrugerperspektivet med udgangspunkt i de digi-

talt indfødte forbrugere og deres digitale adfærd. Første teoridel vil introducere specialets 

overordnede forståelsesramme for forbrugerne ved at præsentere teori, der hjælper os med at 

forstå udviklingen af nye informationsteknologier, samt hvordan disse har skabt en ny forbru-

geradfærd og -magt. I analysen vil teoridelen om forbrugerne danne baggrund for specialets 

videre analyse. 

 

Afhandlingens anden teoridel udgøres af et organisationsperspektiv, der tager udgangspunkt i 

brand community-paradigmet i brandinglitteraturen. Dette anvendes til at analysere, hvordan 

interaktionen i Twitch-communities påvirker præmisserne for organisationers brandværdiska-

belse.  

 

I forlængelse af projektets analyse vil vi samle konklusionerne fra begge perspektiver og leve-

re strategiske anbefalinger for, hvordan organisationer kan anvende live streaming til at øge 

brandets værdi. 

 

3.1 Digital forbrugeradfærd 
Eftersom vi beskæftiger os med en tematik og et koncept, der er en konsekvens af samfundets 

digitale udvikling, finder vi det nødvendigt at klargøre, hvilken digital virkelighed, projektet 

indskriver sig i. Denne digitale virkelighed udgør fundamentet for at kunne analysere og for-

stå de digitalt indfødte forbrugere og deres digitale adfærd. 
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Teoriafsnittet om digital forbrugeradfærd vil præsentere et teoriapparat, der anvendes til at 

undersøge, hvordan frembruddet af nye interaktionsbaserede informationsteknologier som 

Twitch har udviklet den moderne forbrugers muligheder for at interagere online og hermed 

bidraget til at skabe en ny forbrugeradfærd, der udfolder sig i online communities. For at gøre 

os i stand til at besvare specialets problemformulering er det centralt at opnå en forståelse af 

denne nye forbrugeradfærd ved at undersøge, hvordan digitale medier har muliggjort, at for-

brugeren tager del i sociale netværk, der bygger på elementer fra teori om new media, web 2.0 

og sociale medier. Tematikkerne vil blive anvendt i undersøgelsen i relation til deres indvirk-

ning på, hvordan de digitalt indfødte forbrugere handler og motiveres til at interagere i com-

munities, samt hvordan frembruddet af de nye digitale platforme resulterer i en ny forbruger-

magt med afsæt i online communities. 

 

Specialet vil indledningsvis introducere Manuel Castells samfundsdiagnose ”The Network So-

ciety” (1996, 1998a, 1998b, 2001, 2003), som vi vil anvende som projektets forståelsesram-

me. Netværkssamfundet anvendes til at belyse, hvordan det moderne samfund har udviklet sig 

i en netværksbaseret logik, samt hvordan dette skaber rammerne for brugerdrevne fællesska-

ber i netværk. Med baggrund i diagnosen vil specialet inddrage teori fra Scolari (2008, 2009), 

Constantinides & Fountain (2008), Kaplan & Haenlein (2010) og Dinesen (2008), der har fo-

kus på udviklingen af medieplatforme, der bygger på det ideologiske fundament af web 2.0 

og new media.  

 

Teorierne er valgt for at gøre os i stand til at forstå, hvordan frembruddet af new media som 

Twitch påvirker forbrugerne og giver dem mulighed for selv at generere indhold, som de kan 

interagere med andre om. Denne grundlæggende forståelse for de digitalt indfødte forbrugere 

og betydningen af den digitale udvikling udgør baggrunden for afslutningsvis at inddrage 

Labrecque et al. (2013) til at præsentere, hvordan digitale platforme har resulteret i en ny for-

brugermagt. 

  

Netværkssamfundet som forståelsesramme 
Valget om at anvende netværkssamfundet som forståelsesramme har sit afsæt i Castells’ be-

skrivelse af den teknologiske udvikling og dens betydning for forbrugeren og samfundet, der 

danner baggrund for projektets fokus på interaktionsbaserede live streaming-platforme. Denne 
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type platforme illustrerer, hvordan forbrugeren tager del i sociale digitale netværk og har mu-

lighed for at forankre sig i en bestemt kultur, der ikke nødvendigvis er koblet til forbrugerens 

øvrige netværk. Vi vælger at applikere teorien, eftersom Castells anerkender, at menneskelig 

interaktion og informationsteknologier udgør grundstenene i konstitueringen af den moderne 

forbrugeradfærd og strukturerede netværksbaserede relationer (Castells, 1996; 1998a). Ca-

stells’ teoretisering bidrager til vores forståelse af forbrugernes integration og anvendelse af 

nye digitale medier i dagligdagen (Castells, 1998b). Netværkssamfundet beskriver de menne-

skelige interaktioner som et produkt af informationsteknologierne. Teknologiernes funktioner 

muliggør sociale relationer og kulturelle strukturer mellem forbrugerne på digitale platforme. 

Vi inddrager Castells’ samfundsdiagnose for at kunne forstå den teknologiske og sociale bag-

grund for den nye stakeholderfokuserede brandlogik, som vi præsenterer i projektets anden 

teoridel. Castells’ teori fungerer dermed som en paraply for specialets videre teoretiske valg, 

da afhandlingen ønsker at belyse, hvordan nye brugerdrevne interaktionsbaserede teknologi-

ske platforme skaber nye sociale fællesskaber. 

 

Castells’ samfundsdiagnose tager udgangspunkt i det moderne samfunds udvikling fra et in-

dustrielt samfund til et informationssamfund. Han argumenterer for, at den nye æra har med-

ført, at vi lever i en ny økonomi, der er oplysende, global og netværksbaseret (Castells, 2001; 

2003; 1998a). Han baserer diagnosen på de sociale, politiske, økonomiske og kulturelle æn-

dringer, der udspringer af den omfattende fremkomst af netværk, den øgede digitalisering 

samt væksten i antallet af nye kommunikationsteknologier (ibid.). Dette har gjort netværk til 

den herskerende sociale organisationsform, og teknologierne har givet sociale netværk mere 

fleksibilitet. Castells argumenterer for følgende om de nye informationsteknologier: ”It fol-

lows an unprecedented combination of flexibility and task implementation, of coordinated de-

cision making, and decentralized execution, which provide a superior social morphology for 

all human action.” (Castells, 1996, s. 470). Det er herigennem de nye informationsteknologi-

er og digitale platforme muliggør, at netværk er den gennemgående organiseringsform i det 

moderne samfund. Dette er synligt internt i organisationer, mellem virksomheder, nationer og 

ikke mindst; de sociale relationer (Castells, 2003, s. 4).  

 

Specialets afsæt i netværkssamfundet tager udgangspunkt i, hvordan forbrugerne er dekoblet 

fra det fysiske rum og gennem informationsteknologier kan udvikle sociale relationer 

(Castells, 2001, s. 118-119). Forbrugerne kan herigennem interagere på tværs af landegrænser 

og tid via forskelligartede platforme (ibid.). Castells argumenterer for, at det har medført, at 
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internettet som teknologi har fordret øget globalisering, og at deling af information gennem-

trænger samfundets strukturer (Castells, 2003, s. 10-11). Netværk konstitueres på tværs af na-

tionale og lokale sfærer og udvisker den konventionelle forståelse for landegrænser og kultur. 

Som konsekvens af netværkssamfundet indlejrer forbrugerne sig i kulturer, der er faciliteret 

og styrket af digitale medier (Castells, 2003, s. 10-11). De digitalt indfødte er den første gene-

ration, der er opvokset med de nye informationsteknologier og altid har været forankret i net-

værk. Herigennem udgør netværkssamfundet udgangspunktet for specialets undersøgelse, da 

frembruddet af nye digitale platforme har påvirket den moderne forbrugers adfærd. Dette ud-

trykkes gennem forbrugernes måde at finde information på, samt i forståelsen af hvordan de 

udvikler interpersonelle relationer i kulturelle digitale netværk (Castells, 2003). Twitch ek-

semplificerer, hvordan forbrugere kan udvikle sociale digitale netværk, der er dekoblet fra 

brugernes fysiske kulturer og rum, hvor brugerne indgår i meningsfulde sociale relationer. 

Netværkssamfundet som forståelsesramme er derfor med til at eksemplificere, hvordan digita-

le netværk forekommer meningsfulde for de involverede brugere. 

 

Ifølge Castells er netværk: “(…)the underlying structure of our lives.” (Castells, 1998b, s. 

224). Frembruddet af nye digitale medier har dermed medført, at uddifferentieret envejskom-

munikation på lukkede kanaler ikke længere er den herskende kommunikationsform 

(Dinesen, 2008, s. 14). Der er derimod opstået et skifte i forhold til, hvordan organisationer 

og forbrugere kommunikerer. Brugerne benytter nye forskelligartede og inkluderende digitale 

medier til at interagere med andre mennesker og herigennem tilgå information. Castells’ ar-

gumentation om digitale platformes betydning for dannelsen af fællesskaber gennem social 

integration gør forbrugeren til omdrejningspunktet for den moderne forbrugeradfærd. Dette 

medfører, at organisationer er nødsaget til at tænke mere strategisk i deres kommunikations- 

og brandingaktiviteter for at indtage en fremtrædende position i forbrugernes konstituerede 

netværk.  

 

I forlængelse af dette vil vi i næste afsnit se nærmere på, hvordan Castells argumenterer for, 

at mennesker forankrer sig i digitale netværk, hvor der hersker bestemte kulturer, der fremstår 

som meningsfulde for forbrugerne. 
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Digitale netværk & real virtuality  
Vi ønsker at undersøge, hvordan de digitalt indfødte forbrugere er med til at skabe en fælles 

forståelseshorisont gennem interaktion på digitale platforme, der påvirker den sociale me-

ningsdannelse. Castells argumenterer for, at de nye medieplatforme resulterer i skabelsen af 

online fællesskaber, der fremstår lige så vigtige som konventionelle offline fællesskaber 

(Castells, 2003, s. 62-63). Ifølge ham er netværk konstitueret af brugernes sociale valg og 

strategier, og digitale platforme er blevet mere end blot kanaler. De har transformeret sig til 

platforme for identiteter og kulturer (Castells, 2001, s. 125-126). Castells mener, at kultur 

konstitueres gennem kommunikationsprocesser, som er  baseret på meningsskabende tegn og 

symboler (ibid.). Hermed indtager Castells et socialkonstruktivistisk perspektiv, da han anser 

menneskelig interaktion som noget produktivt. Digitale platforme er i stand til at etablere og 

facilitere sociale relationer og kommunikation (Castells, 2001; 2003). ”Internet use strength-

ened social relationships both at a distance and at a local level for streak and weak ties, for 

instrumental or emotional purposes, as well as for social participation in the community” 

(Castells, 2001, s. 122-123). Netværkssamfundet og udviklingen af digitale platforme skaber 

altså muligheden for dannelsen af en virtuel fællesskabskultur, hvor forbrugerne uafhængigt 

af tid og sted kan kommunikere om fælles interesser med ligesindede (Castells, 2001, s. 51-

52). De virtuelle fællesskaber er centrale for specialet, da der hersker communities på Twitch, 

hvor brugerne samles og interagerer i et kulturelt fællesskab.  

 

Ifølge Castells har mennesker altid taget del i meningsskabelse, der er funderet i kulturelle 

miljøer. De nye informationsteknologier har imidlertid muliggjort, at mennesker kan udvikle 

og opretholde kulturelle miljøer dekoblet fra det fysiske rum (Castells, 2001, s. 36). Menne-

sker kan gennem digitale netværk udvikle ”real virtuality”. Han forklarer begrebet således: 

”virtual: being so in practice though not strictly or in name”, and “real: actually existing”. 

Thus reality, as experienced, has always been virtual because it is always perceived through 

symbols that frame practice with some meaning that escapes their strict semantic definition” 

(Castells, 1996, s. 372). Castells mener dermed ikke, at man kan skelne mellem begreberne, 

eftersom mennesker ”make virtuality our reality” (Castells, 1998a, s. 372). Forbrugernes digi-

tale interaktion skaber herigennem kulturelle netværk, hvilket er centralt i forståelsen af den 

herskende interaktion på Twitch. Blandt brugerne har der altså udviklet sig et kulturelt miljø, 

der fremtræder vigtigt for brugerne, samtidig med at deres interaktion videreudvikler og un-

derstøtter dette fællesskab.  
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Vores undersøgelse af brugernes interaktion på Twitch er et metodisk valg truffet med ønsket 

om at forstå, hvordan platformen påvirker brugernes interaktion. Det er samtidig en måde at 

forstå brugernes motivation for anvendelse af digitale sociale netværk, eftersom mediet både 

har ændret, hvem brugerne er i stand til at kommunikere med og hvordan brugerne kommuni-

kerer. Twitch fungerer som et nøje udvalgt undersøgelsespunkt i den moderne kultur, som vi 

anvender til at illustrere, hvordan new media-platforme skaber nye muligheder for social til-

stedeværelse. 

 

”The Internet seems to have a positive effect on social interaction (…)” (Castells, 2001, s. 

118). Castells argumenterer for, at digitale platforme er med til at skabe en positiv indvirk-

ning på forbrugerens sociale netværk, hvilket man kan argumentere for, understøttes af frem-

bruddet af de mange forskellige sociale medier. Dog er det vigtigt at pointere, at Castells’ 

værker er skrevet inden fremkomsten af eksempelvis Facebook, Twitter og Twitch. Som 

konkvens heraf er det afgørende at inddrage teori, der sætter fokus på frembruddet af new 

media-platforme, der har medført, at brugerne kan samles i digitale sociale netværk, samtidig 

med at kommunikationen mellem brugerne er blevet mere fleksibel og interaktiv.  

 

I forlængelse af Castells’ analyse af informationsteknologier vil vi derfor undersøge, hvordan 

de nye digitale medier påvirker den moderne forbrugeradfærd.  

 
New media & digital udvikling 
I forlængelse af Castells’ teori om netværkssamfundet vil specialet beskæftige sig med begre-

berne new media og web 2.0. Samtidig vil vi undersøge, hvordan frembruddet af nye digitale 

medier har ændret handlingsmulighederne og adfærden hos den moderne forbruger. I løbet af 

de sidste årtier har medielandskabet udviklet sig til en mere kompleks og dynamisk sammen-

smeltning af traditionelle og interaktive medier (Dinesen, 2008; Gulbrandsen & Just, 2013).  

New Media er et fænomen, der defineres forskelligt afhængigt af teoretisk ståsted (Scolari C. , 

2008). Indledende kan new media defineres som: ”(…) a 21st Century catchall term used to 

define all that is related to the internet and the interplay between technology, images and 

sound. In fact, the definition of new media changes daily, and will continue to do so. New me-

dia evolves and morphs continuously” (Socha & Eber-Schmid, 2016). Denne definition er ik-

ke særlig udtømmende for forståelsen af begrebet, hvilket skyldes begrebets flydende karak-
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ter. New media repræsenterer den digitale udvikling i sin helhed og dets påvirkning på traditi-

onelle medier, hvilket gør new media vanskeligt at definere (Scolari C. , 2009). Denne af-

handling vil undersøge fænomenet ud fra et kommunikativt perspektiv. Vi forholder os altså 

ikke til de numeriske repræsentationer af new media-fænomenet i form af teknologiske speci-

fikationer. 

 

Derfor vil projektet arbejde ud fra kommunikations- og medieanalytikeren Carlos Scolaris te-

oretisering af new media, der fokuserer på mediernes muligheder for social interaktion 

(Scolari C. , 2008; 2009). Vi finder dette relevant, da vi anvender teorien til at undersøge, 

hvordan ny digital teknologi har transformeret måden, hvorpå kommunikation produceres og 

anvendes. Scolaris teoretisering danner baggrund for specialets videre fokus på web 2.0 og 

sociale medier, og hvordan disse medvirker til at fordre udviklingen af den moderne forbru-

gers medieforbrug.  

 

Scolari arbejder med en række karakteristika, der danner baggrund for, hvordan nye medier 

transformerer og påvirker samfundet og forbrugernes måde at benytte sig af digitale platfor-

me. Han argumenterer: ”The explosion of social networks definitively broke the hegemony of 

the one-to-many system, and mobile communication is changing the dynamics of content pro-

duction, distribution and consumption.” (Scolari C. , 2009, s. 959). New media har dermed 

forandret måden, hvorpå forbrugerne kommunikerer, producerer og konsumerer information. 

Scolari har undersøgt mediernes transformation med fokus på, hvilke kommunikative proces-

ser, de nye medier har skabt i samfundet. Han argumenterer for, at der er opstået en mutation 

mellem traditionel kommunikation og ny informationsteknologi, der har medført en innovativ 

produktionslogik, der bunder i åben brugerdrevet deling af information mellem brugere (ibid., 

s. 956). Videre har det producerede indhold også ændret karakter. New media har skabt en 

udvikling af nye ’metaprodukter’, der kombinerer de traditionelle massemediers kommunika-

tion med en interaktiv omverden, der har skabt hypertekstuel og interaktiv kommunikation 

(ibid., s. 957-958). Afsluttende diagnosticerer Scolari ligeledes en måde, hvorpå mennesker 

forbruger kommunikation på nye platforme på en radikalt anderledes måde end førhen. Der er 

opstået en fuldkommen sammensmeltning mellem digitale medier og interaktion mellem 

mennesker (ibid., s. 958).  

 

Som interaktionsbaseret live streaming-platform kan Twitch netop kategoriseres som new 

media, da platformen integrerer en række forskellige typer medier i en hybrid. Twitch er cen-
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treret om video, men integrerer ligeledes interaktionsbaserede elementer, der tager udgangs-

punkt i sociale funktioner fra web 2.0. Derfor er det centralt for vores undersøgelse at inkor-

porere Scolaris teoretisering af new media, da det er med til klarlægge, hvordan Twitch som 

platform er en sammensmeltning af nye informationsteknologier. Hernæst er det naturligt at 

inkludere teori, der beskriver, hvilken betydning web 2.0 har for udviklingen af de digitalt 

indfødte forbrugeres medieforbrug. 

 

Web 2.0, sociale medier og de indflydelsesrige forbrugere 
New media skaber fundamentet for den digitale udvikling og beskæftiger sig teoretisk med 

digitale mediers evolution. Web 2.0 derimod er et produkt af new media og udgør selve ryg-

raden i frembruddet af de nye interaktive medier, som specialet ønsker at undersøge. Afhand-

lingen arbejder ikke ud fra en skarp definition af web 2.0-platforme, eftersom: “Web 2.0 

doesn’t have a hard boundary, but rather, a gravitational core” (O’Reilly, 2005). Web 2.0 

har dermed ikke en skarpt afgrænset teoretisk definition, som vi kan arbejde videre med. Fæ-

nomenet er derimod summen af den teknologiske udvikling, hvilket også inkluderer den ud-

vikling nye interaktionsbaserede informationsteknologier som Twitch har undergået 

(Constantinides & Fountain, 2008, s. 232). 

 

Efthymios Constantinides og Stefan J. Fountain har undersøgt web 2.0 ud fra et teknologisk 

og kommercielt grundlag. De har undersøgt, hvordan nye digitale medier har en væsentlig ef-

fekt på brugernes mulighed for mellemmenneskelig interaktion. Videre fokuserer de på for-

brugernes øgede magt generelt i samfundet samt deres øgede magt over for organisationer. De 

argumenterer for, at web 2.0-applikationernes frembrud ikke kun har påvirket den teknologi-

ske udvikling. Applikationerne har også haft en afgørende indvirkning på organisationers for-

retningsstrategi og markedsføring, da forbrugerne har fået nye kanaler til at indgå i dialog 

med organisationer og organisationers stakeholdere: ”A collection of open-source, interactive 

and user-controlled online applications expanding the experiences, knowledge and market 

power of the users as participants in business and social processes” (Constantinides & 

Fountain, 2008, s. 232). Vores anvendelse af Constantinides’ og Fountains konceptualisering 

af web 2.0 sker med udgangspunkt i undersøgelsen af, hvordan forbrugerne har fået mulighed 

for at kommunikere åbent med hinanden og organisationer via de nye medier. Interaktionen 

på Twitch tydeliggør, hvordan brugerne samles i fællesskaber, hvor interaktionen er bruger-

styret. Det er herigennem synligt, at web 2.0-platforme har tillagt brugerne kontrollen over 
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mediet. Constantinides & Fountain mener, at web 2.0 bidrager med følgende i relation til net-

værk: ”Web 2.0 applications support the creation of informal users’ networks facilitating the 

flow of ideas and knowledge by allowing the efficient generation, dissemination, sharing and 

editing/refining of informational content” (Constantinides & Fountain, 2008, s. 232). Web 2.0 

er altså en samling interaktive og brugerstyrede online applikationer, der gør brugerne i stand 

til at dele oplevelser og viden. Herigennem opnår brugeren en øget magt over for organisatio-

ner gennem den styrkede position som aktiv deltager i den offentlige sfære (Constantinides & 

Fountain, 2008, s. 232). Web 2.0-applikationer muliggør skabelsen af forbrugernes netværk 

og faciliterer information ved at fordre udbredelse og deling af denne. På samme tid gør ap-

plikationerne redigering og frembringelse af information muligt (ibid.).  

 

Sociale medier og web 2.0 bruges ofte som synonymer (Constantinides & Fountain, 2008, s. 

232). Det er imidlertid centralt at skelne mellem de to, da web 2.0 primært har fokus på appli-

kationer, hvor sociale medier derimod defineres med baggrund i sociale aspekter, som web 

2.0-platforme muliggør (ibid.). Hermed differentierer begreberne sig fra hinanden, selvom de 

stadig har en stærk og åbenlys kobling. Specialet anvender Andreas Kaplans og Michael Ha-

enleins definition af sociale medier: “(…) a group of Internet-based applications that build on 

the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and ex-

change of User Generated Content” (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61). Vi finder denne defi-

nition mest oplagt for specialets undersøgelsesfelt, da den integrerer web 2.0 som det tekno-

logiske fundament, der skaber rammerne for social interaktion. Endvidere favner definitionen 

brugernes mulighed for skabe, finde og dele indhold i sociale netværk, hvilket er centralt i 

forhold til Twitch som platform samt brugernes kulturelle fællesskab. Vores fokus på bruger-

nes interaktion og sociale netværk bliver derfor et centralt element for opgaven i forhold til at 

klarlægge brugernes betydning for et brands menings- og værdiskabelse. Teori om web 2.0 og 

sociale medier udgør hermed fundamentet for specialets videre undersøgelse af, hvordan or-

ganisationer aktivt kan integrere brugerne i værdiskabende brandingaktiviteter.  

 

Forbrugerne tyer ofte til sociale medier for at gennemføre informationssøgninger for at mod-

tage assistance fra ligesindede i forbindelse med købsbeslutninger (Mangold & Faulds, 2009, 

s. 360). Sociale medier opfattes som mere troværdige kilder til information om produkter og 

services end de virksomhedssponsorerende budskaber, der udsendes via traditionelle masse-

medier (Kaplan & Haenlein, 2010; Mangold & Faulds, 2009). Mens web 2.0 repræsenterer 

det teknologiske fundament for sociale medier, så er user-generated content summen af, hvad 
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sociale medier muliggør (Constantinides & Fountain, 2008). User-generated content kan defi-

neres som: ”Media content created or produced by the general public rather than by paid 

professionals and primarily distributed on the internet” (Daugherty, Eastin, & Bright, 2008). 

Det centrale i web 2.0 er, at forbrugeren ikke blot er bruger, men derimod er en central bi-

dragyder. Sociale medier er dermed blevet en afgørende faktor i den moderne forbrugerad-

færd, da forbrugerne har mulighed for at orientere sig via information, der ikke har organisa-

tioner som afsender  (Kaplan & Haenlein, 2010; Murdough, 2009). Forbrugerne kan nu finde 

information fra andre kilder og har dermed helt anderledes manøvremuligheder end tidligere. 

Sociale medier er dermed blevet en forlængelse af den traditionelle word-of-mouth-

kommunikation (Mangold & Faulds, 2009, s. 359). Word-of-mouth dækker over udveksling 

af information mellem mennesker, og den form for kommunikation tillægges større trovær-

dighed end organisationers kommunikation (Chaffey & Chadwick, 2012). Dette skyldes, at 

kommunikationen stammer fra forbrugere, der ikke har en økonomisk interesse i forhold til 

organisationen og dens produkter. Herigennem optræder brugeren upartisk og kommunikatio-

nen opfattes som troværdig (Godes & Mayzlin, 2004). Elektronisk word-of-mouth (eWOM) 

har hermed en betydelig indflydelse på forbrugernes holdning til brands og produkter og der-

med også deres købsbeslutninger (Doh & Hwang, 2009). Dette har skabt ”connected consu-

mers”, hvor sociale medier er blevet en måde at søge information gennem forbrugernes socia-

le netværk (Solis, 2012, s. 33). Udviklingen er et produkt af de sociale mediers funktioner, 

hvor ”(…) connections and networks build a framework for how, when, and where infor-

mation finds  you” (ibid.). Hermed har forbrugerne fået en ny magt, der er baseret på sociale 

netværk og muligheden for at interagere med andre brugere. 

 

Det centrale ved web 2.0-platformene er, hvilken betydning frembruddet af teknologien har 

haft, samt hvorledes teknologien har ændret sig og påvirket samfundets udvikling. New media 

og web 2.0 danner derfor baggrund for at identificere en ny forbrugeradfærd. Twitch og live 

streaming giver forbrugerne en ny måde at kommunikere på. Dette kan karakteriseres ved, at 

brugerne gennem deres fulde kontrol over mediet kan selektere det indhold, de finder interes-

sant. Det illustrerer, at der hersker en ny forbrugerdimension og -logik i forhold til valg af 

kommunikationsplatform.  

 

På baggrund af dette vil vi i næste afsnit præsentere teori, der beskæftiger sig med, hvordan 

forbrugerne selekterer og deler information efter eget ønske og behov. 
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Forbrugerne i ”The pull society” 
De nye digitale platforme, der bygger på det idelogiske fundament af web 2.0, beskriver Kir-

sten Dinesen i hendes teoretisering om ”The pull society” (Dinesen, 2008). Teorien anvendes 

som udgangspunkt for at forstå, hvordan de interaktionsbaserede digitale medier har skabt en 

ny virkelighed for organisationer, hvor forbrugerne har fået en større magt. Teorien bruges 

videre til at illustrere, hvordan frembruddet af web 2.0-platforme og sociale medier har med-

virket til at forme de digitalt indfødte forbrugeres adfærd. 

 

Ifølge Dinesen har forbrugerne taget kontrol over kommunikationen i samfundet ved at an-

vende nye informationsteknologier. Hun mener, at forbrugerne stiller større krav til organisa-

tioner (Dinesen, 2008, s. 34). Via åbne medier er forbrugerne i konstant dialog med hinanden, 

virksomheder og virksomheders stakeholdere (ibid.; Lusch, Vargo, & O'Brien, 2007). Frem-

bruddet af nye sociale digitale platforme har gjort det muligt for forbrugerne konstant at inter-

agere med hinanden. Dette har resulteret i, hvad Dinesen definerer som en ”flodbølge af sha-

ring”, hvor store mængder information bliver delt mellem brugere på kort tid via få klik 

(Dinesen, 2008, s. 14). Den nye bølge af digitale platforme har skabt nye muligheder for for-

brugerne, som hurtigt kan tilgå og skabe information på egen hånd. Web 2.0-platforme har 

altså skabt nye muligheder for forbrugerne, der anvender sociale medier som redskab til in-

formationssøgning (Dinesen, 2008, s. 12; Labrecque et al., 2013). Som resultat har forbruger-

ne ændret købsadfærd. Brugerne i pull society ”trækker” selv information efter eget ønske og 

behov (ibid.). Forbrugerne kommunikerer via 2.0-platforme, der har globalt format. De kon-

trollerer selv, hvilke budskaber de ønsker at modtage på specifikke tidspunkter og via det me-

die, der passer dem (ibid.; Solis, 2012). De traditionelle massemedier eksisterer stadig, men 

den nye forbruger er blevet mere kritisk over for både budskab og form (Dinesen, 2008). For-

brugeren har fået et anderledes forhold til kommercielle budskaber, som perciperes via et kri-

tisk filter (Solis, 2012). Den moderne forbruger forventer, at organisationer kommunikerer 

med dem og ikke til dem (Dinesen, 2008). Organisationer kan ikke blot sende budskaber af 

sted til dem, da forbrugerne organiserer sig i sociale netværk, hvor de interagerer med hinan-

den og udveksler viden og information (Kaplan & Haenlein, 2010; Dinesen, 2008). 

 

Dinesens teori anvendes derfor som udgangspunkt til at klarlægge betydningen af forbruger-

nes sociale interaktion og position over for organisationer. Det er centralt for specialets pro-

blemstilling at undersøge, hvordan organisationer kan legitimere deres tilstedeværelse på bru-
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gerstyrede platforme, samt hvordan organisationer bør arbejde aktivt med brugerne i forhold 

til at styrke deres brandingaktiviteter.  

 

I forlængelse heraf finder vi det relevant at inddrage teori, der beskæftiger sig med, hvordan 

interaktionsbaserede digitale platforme påvirker den moderne forbrugeradfærd. I næste afsnit 

vil projektet beskæftige sig med forbrugermagt, hvor vi søger at belyse, hvordan forbrugerne 

er blevet i stand til at yde indflydelse via sociale netværk over for organisationer, samt hvad 

det har af betydning for de digitalt indfødte forbrugeres forhold til brands. 

 

Den nye digitale forbrugermagt  
Castells’ samfundsdiagnose og frembruddet af web 2.0-applikationer illustrerer, hvordan for-

brugerne gennem en række nye kommunikationsformer har mulighed for at interagere med og 

udenom brands. Forbrugerne har tilegnet sig magt til at skabe og indhente information om 

brands, som de kan videreformidle til andre forbrugere via holdninger og erfaringer 

(Labrecque et al., 2013; Godes & Mayzlin, 2004). Den nye virkelighed medfører, at organisa-

tioner ikke egenhændigt kan styre kommunikationen vedrørende deres brands. Organisationer 

kan kun forsøge at påvirke kommunikationen. Castells’ diagnose anskueliggør, hvordan bru-

gerne har fået en større magt i relation til at skabe, finde og administrere information. Derfor 

finder vi det uomgængeligt at undersøge krydsfeltet mellem digitale medier og forbrugerad-

færd. 

 

Labrecque et. al definerer forbrugernes magt på digitale medier og opstiller et firdelt begrebs-

apparat i beskrivelsen af forbrugernes magt: demand-, information-, network-, og crowd-

based power. Med udgangspunkt i sociale medier har Labrecque et. al undersøgt skærings-

punktet mellem forbrugeradfærd og digitale medier ved at præsentere en teoretisk ramme for 

de fire forskellige magtformer. Derudover diskuterer teorien magtskiftet fra organisation til 

forbruger med baggrund i forbrugernes mulighed for at finde information og kommunikere 

med hinanden. Det er relevant at inddrage Labrecque et al.’s begrebsapparat i forhold til at 

forstå, hvordan de digitalt indfødte forbrugere har opnået en øget magt, der har ændret forbru-

gernes digitale adfærd. 

 

Demand-based power tager udgangspunkt i forbrugerens forbrug og købsadfærd. Magttypen 

stammer fra traditionel økonomisk teori, hvor magt udøves gennem køb eller boykot 
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(Labrecque et al., 2013, s. 260). Magttypen har altid gjort sig gældende, men det er fortsat en 

central forbrugermagt i dag, da denne magttype udtrykkes økonomisk over for virksomheder 

(ibid.).  

 

Information-based power definerer forbrugernes evne til at forbruge og producere indhold 

(Labrecque et al., 2013, s. 261). Denne magtform er styrket gennem frembruddet af nye in-

formationsteknologier, der har skabt omfattende adgang til information om produkter og ser-

vices. Magtformen er derfor baseret på en styrket informationssymmetri, hvor alle har adgang 

til information. Samtidig fremskynder det udbredelsen af informationer. Videre omfavner den 

informationsbaserede magt den teknologiske funktion, der muliggør, at forbrugerne kan pro-

ducere information og påvirke andre brugere (ibid.).  

 

Network-based power opstår på baggrund af helheden ved forbrugernes mulighed for at di-

stribuere, redigere og forbedre digitalt indhold samt dele det i deres sociale netværk 

(Labrecque et al., 2013, s. 263). Hvor den informationsbaserede magt har et envejsfokus på 

information, tager den netværksbaserede et bredere fokus, da web 2.0-teknologier og sociale 

medier muliggør udbredelsen af budskaber og direkte dialog. Forbrugerne har mulighed for at 

påvirke andres holdning og købsadfærd gennem social interaktion (ibid.).  

 

Crowd-based power ligger i forbrugernes evne til at mobilisere og strukturere sig på måder, 

der både gavner dem selv og deres netværk (Labrecque et al., 2013, s. 264). Denne magt 

kommer til udtryk i strukturerede (f.eks. communities) og ustrukturerede (f.eks. individuelle) 

miljøer. Netop de strukturerede miljøer er centrale for specialet, da interaktionsbaseret live 

streaming udgør rammerne for social interaktion og fremkomst af fællesskaber. Crowd-based 

magt giver forbrugerne mulighed for at bidrage til en gruppe, understøtte en samlet identitet 

og mobilisere ressourcer til at understøtte fællesskabet (ibid.). De strukturerede miljøer og 

dets relationelle forudsætninger giver forbrugerne en følelse af fællesskab, der gør tilhørsfor-

holdet meningsfuldt for alle aktører, hvilket skaber virtuelle communities, der fremstår som 

en enhed (ibid.; O'Guinn & Muniz, 2009). Denne type fællesskab er netop relevant for specia-

let, da Twitch tilbyder en platform, hvorpå brugerne kan flokkes og interagere.  

 

I forhold til projektets fokus på den digitalt indfødte og deres brug af en interaktionsbaseret 

live streaming-platform, er det centralt at pointere, at den crowd-baserede magt er betydeligt 

forstærket på baggrund af informationsteknologiernes frembrud. Den crowd-baserede magt 
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fungerer som en katalysator for de andre magttyper. Den forstærker den demand-baserede 

magt gennem fælles køb og kollektive udtryk for behov, da brugerne bliver påvirket af den 

gensidige interaktion (Labrecque et al., 2013, s. 264). Den forstærker den information-

baserede magt gennem standardisering, centralisering og enkle adgang til indhold, da bruger-

ne har lettere adgang til information samt mulighed for at producere og raffinere information 

(ibid.; Daugherty, Eastin, & Bright, 2008). Den forstærker ligeledes den network-baserede 

magt gennem styrkelse af forbrugernes forbindelser i netværk ved at øge rækkevidde og sam-

le ressourcer på tværs af grupper (Labrecque et al., 2013). Dette illustrerer, at sociale medier 

som Twitch har muliggjort, at brugerne i fællesskab har mulighed for at påvirke hinanden og 

mobilisere sig i grupper. Dette tydeliggør en ny forbrugermagt i relation til organisationer. I 

analysen vil vi tage udgangspunkt i ovenstående magtformer for at undersøge, hvordan de di-

gitalt indfødte forbrugere påvirker hinanden og skaber disse magttyper i deres digitale forbru-

geradfærd. 

 

Sammenkobling af teorierne 
Ovenstående teorier udgør afhandlingens teoretiske ramme for undersøgelsen af de digitalt 

indfødte forbrugere og deres anvendelse af interaktionsbaseret live streaming. Tilsammen 

konstituerer teorierne en holistisk tilgang til at undersøge, hvordan de digitalt indfødte forbru-

geres interaktion på Twitch medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd med afsæt i sociale 

netværk i online communities. 

 

Specialets teoriafsnit vil nu bevæge sig fra et forbrugerperspektiv til et organisationsperspek-

tiv. Her vil vi præsentere udvalgt brandingteori, der gør os i stand til at undersøge, hvordan de 

digitalt indfødte forbrugeres interaktion på Twitch påvirker præmisserne for organisationers 

brandværdiskabelse. Dette skal udgøre fundamentet for at besvare, hvordan organisationer 

kan brande sig via interaktionsbaseret live streaming. 
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3.2 Brands i online communities  
Anden halvdel af teoriafsnittet indtager et organisationsperspektiv. Mere præcist fokuserer 

dette afsnit på det nyeste paradigme inden for branding: Online community branding 

(Hedding, Knudtzen, & Bjerre, 2009; Quinton, 2013). Den manglende integration af interak-

tionsbaseret live streaming i brand community-litteraturen har været en motivationsfaktor for 

at udarbejde denne afhandling. Vi vælger derfor at anvende brand community-paradigmet, da 

vi ønsker at bidrage med ny viden til et perspektiv, der i forvejen bygger på interaktionsele-

menter, som stemmer overens med præmisserne for interaktionsbaseret live streaming. Videre 

beskriver brandingperspektivet, hvordan udgangspunktet for organisationers måde at brande 

sig på har ændret sig, i takt med at præmisserne for brandværdiskabelse har forandret sig i et 

stadigt mere digitaliseret samfund (Quinton, 2013, s. 915). Vi anvender dermed perspektivet 

til at undersøge to ting med baggrund i specialets første analysedel om digital forbrugerad-

færd: Dels hvordan interaktionen i Twitch-communities påvirker præmisserne for organisati-

oners brandværdiskabelse, og dels hvordan organisationer kan inkorporere de nye præmisser 

og de digitalt indfødte forbrugere i brandværdiskabelsen via interaktionsbaseret live stre-

aming. Med specialets organisationsperspektiv ønsker vi dermed ikke at anvende, hvad der 

kan betegnes som en traditionel tilgang til branding (Louro & Cunha, 2001). Brandinglittera-

turen differentierer mellem det projektive paradigme og det dynamiske paradigme (Hedding, 

Knudtzen, & Bjerre, 2009), og de to perspektiver har forskellige antagelser om, hvad der kon-

stituerer værdien af et brand. I det projektive paradigme udgør organisationen det centrale led 

i brandværdiskabelsen som afsender over for en passiv modtager, mens det dynamiske para-

digme anser branding som en kontinuerlig interaktions- og udvekslingsproces mellem brandet 

og dets stakeholdere (Quinton, 2013). Denne afhandlings analyse tager udgangspunkt i sidst-

nævnte. Med det dynamiske perspektiv er vi optaget af at undersøge, hvordan organisationer 

kan øge værdien af deres brand ved at lade de digitalt indfødte forbrugere spille en afgørende 

rolle i brandværdiskabelsesprocessen gennem interaktionsbaseret live streaming. 

 

Brandværdi 
Eftersom et afgørende element i projektet er at undersøge, hvordan organisationer kan øge 

værdien af deres brand, er det centralt at definere, hvilken definition af brandværdi, afhand-

lingen arbejder ud fra. Vi definerer brandværdi som brand equity, som det er defineret i Sarah 

Quintons teori om online brand communities: ”Consumers are ’prosumers’ and ’workers’ 

who create value for organisations, (…) capitalism increasingly depends on a new set of en-
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tirely external resources created by consumers who through the production of shared mean-

ing, increases the value of a brand and thus brand equity” (Quinton, 2013, s. 915-16). Her-

med anerkender vi, at organisationer skaber brandværdi sammen med forbrugerne i en co-

creation proces. Quinton skriver videre: “The consumer has moved from contributing to a 

brand’s value to the partial management of a brand’s value with the associated shift in power 

from being a participant to the partial driver” (ibid., s. 916). Vi anerkender videre, at forbru-

geren er medskaber af brandet, og brandværdien opstår og konstitueres løbende gennem den 

sociale produktion i diverse online communities (ibid., s. 921). For organisationen bag bran-

det handler det hermed ikke direkte om at determinere en monetær eller finansiel værdi. Det 

handler om at tilskrive brandet en immateriel merværdi gennem meningsudveksling med for-

brugerne. Dette sker gennem sociale interaktion i online communities, der knytter stærke bånd 

mellem forbruger og brand. Dermed er det ikke vores mål med specialet at beskæftige os med 

den finansielle del af brandingteorien, da vi ikke ønsker at beregne brandets monetære værdi 

eller på anden vis kvantificere det i en økonomisk optik. Vi anerkender, at resultatet af et 

stærkt bånd mellem forbruger og brand i praksis kan manifestere sig i finansiel værdi for 

brandet ved at styrke forbrugerpræferencer, højne loyaliteten og øge efterspørgsel på produk-

ter, men det finansielle aspekt af brand equity er ikke et felt, som nærværende speciale vil be-

skæftige sig med. Inden for brand community-teorien eksisterer der desuden ingen konkrete 

redskaber til at måle brandets økonomiske værdi, der er skabt af engagerede digitale forbruge-

re (Quinton, 2013, s. 924). Hermed er vi som undersøgere ikke optaget af at forsøge at måle 

brandværdien, og specialet vil videre anvende brand equity og brandværdi som synonymer 

opgaven igennem. 

 

I forlængelse af brandværdi-definitionen vælger projektet at arbejde ud fra Quintons definiti-

on af brands: ”Semi-independent entities demonstrating ’connectivity’ to consumers, heavily 

involved in providing ’brand experiences’ and developing ’engagement’ with varied  audi-

ences” (Quinton, 2013, s. 922). Vi anerkender hermed, at et brand er en semiuafhængig en-

hed, der ”connecter” med forbrugerne, samtidig med at brandet er dybt involveret i forhold til 

at levere brandoplevelser og herigennem udvikle engagement med forskelligartet publikum. 

Herigennem kan vi undersøge de digitalt indfødte forbrugeres oplevelse og relation til brands 

i et immaterielt merværdiperspektiv. 

 

Branding er et felt, der har undergået en omfattende udvikling. Forskellige teoretikere og ret-

ninger inden for feltet debatterer, hvad branding egentlig er, og hvordan organisationer mest 
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effektivt brander sig selv, deres produkter og services (Merz, He, & Vargo, 2009; Louro & 

Cunha, 2001; Hedding, Knudtzen, & Bjerre, 2009). Specielt har frembruddet af new media 

ændret branding som disciplin (Quinton, 2013). Nye informationsteknologier har muliggjort, 

at organisationer kan kommunikere med forbrugerne på nye måder i relation til alt fra pro-

duktorienterede spørgsmål i dagligdagen til inddragelse af forbrugerne i strategiske spørgsmål 

om brandets udvikling. Samtidig har frembruddet af new media-teknologier medvirket til at 

gøre brandingdisciplinen mere kompleks end nogensinde før (Edelman, 2010). For at vi kan 

besvare, hvordan interaktionen i Twitch-communities påvirker præmisserne for brandværdi-

skabelsen, samt hvordan organisationer kan inkorporere de nye præmisser, er det afgørende at 

uddybe, hvilken del af brandingteorien opgaven beskæftiger sig med. Derudover vil vi rede-

gøre for, hvad teoriernes bidrag hver især er. Dette medvirker til at klargøre, hvordan teorier-

ne kan applikeres i analysen til at besvare problemformuleringen. Derfor vil vi i de efterføl-

gende afsnit gennemgå de forskellige teoretiske positioner, vi anvender i projektet. 

 

De næste to afsnit vil beskæftige sig med brandlogikkens historiske udvikling, som skitserer, 

hvordan brandværdiskabelsesprocessen har ændret sig i takt med den teknologiske udvikling. 

Her har forbrugerne udviklet sig fra at spille en ubetydelig rolle i processen til at udgøre et 

centralt element i organisationers strategiske brandingindsats. 

 

Stakeholder-fokus brandæraen som forståelsesramme  
Merz, He og Vargos brandingteori ”The evolving brand logic: a service dominant logic 

perspective” (Merz, He, & Vargo, 2009) udgør forståelsesrammen for projektets brandingdel. 

Projektets analyse og forståelse af, hvad der konstituerer et brand, og hvilken rolle forbruge-

ren spiller i brandværdiskabelsesprocessen, tager udgangspunkt i teorien. Vi anvender teorien 

til at forklare, hvordan den historiske udviklingen af branding som logik og disciplin har ud-

viklet sig. Dette gør vi for at tydeliggøre, hvilket brandmanagement-paradigme specialet ind-

skriver sig i. I redegørelsen vil vi anskueliggøre, hvorfor det nyeste brandingparadigme, som 

denne afhandling benytter sig af, har vundet indpas. 

 

Merz, He og Vargo beskriver, hvordan relationen mellem forbruger og brand har forandret sig 

og hermed også, hvordan præmisserne for brandværdiskabelsen har ændret sig i den digitale 

tidsalder (Merz, He, & Vargo, 2009, s. 332). Dette er relevant, eftersom vi med specialet øn-

sker at undersøge, hvordan de nye præmisser påvirker brandværdiskabelsen, og hvordan or-
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ganisationer kan øge brandværdien ved at inkorporere de nye præmisser via interaktionsbase-

ret live streaming. Vi vurderer altså, at det er relevant at opridse udviklingen i brandingens 

logik for at opnå en forståelse af, hvordan den ligesom forbrugeradfærden har ændret sig i 

takt med frembruddet af nye informationsteknologier. Dog er det vigtigt at slå fast, at selvom 

afsnittet vil opridse de historiske hovedlinjer, vil afsnittet hovedsageligt fokusere på den nye-

ste periode inden for brandlogikkens udvikling, da det er denne, der er central for forståelsen 

af præmisserne for organisationers effektive værdiskabelse over for den moderne digitale for-

bruger (Merz, He, & Vargo, 2009). 

 

Som undersøgere er vi optaget af at eksplorere, hvorvidt organisationer sammen med de digi-

talt indfødte forbrugere kan skabe merværdi for brandet på baggrund af anvendelsen af nye 

interaktionsbaserede informationsteknologier som Twitch. Værdiskabelsen skal altså ses i et 

bredt perspektiv, hvor forbrugernes immaterielle forestillinger og konkrete oplevelser af 

brandet er det afgørende. Vi er dermed optaget af at undersøge, hvordan organisationer inkor-

porerer forbrugerne i brandværdiskabelsen ved at gøre sig relevant over for dem, så forbru-

gerne opfatter relationen til organisationen som værdifuld. Det ønsker vi at undersøge ved at 

opnå en forståelse for, hvad de digitalt indfødte forbrugere finder interessant og vedkommen-

de ved interaktionsbaseret live streaming via Twitch. 

 

Brandlogikkens udvikling  
Brandingdisciplinens logik har udviklet sig meget gennem de sidste 100 år, og det samme 

gælder synet på, hvordan brandværdi etableres og udvikles (Merz, He, & Vargo, 2009; 

Hedding, Knudtzen, & Bjerre, 2009).  

I starten af det 20. århundrede repræsenterede brands en måde, hvorpå kunder kunne identifi-

cere og genkende varer på afstand. Perioden kaldes individual good-focus brand era (Merz, 

He, & Vargo, 2009, s. 330), og brandværdien var indlejret i den fysiske vare, og værdien blev 

skabt, når varerne blev solgt. Kunden blev hermed opfattet som en passiv ressource i værdi-

skabelsesprocessen. 

Næste periode defineres som value-focus brand era (Merz, He, & Vargo, 2009, s. 330). Peri-

oden udgjorde en stor del brandingens historiske inddeling, da den strakte sig fra 1930-1990. 

Den var opdelt henholdsvis mellem en funktionel og en symbolsk periode (ibid.). I den funk-

tionelle periode udvalgte kunder brands til at dække eksternt genererede forbrugsbehov, og 

kunderne blev stadig opfattet som passive i værdiskabelsesprocessen (ibid., s. 331). Den sym-
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bolske periode differentierede sig fra den funktionelle ved, at varernes egenskaber i stigende 

grad blev anset som værende ens, hvorfor brands overgik til at være noget, forbrugeren købte 

til at dække internt generede behov. Brands kunne nu differentiere sig og være uafhængige af 

markedstilbuddet og blev herfra anset som en operant ressource. Forbrugeren derimod var 

stadig operand i brandets værdiskabelsesproces (Merz, He, & Vargo, 2009, s. 332). 

Denne periode blev afløst af relationship-focus brand era, som blandt andet vandt indpas, 

fordi mediebilledet begyndte at blive mere diversificeret, og forbrugeren fik en større indfly-

delse og status. I denne periode var det et afgørende skifte, at forbrugeren udgjorde en operant 

ressource, der ansås som en aktiv medskaber af brandværdien fremfor tidligere perioder, der 

anså virksomhederne som central i værdiskabelsen (Merz, He, & Vargo, 2009, s. 334). Brands 

blev opfattet som værende i besiddelse af en personlighed, der resulterede i, at kunder danne-

de dyadiske relationer med dem  (ibid.). Herigennem blev det anerkendt, at brandværdien var 

relationel og procesorienteret. 

Dette bringer den historiske udvikling til sidste periode: Stakeholder-focus brand era. Perio-

den har fokus på netværk, hvor brands anses som dynamiske og som sociale processer (Merz, 

He, & Vargo, 2009, s. 337). I første halvdel af 00’erne argumenterede eksperter for, at brand-

værdien blev skabt gennem den sociale proces mellem virksomheden og medlemmerne af et 

brandfællesskab. Men fra midten af 00’erne begyndte eksperter at argumentere for, at ikke-

kunder og kræfter uden for specifikke brandfællesskaber kunne interagere med hinanden og 

skabe brandværdi (ibid., s. 338). Her er det altså alle stakeholdere, der er med til at konstitue-

re brandets værdi som en operant ressource, og værdien er lokaliseret i deres bevidsthed. 

Værdien af et brand er dermed ikke et spørgsmål om et fysisk produkt eller lignende. Det er et 

spørgsmål om de positive associationer og immaterielle egenskaber, som interessenterne for-

binder med brandet, der løbende udvikler sig gennem samspil med andre. Brandværdiskabel-

sesprocessen er en social og interaktiv co-creation proces mellem alle stakeholderne (ibid.). 

Stakeholderne og herunder forbrugeren har dermed en afgørende rolle for værdien af et brand.  

 

For at opsummere kan man formulere det således, at den herskende logik i de tidligere brand-

paradigmer lød på, at brandet producerede værdi over for en passiv forbruger, mens både for-

bruger og brand i det nye brandingparadigme anerkendes som ressourcer, der sammen skaber 

værdi til brandet i en social og dynamisk proces. Præmisserne for brandværdiskabelsen har 

dermed ændret sig således, at forbrugeren anerkendes som et afgørende led i etableringen af 

brandets værdi. 
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I næste afsnit vil projektet sætte fokus på, hvordan brandværdiskabelsen kommer til udtryk, 

når organisationer inkorporerer forbrugerne i processen. 

 

Brandværdiskabelse i stakeholder-fokus brandæraen 
Som skitseret ovenfor opfattes brands ikke længere som en statisk størrelse, der er uafhængig 

af forbrugernes input. Det er derimod en dynamisk proces, hvor forskellige stakeholdere har 

andele i brandet (Merz, He, & Vargo, 2009; Hedding, Knudtzen, & Bjerre, 2009). Stakehol-

dere forstås som alle, der har direkte eller indirekte indflydelse på brandet. Ved indirekte ind-

flydelse forstås f.eks. online diskussioner i digitale rum, som ikke har direkte relation til et 

specifikt brand, men som har relation til et tema af betydning for det brand, som sidenhen kan 

påvirke opfattelsen af et brand hos enkelte stakeholdere. Organisationer har efterhånden ind-

set, at brandet er deres mest værdifulde aktiv, hvilket resulterer i, at der tilføres flere og flere 

ressourcer til at opbygge stærke brands (Merz, He, & Vargo, 2009, s. 329). Et brand forstås 

altså som en dynamisk størrelse, der skabes på baggrund af interaktionen mellem forbrugerne 

og øvrige interessenter i en kollaborativ værdiskabelsesaktivitet og herigennem etableres som 

en kollektiv enhed (ibid., s. 337). Teorien argumenterer: ”Smart brand welcome the stake-

holders’ role as a natural partner in a collective process of product and brand development” 

(ibid., s. 338). Hermed beskriver stakeholder-fokus brandæraen en logik, der opfatter brands 

som enheder, der engagerer sig i relationer med stakeholdere i en kollaborativ og dynamisk 

proces, der betinger brandets værdi. Processen udfolder sig i stakeholder-baserede økosyste-

mer, hvor værdien af brandet konstrueres gennem social interaktion mellem forbrugerne 

(ibid., s. 337). Teorien begrunder: ”The customer is an operant resource, rather than an op-

erand resource” (ibid., s. 330). Denne nye tilgang til stakeholderne som medskabere af bran-

det udgør grundlaget for virksomheders anvendelse af nye informationsteknologier.  

 

Skiftet i brandlogikken kombineret med den digitale udvikling og fremkomsten af nye tekno-

logiske værktøjer skaber en ny forståelse af organisationers etablering af brandværdi (Merz, 

He, & Vargo, 2009; Hedding, Knudtzen, & Bjerre, 2009). I stakeholder-fokus brandæraen 

skal værdien af et brand forstås i en kontekst af komplekse netværk, der er del af et dynamisk 

økosystem. Her har kontekstuelle fællesskaber med forskelligartede stakeholdere afgørende 

indflydelse på brandets udtryk og værdi (Merz, He, & Vargo, 2009, s. 337). Derfor er organi-

sationer nødt til at forstå disse communities og deres stakeholdere.  
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Hermed finder vi det centralt at stille skarpt på dette felt for at forstå, hvordan organisationer 

kan anvende de teknologiske værktøjer til at inkludere forbrugerne via communities i værdi-

skabelsesaktiviteterne. Vi anvender altså teorien for at tydeliggøre, hvilke præmisser brands 

er underlagt ud fra den brandinglogik, der gør sig gældende i stakeholder-fokus brandæraen 

og dermed også de magtfulde forbrugeres rolle i værdiskabelsen af brands. Det teoretiske per-

spektiv udspringer af en socialkonstruktivistisk forståelse, idet betydningen af et brand og 

mening for individet determineres af sociale processer, som konstant forandres i en dynamisk 

udvikling mellem forbruger og brand samt forbruger til forbruger. 

 

Ifølge Merz, He og Vargos teori er det brand community-litteraturen, der driver udviklingen i 

brandlogikken fra det relationelle perspektiv til stakeholder-fokus brandæraen og den nye op-

fattelse af brandværdiskabelse (Merz, He, & Vargo, 2009, s. 337). Derfor vil vi i næste afsnit 

inddrage teori om community branding til at anskueliggøre, hvilke præmisser, der gør sig 

gældende for organisationers brandværdiskabelse i et digitalt miljø, hvor forbrugeren som 

stakeholder indtager en central rolle. 

 

Online community branding 
Eftersom vi ønsker at undersøge, hvordan de digitalt indfødte forbrugere som stakeholdere 

indtager en central position i brandværdiskabelsen via online communities, anvender vi teori-

en “The community brand paradigm” af Sarah Quinton (Quinton, 2013). Vi anvender teorien 

til at undersøge, hvordan forbrugernes interaktion i online communities på Twitch ændrer 

præmisserne for organisationers brandværdiskabelse. Derudover bruger vi teorien til at under-

søge, hvordan online communities kan fungere som et redskab til at udføre et afgørende job 

for organisationer i forhold til at øge brandets værdi. 

Teorien beskriver, hvordan den digitale udvikling har ændret brandingdisciplinen og dermed 

organisationers tilgang til værdiskabelse over for forbrugerne i et digitalt miljø (Quinton, 

2013, s. 913). De moderne forbrugere har via nye informationsteknologier fået adgang til om-

fattende mængder af information om brands. Forbrugerne har nu mulighed for at dele den vi-

den med folk, de aldrig har mødt. Det vender op og ned på, hvordan virksomheder traditionelt 

har forsøgt at skabe værdi for deres brand. I community-paradigmet anerkendes forbrugeren 

som magtfuld og indtager en central rolle i brandværdiskabelsesprocessen (Quinton, 2013; 

O'Guinn & Muniz, 2001). Quinton skriver: ”The identification of the changing role of brand 

management and the increasing use of co-production and social production by organisations 
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as sources of brand enhancement is recognised by the new community paradigm” (Quinton, 

2013, s. 915). Quinton uddyber, hvordan forbrugerens afgørende rolle i brandværdiskabelsen 

kommer til udtryk gennem digital interaktion: “Consumers are ‘prosumers’ and ‘workers’ 

who create value for organisations through their digital interactions were not fully acknowl-

edged for their contributions to the brand within the relational paradigm” (ibid.). Her forkla-

rer Quinton videre, hvordan community-paradigmet adskiller sig fra det relationelle paradig-

me i brandinglitteraturen (Quinton, 2013; Louro & Cunha, 2001). Brandmanagement som et 

lineært, relationelt og udvekslingsbaseret partnerskab, hvor man bygger relationer med for-

brugeren, er ikke længere tilstrækkeligt i den nye digitale virkelighed (Quinton, 2013, s. 913). 

Samfundets hastige digitale udvikling har skabt et behov for en ny tilgang til branding, som 

indregner den nye magtfulde forbruger (ibid., s. 916). På baggrund af ovenstående vurderer 

vi, at community-paradigmet er det mest passende for projektets problemstilling, da tidligere 

paradigmer ikke medregner disse afgørende parametre.  

 

Afhandlingen arbejder ud fra O’Guinn og Muniz’ definition af et brand community, som 

Quinton anerkender: ”A specialized, non-geographically bound community, based on a struc-

tured set of social relations among admirers of a brand” (O'Guinn & Muniz, 2001, s. 412). Et 

brand community er altså uafhængigt af geografiske grænser og bygger på sociale relationer 

som bærende element. Definitionen er i tråd med definitionen på new media, da information 

er frit tilgængeligt, og det hviler på et element af interaktion. Quintons teori beskæftiger sig 

med online communities, og den bygger på O’Guinn og Muniz’ teori ”Brand community” om 

offline brand communities (O'Guinn & Muniz, 2001). Teorien er en videreudvikling af 

O’Guinn og Muniz’ tekst, som var én af de første om brand communities. O’Guinn og Muniz’ 

teori udgør derfor fundamentet for community-paradigmet (O'Guinn & Muniz, 2009). Quin-

ton skriver: ”Though the Muniz and O’Guinn and McAlexander papers were based on offline 

communities, many of their core themes are transferable to the digital era” (Quinton, 2013, s. 

915). Som resultat vil teorien løbende fremgå som reference uden at anvendes som hoved-

tekst, da teorien er formuleret i et offline-perspektiv. Quintons perspektiv indskriver sig i web 

2.0-perspektivet med online sociale netværk som drivkraft i brandværdiskabelsen. Desuden er 

Quintons teori én af de nyeste publiceringer inden for branding i online communities. Com-

munity-paradigmet anerkender det fundamentale skift, der er sket i relation til, hvordan for-

brugere ser brands og interagerer med dem gennem digital teknologi (Quinton, 2013, s. 917). 

Videre redegør teorien for en brandmanagementstruktur, der omfatter denne fundamentale 

ændring.  
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Vi anvender dermed teorien til at beskrive den digitale udviklings betydning for brandværdi-

skabelsesprocessen, samt hvordan online communities kan anvendes som et strategisk red-

skab for organisationer til at øge brandets værdi. Næste del vil tage udgangspunkt i, hvordan 

brandværdiskabelse udfolder sig i brand communities via co-creation processer.  

 

Co-creation i brand communities 
Community-paradigmet bygger på præmissen om, at organisationer kan øge et brands værdi 

ved at interagere med forbrugerne samt lade forbrugerne interagere med hinanden om brandet 

(Quinton, 2013; O'Guinn & Muniz, 2001). Herigennem inddrages konsumenten i en dyna-

misk og vedvarende co-creation proces, der stemmer overens med præmisserne for brandvær-

diskabelse i stakeholder-fokus brandæraen (Merz, He, & Vargo, 2009). Community-

paradigmet omfavner brugen af digitale medier, og sociale netværk betegnes som kilder til 

ikke-planlagte brandbudskaber for virksomheden, hvor brugeren på eget initiativ leverer ind-

hold (Quinton, 2013, s. 915). Indholdet er ikke blot med til at konstituere den pågældende 

konsuments billede af brandet. Det er samtidig med til at forme forståelsen af brandet hos de 

øvrige konsumenter i communityet. Quinton forklarer, hvordan værditilskrivningen af et 

brand afhænger af forbrugerne: ”The addition of value to a brand via consumers’ efforts has 

been linked to the term ‘immaterial labour’. Immaterial labour, in the context of the digital-

ised economy, combines both the social interaction around the product (the act of sharing in-

formation and opinions) and the immaterial content of the good or product itself (the blog 

and or posting about a brand)” (ibid., s. 916). I den forbindelse anerkender paradigmet den 

store indflydelse og magt, communities har over brandet og dets kommunikative udtryk (ibid., 

s. 923). Den vedvarende og dynamiske sociale produktion begrunder, hvordan teorien ind-

skriver sig i det socialkonstruktivistiske paradigme. Quinton forklarer, at denne nye form for 

kompleksitet i brandværdiskabelsen, og anerkendelsen af co-creation som bærende element i 

processen, kræver en ny type viden (ibid.). Det er blandt andet en ny type viden, dette speciale 

ønsker at levere i forhold til, hvordan organisationer kan inkorporere de digitalt indfødte for-

brugere i brandværdiskabelsen gennem interaktionsbaseret live streaming. 

 

Med forbrugernes styrkede position i communities fungerer brandet som facilitator for for-

holdet mellem dem, der deler, fremfor at være hovedbidragyderen i et community. Quinton 

skriver: ”Brands do still play an important role in consumers’ lives, but it is through a sup-



   Side 60 af 127 

porting role aimed at facilitating consumers” (Quinton, 2013, s. 922). Et brand kan facilitere 

en debat ved først og fremmest at stille en online platform som Twitch til rådighed, hvor for-

skellige interessenter har mulighed for at interagere med og omkring brandet med det person-

lige mål at få noget meningsfyldt ud af processen. Dette muliggør, at brandets værdi øges, 

hvis faciliteringen vel at mærke er succesfuld. Der er altså både et teknologisk element i rent 

faktisk at muliggøre interaktionen for forbrugerne men dernæst også, hvordan man som orga-

nisation faciliterer platformen og processen fra dag til dag, samt hvilke elementer og mulig-

heder man åbner op for i forhold til forbrugerne. Dette er på linje med O’Guinn og Muniz’ 

position, der beskriver, hvordan organisationens magt over brandet stadig gør sig gældende, 

idet organisationen introducerer brandet og formidler den indledende form, budskab, indpak-

ning, position og platform (O'Guinn & Muniz, 2009, s. 176). Organisationen fungerer dermed 

som facilitator af platform og interaktion, men den kan også indgå som deltagende part i in-

teraktionen mellem brugerne. Det er muligt for virksomheden bag brandet at påvirke debatten 

i en bestemt retning, men den afskriver den fulde kontrol over brandbudskabet og -indholdet, 

idet forbrugeren får en medskabende rolle (ibid., s. 175). Dog skal organisationer være forsig-

tige i denne proces, da intentionelle og tydelige marketingtiltag kan skade brandet, da med-

lemmerne af et community foretrækker at føle, at det er dem, der styrer brandet (Hedding, 

Knudtzen, & Bjerre, 2009, s. 198). Medlemmerne af et community er ofte tilbøjelige til at til-

lægge en organisations brandbudskab mindre værdi sammenlignet med, hvis budskabet kom-

mer fra en forbruger (O'Guinn & Muniz, 2009, s. 180). Det er vigtigt for organisationen at til-

egne sig forbrugerindsigter gennem feedbackprocesser og brugergenereret indhold i forhold 

til at forstå, hvilken gruppe, den har med at gøre, så organisationen kan understøtte communi-

tyet på en diskret måde (ibid.). Herigennem fungerer communityet som en informationskilde 

for den pågældende organisation i forhold til at opnå viden om forbrugerne. Dette kommer af 

forbrugernes høje interaktionsgrad og villighed til at dele ting om brandet og tage del i ople-

velser.  

 

De grænseløse communities udgøres hermed af forbrugere, der samles om et fælles projekt, 

interesse eller en identitet, og de interagerer for at tilfredsstille egne psykologiske og sociale 

behov ved at udtrykke hvem de er, og hvad de står for (O'Guinn & Muniz, 2009; Quinton, 

2013). Derfor er det afgørende, at organisationer har dette for øje, da den sociale interaktion, i 

konsumeringen af et brand, genererer loyalitet til at opbygge brandværdi (Hedding, Knudtzen, 

& Bjerre, 2009, s. 199). Interaktionen medvirker til at forme medlemmernes perception af 

brandet og dermed deres opfattelse og holdning til det. Det er et vigtigt led for organisationer 
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at understøtte denne proces i forhold til at generere positiv word-of-mouth mellem diverse 

stakeholdere for, at en organisation kan opbygge forbrugerintimitet. Det er afgørende for 

medlemmer af et communnity at føle, at de har autonomi over interaktionsprocessen, og bru-

gerne sætter stor pris på at blive anerkendt både af ligesindede men også af brandet (Quinton, 

2013, s. 915). På denne måde indser forbrugerne, at de har indflydelse på virksomheden bag 

brandet i forhold til produktinnovation og kommunikationsaktiviteter, hvilket styrker deres 

positive oplevelse af brandet (ibid.). 

 

Realtidsoplevelser med brands 
Quinton argumenterer for, at community-paradigmet bevæger brand management-disciplinen 

frem mod et oplevelsesbaseret fokus faciliteret af brugen af digital teknologi (Quinton, 2013). 

Denne udvikling eksemplificeres ved fremvæksten af brugerdrevne interaktionsbaserede me-

dier. Forbrugerne interagerer i dag mere direkte med brandet via digitale medier og erfarer 

oplevelserne i realtid (Quinton, 2013, s. 921). Brandrelationen udvikler sig til konkrete 

brandoplevelser, der bygger på personlige relationer med andre stakeholdere. Herigennem op-

står der fælles oplevelser brugerne imellem, når de interagerer om eller med brands (Merz, 

He, & Vargo, 2009). Der er en konstant kamp organisationerne imellem om forbrugernes op-

mærksomhed, og det erfarings- og oplevelsesbaserede fokus omfatter hele konsumentens op-

levelse med et brand (Quinton, 2013, s. 922). Samtidig omfatter dette brandfokus et bredt 

publikum, som organisationen skal være opmærksom på, der er vanskeligt at identificere og 

lokalisere, da forbrugerne konstant skifter arenaer i den dynamiske anvendelse af medier. 

 

Inden for community-paradigmet er et brand fuldstændig afhængig af den kontekst, den er en 

del af, og derfor er organisationen nødt til konstant at tage bestik af denne (Quinton, 2013, s. 

922). Dét at ”connecte” med forbrugerne demonstreres ikke blot ved at være kontinuerligt 

forbundet gennem internetaktiveret enheder. Det gælder også den interpersonelle forbindelse 

med udgangspunkt i den delte information om og holdninger til et brand. Her kommer forbru-

gernes indflydelse igen til udtryk. Derfor bør virksomheder være bevidste om den rolle brands 

spiller over for forbrugerne og udforske mulighederne for, hvordan brandet er udgangspunktet 

for, at konsumentgrupper og deres digitale miljø hænger sammen (ibid., s. 923). I den forbin-

delse skriver Quinton: ”Debate between organisations and consumers and consumers to con-

sumers should be encouraged (…). Active open discussion about brands, whether positive or 

negative, should be welcomed in order to develop insight” (ibid., s. 919). Ved at gå i dialog 
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med hinanden, hvad enten det er virksomhed til forbruger eller forbruger til forbruger, er det 

her, værdien opstår og manifestationen af brandet i forbrugerens bevidsthed konstitueres 

(Quinton, 2013; Merz, He, & Vargo, 2009; O'Guinn & Muniz, 2001). Det er netop denne 

værdiskabelsesproces mellem de forskellige forbrugere, specialet vil undersøge ved at eksplo-

rere, hvad der er afgørende for forbrugernes motivation for at interagere i de forskellige 

communities, der figurerer i diverse Twitch-fora. 

 

Community-paradigmet advokerer for, at virksomheder bør bevæge sig væk fra traditionel 

kundehåndtering, der gjorde sig gældende i tidligere brandingparadigmer. Quinton mener, at 

virksomheder bør agere som mentorer for forbrugerne, eftersom brandingdisciplinen ikke blot 

handler om dem, der køber eller konsumerer brandet. Det handler om dem, der interagerer 

med brandet på en direkte eller indirekte måde i sociale netværk via digitale medier, da de og-

så er del af målgruppen (Quinton, 2013, s. 925). Måden at sikre et sundt brand community på 

er at pleje og supportere sociale netværkspraksisser for at underbygge forummet og dermed 

inspirere brugerne til yderligere co-creation (O'Guinn & Muniz, 2001). Ifølge teorien vil posi-

tive brandoplevelser og community engagement gøre communityet større, og derfor må fir-

maet gøre sit for at skabe et stærkt fundament og et godt miljø (Quinton, 2013). Med spred-

ningen af nye digitale informationsteknologier er det organisationens opgave at identificere de 

strategiske muligheder for at mediere interaktionen mellem brand og forbrugermiljøet med 

henblik på at sikre udviklingen af kernekompetencer, der passer til den medierede virkelighed 

(ibid., s. 926). Herigennem kan organisationer gøre sig i stand til at udvikle brands til at ind-

tage rollen som pålidelige platforme, hvor forbrugerne deler og udvikler positive netværksef-

fekter (Merz, He, & Vargo, 2009; Quinton, 2013). Quinton forklarer, hvordan den nye digita-

le virkelighed giver virksomhederne en ny strategisk indgang til forbrugerne og værdiskabel-

sen: ”In this new strategic orientation, consumer co-managed brands ensure brands are part 

of the wider society, and this orientation is now informed primarily by what is occurring out-

side the organisation in the consumer environment before considering internal factors” 

(Quinton, 2013, s. 926). Hun argumenterer for, at den tidligere top-down tilgang til brandma-

nagement bør forkastes, da den er utilstrækkelig. Her tydeliggøres overgangen fra et inside-

out perspektiv i brandkommunikationen til et outside-in perspektiv. 

 

Som opsummering kan det fremhæves, at Quintons teori tilsiger, at organisationer anser for-

brugerne som stakeholdere, der er medskabere af brandet og dets udtryk, og denne udvikling 
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har resulteret i, forbrugerne oftere og oftere inddrages i brandingindsatsen med henblik på at 

øge brandets værdi (Quinton, 2013, s. 927). 

 

Med Quintons teori ønsker vi hermed at undersøge, hvordan online communities giver for-

brugerne en central position i organisationers brandværdiskabelse faciliteret af interaktionsba-

seret live streaming. Dette har ændret brandingdisciplinen og dermed organisationers tilgang 

til at øge brandets værdi over for forbrugerne. 

 

Sammenkobling af teorierne 
De selekterede teorier i projektets anden teoridel konstituerer den teoretiske ramme for under-

søgelsen af, hvordan de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på Twitch påvirker præmis-

serne for organisationers brandværdiskabelse. Ved at anvende ovenstående brandingteorier 

gør vi os i stand til i analysen at arbejde med brandingperspektivet i forlængelse af første ana-

lysedel af de digitalt indfødte forbrugere og den nye forbrugeradfærd. Herigennem kan vi i 

tredje afsnit komme med strategiske anbefalinger for, hvordan organisationer kan anvende in-

teraktionsbaseret live streaming til at øge værdien af deres brand. 
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4. DIGITAL FORBRUGERADFÆRD 
 

I første analysedel vil vi analysere, hvordan de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på 

Twitch medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd, der har afsæt i online communities. Det-

te gør vi ved indledningsvis at analysere, hvordan og hvorfor forbrugerne benytter sig af digi-

tale platforme i dagligdagen. Herigennem bliver vi i stand til at forstå, hvad der er afgørende 

for forbrugernes motivation for at anvende digitale tjenester, hvilket har betydning for deres 

forbrugeradfærd. Vi gør dette ved at undersøge, hvordan Twitch kan identificeres som en new 

media-platform, der bygger på det ideologiske fundament af web 2.0. Dette er relevant, da 

web 2.0 udgør udgangspunktet for sociale medier og dermed forbrugernes mulighed for at 

deltage i online communities. Den sociale interaktion i communities skaber rammerne for en 

ny måde at interagere på digitale platform med udgangspunkt i skabelsen af en kollektiv intel-

ligens blandt forbrugerne. Derfor finder vi det oplagt dernæst at analysere, hvordan new me-

dia-teknologier skaber en forandret digital social virkelighed, hvori forbrugerne indgår i rela-

tioner med hinanden. Dette er centralt, da platformens sociale elementer skaber nye måder at 

kommunikere og dele information med udgangspunkt i user-generated content og brugerinter-

aktion. Med udgangspunkt i dette vil vi afsluttende undersøge, hvordan forbrugerne samles i 

sociale netværk og opnår en større forbrugermagt, der påvirker præmisserne for organisatio-

ners måde at operere på. 

 

4.1 De digitalt indfødte forbrugeres online tilstedeværelse 
De moderne forbrugere har fået større adgang til information som resultat af den digitale ud-

vikling, og de integrerer digitale platform som en naturlig del af deres hverdag (Kaplan & 

Haenlein, 2010; Mangold & Faulds, 2009). Digitale medier har muliggjort, at forbrugerne 

mødes i virtuelle rum, hvor de finder og deler information med andre mennesker (Castells, 

2003). Dette skaber et nyt transparent rum, hvor forbrugerinteraktionen er åben og frit tilgæn-

gelig for alle interessenter. Digitale platforme er blevet en så integreret del af de digitalt ind-

fødte forbrugeres dagligdag, at deres digitale liv nu er sammenflettet med det ”virkelige” off-

line-liv (Svarre, 2011). Forbrugerne benytter digitale medier til at kommunikere og finde in-

formation, hvilket fundamentalt har ændret nutidens forbrugeradfærd, da forbrugerne i højere 

grad integrerer digitale platforme i deres købsbeslutninger (McKinsey & Company, 2011). 

Forbrugerne benytter sig konstant af digitale platforme i deres hverdag til at manøvrere mel-
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lem budskaber i deres sociale netværk. En respondent forklarer, hvordan han altid er online i 

hverdagen: 

 
”Over syv timer vil jeg i hvert fald sige. Nok også mere. Jeg er på hele tiden. Fra jeg 

står op, til jeg går i seng. Konstant faktisk” (Bilag 2.3). 

 

Samtlige respondenter giver udtryk for, at de benytter digitale platforme som en central del af 

deres daglige liv. De anser sociale medier som centrale platforme til at strukturere deres so-

ciale netværk ved at få informationer, pleje relationer og som kilde til underholdning. Samti-

dig viser DR’s årlige medieundersøgelse, at digitale medier fylder mere i den danske forbru-

geres hverdag end tidligere. Samtidig stiger den gennemsnitlige tid, der bruges på digitale 

platforme, for hvert år, der passerer (DR, 2016, s. 17). I 2015 brugte danskerne 5 % mere tid 

online end i 2014 (ibid., s. 18). Vores social survey underbygger tendensen om en stigning i 

det digitale forbrug, da over 94 % af vores respondenter tilkendegiver, at deres digitale for-

brug er steget over de seneste år (Bilag 3.2). Dette er på trods af deres allerede store forbrug 

af online-platforme. Samtlige interviewrespondenter tilslutter sig også synspunktet om, at de 

bruger mere tid online i dag, end de gjorde for et par år siden. 58 % af dem bruger mere end 

tre timer dagligt (Bilag 3.2). Tallene fortæller os, at Twitch-brugerne i højere grad benytter 

sociale medier i deres daglige liv end den gennemsnitlige forbruger. En rapport fra Global-

WebIndex, der er verdens største igangværende studie af digital forbrugeradfærd, viser, at den 

gennemsnitlige forbruger benytter sig af online platforme i to timer dagligt (GWI, 2015). Det-

te er en stigning på mere end 45 minutter i forhold til forbruget i 2012 (ibid.). Dette illustre-

rer, at sociale medier løbende er blevet en mere integreret del af de digitalt indfødte forbruge-

res dagligdag. Vores survey viser endvidere, at over 67,3 % mener, at sociale medier spiller 

en vigtig rolle i deres sociale liv (Bilag 3.2). En respondent fra vores survey uddyber: 

 

”A big part of my social life is through social media, so it helps me maintain a social 

life” (Bilag 3.2). 

 

De digitalt indfødte er mere tilbøjelige til at indtænke sociale medier som et centralt element i 

sin dagligdag sammenlignet med digitale immigranter (Prensky, 2001). Fælles for alle vores 

respondenter er, at de anser sociale medier som vigtige og benytter dem aktivt i deres sociale 

liv og identitetsskabelse (Svarre, 2011; Solis, 2012). Blandt de digitalt indfødte er medierne 

blevet en central kilde til at finde information: 
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“Der sker så meget på sociale platforme, og jeg kan opdatere mine devices på blot få 

sekunder. Det hele bliver delt så hurtigt” (Bilag 2.2). 

 
Forbrugerne benytter sig altså af flere enheder ad gangen, hvilket medfører, at de i højere grad 

end tidligere er tilkoblet digitale platforme i dagligdagen (Kaplan & Haenlein, 2010; 

Gulbrandsen & Just, 2013). Dette skaber en konstant online tilstedeværelse. Samtidig har 

platformene forskellige funktioner, der resulterer i, at respondenterne benytter digitale plat-

forme i forskellige sammenhænge, hvad enten det er til arbejde, studie eller som underhold-

ning. Dette illustrerer, at der blandt vores respondenter hersker et digitalt økosystem af plat-

forme, som de benytter alt efter situation, behov og socialt netværk. Interviewrespondenterne 

forklarer alle, at deres brug af platform er determineret ud fra, hvad de søger at opnå med de-

res digitale tilstedeværelse. Medierne fungerer dermed komplementært, da de dækker forskel-

lige interesser og behov hos forbrugerne til at samles med ligesindede og indgå aktivt i sociale 

netværk. 

 

Ovenstående analyse viser, at de digitalt indfødte forbrugere konstant er online og integrerer 

digitale medier i deres dagligdag. De bruger flere enheder ad gangen alt efter behov og inte-

resser. Samtidig bruger de platformene til at udvælge sociale netværk, som de ønsker at indgå 

i. Twitch er et eksempel på en digital platform, der skaber mulighed for at deltage i sociale 

netværk. Vi vil derfor videre undersøge, hvordan Twitch er udtryk for en new media-

teknologi, der bygger på en web 2.0-ideologi. Dette gør vi for at undersøge, hvordan interak-

tionen mellem forbrugerne skaber et virtuel socialt netværk, hvor de interagerer og engagerer 

sig i communities. Dette er med baggrund i videre at forstå, hvordan new media-platforme 

skaber nye handlemuligheder for de digitalt indfødte forbrugere, der bidrager til at skabe en 

ny forbrugeradfærd. 

 

4.2 Twitch som new media-platform 
Twitch er en brugerdrevet social platform, der muliggør, at mennesker kan samles og live-

transmittere videoindhold, som de selv producerer i realtid. Det er derfor baseret på user-

generated content, der fremvises i realtid til alle brugere, der ser med på den bestemte kanal. 

Twitch skriver selv om deres platform: “We want to connect gamers around the world by al-

lowing them to broadcast, watch, and chat from everywhere they play (Twitch #2, 2016). 

Twitch består derfor ikke blot at videoindhold, men også af sociale elementer, der muliggør 
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interaktion i realtid. I forhold til at forstå Twitch som en new media-platform er det centralt at 

analysere, hvordan platformen integrerer en række forskellige funktioner som social networ-

king, streaming, real-time og video content. Funktionerne er et udtryk for, hvordan der er op-

stået en mediekonvergens, hvor der er fremvokset nye interaktionsbaserede medier, der træk-

ker på funktioner fra traditionelle massemedier (Scolari C. , 2009; Dinesen, 2008). Medie-

konvergens dækker over den udvikling, hvor nye digitale og traditionelle medier smelter 

sammen (Dinesen, 2008, s. 22). Brugernes forskellige enheder har skabt nye måder, hvorpå 

forbrugeren orienterer sig i kommercielle såvel som ikke-kommercielle brugerdrevne budska-

ber (Solis, 2012). Den digitale udvikling har spillet en afgørende rolle i ændringen af den mo-

derne forbrugers adfærd. Helt afgørende for new media-platforme som Twitch er det derfor, 

at det er brugerne af mediet, der har kontrollen over det producerede indhold og herigennem 

også selv administrerer og selekterer i det. Digitale enheder er blevet kanaler, hvor brugere 

udvælger indhold og kommunikerer om det med ligesindede brugere. Her udtrykt af én af vo-

res respondenter: 

 

”Du skriver www.twitch.tv og så har du alverdens ting lige foran dig. Det er under-

holdende, du kan sidde og snakke og skrive med andre, hvilket du ikke kan på et fjern-

syn” (Bilag 2.1). 

 

Citatet viser, at Twitch kan defineres som en hybrid, da den integrerer underholdnings- og in-

teraktionselementer på samme platform. Der er derfor tale om en høj grad af mediekonver-

gens, der er opstået på baggrund af den digitale udvikling. Samtlige af interviewresponden-

terne trækker på samme italesættelse i forhold til at forklare Twitch som platform. De mener 

alle, at Twitch er et alternativ til traditionelle underholdningsmedier (Bilag 2.1 – 2.6). Twitch 

tilbyder brugerne en platform for underholdning kombineret med et socialt element, hvorved 

brugerne interagerer og engagerer sig i communities. Dette tydeliggør, at platformen strækker 

sig over både social networking og videounderholdning. New media skaber derfor ikke blot 

nye platforme, men også en ny type forbruger, der anvender platformene på nye måder. Om 

denne mediekonvergens fortæller en respondent: 

 

”Real-time streaming er sjovt, fordi det kombinerer underholdningen for TV’et med det 

at være sammen med andre mennesker. Man bliver selv aktiv og påvirker situationen” 

(Bilag 2.5). 
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For forbrugerne er streaming dermed ikke blot forbundet med videounderholdning, som vi 

kender det fra flow-tv. Twitch giver også mulighed for social interaktion i realtid, samtidig 

med at forbrugerne får mulighed for at påvirke indholdet. Dermed leverer streaming-tjenester 

flere dimensioner, der har relevans for helhedsoplevelsen, hvor forbrugeren kan tilfredsstille 

flere behov på samme tid. I forhold til at tydeliggøre disse dimensioner er det muligt at an-

vende web 2.0-begrebets talmæssige progression, da vi mener, at streaming har undergået en 

udvikling i måden, der har stor indflydelse på, hvordan Twitch anvender streaming som kon-

cept. De traditionelle video-on-demand-platforme3 kan defineres som ’streaming 1.0’, da de 

tilbyder allerede produceret indhold, som brugeren blot kan forbruge, når de har lyst. Twitch 

kan kategoriseres som ’streaming 2.0’, da platformen skaber en ny måde, hvorpå brugerne 

både kan være med til at påvirke indholdet, samtidig med at de kan indgå i dialog. Vores sur-

vey viser, at 65,9 % af brugerne netop ser mindre video-on-demand efter, at de er begyndt at 

forbruge live streaming. Dette viser, at Twitch både har skabt et nyt behov for, hvordan bru-

gerne bruger streaming som koncept, men også hvordan selvsamme platform tilfredsstiller det 

skabte behov (Bilag 3.2). Dette understøtter vores definition af Twitch som en new media-

platform, da den som informationsteknologi har omdannet måden, hvorpå videoindhold pro-

duceres og anvendes. De digitalt indfødte forbrugere ønsker ikke blot at underholdes. De øn-

sker at være med til at underholde (Svarre, 2011). Interviewrespondenterne mener, at det er 

afgørende, at de er medskabere og aktive aktører, når de anvender Twitch, da det dermed ska-

ber en større oplevelse for dem, da de således føler, at de bidrager til at skabe noget: 

 
”Man kan sige ”jeg var der, da det skete”, hvis det er noget fuldstændig vildt. Eller 

jeg var en del af det. Selvom man sidder bag en computerskærm, så føler man, at man 

er en del af noget og man var til stede” (Bilag 2.4). 

 
Twitch er derfor et produkt af en innovativ produktionslogik, der bunder i åben og brugerdre-

vet skabelse af indhold, der integrerer elementer fra web 2.0. Twitch kombinerer derfor tradi-

tionelle massemedier med en interaktiv omverden, hvor brugerne ønsker at være aktive i pro-

duktionen og konsumeringen af indhold. Dette tydeliggør, hvordan de digitalt indfødte for-

brugere ønsker at være medskabere og herigennem co-create det indhold, de konsumerer 

(Daugherty, Eastin, & Bright, 2008; Solis, 2012). Dette eksemplificerer, at Twitch er et nyt 

metaprodukt, der kan defineres gennem platformens hyperteksualitet og mediekonvergens. 

Manifestationen af dette sker som resultat af en øget interaktivitet gennem interaktion og en-

                                                
3 Eksempelvis Netflix, HBO, Viasat TV, TV2 PLAY 
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gagement. Herigennem skabes der nye forudsætninger for de digitalt indfødte forbrugeres 

måde at forbruge medier og indgå i digitale kulturelle netværk. Disse netværk synliggør, at 

forbrugerne skaber en radikalt anderledes måde at kommunikere end tidligere ved at anvende 

new media-platforme (Scolari C. , 2009; Castells, 2001). 

 
I forlængelse af ovenstående ønsker vi at analysere, hvordan denne digitale sociale virke-

lighed bliver skabt med udgangspunkt i, hvordan virtuelle communities opstår på digitale 

platforme. 

 

4.3 Den digitale sfære som social forlængelse 
De digitalt indfødte forbrugere anvender sociale medier til at varetage sociale relationer 

(Solis, 2012). Informationsalderen er betegnet ved, at samfundet er mættet af information. 

Dette medfører, at forbrugerne selv skal håndtere dette ”overload” af information ved at ud-

vælge kanaler og selektere, hvor de ønsker at rette deres opmærksomhed (Davenport & Beck , 

2001). Respondenterne giver udtryk for, at de gennem deres digitale tilstedeværelse har ad-

gang til store mængder information, og at de selv aktivt udvælger, hvad de ønsker at engagere 

sig i: 

 

”Teknologien har på mange måder gjort information mere tilgængeligt, da vi let kan 

finde det, vi søger. Så jeg tror, at vi som forbrugere har fået en ny evne til at manøvrere 

i et virkelig stort hav af data” (Bilag 2.6). 

 

Citatet understreger, hvordan de digitalt indfødte opfatter sociale medier som fundamentale 

medier til at orientere sig med. Dette gør de, eftersom de selv har kontrol over, hvilke menne-

sker de er tilknyttet og selektivt kan udvælge de communities, de selv finder relevante. Vi 

spurgte respondenterne i vores survey, om de mener, at de benytter sociale medier til at tage 

beslutninger i deres daglige liv. 37,1 % af forbrugerne gav udtryk for, at sociale medier var 

med til at påvirke måden, hvorpå de handler i dagligdagen (Bilag 3.2). De digitalt indfødte 

anvender dermed sociale medier aktivt i deres liv til at manøvrere, selektere og træffe beslut-

ninger. Dette vidner om, hvordan de har integreret digitale medier som afgørende del af deres 

forbrugeradfærd. Tendensen understøttes af vores kvalitative empiri, da alle interviewrespon-

denter fortæller, at det sociale bånd, der eksisterer mellem brugerne på Twitch, i høj grad er 

med til at påvirke dem. Denne pointe understøtter en respondent: 

 



   Side 71 af 127 

”Jeg kommer jo ind i et community, der er ligesom en ny familie eller vennekreds. Der 

er andre interesser og interessenter i denne vennekreds i forhold til de sociale netværk, 

jeg er vant tit. Det giver et nyt pust. Selvom jeg bare kommer hjem, så kan jeg sætte mig 

og stadigvæk være social” (Bilag 2.2). 

 

Citatet illustrerer en generel holdning blandt respondenterne. De giver alle udtryk for, at der 

hersker et virtuelt fællesskab, som de aktivt dyrker som supplement til deres resterende socia-

le netværk. De italesætter dette fællesskab som stærke venskaber, og det gør ikke nogen større 

forskel, hvorvidt venskaberne er etableret online eller offline. De karakteriserer andre Twitch-

brugere, som de aldrig har mødt offline, som gode venner. Dette illustrerer, at der er sket en 

sammensmeltning mellem forbrugernes online og offline tilstedeværelse. Specialets empiri 

synliggør, at virtuelle communities udgør betydningsfulde netværk i de digitalt indfødte for-

brugeres sociale liv. Twitch muliggør, at brugerne kan udvide deres sociale liv udover deres 

fysiske tilstedeværelse, og de digitalt indfødte anser interaktionen på Twitch som mindst lige 

så vigtigt som den resterende del af deres sociale netværk: 

 

”Det fællesskab man har online er jo en stor del af din hverdag. Også offline. En del af 

de mennesker, man kender, er jo også nogle af dem, som man enten snakker med eller 

samtaler kan omhandle i de forskellige online- og offline-universer. Så det smelter jo 

meget sammen, og man kan ikke trække en tydelig streg mellem online- og offline-

universet” (Bilag 2.3). 

 

De digitalt indfødte tænker det sociale rum som en blanding af deres online og offline tilste-

deværelse. De digitale netværk strækker sig dermed mellem den digitale og analog verden. De 

digitalt indfødte forbrugere har hermed medvirket til at ophæve grænserne mellem deres digi-

tale og analoge virkelighed. Dette underbygges af specialets survey, da næsten 78,5 % af re-

spondenterne benytter Twitch til at tage del i et fællesskab (Bilag 3.3). Endvidere bruger 57 % 

af brugerne platformen til at møde nye mennesker, der deler samme interesse som dem selv 

(Bilag 3.3). Twitch er derfor en digital platform, hvor brugerne samles og underholdes om 

fælles interesser: 

 

“There is a larger community at my fingertips that has knowledge about topics that I 

could not begin to imagine. Social media affects my social life, and the social lives of 

others, when one decides to engage in the larger community” (Bilag 3.2). 
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Twitch er ikke blot et sted, hvor forbrugerne underholdes. Det er også en platform, der er med 

til at understøtte brugernes sociale liv og identitet. New media skaber dermed rammerne for, 

at brugerne kan understøtte deres identitetsskabelse og fungerer videre som kanal for selvud-

foldelse (Svarre, 2011; Solis, 2012). De digitalt indfødte forbrugere benytter altså digitale 

platforme som kanal til at udtrykke sig, indgå dialog med andre og til at være en aktiv aktør i 

et fællesskab. 

 

”Så føler man alligevel, at man har en personlig udvikling og relation blandt brugerne, 

og man kommer lidt ind i andre menneskers liv” (Bilag 2.3). 

 

Citatet fremhæver en holdning hos interviewrespondenterne. De føler sig som en del af et 

community, hvor der hersker en fællesskabsfølelse, der påvirker deres identitet. De er en del 

af et virtuelt rum, hvor interaktionen tager udgangspunkt i relationer, der fremtræder som lige 

så værdifulde som traditionel offline-interaktion. De digitalt indfødte deler dermed deres liv 

med andre forbrugere, og adskiller ikke deres digitale og private person. De opererer tværme-

dialt og betragter digital kommunikation som personlig kommunikation (Godes & Mayzlin, 

2004; Kaplan & Haenlein, 2010). Brugernes identitetsskabelse foregår herigennem også onli-

ne, da det, som forbrugerne siger, deler og skaber online, definerer forbrugerens tilstedeværel-

se og individualitet (Svarre, 2011; Solis, 2012). Dette illustrerer, at der i høj grad er opstået en 

virtuel intimitet på digitale platformen, hvor brugerne knytter sociale bånd til andre brugere 

på tværs af tid og sted (Castells, 2001; Gulbrandsen & Just, 2013). De sociale aspekter på 

Twitch tydeliggør, hvordan new media-platforme har ændret måden hvorpå forbrugerne inter-

agerer, samt hvordan de har mulighed for at tilkoble sig digitale netværk, der ikke er tilkoblet 

deres eksisterende netværk (Castells, 2003; Scolari C. , 2009). Twitch bliver herigennem en 

platform, hvor brugerne skaber og opretholder sociale relationer, hvilket kommer til udtryk i 

en kollektiv intelligens. Denne intelligens udtrykkes ved, at der opstår en bestemt kultur som 

resultat af den måde forbrugerne agerer og interagerer i et givent interessefællesskab. Bruger-

ne tænker på mediet som en genvej ind i et større socialt fællesskab, hvor de bliver aktive 

medskabere af et digitalt netværk, der faciliterer et community. Twitch er dermed ikke blot en 

platform, hvor forbrugerne interagerer med ligesindede. Ifølge vores survey mener 82,4 %, at 

de har udviklet venskaber med folk, de har mødt online (Bilag 3.5). Dette vidner om, at bru-

gerne ikke blot anvender Twitch til underholdning, men at der hersker en betydelig sociale 

dimension, hvor brugerne udvikler sit sociale netværk. Denne pointe understøttes ved, at 62,9 
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% af brugerne anser deres online-venskaber som ligeså vigtige i deres liv som klassiske off-

line-venskaber (Bilag 3.5). Brugernes engagement og interaktion bevidner, at der hersker et 

fællesskab, der er struktureret på baggrund af brugernes tilhørsforhold til det pågældende 

communities. Det centrale er, at dette forhold muligvis fremstår forskelligt fra bruger til bru-

ger, men at det stadig fremtræder meningsfuldt for samtlige aktører. Dette brugerdrevne for-

hold kan defineres som et consumer collective, hvor brugerne er samlet og struktureret ud fra 

deres fælles tilknytning til det givne communities (O'Guinn & Muniz, 2009, s. 177). Alle in-

terviewrespondenterne giver udtryk for, at de føler, at der opstår et social bånd mellem bru-

gerne, og at man sammen udvikler en bestemt kultur: 

 

”Jeg tror, at det handler om, at man i høj grad føler, at man hører til og er en del af 

holdet. Hvis man selv er meget aktiv, så begynder folk at kende hinanden (…). Det er 

det Twitch kan. Det fører folk sammen om noget, man elsker.” (Bilag 2.5). 

 

Citatet illustrerer, at de brugere, der deltager aktivt i interaktionen på Twitch, bliver aktive ak-

tører, der bidrager til at opretholde og styrke den kollektive adfærd. Det centrale er derfor, at 

brugerne ved at bidrage til fælleskabet er med til at genproducere de værdier og symboler, der 

netop skaber rammerne for fællesskabet. Denne form for co-creation er med til at øge enga-

gementet blandt brugerne, der dermed styrker fællesskabet (O'Guinn & Muniz, 2009). Inter-

aktionen bliver herigennem et led i at understøtte den kollektive intelligens, da brugerne op-

fatter sig selv som medproducenter af det virtuelle fællesskab, hvilket danner rammerne for 

real virtuality (Castells, 2001). De digitalt indfødte forbrugere opbygger derfor en forståelses-

horisont ud fra deres tilhørsforhold til et fælles netværk, der påvirker den sociale menings-

dannelse. Denne proces konstituerer sig i et virtuelt kulturelt netværk, der skabes gennem 

brugernes interaktion. Twitch er derfor med til at illustrere Castells teoretisering om informa-

tionsteknologiers skabelse af netværk, der fungerer som platforme for identiteter og kulturer 

(Castells, 2001; 2003). Twitch muliggør, at forbrugerne er i stand til at etablere og facilitere 

sociale relationer og danner rammerne for en virtuel fællesskabskultur, hvor forbrugerne 

kommunikerer uafhængigt af tid og sted. Analysen af Twitch er derfor med til at belyse, 

hvordan new media-platforme skaber nye muligheder for social tilstedeværelse, der manife-

sterer sig gennem en styrket brugerinteraktion. 
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4.4 Brugerinteraktion: Information, autencitet & co-creation 
Som tidligere nævnt er Twitch bygget på det ideologiske fundament af web 2.0, og som new 

media-platform er den baseret på brugernes engagement og interaktion. Platformen skaber 

mulighed for, at de digitalt indfødte egenhændigt kan selektere og skabe information samt in-

teragere herom med deres digitale netværk (Dinesen, 2008, s. 17). Forbrugerne styrer dermed 

interaktions- og udvekslingsprocessen, hvilket kendetegner web 2.0-applikationer som sociale 

medier. Interviewrespondenterne udtrykker, at det er vigtigt for dem ikke blot at modtage in-

formation. De vil selv være med til skabe den: 

 

”På Twitch kan jeg stadig tage del og være aktiv, og derfor er det også vigtigt for mig, 

at det hele sker i nuet og med andre mennesker. Det er jo netop det, der gør det socialt. 

Vi er flere, der deler oplevelsen” (Bilag 2.5). 

 

Citatet illustrerer, at meningsdannelsen opstår som resultat af brugerinteraktionen, der er med 

til at understøtte det sociale fællesskab. Twitch faciliterer en åben platform, hvorpå de digitalt 

indfødte forbrugere kan kommunikere med hinanden. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 

86,3 % interagerer med hinanden på Twitch (Bilag 3.5). Muligheden for fri og åben interakti-

on repræsenterer en stor motivationskilde for de digitalt indfødte forbrugeres anvendelse af 

Twitch. En respondent fortæller om hans motivation for at bruge Twitch: 

 

”Jeg vil ikke kun underholdes, jeg vil også underholde. Dét at man snakker med andre 

brugere, der kunne være din nabo eller være på den anden side af verden, gør det, jeg 

ser, mere nærværende. Vi snakker sammen og oplever sammen” (Bilag 2.6). 

 

Dette illustrerer, at der på Twitch hersker en forbrugerdimension og -logik, der er baseret på, 

at forbrugerne føler sig som medaktører i skabelsen af indholdet på platformen. Logikken 

manifesterer sig i en åben dialog i realtid, hvor brugerne frit kan kommunikere med hinanden. 

De kommunikerer aktivt om meninger og oplevelser, og de spejler sig i hinanden i diverse 

Twitch-communities. Der opstår herigennem en virtuel intimitet, hvor der udvikles en kultur, 

som udfolder sig i en tillidsvækkende interaktionsproces. Platformens integration af realtids-

interaktion er dermed en afgørende årsag til, at kommunikationen på platformen opfattes som 

troværdig og autentisk. En respondent understøtter dette: 
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“Real-time makes the experience authentic. I'm presented with brand new content ra-

ther than something that has been rehearsed and perfected over time” (Bilag 3.3). 

 

Citatet indfanger en generel holdning blandt respondenterne. Dét at alt sker i realtid skaber et 

anderledes troværdigt udtryk, da indholdet ikke er blevet editeret og justeret i forhold til bud-

skabet. Det fremstår derfor mere autentisk, og brugerne kan i højere grad relatere til budska-

bet på baggrund af det opbyggede fællesskab og den kollektive intelligens i communityet. 

Den herskende kultur og den autentiske kommunikation skaber rammerne for en udbygget til-

lid. Fælles for alle respondenter er, at de anser indholdet som en oplevelse, de er med til at 

skabe, mens andre troværdige forbrugere bidrager til processen. Alle forbrugerne mener der-

for også, at Twitch som platform giver dem en god og pålidelig kanal i deres informations-

søgning. Både i forhold til interesserer men også i forhold til købsbeslutninger, da de digitalt 

indfødte deler købserfaringer og holdninger til produkter: 

 

”(…) det har også gjort, at jeg har fået meget større mulighed for at få information, 

som jeg tror på. Jeg kan læse om produkter, erfaringer og anmeldelser, der er lavet af 

andre brugere” (Bilag 2.5). 

 

Citatet tydeliggør, at den gennemgående dialog har en stor effekt på forbrugerne. Live stre-

aming på Twitch muliggør dialog, hvor brugerne benytter hinanden som kilder i deres beslut-

ninger og meningsdannelser. Denne eWOM giver forbrugerne nye anderledes manøvremulig-

heder end tidligere. De digitalt indfødte mener, at deling af erfaringer og holdninger har en 

større effekt, da kommunikationen optræder upartisk og kommer fra kilder, som de har tillid 

til. Denne pointe understøttes af en international undersøgelse af BrightLocal, der viser, at 88 

% af forbrugerne i USA, England og Canada nærer lige stor tillid til online anbefalinger som 

til personlige anbefalinger (BrightLocal, 2015). Forbrugerne er meget forbundne, og sociale 

medier er afgørende i forhold til at påvirke holdninger og meningsdannelser, da anbefalinger 

bliver legitimeret gennem forbrugernes rolle i givne communities (O'Guinn & Muniz, 2009; 

Solis, 2012). Dette illustrerer, hvordan forbrugere benytter sociale medier som kanaler til at 

foretage beslutninger (Mangold & Faulds, 2009; Chaffey & Chadwick, 2012). Vi er gået fra 

et samfund, hvor forbrugerne ønskede masseproduceret professionalisme til nu at efterspørge 

specialfremstillet amatørisme (Svarre, 2011, s. 46). Sagt med andre ord, ønsker forbrugerne 

en aktiv rolle i skabelsen af indhold, og de lader sig ikke stoppe af andre brugere eller organi-
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sationer. Denne co-creation er en gennemgående tematik blandt de digitalt indfødte. En af re-

spondenterne udtaler følgende: 

 

”Man bliver en del af indholdet, og påvirker hvad der skal ske. Man er i dialog og bli-

ver hørt lige med det samme” (Bilag 2.2). 

 

Citatet viser, hvordan dét at forbrugerne selv deltager i skabelsen af indholdet på Twitch giver 

indholdet større værdi, da skabelsesprocessen gør oplevelsen mere værdifuld for de digitalt 

indfødte. Dette illustrerer, at brugerne i høj grad afspejler sig selv i værdiskabelsen, og at bru-

gerinteraktionen afspejler deres identitet i det virtuelle kulturelle fællesskab. Det har derfor en 

stor værdi for forbrugerne at være med i processen, da skabelsen af indhold er et biprodukt af 

deres egen identitetsskabelse i det pågældende community. Brugernes ønske om co-creation 

viser, at de i høj grad ønsker at være med i processen, såfremt det bidrager til den enkeltes 

identitetsskabelse (Svarre, 2011; Solis, 2012). Dette understøtter samfundets transformation 

fra et push- til et pull-samfund, hvor de digitalt indfødte forbrugere selv bestemmer, hvilke in-

formationer individet ønsker (Dinesen, 2008; Kaplan & Haenlein, 2010). Endvidere karakteri-

seres pull-samfundet også ved, at den moderne forbruger både lader sig påvirke af sit online 

og offline-netværk. En respondent forklarer betydningen af at selektere relevant information 

og dele den med sit sociale netværk: 

 

”Vi er sammen om noget, og jeg er med til at bestemme, hvad der skal ske. Det hele bli-

ver mere autentisk og nærværende, hvilket netop gør oplevelsen anderledes fra mange 

andre muligheder for underholdning” (Bilag 2.5). 

 

Dette understreger, at Twitch som new media-platform og web 2.0-applikation har skabt en 

anderledes digital sfære, hvor én-til-mange-kommunikation ikke blot deles mellem to indivi-

der, men derimod i et større online fællesskab. Dette skaber en én-til-mange-logik, der afspej-

ler, hvordan information deles som ringe i vandet i brugernes sociale netværk (Solis, 2012, s. 

37). Der er opstået en allestedsværende logik, hvor brugerne på Twitch ikke blot deler med 

deres tætte netværk, men at kommunikationen gennemtrænger flere sociale netværk baseret 

på kontekst, relevans og interesser. Der hersker derfor et publikum for publikummet på 

Twitch, hvilket understreger, at de digitalt indfødte forbrugere i stigende grad bliver centrale i 

forhold til at sprede budskaber. Hermed bliver de digitalt indfødte forbrugere selv til en kanal 

for kommunikation, hvilket skaber rammerne for en ny digital forbrugermagt. 
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Derfor vil vi videre se på, hvordan brugerinteraktionen på Twitch er med til at betinge en for-

andret forbrugermagt, da de digitalt indfødte selv skaber og deler indhold, samtid med at de er 

mere skeptiske over for organisationers budskaber. 

 

4.5 Digital relationel magt i netværk  
Ifølge Castells har magten i samfundet traditionelt set været rodfæstet i institutioner og orga-

nisationer. Videre mener han, at magten er blevet forankret gennem centralisering af hierarki-

er som produkt af det 20. århundredes kapitalistiske styreform (Castells, 1996). Fremkomsten 

af nye informationsteknologier har imidlertid redefineret den traditionelle forståelse af magt, 

da de nye digitale platforme har medført, at vi lever i en ny global økonomi, der er baseret på 

netværk (Castells, 2001). Denne pointe understøttes af vores empiri, da samtlige interviewre-

spondenterne tilkendegiver, at de har fået en aktiv rolle som forbruger, der har indflydelse på 

organisationer. Dette eksemplificerer, hvordan new media-platforme gør netværk til en gen-

nemgående organiseringsform i det moderne samfund (Castells, 2003). Her udtrykt af én af 

respondenterne: 

 

”Det giver mig en kæmpestor magt, da jeg kan finde al den information jeg vil om fir-

maet, hvilket gør, at jeg kan imødekomme ethvert argument samt finde alt hvad de selv 

har sagt. Det giver mig en stor frihed, da jeg kan sidde med den magt (…). Det har æn-

dret sig drastisk, nu hvor jeg har så meget information tilgængeligt gennem internettet” 

(Bilag 2.2). 

 

Respondentens udtalelse udtrykker en generel holdning til de digitalt indfødtes forståelse af 

deres forbrugermagt på digitale platforme. Det illustrerer, at forbrugerne kan navigere online 

og forstå kompleks information. Dette sker som et produkt af de moderne informationstekno-

logier, hvor information deles og faciliteres i brugerdrevne netværk (Godes & Mayzlin, 2004; 

Scolari C. , 2009). New media-platforme som Twitch har herigennem muliggjort, at forbru-

gerne i højere grad har udviklet en evne til at finde og analysere information, hvilket skaber 

en ny forbrugerlogik. Dette skaber nye karaktertræk hos den digitale forbruger (Dinesen, 

2008). Twitch bliver en platform, hvorved forbrugerne indhenter information om produkter 

og organisationer. Dette bliver dernæst videreformidlet til andre forbrugere via interaktion om 

holdninger og erfaringer. Hermed opnår forbrugerne en større og mere troværdig mængde af 
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relevant information:  

 

”Troværdigheden bliver jo styrket af, at vi har samme interesserer. Vi er begge forbru-

gere, der ønsker at få det bedste produkt til den bedste pris. Troværdighed opstår for 

mig, når man kommunikerer ud fra samme præmisser” (Bilag 2.6). 

 

Ovenstående illustrerer, at sociale medier som Twitch har medvirket til at etablere en ny for-

brugermagt baseret på brugernes tilhørsforhold i online communities (Labrecque et al., 2013; 

Godes & Mayzlin, 2004). På grund af den udbredte tillid blandt forbrugerne på digitale plat-

forme fremstår de som vigtige kanaler i respondenternes referenceramme i relation til produk-

ter og organisationer. Den nye forbrugermagt udtrykkes ved, at forbrugerne anser de andre 

aktører i digitale netværk som individer, der deler udgangspunkt og agenda med dem selv. 

Der er dermed opstået en ny magtorden, da de nye digitale platforme som Twitch har skabt en 

ny måde at kommunikere på og en ny type forbrugeradfærd. En respondent fortæller om den 

indvirkning Twitch har på hans rolle som forbruger: 

 

“Twitch and social media greatly influence my decisions as a consumer” (Bilag 3.9). 

 

De digitalt indfødte forbrugere er blevet i stand til at navigere i kommercielle budskaber og 

vurdere troværdigheden af forskellige aktørers kommunikation. Denne nye forbrugerlogik er 

et resultat af forbrugernes medproducerende rolle. Vores undersøgelse illustrerer, at de digi-

talt indfødte forbrugere selv ønsker at researche via digitale platforme, da de anser andre bru-

gere som centrale informanter, hvor de kan rådføre sig og indgå i informativ dialog. En un-

dersøgelse foretaget af analyseinstituttet Nielsen, der sætter fokus på tillid til forskellige for-

mer for kommunikation blandt de digitalt indfødte i alderen 15-20 år, viser, at 63 % af bru-

gerne stoler på andre brugeres delinger af oplevelser og anmeldelser (Nielsen, 2016). Der her-

sker dermed en stor tillid til andre brugeres delinger af information. Endvidere viser analysen, 

at 88 % af brugerne har tillid til budskaber fra personer, som de kender. På samme vis repræ-

senterer Twitch et fællesskab, hvor brugerne giver udtryk for, at de udvikler en gensidig tillid 

gennem deres tilhørsforhold i bestemte communities. Twitch som platform er herigennem 

med til at sørge for, at forbrugerne har en troværdig informationskanal til at gennemskue, 

hvor de får mest værdi. 
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Interaktionen på Twitch eksemplificerer, hvordan forbrugerene samles i brugerstyrede fælles-

skaber. Det er herigennem synligt, at Twitch har tilskrevet brugerne kontrollen over mediet, 

hvilket kommer til udtryk ved, at brugerne selv producerer og selekterer indhold (Labrecque 

et al., 2013). Dette illustrerer, hvordan deling af information skaber nye handlingsbetingelser 

for forbrugerne, da information er tilgængeligt i et langt større omfang end førhen. Dette dan-

ner baggrund for en information-based magt, hvor brugerne gennem Twitch og andre digitale 

platforme har styrket brugernes mulighed for at finde information. Videre har forbrugerne 

gennem medierne mulighed for at producere og raffinere denne information for herved at på-

virke andre brugere (Dinesen, 2008; Labrecque et al., 2013). Netværk bliver hermed en bæ-

rende faktor i forbrugernes digitale forbrugermagt. Dette skyldes, at Twitch muliggør net-

værk, hvor brugerne gennem user-generated content har mulighed for at redigere indhold og 

distribuere det til deres netværk. Forbrugerne har herigennem mulighed for at påvirke andres 

holdning og købsadfærd gennem social interaktion (Gulbrandsen & Just, 2013; Labrecque et 

al., 2013). 

 

Denne network-based magt bliver videre styrket af brugernes fællesskab, hvilket tydeliggør, 

at der opstår en ny fælles logik. Denne logik opstår på baggrund af en crowd-based håndte-

ring af kommunikationsbudskaber. En respondent fra vores survey fortæller om denne logik: 

 

“It's a crowd mentality. If a large group of people love something, it's at least worth 

looking into” (Bilag 3.5). 

 

Den moderne forbruger opnår derfor øget magt gennem den styrkede position som aktiv bi-

dragsyder i den offentlige sfære (Labrecque et al., 2013). Dette manifesterer sig i en crowd-

mentalitet, hvor brugerne bliver påvirket og påvirker andre på baggrund af den herskerende 

interaktion mellem de resterende aktører i det digitale netværk. Denne crowd-based magt bli-

ver synliggjort i brugernes evne til at mobilisere og strukturere sig i online communities på 

Twitch, hvor det er den samlede mængde af aktører, der sætter dagsordenen i de digitale net-

værk. Den sociale digitale virkelighed danner derfor rammerne for, at forbrugerne udvikler en 

fælles identitet og herigennem mobiliserer deres ressourcer i form af en samlet stemme. I for-

hold til denne crowd-mentalitet fortæller en respondent: 

 

”Det betyder rigtig meget, hvis jeg kender de andre brugere. Det viser også, at bruger-

ne har fået mere at sige, da det er vores oplevelser, der virkelig har en stor effekt. Det 
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er godt, at man altid man kan få flere forskellige holdninger til ting” (Bilag 2.5). 

 

Denne forståelse for, hvordan brugerne påvirker hinanden fremviser en generel holdning 

blandt respondenterne. De mener alle, at den samlede sociale interaktion danner baggrund for 

fællesskabet, hvilket er med til at skabe et struktureret miljø, der muliggør og styrker den di-

gitale forbrugermagt. De anerkender, at de har fået en større magt, og at organisationer er 

nødsaget til at lytte til dem, da de digitalt indfødte forbrugere ikke tøver med at dele oplevel-

ser med organisationer eller andre brugere. Forbrugerne kan samles på Twitch og mobilisere 

deres ressourcer som en enhed. Denne magt eksemplificerer respondenterne i forhold til at 

skabe en samlet stemme, hvorved de kan tilkendegive deres holdninger. Dette illustrerer, at 

denne crowd-based magt i høj grad er med til at styrke information-based og network-based 

magt. New media-platforme er derfor med til at forandre de digitalt indfødte forbrugeres magt 

i relation til organisationer. Dette er afgørende, da forbrugerne i stigende grad benytter sig af 

disse platforme. Dette understreger hvordan de digitalt indfødte forbrugere og deres interakti-

on på Twitch medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd med afsæt i online communities.  

 

4.6 Delkonklusion 
De digitalt indfødte forbrugere er konstant online og integrerer digitale medier som en natur-

lig del af deres dagligdag. Twitch som new media-platform danner rammerne for user-

generated content og skaber en ny innovativ produktionslogik med udgangspunkt i en åben og 

brugerdrevet skabelse af indhold. Dette skaber rammerne for en ny digital social virkelighed, 

der er baseret på forbrugernes tilhørsforhold i online communities, hvor brugerne varetager 

sociale relationer. Dette medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd. På Twitch har brugerne 

kontrol over kommunikationen, hvilket gør dem i stand til specifikt at udvælge de communi-

ties, der fremtræder som relevante sociale netværk. De digitalt indfødte forbrugere ønsker ik-

ke blot at konsumere relevant indhold. De vil i højere grad være med til at skabe det. Twitch 

har som new media-platform og web 2.0-applikation skabt en anderledes digital sfære, hvor 

kommunikation ikke blot deles mellem to individer, men derimod deles og interageres om i et 

stort interessefællesskab. De digitalt indfødte forbrugere anvender digitale platforme til at na-

vigere online ved at dele information. Dette gør brugerne i stand til at orientere sig og vurdere 

budskabernes troværdighed. Samtidig har de digitalt indfødte en styrket magtposition qua de-

res afgørende rolle som aktiv bidragsyder via digitale sociale netværk i den offentlige sfære. 

Digitale medier er med til at fordre et pull-samfund, hvor brugerne selv kontrollerer, via hvil-
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ke kanaler de søger information. Dette manifesterer sig gennem interaktion mellem aktørerne 

i digitale netværk, hvilket gør dem i stand til at mobilisere og strukturere sig i online commu-

nities på Twitch, hvilket danner baggrund for den styrkede digitale forbrugermagt. 

 

I forlængelse heraf vil vi i næste analysedel beskæftige os med, hvordan den nye forbrugerad-

færd, der udfolder sig i Twitch-communities, er med til at ændre præmisserne for organisatio-

ners brandværdiskabelse. 
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5. BRANDS I ONLINE COMMUNITIES 
 

Med udgangspunkt i konklusionerne fra første delanalyse vil vi nu analysere, hvordan de digi-

talt indfødte forbrugeres interaktion i online communities på Twitch påvirker præmisserne for 

organisationers brandværdiskabelse. Denne delanalyse indtager et organisationsperspektiv 

med udgangspunkt i brand community-paradigmet (Hedding, Knudtzen, & Bjerre, 2009; 

Quinton, 2013). Progressionsmæssigt vil vi indlede med at analysere, hvordan den digitale 

udvikling har haft indflydelse på præmisserne for organisationers brandværdiskabelse med 

udgangspunkt i de digitalt indfødte forbrugere. Dernæst vil vi analysere, hvilke elementer, der 

er afgørende for de digitalt indfødte forbrugeres motivation for at interagere med organisatio-

ner og andre forbrugere i online communities på Twitch. I samme ombæring vil vi analysere, 

hvilke forventninger og krav de digitalt indfødte forbrugere stiller til organisationers digitale 

tilstedeværelse. Dette gør os i stand til i næste kapitel at samle begge analysedele og levere 

strategiske anbefalinger for, hvordan organisationer kan anvende live streaming til at inkorpo-

rere de nye præmisser for brandværdiskabelse til at øge værdien af deres brand. 

 

5.1 Nye præmisser for brandværdiskabelse 
Som vi har fastslået i første analysedel om de digitalt indfødte forbrugere, er interaktionsbase-

rede online medier en rodfæstet del af deres hverdag. De digitalt indfødte forbrugere tilbringer 

meget af deres dagligdag i online communities via sociale platforme som Twitch, hvori man-

ge daglige beslutninger bliver truffet (Afsnit 4.1). Dette har betydning for, hvordan organisa-

tioner opererer og tilgår forbrugerne. I den nye web 2.0-virkelighed ”trækker” de digitalt ind-

fødte forbrugere informationer og viden fra organisationer (Dinesen, 2008). Denne ”pull”-

mekanisme gør det til en afgørende præmis for organisationer at opfattes som relevante, efter-

som organisationer ikke kan forvente, at forbrugeren bare tager imod udsendte kommunikati-

onsbudskaber. Dette understreges gentagne gange i vores respondenters udsagn. De forventer, 

at virksomheder viser interesse for dem og ikke blot sælger produkter: 

 

”Jeg forventer, de viser interesse for de forbrugere, der køber deres produkter. Og de 

vil bruge tid og ressourcer på at interagere med brugerne, så man føler sig vigtig, og 

at man har en betydning for firmaet. Man føler sig værdsat. Det er vigtigt. De skal 

bruge ressourcer på at snakke med brugerne” (Bilag 2.3). 
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Citatet illustrerer, hvordan ændringerne i de digitalt indfødte forbrugeres handlemønstre og 

måde at kommunikere på har flyttet den fulde kontrol over brandindholdet fra organisationer 

mod forbrugeren. De digitalt indfødte forbrugere udtrykker, at det er afgørende for dem at fø-

le sig inkluderet i virksomhedernes tiltag. Som resultat kan organisationer ikke egenhændigt 

diktere deres brand, da brandingindsatsen i dag tager udgangspunkt i digitale platforme som 

Twitch, hvor forbrugerne udgør den bærende del (Quinton, 2013). På Twitch interagerer for-

brugerne med ligesindede i online communities, hvor de debatterer produkter, organisationer 

og brands (Bilag 2.1 – 2.6). Etableringen af online communities har medført, at forbrugerne 

kan skabe mening for de involverede parter gennem social interaktion. Herigennem er inter-

aktionen afgørende i skabelsen af de digitalt indfødtes virkelighedsbillede, hvilket har indfly-

delse på, hvad forbrugerne taler om i relation til brands. Dette har medført, at organisationers 

selvbestemmelse over brandindhold, timing og informationsfrekvens har ændret sig funda-

mentalt fra tidligere, hvor organisationen bag brandet var den primære drivkraft i brandværdi-

skabelsen (Mangold & Faulds, 2009, s. 360). Vores empiri understøtter pointen om, at der er 

sket en bevidsthedsændring hos forbrugerne i relation til magtforholdet mellem forbruger og 

brand. Dette er sket i forbindelse med overgangen fra traditionel organisationsdrevet brand-

kommunikation via analog platforme til forbrugerfokuseret brandkommunikation via digitale 

platforme. De digitalt indfødte forbrugere har hermed fået en indflydelse i forhold til organi-

sationers brandudvikling, som de ikke har haft tidligere. Dette understøtter pointen om, at det 

i den digitale æra er dem, der oplever brandet, der definerer det (Svarre, 2011; Solis, 2012). 

De digitalt indfødte forbrugere kan til hver en tid slukke deres digitale enheder, klikke væk, 

kommentere eller starte kollektiv modstand mod en organisation. Det er en magtposition, som 

vores respondenter er meget opmærksomme på: 

 

”Det gør jo, at man selv kommer i førersædet. Man har selv mulighed for at gøre no-

get ved tingene. Det gør, man har en magt. Man føler, man har mulighed for at tage 

valg for sig selv men også for andre (…) i stedet for bare at være passiv” (Bilag 2.3). 

 

Respondenterne udtrykker flere gange, at de er bevidste om, at de har mulighed for at yde ind-

flydelse over for organisationer, eftersom online communities giver dem mulighed for at mo-

bilisere deres digitale netværk til en samlet stemme (Afsnit 4.5). Vores undersøgelse viser, at 

organisationer ikke bare kan ignorere forbrugerne og transmittere budskaber i håbet om, at de 

tager dem til sig. De digitalt indfødte forbrugere forventer, at organisationer interagerer med 
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dem via sociale medier, da medietypen opfattes som en mere troværdig informationskilde end 

traditionel virksomhedskommunikation (Mangold & Faulds, 2009, s. 360). En pointe vores 

respondenter erklærer sig enige i (Bilag 2.1 – 2.6). De fortæller, at de ikke er interesseret i, at 

organisationer anvender traditionelle former for reklame. Dette gør sig især gældende i online 

communities som Twitch. En respondent udtrykker den generelle skepsis over for virksomhe-

ders reklamekommunikation: 

 

”Jeg bryder mig ikke meget om, når virksomheder sender deres budskaber ud. De vil 

tjene penge, og det ved vi jo godt. Så jeg går mere efter, hvad andre folk har sagt. Så 

hvis jeg finder 10 folk, der har anbefalet nogle bestemte høretelefoner fremfor 10 virk-

somheder, så vil jeg højst sandsynligt høre meget mere efter” (Bilag 2.1). 

 

Citatet er et eksempel på, hvordan de digitalt indfødte forbrugere flere gange i det empiriske 

materiale giver udtryk for en høj grad af gensidig tillid til andre medlemmer af diverse 

Twitch-communities. Forbrugerne forklarer, hvordan de kommunikerer ved at bytte informa-

tion med andre forbrugere. Vores undersøgelse viser, at forbrugerne opfatter sociale medier 

som en troværdig kommunikationskanal på grund af den subjektive og ærlige kommunikati-

onsform mellem brugere (Afsnit 4.4). Samtidig viser en international undersøgelse, at 90 % af 

forbrugerne læser anbefalinger online, før de besøger en virksomhed (Business 2 Community, 

2015). Samme undersøgelse viser, at 86 % af forbrugerne vil tøve med at købe noget af en 

virksomhed, der har negative anbefalinger online (ibid.). Dette understreger vigtigheden af at 

have en fremtrædende online tilstedeværelse som organisation, hvor forbrugerne bidrager po-

sitivt til historien om brandet. Vi ser altså, hvordan brugergenereret indhold har større værdi 

for de digitalt indfødte end traditionel brandkommunikation, da førstnævnte opfattes langt 

mere troværdigt og autentisk. Respondenterne begrunder dette ved, at indholdet er produceret 

af personer, de kan identificere sig med, og det er skabt i situationer, de kan relatere til. Det 

viser, hvordan tillid er et afgørende parameter for succesfuld informationsudveksling. Dette 

gælder i særdeleshed for brands, da brandrelationen mellem forbruger og brand samt brand-

værdien i høj grad bygger på tillid til, at brandet kan skabe forbindelse mellem de to 

(Quinton, 2013, s. 922). Brugergeneret indhold, der skabes gennem brugerinteraktion i com-

munities, spiller dermed en central rolle for skabelsen af brandværdi. Det stiller krav til orga-

nisationers online tilstedeværelse, da de digitalt indfødte forbrugere søger information, skaber 

sin identitet, interagerer om indhold og træffer købsbeslutninger online (Afsnit 4.1). Respon-

denterne forventer, at organisationer er online og bruger sociale medier i deres kommunikati-
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on. De føler, at det gør virksomhederne mere menneskelige, når de kommunikerer via sociale 

medier: 

 

”Jeg føler, virksomheden prøver at komme mere i øjenhøjde med den normale forbru-

ger. Det giver også en meget større ærlighed omkring virksomheden” (Bilag 2.3). 

 

En anden respondent udtaler følgende på spørgsmålet om, hvad han gør, hvis en virksomhed 

ikke er til rådighed på sociale platforme: 

 

”Så køber jeg bare ikke produkterne hos den virksomhed. Der er så mange muligheder 

i dag, så det er nemt at finde andre løsninger. De andre har større forståelse for, hvem 

vi er som forbrugere” (Bilag 2.1).  

 

De digitalt indfødte forbrugere stiller altså krav til organisationers online tilstedeværelse, da 

forbrugerne ønsker at føle sig værdsat og lyttet til. De mener, at det er organisationernes op-

gave at være i øjenhøjde og skabe en relation til dem som forbrugere. Dette understreger, at 

forbrugernes konstante online tilstedeværelse og interaktion er en afgørende præmis for, 

hvordan organisationer skaber værdi for deres brand (Quinton, 2013, s. 915-917). Udviklin-

gen har resulteret i en ny tilgang til brandkommunikation og brandværdiskabelse for organisa-

tioner, hvor organisationer skal tage stilling til forbrugernes interaktion i online communities. 

 

I de næste afsnit vil vi se nærmere på, hvordan de digitalt indfødte forbrugere udgør en aktiv 

del af brandværdiskabelsesprocessen. 

 

5.2 Forbrugeren som medskaber af brandet  
Hvis organisationer skal være konkurrencedygtige, kræver det, at de forstår de digitalt indfød-

te forbrugere og tilpasser sig et brandingperspektiv, hvor forbrugeren er i centrum (Quinton, 

2013; Merz, He, & Vargo, 2009). Vores respondenter forventer helt klart, at virksomheder er 

sociale og indgår i dialog med forbrugerne: 

 

”Hvis virksomhederne ikke er sociale, så har de jo indirekte sagt, at de ikke vil indgå i 

dialog. Det signalerer noget helt forkert. Så ja, hvis jeg kunne vælge mellem to virk-
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somheder med ens produkter, og den ene part ikke levede op til mine forventninger, så 

ville jeg vælge den anden” (Bilag 2.6). 

 

Det påvirker altså forbrugeradfærden og forbrugernes købsbeslutninger meget direkte, hvis 

organisationer ikke lever op til de digitalt indfødte forbrugeres forventninger. Vores undersø-

gelse illustrerer, at forbrugerne kommunikerer om brands via forskellige interaktionsbaserede 

informationsteknologier som Twitch, samtidig med at forbrugeren har alverdens muligheder 

for at tilgå og dele omfattende mængder af information om brands (Afsnit 4.4). New media-

teknologier har dermed givet forbrugerne mulighed for både at finde information om brands 

og influere dem, hvor som helst og når som helst. Dette er organisationer nødt til at forholde 

sig til. Vores respondenter giver flere gange udtryk for, at de føler, de har fået mere indflydel-

se på brandkommunikationen, og at virksomhederne lytter til dem:   

 

”Jeg har fået mulighed for at gå i dialog med virksomheder og andre brugere (…). 

Jeg er blevet mere vokal, da flere mennesker kan høre mig, når jeg siger noget. Så min 

rolle i forhold til virksomheder har nok medført, at jeg i højere grad er relevant at 

holde glad for virksomheder” (Bilag 2.6). 

 

Citatet viser, at forbrugeren er meget bevidst om sine indflydelsesmuligheder og position i 

forhold til virksomhederne. Virksomhederne kan ikke ignorere forbrugerne. De er tværtimod 

nødt til at inddrage forbrugerne i brandværdiskabelsesprocessen, hvis de ønsker at begå sig på 

digitale medier. Dog skal organisationerne være opmærksomme på, at de umuligt kan have 

kontrol med det komplekse netværk af informationer, der eksisterer på de sociale medier, ef-

tersom en organisation umuligt kan overvåge alle online fora. Som konsekvens afgiver orga-

nisationen en del af kontrollen med brandet med hensigten om at imødekomme de digitalt 

indfødte forbrugere, der konstant er med til at forhandle brandværdien i det digitale rum. En 

international undersøgelse fra 2016 viser, at 84 % af unge brugere på Facebook og 78 % af 

samme gruppe på Twitter følger brands for at støtte dem (Statista #1, 2016). Undersøgelsen 

indeholder ikke tal for Twitch, men den viser tydeligt, at sociale medier kan være en effektiv 

måde for organisationer at opnå opbakning fra forbrugerne på. De virtuelle communities på 

Twitch er tids- og grænseløse, hvilket gør, at forbrugerne til hver en tid kan påvirke folks 

holdninger ved at tale godt eller dårligt om organisationer. Brandets digitale tilstedeværelse er 

tilsvarende tids- og grænseløst, hvilket dermed også gør sig gældende for brandværdiskabel-

sen. Som konksekvens er brandindhold altid under dannelse og udvikling i forskellige online 
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rum. Derfor er det en vanskelig opgave for organisationer at kontrollere forbrugernes percep-

tion af brands. Modsat kan der være store resultater at hente, hvis organisationer kan inkorpo-

rere de nye præmisser i brandværdiskabelsen på en effektiv måde frem for at forsøge at kon-

trollere og diktere brandet. 

 

I næste afsnit vil vi analysere, hvordan forbrugernes interaktion i live streaming-communities 

på Twitch spiller en afgørende rolle for præmisserne for organisationers brandværdiskabelse. 

 

5.3 Brugerdrevet brandværdiskabelse 
Den digitale udvikling har skabt en ny type forbruger, der producerer og distribuerer omfat-

tende mængder af brandindhold til sit digitale netværk (Quinton, 2013, s. 921). Vores empiri 

understreger, at den digitalt indfødte forbrugers muligheder for at yde indflydelse på organisa-

tioner er mange (Bilag 2.1 – 2.6). Samtidig viser empirien, at den teknologiske udvikling har 

gjort det til en præmis for organisationer at inkorporere forbrugerne i brandværdiskabelses-

processen for at sikre, at forbrugerne finder dem relevante: 

 

”Hvis virksomhederne er aktive og gør en social indsats, bliver jeg positiv, da det sig-

nalerer, at de ønsker at arbejde med os forbrugere. Det er en rigtig god måde at indgå 

dialog med sine kunder samt de potentielle af slagsen (…) og komme mere i højde med 

forbrugeren. Det fremstår mere sympatisk, hvis virksomheder faktisk lytter og svarer 

forbrugeren” (Bilag 2.6). 

 

Udsagnet udtrykker en fælles holdning hos respondenterne. De mener, at det er vigtigt, at or-

ganisationer inddrager forbrugerne i udviklingen af virksomheden. Organisationer skal være i 

kontakt med dem, så forbrugerne kan se en mening med at deltage i processen. Herigennem 

opfatter de digitalt indfødte forbrugere processen som relevant og vedkommende og føler sig 

værdsat som en essentiel partner i skabelsen af organisationens brandudtryk (Quinton, 2013). 

Ovenstående citat illustrerer også, at forbrugerne mener, at dét at inddrage forbrugerne er en 

måde for organisationer at differentiere sig på og gøre sig attraktiv for herigennem at tiltrække 

nye kunder. Empirien viser videre, at de digitalt indfødte hermed motiveres til at dele, skabe 

og interagere om brandindhold, da forbrugerne finder kommunikationen mere troværdig og 

vedkommende: 
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”Hvis en virksomhed ikke bare prædiker, men involverer mig, betyder det også, at jeg 

i højere grad tror på, hvad de siger. De tager sig tid til at lytte til mig, og så tager jeg 

mig også tid til at lytte til dem. Jeg kan godt lide, at jeg faktisk snakker til en person 

og ikke et eller andet stort maskineri. Jeg synes, det sender nogle gode signaler, når 

virksomheder faktisk gider at snakke med sine kunder og lytter” (Bilag 2.5). 

 

Udsagnet illustrerer, hvordan inddragelse af forbrugerne kan fordre interaktionsprocessen i 

diverse communities. Dette sker, fordi forbrugerne bliver positivt indstillet over for virksom-

heden, hvis den indgår i dialog med kunden. Organisationer kan hermed præge online samta-

ler i communities ved at gøre flere forbrugere positivt indstillet over for deres brand. Dette 

kan resultere i, at forbrugerne bliver mere motiveret til at interagere med brandindholdet. 

Hermed kan forbrugerne interagere med andre om indholdet, såfremt det har relevans for 

communityet. Respondenterne mener, at en organisation bag et brand skaber positive oplevel-

ser i mødet mellem brand og forbruger, når den involverer de digitalt indfødte forbrugere (Bi-

lag 2.1 – 2.6). Som resultat øger organisationen muligheden for, at forbrugerne genererer 

eWOM til gavn for brandet. Ud fra respondenternes svar kan vi se, hvordan dette kan medvir-

ke til at øge brandværdien, da organisationen giver forbrugerne en grund til at interagere med 

brandindholdet og tage del i udviklingen og værdiskabelsesprocessen. Vi kan også se, hvor-

dan forbrugerne er mere tilbøjelig til at købe produkter hos en virksomhed, de stoler på og har 

et personligt forhold til. Dette gælder hvad enten forholdet er opbygget gennem dialog eller 

gennem positive oplevelser med virksomheden. En international undersøgelse understøtter 

dette, da den illustrerer, hvordan over en tredjedel af forbrugerne på sociale medier har købt 

noget af en virksomhed på baggrund af information på sociale medier (Statista #2, 2016). 

Følgende citat fra surveyen illustrerer, hvordan sociale platforme som Twitch spiller en afgø-

rende rolle i forbrugernes liv og købsbeslutninger: 

 

”Social media is a fantastic way for me to gather more information through opinions 

and anecdotes on products and services“ (Bilag 3.9). 

 

Videre viser surveyen, at 59 % af den samlede gruppe af respondenter anvender sociale medi-

er til at søge information om brands (Bilag 3.8). Det er altså essentielt for organisationer at 

være dér, hvor forbrugeren er for at levere relevant brandindhold, som de digitalt indfødte 

forbrugere finder engagerende. Sociale medier har dermed stor indflydelse på forbrugernes 

oplevelse af dét at have kontakt med organisationer, hvilket er med til at forme, hvordan for-
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brugerne perciperer brands (Quinton, 2013). Ud fra respondenternes svar kan vi se, at forbru-

gerne finder det afgørende, at virksomheder lader forbrugernes sociale produktion udvikle sig, 

uden at virksomheder pådrager online communities kommercielle budskaber. Empirien for-

tæller os, at dette kan medvirke til at etablere større tillid og stærkere relationelle bånd mellem 

de to parter, da en stor del af forbrugernes opfattelse af brands sker gennem interaktionen i 

diverse Twitch-communities.  

 

I første delanalyse analyserede vi, hvordan forbrugerne samler sig i online communities og 

distribuerer og redigerer user-generated content til deres netværk (Afsnit 4.4). Denne interak-

tionsproces har stor indflydelse på, hvordan organisationer opererer, da forbrugerne finder in-

formation online og påvirker andre forbrugere i Twitch-communities til at være positivt eller 

negativt stemt over for et specifikt brand. Derfor giver Twitch og andre sociale medier de di-

gitalt indfødte forbrugere en samlet og stærkere stemme. Dette resulterer i, at respondenterne 

føler sig mere indflydelsesrige og magtfulde over for organisationer: 

 

”Man er nødt til at være mere ærlig som virksomhed for, at forbrugeren gider at købe 

deres produkter. Det er blevet sværere for virksomhederne at snyde forbrugeren jo 

mere offentligt tilgængeligt alting bliver. Specielt i forhold til communities” (Bilag 

2.3).  

 

De digitalt indfødte forbrugere føler altså, at Twitch-communities taler til forbrugerens fordel, 

da det er sværere for organisationer at føre forbrugeren bag lyset, da forbrugerne har stor ind-

sigt qua deres online fællesskab. I forlængelse af citatet viser surveyen også, at forbrugerne 

tillægger andre forbrugeres udsagn om brands på sociale medier en stor betydning. Hele 83,4 

% mener, at andre brugeres deling af erfaringer om et specifikt brand ændrer deres egen op-

fattelse af brandet (Bilag 3.2). Dette understreger, at forbrugerne i høj grad baserer deres op-

fattelse af brands ud fra en stærk tillid til deres sociale netværk, som udfolder sig via online 

communities på Twitch. Dette er afgørende viden for organisationers tilgang til at bedrive ef-

fektiv brandkommunikation, da det repræsenterer en strategisk mulighed for organisationer. I 

forlængelse af tallene viser vores survey også, at 69,3 % af survey-respondenterne mener, at 

sociale medier har givet forbrugerne bedre muligheder for at interagere med virksomheder 

(Bilag 3.2). De digitalt indfødte mener dermed, at de nye informationsteknologier har givet 

dem bedre mulighed for at yde indflydelse på organisationer via online communities. Ud fra 

den samlede empiri kan vi konkludere, at de digitalt indfødte forbrugere ikke bare ser flere 
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muligheder, de anvender også i højere grad mulighederne for at yde indflydelse på organisati-

oner. De opfatter sig selv som medproducent af organisationers kommunikative udtryk. Op-

fattelsen af, at de gør en forskel for andre forbrugere ved at give deres holdning til kende på 

diverse online fora, går igen i respondenternes udsagn: 

 

”Da jeg havde købt mine høretelefoner, gik jeg ind på den hjemmeside, jeg havde købt 

dem fra og skrev min ærlige mening om produktet (…). Nu tænker jeg, at jeg har hjul-

pet de næste brugere, der skal købe de her høretelefoner” (Bilag 2.1).  

 
Citatet viser, hvordan de nærmest føler sig forpligtet til at give deres mening tilkende og dele 

deres erfaring med communityet. Vi ser altså, hvordan de digitalt indfødte forbrugere anven-

der interaktionsbaserede digitale medier før, under og efter købet af et produkt. Samtidig illu-

strerer citatet, hvordan forbrugerne konstant skifter digitale arenaer, når de i det daglige 

kommunikerer om deres oplevelser (Afsnit 4.1). Vores undersøgelse viser dermed, at interak-

tion og dialog mellem virksomhed og forbruger samt forbrugerne imellem er både udgangs-

punktet og endemålet for brandets værdiskabelse. På spørgsmålet om, hvad det betyder for 

dem, at forbrugerne kan dele holdninger og erfaringer om organisationer på de sociale medier, 

svarer én af respondenterne således: 

 

”Vi kan sige og skrive præcis, hvad vi har lyst til. Det er andre folk ligesom mig, der 

skriver. Folk ligesom mig, der bare leder efter gode produkter, så jeg kan sidde og læ-

se om dem, og hvad de skriver uden at stille spørgsmålstegn (…) Det er super godt” 

(Bilag 2.1) 

 

Citatet eksemplificerer, hvordan de digitalt indfødte forbrugere føler sig indflydelsesrige over 

for organisationer og samtidig har nærmest blind tillid til andre forbrugeres erfaringsudveks-

linger i Twitch-communities. Forbrugerne interagerer med ligesindede og konstruerer et be-

stemt billede af en organisation som resultat af den sociale produktion, der konstant udfolder 

sig i diverse online fora. Med det konstante informationsflow, der eksisterer via digitale me-

dier som Twitch, er det tydeligt, at det ikke kun er organisationer, der driver brandudviklin-

gen. Forbrugerne er altså blevet medskabere af organisationers brandværdi og en drivkraft i 

processen via nye interaktionsbaserede new media-teknologier som live streaming, der giver 

de digitalt indfødte forbrugere mulighed for at interagere om brandindhold med sit digitale 
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netværk. Det er hermed en præmis for organisationers arbejde med online communities via 

digitale platforme som Twitch, at forbrugerne spiller en fremtrædende rolle i brandværdiska-

belsen. 

 

I næste afsnit vil vi analysere, hvordan interaktionen i Twitch-communities skaber værdi for 

medlemmerne af et community. Dette gør vi med henblik på senere i projektet at kunne anbe-

fale, hvordan organisationer kan inkorporere de digitalt indfødte forbrugere i brandværdiska-

belsesprocessen. 

 

5.4 Co-creation i online communities 
Sociale medier som Twitch giver organisationer mulighed for at forvandle et levende online 

community til et brand community ved at lade co-creation udgøre et bærende princip. Organi-

sationen skaber et virtuelt fællesskab centreret om et brand, hvor de digitalt indfødte forbru-

gere interagerer med deres digitale netværk om specifikt brandindhold i en dynamisk proces. 

Her kan den sociale produktion resultere i en forøgelse af brandværdien til gavn for organisa-

tionen (Quinton, 2013, s. 916). Hele 94,1 % af survey-besvarelserne tilkendegiver, at de me-

ner, der eksisterer et specielt bånd mellem viewerne i et community (Bilag 3.7). Der er altså 

en klar følelse af, at communityet er et fællesskab, hvor medlemmerne forstår hinanden på en 

særlig måde. De deler en fælles oplevelse og interagerer med hinanden gennem et fælles 

sprog, som er styrende for interaktionsprocessen. Alle respondenter omtaler hver især den 

specielle ”connection” og følelse, der eksisterer i Twitch-communities: 

 

”Det giver meget til oplevelsen. At du er en del af det sammen med andre. Lige nu sid-

der jeg f.eks., og ser en turnering med 212.000 andre (…) Jeg kigger på chatten og 

griner med og byder også ind. Så det er en helt speciel ”connection”, man har med de 

andre, der også sidder og ser det, fordi du ser det sammen” (Bilag 2.1). 

 

Gentagne gange slår respondenterne fast, at det er en udefinerbar fællesskabsfølelse, der dri-

ver den sociale interaktion. Interaktionen handler om deres fælles interesse for gaming, og 

Twitch-communities gør noget specielt for de digitalt indfødte, som ingen andre fællesskaber 

kan. Det giver forbrugerne noget personligt at samles om og skaber en oplevelse, hvilket illu-

strerer den immaterielle merværditilskrivning, som online communities kan give. Ud fra em-

pirien kan vi se, at når forbrugerne føler sig som en del af noget større end dem selv, er de 
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langt mere tilbøjelig til at generere eller dele indhold, der kan sprede sig gennem digitale net-

værk til andre Twitch-communities og andre medier. Dét at indgå i et fællesskab med ligesin-

dede er altså en afgørende motivation for at deltage i interaktionen i Twitch-communities (Af-

snit 4.3). Dette tydeliggøres ved, at respondenterne flere gange henviser til den sociale inter-

aktion som et afgørende parameter for deres oplevelse (Bilag 2.1 – 2.6). Desuden svarer 75,6 

%, at dét at være en del af et community på Twitch er en afgørende funktion ved platformen 

(Bilag 3.3). Samtidig svarer hele 96,6 % af respondenterne i surveyen, at der eksisterer en 

speciel kultur og specifikke normer i diverse Twitch-communities (Bilag 3.7). De digitalt ind-

fødte forbrugere er dermed enige om, at der eksisterer bestemte spilleregler og en kultur, der 

styrer, hvad der er socialt acceptabelt. Dette skal organisationer være opmærksomme på. 

 

Vores undersøgelse viser videre, at hvis forbrugerne har en positiv oplevelse af et Twitch-

community og interaktionen mellem community-medlemmerne er positiv, bidrager det til ly-

sten til at medvirke i den sociale interaktion, hvilket genererer loyalitet over for det communi-

ty og de mennesker, der er en del af det: 

 

”Det er vigtigt for mig, at når jeg bruger Twitch, at jeg tager del i et større fællesskab. 

Jeg synes, det er super fedt at dele oplevelsen med andre. Det gør det mere levende og 

sjovt. Det er også vigtigt for mig, at jeg kan være med til at påvirke, hvad der sker, el-

ler i hvert fald har muligheden for det. Det er jo en måde, jeg kan være med til at gøre 

det hele lidt sjovere for mig” (Bilag 2.5). 

 

Citatets pointe om at dele oplevelsen med andre gælder ikke blot for medlemmerne af det 

specifikke community. Det gælder også for øvrige forbrugere, de har kontakt med i andre fora 

via andre platforme, da forbrugeren tager sin erfaringer med sig, når de skifter digitale arenaer 

(Quinton, 2013, s. 925). Hvis en organisations brand kan blive en del af brugernes positive 

oplevelser i et community, kan det medføre, at en potentiel værdiskabende interaktionsproces 

forbindes med brandet. Herigennem kan forbrugernes sociale netværk udgøre kilder til ikke-

planlagte brandbudskaber for organisationer, hvor forbrugerne på eget initiativ leverer ind-

hold til brandværdiskabelsesprocessen. Denne proces er værdifuld for virksomheder, da for-

brugernes interpersonelle kommunikation har stor troværdighed (Afsnit 4.4). En omfattende 

international undersøgelse fra 2013 viser da også, at 19 % af forbrugerne har delt brandind-

hold online (Statista #3, 2016). Samtidig indikerer vores egen undersøgelse, at forbrugerne 
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deler indhold på eget initiativ, når virksomheden bag brandet formår at skabe et forbrugermil-

jø, hvor forbrugerne føler sig trygge og motiveret til at skabe indhold til communityet. 

 

Surveyen viser, at 61 % af den samlede respondentgruppe karakteriserer sig som ”et vokalt 

medlem af Twitch-communityet, der interagerer med andre” (Bilag 3.7). Dette understreger 

de digitalt indfødte forbrugeres behov for at interagere og delagtiggøre andre i deres oplevel-

ser. Det user-generated content i diverse Twitch-communities bidrager både til at konstituere 

konsumentens billede af brandet og de øvrige community-medlemmers opfattelse af brandet 

(Quinton, 2013). Det er dog vigtigt, at organisationen agerer facilitator af interaktionsproces-

sen fremfor at påtage sig rollen som hovedbidragyderen i et community, eftersom forbrugerne 

grundlæggende har begrænset tillid til virksomheders kommunikation: 

 

”Jeg har meget meget lille tiltro til virksomheder, når det kommer til branding og 

markedsføring (…) Så jeg synes det er fedt at høre streamere eller andre online per-

soner snakke om tingene. De kommer næsten altid med ærlige ting om produkterne” 

(Bilag 2.4). 

 

I forlængelse af citatet viser surveyen, at 90,2 % af forbrugerne i communities finder andre 

brugeres kommunikation mere troværdig end virksomheders kommunikation (Bilag 3.2). Fle-

re af respondenterne giver udtryk for, at de sætter pris på at blive anerkendt af ligesindede i de 

forskellige communities. Videre viser surveyen, at 89,8 % lytter til andre brugeres meninger 

og erfaringer på Twitch (Bilag 3.4). Empirien understreger, at det er afgørende, at de digitalt 

indfødte forbrugere ikke opfatter organisationers handlinger som tydelige marketingtiltag. 

Respondenterne betoner flittigt deres behov for at have autonomi over Twitch-communities. 

Empirien understreger videre, at hvis de digitalt indfødte forbrugere skal motiveres til at del-

tage i co-creation processen og skabe værdi for et brand, skal forbrugerne føle sig frie til at si-

ge og dele, hvad de har lyst til. 

 

Nu, hvor vi har analyseret, hvad der driver den sociale interaktion i Twitch-communities, og 

hvad der er afgørende for de digitalt indfødte forbrugeres deltagelse i processen, vil vi i næste 

afsnit se nærmere på, hvordan liveelementet på Twitch påvirker oplevelsen for community-

medlemmerne. 
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5.5 Realtidsoplevelser i online communities 
Foreløbig understreger vores analyse, hvordan der er sket en grundlæggende forandring i in-

formationsflowet mellem organisation og forbruger, som organisationer må forholde sig til. 

De digitalt indfødte forbrugere forlanger unikke og autentiske oplevelser, og vores empiri il-

lustrerer, at forbrugerne mener, at live streaming er et medie, der kan levere det. Surveyen vi-

ser, at på trods af forbrugernes umiddelbare skepsis mod virksomheders budskaber (Afsnit 

5.3), er det blot 11,2 % af den samlede respondentgruppe, der slet ikke ønsker at følge en 

virksomhed på Twitch, mens blot 14,1 % ikke ville overveje at interagere med en virksom-

hed, hvis den streamede relevant brandindhold (Bilag 3.8). Forbrugerne er dermed modtagelig 

og åbne for, at organisationer kan anvende live streaming som medie til at skabe relevante 

brandoplevelser. Hermed giver den nye digitale virkelighed organisationer mulighed for at fa-

cilitere en autentisk forbruger-brandrelation, der bygger på oplevelser i realtid (Quinton, 

2013, s. 920). Undersøgelsen viser, hvordan relationen kan styrkes gennem konkrete oplevel-

ser, hvor personlige relationer mellem forbrugerne er et centralt element. En respondent ud-

trykker, hvorfor liveelementet er så afgørende for oplevelsen: 

 

”When it is real-time, there is a sense of urgency because I fell that I will not be able 

to see that specific moment again. (…) If an exiting moment happens, it is made more 

exiting because I have watched it unfold as it happens” (Bilag 3.3). 

 

Realtidsoplevelsen opfattes dermed mere autentisk, når brugerne deler noget unikt sammen, 

der ikke er istandsat til formålet. Surveyen viser også, at 97,6 % af respondenterne mener, at 

liveelementet i Twitch-streams er enten altafgørende eller er meget vigtigt for oplevelsen (Bi-

lag 3.3). Empirien viser hermed, at liveelementet opfattes som afgørende, da oplevelsen og in-

teraktionen herom har en større betydning ved at ske i realtid. Dette underbygges ved, at 84,9 

% af survey-respondenterne svarer, at liveelementet er helt afgørende, fordi det gør det muligt 

at interagere i en realtidsdialog (Bilag 3.3). En af de digitalt indfødte forbrugere forklarer det 

således: 

 

”Jeg kan godt lide, det er personligt og ikke bare som YouTube-videoer, som allerede 

er optaget. Dét, at det bliver gjort live, mens du sidder og ser det, giver dig noget an-

det. Du kan se deres reaktioner. Det sker i nuet. Hvis det ikke var live, ville jeg ikke se 

det. Det er live elementet, der tiltrækker mig” (Bilag 2.1). 
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Livedelen giver dem en personlig forbindelse til de andre brugere. De føler, at de er sammen 

med andre i oplevelsen ”her og nu”. Uden liveelementet ville oplevelsen have mindre værdi 

for de digitalt indfødte forbrugere. Live streaming som medie giver mulighed for at skabe 

unikt indhold, der er tidsbegrænset, hvilket gør, at forbrugerne føler, at de er en del af noget 

unikt, som kun foregår i øjeblikket. Én af respondenterne siger:  

 

”Du kan se det på samme tid som alle de andre og reagere på samme tid. Man reage-

rer sammen med dem, så på den måde føler man sig som en del af et fællesskab, der 

sker her og nu” (Bilag 2.4). 

 

Ud fra respondenternes svar kan vi se, at liveoplevelsen i sig selv er vigtig, men dét at dele 

den med andre er også et afgørende element. Her smelter teknologi og community sammen i 

en værdifuld helhedsoplevelse. Liveoplevelsen giver organisationer mulighed for at facilitere 

en umiddelbar udveksling, der resulterer i en stærkere oplevelse, hvor engagerede forbrugere 

mødes og interagerer (Quinton, 2013, s. 927). Den sociale interaktion i communities kommer 

til udtryk i øjeblikket og skaber en fælles og værdifuld realtidsoplevelse mellem community-

medlemmerne, hvor de ”connecter” ved at engagere sig i indholdet. Det værdifulde ved ople-

velsen gælder både i forhold til det live streamede indhold og selve realtidsinteraktionen om 

indholdet: 

 

”På Twitch kan jeg stadig tage del og være aktiv, og derfor er det også vigtigt for mig, 

at det hele sker i nuet og med andre mennesker. Det er jo netop det, der gør det soci-

alt. Vi er flere der deler oplevelsen og vi kan endda være med til at bestemme, hvad 

der skal ske” (Bilag 2.5). 

 

Forbrugerne kan altså indgå i personlige relationer med folk, mens andre forbrugere enten kan 

observere eller deltage aktivt i dialogen. Herigennem deler et forskelligartet publikum en real-

tidsoplevelse, hvor relationen mellem de involverede tager udgangspunkt i en én-til-én-

oplevelse i en én-til-mange-kontekst (Solis, 2012, s. 37). Hermed inkluderer communityet 

mange brugere i en fælles udveksling, hvor organisationer kan forsøge at udnytte den mange-

facetterede værdigenerering til egen fordel. Organisationer har dermed adgang til mange 

mennesker på én gang, som åbenlyst er forskellige, men de deler interesser, motivation og op-

levelser, hvilket er værdifuld information for en organisation. I den forbindelse fremhæver en 
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respondent, hvor vigtigt det er at skabe et sundt og supporterende miljø i et community, hvis 

man som organisation ønsker, at de digitalt indfødte forbrugere skal se en mening med at væ-

re en del af det: 

 

“Certain streamers are great at building a supportive and friendly community where 

like-minded people can get along. (…) Being part of the friendly ones really enriches 

my experience as a twitch viewer. It's a value-add that can't really be calculated” 

(Bilag 3.7). 

 

Respondenten forklarer, hvordan det beriger oplevelsen at være en del af et godt community. 

Han tilkendegiver, at det er svært at måle, men anerkender at communityet har en stor værdi. 

Samtidig påpeger respondenten, at der er stor forskel på, hvilken type communities, der fun-

gerer som et positivt fordrende fællesskab. Ud fra respondenternes svar ser vi også, hvordan 

forbrugerne skifter live streams eller vælger at skifte digital platform, hvis communityet ikke 

fungerer. Ovenstående citat udtrykker en holdning, der går igen i vores empiriske materiale 

(Bilag 2.1 – 2.6). En holdning, der udtrykker den store betydning og værdi et community har 

for den enkeltes oplevelse. Jo bedre communityet og miljøet omkring det er, jo mere tilbøjeli-

ge er brugerne til at deltage aktivt og medvirke til at udvikle fællesskabet i en positiv retning. 

Det er organisationens opgave at bidrage til at lade sådant et miljø udfolde sig. Et miljø, hvor 

forbrugerne oplever en stor værdi ved at deltage og indgå som en del af fællesskabet i realtid 

(Quinton, 2013). 

 

I et sådant co-creation perspektiv kræver det dermed, at organisationen er optaget af, hvad der 

sker uden for organisationen i forbrugermiljøet, før den tager hensyn til interne faktorer 

(Quinton, 2013, s. 926). Pointen er, at organisationer er nødt til at forstå de digitalt indfødte 

forbrugere og de forskellige digitale netværk for at begribe, hvordan live streaming og inter-

aktionen i Twitch-communities påvirker præmisserne for brandværdiskabelsen. Kun herigen-

nem kan organisationen kapitalisere på diverse online communities og bruge dem som en må-

de at øge værdien af sit brand. Hvert community bygger på bestemte forhold, normer og reg-

ler, som afgør, hvilken type brandindhold og hvilken fremtrædelsesform, der passer til hvert 

community. Derfor skal organisationer forstå, hvad der driver de forskellige communities, for 

at afklare, hvorvidt de passer til deres organisation og det specifikke brand. Derfor er det af-

gørende, at organisationer tilpasser deres brandaktiviteter til diverse digitale platforme og net-
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værk samt forskellige forbrugere på samme vilkår, som de digitalt indfødte forbrugere gør 

det. 
 

5.6 Delkonklusion 
Ovenstående analysedel illustrerer, hvordan der eksisterer nye præmisser for brandværdiska-

belsen, som organisationer skal forholde sig til. De digitalt indfødte forbrugere indtager en 

central rolle og udgør en væsentlig ressource i brandværdiskabelsesprocessen som medskaber 

af brands. Processen bygger altså i høj grad på princippet om co-creation, der udfolder sig i 

online communities på Twitch. Her interagerer forbrugere med andre forbrugere og skaber 

fælles oplevelser til gavn for communityet. Forbrugerne har langt større tillid til andre forbru-

geres kommunikation i diverse online communities på Twitch sammenlignet med budskaber 

fra organisationer. Derfor er organisationers opgave ikke at kommunikere marketingtiltag el-

ler reklamebudskaber til forbrugerne. Det er derimod at give plads til, at forbrugernes sociale 

interaktion kan udfolde sig i de forskellige Twitch-communities. Videre understreger analy-

sen, hvordan realtidselementet i live streaming er afgørende for de digitalt indfødte forbruge-

res oplevelse i diverse Twitch-communities. Det gælder både i forhold til det live streamede 

indhold samt realtidsinteraktionen om indholdet kombineret med dét at dele oplevelsen med 

ligesindede ”her og nu”. Der sker hermed en sammensmeltning mellem teknologi og commu-

nity, der skaber en helhedsoplevelse, der motiverer de digitalt indfødte forbrugere til fortsat 

deltagelse i den sociale interaktion. Dette har betydning for, hvordan organisationer kan bran-

de sig. Organisationer står dermed over for en ny digital virkelighed, hvor nye interaktionsba-

serede medier og nye præmisser for brandværdiskabelse er blevet en realitet på baggrund af 

forbrugernes interaktion i online communities på Twitch. Dette understreger behovet for, at 

organisationer tager stilling og håndterer de nye præmisser for brandværdiskabelse og gør de-

res brandingindsats tidssvarende ved at anvende interaktionsbaseret live streaming. 

 

I næste afsnit vil vi samle vores to analysedele og komme med tre strategiske anbefalinger 

for, hvordan organisationer kan inkorporere de nye præmisser for brandværdiskabelse ved at 

anvende live streaming til at øge værdien af deres brand. 
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6. OPLEV BRANDS GENNEM LIVE STREAMING 
 

På baggrund af resultaterne fra analysen vil vi i dette kapitel præsentere en strategisk tilgang 

til, hvordan organisationer kan inkorporere de nye præmisser for brandværdiskabelse via in-

teraktionsbaseret live streaming til at øge værdien af deres brand. Vi vil præsentere tre over-

ordnede strategiske anbefalinger, der bygger på vores analyse af de digitalt indfødte forbruge-

re i online communities på Twitch. Anbefalingerne danner rammerne for, hvordan organisati-

oner kan styrke deres brandingindsats med udgangspunkt i brand community-paradigmets 

forskrivelser. De strategiske anbefalinger vil udmønte sig i en konceptualisering af organisa-

tioners anvendelse af live streaming, som vi præsenterer i forlængelse af dette afsnit. Hensig-

ten med konceptualiseringen og de strategiske anbefalinger er at skabe en normativ og hand-

lingsorienteret tilgang for organisationers anvendelse af live streaming. 

 

Vores analyse har belyst, hvordan de digitalt indfødte forbrugere har integreret sociale medier 

som en del af deres daglige sociale liv. De anvender interaktionsbaserede platforme som 

Twitch som en rodfæstet del af deres hverdag til at søge information og indgå i sociale relati-

oner. Denne interaktionsproces medvirker til at skabe en ny type forbrugeradfærd, der baserer 

sig på dét at dele, selektere og skabe digitalt indhold i realtid. Organisationer befinder sig 

dermed i en ny digital virkelighed, hvor forbrugernes online interaktion i communities spiller 

en afgørende rolle i brandværdiskabelsen via interaktionsbaserede sociale medier. Tidligere 

figurerede en informationsasymmetri i kommunikationen mellem organisation og forbruger, 

hvor forbrugeren blev eksponeret for organisationers budskaber, når organisationen valgte det 

(Christodoulides, 2009, s. 141). Vores analyse viser imidlertid, at denne informationsasym-

metri er eroderet på baggrund af den teknologiske udvikling, da forbrugerne har fået kontrol 

over information via digitale medier. Organisationer er derfor nødt til løbende at evaluere de-

res strategiske brandingindsats og beslutte, hvordan de bedst lever op til de nye tendenser og 

forventninger, der hersker blandt forbrugerne på de sociale medier. 

 

Brand community-paradigmet understreger, hvordan organisationer, der ikke formår at om-

stille sig til den nye digitale virkelighed, vil tabe i konkurrencen med andre organisationer 

(Quinton, 2013, s. 912). Organisationerne risikerer dermed at blive opfattet som irrelevante af 

de digitalt indfødte forbrugere, hvis de ikke et tilstede online, hvor forbrugerne tilbringer det 

meste af deres tid. Dette kan resultere i, at forbrugerne ikke er motiveret til at deltage i inter-



   Side 101 af 127 

aktionen i online communities om disse brands, eller endnu værre at forbrugerne deltager ud 

fra en negativ ladet holdning. Vi ved fra community-paradigmet, hvordan denne co-creation 

proces i online communities er afgørende for organisationer, da den udgør selve grundlaget 

for at skabe et stærkt brand på digitale medier. Hermed bidrager paradigmet med en strategisk 

tilgang til at inkorporere de nye præmisser for brandværdiskabelse. Dog svigter paradigmet 

ved at undlade at levere strategiske anbefalinger og teste validiteten af organisationers anven-

delse af digitale platforme. Dette gælder også for anvendelsen af interaktionsbaseret live stre-

aming som et strategisk redskab til at implementere et værdiskabende brand community. Det 

er her vores speciales akademiske bidrag ligger, da vi inkorporerer live streaming som tekno-

logi og strategisk redskab i organisationers brandingindsats som en handlingsorienteret tilfø-

jelse til community-paradigmet. 

 

Forudsætningen for at arbejde strategisk og effektivt med brand communities afhænger af an-

erkendelsen af, at brandværdiskabelsen opstår i interaktionen mellem de digitalt indfødte for-

brugere og deres delte realtidsoplevelser, der ikke udspringer af klassisk markedsføring fra 

organisationer (Quinton, 2013; Solis, 2012). Strategisk arbejde med brand communities hand-

ler dermed ikke om at skabe endnu en marketingskanal for organisationers markedsføring. 

Det strategiske arbejde skal derimod forankres som en overordnet organisationsstrategi, der 

gennemsyrer hele organisationens tilgang til dét at skabe værdi for brandet (Fournier & Lee, 

2009; Quinton, 2013). Brand community-paradigmets teoretisering er baseret på en langsigtet 

strategi, hvor organisationer anerkender forbrugerne som medskabere af brandet via nye digi-

tale teknologier (ibid.). Vores anbefalinger forudsætter derfor, at organisationer anerkender 

ovenstående præmisser og forankrer forståelsen og tilgangen i hele organisationen. 

 

I forlængelse heraf vil vi i præsentere vores tre strategiske anbefalinger for organisationers 

anvendelse af interaktionsbaseret live streaming, der er baseret på specialets analyse. 

 

6.1 Inkorporer interaktion i brandværdiskabelsen 
Med udgangspunkt i vores empiriske undersøgelser og vores analyse konkluderer vi, at der 

eksisterer et uudnyttet potentiale og mulighedsrum for, at organisationer kan arbejde aktivt 

med interaktionsbaseret live streaming til at styrke brandet på digitale platforme. Videre kan 

vi på baggrund af vores analyse konstatere, at organisationers brandingindsats bør bygge på 

dynamisk og vedvarende brugerinddragelse og co-creation. I denne proces skal organisatio-
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nen løbende facilitere og understøtte forbrugernes behov for at interagere med ligesindede og 

med virksomheden bag brandet. For at dette skal lykkes, kræver det især, at de digitalt indfød-

te forbrugere er motiveret til at deltage i brandværdiskabelsesprocessen. 

Vores undersøgelse viser, at brugerne konstant interagerer om fælles interesser i online com-

munities på live streaming-platformen Twitch. Denne vedvarende interaktion i sociale net-

værk påvirker forbrugernes holdning til brands, da de har fået adgang til større mængder af 

information og anbefalinger, som de deler med hinanden. Forbrugerne navigerer dermed i sto-

re mængder af information ved hjælp af deres sociale netværk. I forlængelse heraf viser ana-

lysen, hvordan de digitalt indfødte forbrugere ikke ønsker at blive kontrollet og begrænset af 

organisationer. De ønsker ikke at modtage kommercielle budskaber på digitale platforme som 

Twitch. Forbrugerne stiller krav til organisationer om at interagere frit med ligesindede og 

brands via flere medier på samme tid. Denne nye adfærd skaber nye præmisser for organisati-

oners måde at operere på og mulighed for at øge værdien af deres brand. 

 

Forbrugerne kræver at blive hørt og være med til at skabe den virkelighed, de selv er en del 

af. Derfor er spørgsmålet ikke, hvorvidt organisationer skal slippe kontrollen eller ej. Det er 

derimod et spørgsmål om, hvornår organisationer anerkender, at de allerede har mistet den 

som konsekvens af de digitalt indfødte forbrugeres styrkede forbrugermagt. Pointen er ikke, 

at organisationer skal slippe kontrollen over deres brand fuldstændig og lade forbrugerne de-

finere det frit. Pointen er, at organisationer bør redefinere kontrol som koncept, så det under-

støtter den nye sociale virkelighed, hvori organisationer opererer. Organisationers anvendelse 

af live streaming i den strategiske brandingindsats skal derfor ikke anses som værende endnu 

en kommunikationskanal, hvorved der afsendes kommercielle budskaber. Organisationer skal 

derimod anse live streaming som en måde, hvorpå de kan formulere rammerne for forbruger-

nes online interaktion. Det er altså en strategisk mulighed for organisationen bag brandet, da 

den kan skabe rammerne for et meningsfyldt online community. Herved kan en organisation 

selv introducere en live streaming-platform, der udgør udgangspunktet for forbrugernes inte-

resser, som brandet hermed kan blive en del af. Således bliver platformen det digitale møde-

sted for et meningsfuldt fællesskab. Her driver forbrugerne udviklingen af communityet og 

brandet fremad ud fra de præmisser, som organisationen har iscenesat. Når organisationen har 

introduceret live streaming-platformen, er det organisationens opgave at understøtte platfor-

men, så det udvikler sig til et online fællesskab i samarbejde med de digitalt indfødte forbru-

gere. Først herigennem bliver det et community, der har værdi for de digitalt indfødte, da det 

er en præmis for succesfuld online community-facilitering, at forbrugerne skaber fællesskabet 
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gennem interaktion med andre community-medlemmer. Det er dermed organisationens opga-

ve at motivere forbrugerne til at deltage i brandværdiskabelsen ved at lade forbrugerne føle 

sig vigtige og selvkørende i forhold til at skabe et miljø, hvor de digitalt indfødte leverer 

brandindhold via interaktionen i communityet. Herigennem bliver live streaming et strategisk 

redskab for organisationen bag brandet, hvor forbrugerne spiller en afgørende og aktiv rolle i 

brandværdiskabelsen. På trods af at brand community-paradigmet anbefaler en brandingtil-

gang, hvor organisationer træder i baggrunden og lader forbrugeren indtage scenen, viser vo-

res undersøgelse, at de digitalt indfødte forbrugere stadig forventer, at organisationer er digi-

talt tilstede og står til rådighed for dem. Dette understreger vores strategiske anbefaling om, at 

organisationen bør spille en aktiv rolle i udviklingen af live streaming-communities, så længe 

organisationen ikke indtager en dikterende karakter og begrænser interaktionen. 

 

Vores analyse har desuden vist, hvordan forbrugerne har fået en samlet magt ved at samle sig 

i forbrugerenklaver i Twitch-communities, hvilket gør dem indflydelsesrige over for brands. 

Samtidig ser vi, hvordan forbrugerne er blevet et medskabende element i organisationers 

brandfortælling gennem deres interaktion på sociale medier som Twitch. Der er hermed op-

stået en sammensmeltning mellem teknologi og community, der skaber en helhedsoplevelse, 

der motiverer de digitalt indfødte forbrugere til at indgå i den sociale interaktion. Sammen-

smeltningen gør organisationen bag brandet i stand til at kapitalisere på den nye social sfære 

på en måde, der ikke var mulig før new media-teknologierne blev introduceret. Det funda-

mentale skift i magten mellem brand og forbruger, som resultat af den teknologiske udvikling 

og nye forbrugeradfærd, kræver, at organisationer tager online communities’ rolle og dertilhø-

rende værdiskabende proces alvorligt. Der er behov for, at organisationer reeksaminerer for-

bruger-brand relationen som et grundlæggende led i det strategiske brandingarbejde (Quinton, 

2013). Live streaming kan altså anvendes som et strategisk redskab for organisationer til at 

opbygge en stærkere relation til en målgruppe, der ikke har tillid til corporate communication. 

Mediet bygger på et ucensoreret udtryk, som de digitalt indfødte forbrugere forbinder med 

stor troværdighed. Live streaming kan hermed anvendes som en effektiv metode til at opbyg-

ge stærke relationer med gruppen af digitalt indfødte forbrugere, så længe brandet imøde-

kommer communityets normer og kultur. Hvis relationsopbygningen lykkes, vil forbrugeren 

være motiveret til at generere indhold og socialisere med brandet i realtid gennem forbruge-

rens sociale netværk, hvilket skaber værdi på vegne af brandet. Herigennem føler de digitalt 

indfødte forbrugere sig inkluderet og motiveret til at bidrage til brandværdiskabelsen. Samti-

dig skaber organisationen et miljø, der understøtter forbrugernes virkelighed ved at identifice-
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re de strategiske muligheder for mediering af den sociale interaktion. Hermed imødekommer 

organisationer forbrugernes forventninger ved at opbygge en personlig relation til brandet 

gennem positive realtidsoplevelser. Vores analyse viser, at dette sker, fordi forbrugernes soci-

ale interaktion er drevet af fælles interesser og behovet for socialt samvær, der får dem til at 

føle sig som en del af noget større end dem selv. Derfor bør organisationer omfavne de nye 

digitale live streaming-platforme som kilder til ikke-planlagte brandbudskaber og anerkende, 

at magten over brandet ikke egenhændigt er deres. De skal anerkende, at magten tilskrives 

forskellige aktører i forskellige online communities (Quinton, 2013; Merz, He, & Vargo, 

2009). Ved at aktivere de digitalt indfødte til at skabe ikke-planlagte brandbudskaber sikrer 

organisationen bag brandet, at forbrugerne deler de gode oplevelser og bliver medproducenter 

af brandfortællingen. Hermed medvirker de til at anbefale det specifikke brand over for andre. 

Live streaming kan herigennem fungere som et redskab, hvorved organisationer kan fordre 

udviklingen af et øget engagement til deres brand. Fra vores undersøgelse ved vi, at det er 

denne slags forbruger-til-forbruger anbefalinger, der er de mest tungtvejende og troværdige. 

Hvordan de konkret skal sikre dette, vil vi vende tilbage til i vores tredje anbefaling. 

 

For at organisationer kan kapitalisere på den nye digitale sfære, kræver det, at deres strategi-

ske arbejde med live streaming tager udgangspunkt i de digitalt indfødte forbrugere og deres 

kulturelle netværk. Derfor er der behov for, at organisationer erhverver sig en dybdegående 

forståelse for forbrugernes kultur i diverse sociale netværk. Dette skal sikre, at organisationen 

bag brandet succesfuldt kan understøtte communities, så forbrugerne kan inkorporere brandet 

som udgangspunktet for fællesskabets interaktion. Vores videre strategiske anbefaling er der-

for, at organisationer undersøger og elaborerer på kulturelle indsigter, der skal hjælpe organi-

sationer til at understøtte interaktionen i online communities som led i brandværdiskabelsen. 

 

6.2 Kulturelle indsigter som afsæt for strategien 
Med udgangspunkt i ovenstående er det afgørende for organisationer at forstå, hvordan de di-

gitalt indfødte forbrugere lever i digitale netværk, der hver især har bestemte forudsætninger, 

regler og normer. Dette er afgørende, eftersom det er i disse netværk, at brandværdien bliver 

skabt sammen med de digitalt indfødte forbrugere. Derfor er organisationer nødt til at anskaf-

fe sig tilstrækkelig forbruger- og community-indsigt, så de kan tilpasse deres brandingstrategi, 

så kommunikationen og indholdet passer til hvert enkelt netværk. 
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Vores undersøgelse viser, at forbrugerne opfatter klassisk reklame fra organisationer som støj, 

der er til gene for fællesskabet i online communities, der er konstitueret af brugernes fælles 

interesser. Derfor skal organisationer undgå dette, samtidig med at de identificerer, hvilke te-

matikker og emner, der danner baggrund for interaktionen i de specifikke online communities. 

Det er vigtigt, at organisationer ikke blot udsender budskaber, men at de elaborerer på bruger-

nes tilhørsforhold til netværkene. Vores analyse viser, at de digitalt indfødte forbrugere i høj 

grad samles og interagerer på baggrund af fælles interesser med henblik på at få meningsfulde 

oplevelser. Det er centralt for organisationer at understøtte dette fællesskab ved at tilbyde op-

levelser i realtid, der udspringer af relevant indhold for det pågældende community. Forbru-

gerne interagerer på baggrund af interesser, hvor de deler oplevelser og anbefalinger samt ud-

vikler en kollektiv intelligens. Det er centralt, at organisationer forstår, at disse sociale net-

værk er forankret i communityets interesser og ikke i organisationens brand. Derfor bør orga-

nisationer overveje, hvordan deres brand passer ind i fællesskabet. 

 

Det fælles udgangspunkt for brugerne på Twitch er gaming. Derfor har tematikker, der tager 

udgangspunkt i dette interessefelt en større tilbøjelighed til at blive interageret om i Twitch-

communities. Det er en vigtig pointe, at der skal herske et brand fit mellem brugernes enga-

gement i det specifikke live streaming-community og organisationens brandfortælling. Hvis 

dette ikke er tilfældet, risikerer brandet at blive opfattet som en kanal for den pågældende or-

ganisations reklamekampagner. Dette vil højst sandsynligt skade brandet, eftersom vi i vores 

undersøgelse synliggør, at forbrugerne er negativt indstillet over for den slags kommercielle 

tiltag. Analysen understreger videre, at hvis en organisation derimod skal have succes som ak-

tiv deltager i et online community, så skal brandet fungere som en sammenhængskraft og bin-

demiddel for forbrugernes tilhørsforhold til det konkrete community. I denne forbindelse er 

det afgørende, at dialogen bygger på den kultur, der danner rammerne for fællesskabet. Desu-

den viser vores analyse, at live streaming-medier er effektive platforme til at skabe dialog 

mellem forbruger og organisation. Dette illustrerer, at organisationers succes med interakti-

onsbaseret live streaming baserer sig på, hvorvidt de foretager udførlige kulturelle analyser. 

Dette skal hjælpe dem med at determinere, hvordan de kan være med til at udvikle brandind-

hold, der understøtter og udvikler brugernes fællesskab. Denne type af native content 

(Hackley, 2013) danner som konsekvens rammerne for en succesfuld understøttelse, da der er 

et naturligt og produktivt sammenfald mellem indhold og community. Derfor er det vigtigt, at 

organisationen ikke selv søger at blive det fremtrædende element, men at den understøtter og 

faciliterer fællesskabet gennem den kultur, der hersker i forbrugernes kulturelle netværk. 
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I denne understøttelsesproces er det afgørende for organisationen løbende at tilegne sig for-

brugerindsigter gennem det user-generated content for at forstå, hvordan den fremadrettet kan 

understøtte communityet på en diskret og effektiv måde (O'Guinn & Muniz, 2001, s. 180). 

Herunder opnår organisationen ny viden om forbrugerne ved at monitorere online communi-

ties. Dette gøres også med henblik på at identificere nøgleinteressenter, der har en afgørende 

stemme i fællesskabet og dermed stor betydning for, hvordan interaktionen udvikler sig. 

Hermed kan organisationen opnå bedre forståelse for præmisserne i diverse communities og 

fokusere på at understøtte den sociale interaktion, uden at det bliver opfattet som et tydeligt 

marketingtiltag.  

 

Vores analyse fortæller, at organisationer skal tilbyde forbrugerne unikke identificerbare ele-

menter, der udspringer af brugernes kollektive intelligens i sociale netværk. Vi har tydelig-

gjort, at brugerne udvikler et kulturelt fællesskab, der netop er understøttet af kulturelle ele-

menter, som brugerne anvender til at knytte sig til fællesskabet. Denne proces kan organisati-

oner understøtte ved at elaborere på communityernes sprog, symboler eller fremtrædende ak-

tører i de digitale netværk. Herigennem er organisationen med til afspejle og påvirke de kultu-

relle, ideologiske og sociale elementer i de forskellige communities på en produktiv måde, der 

ikke konflikter med det etablerede. Organisationens strategiske arbejde med kulturelle ele-

menter vil derfor ikke kun støtte fællesskabet, men også understøtte det ved at differentiere 

fællesskabet fra andre netværk. Samtidig vil det tilbyde aktørerne værktøjer til at identificere 

sig med fællesskabet. Det er herved centralt, at organisationer præsenterer indhold, der er i 

overensstemmelse med de kulturelle elementer, og at organisationer laver en synlig kobling 

mellem disse og brandets identitet. Det er imidlertid vigtigt, at denne sammenhængen mellem 

brand og de kulturelle elementer fremstår autentisk. Organisationer skal derfor ikke kommu-

nikere koblingen så direkte, at det virker forceret, da der herved er en risiko for, at de digitalt 

indfødte opfatter det som marketingtiltag, hvilket virker kontraproduktivt. 

 

Vi har i analysen påvist, at én af de grundlæggende årsager til, at brugernes tilknytning til fæl-

lesskabet opstår, er fordi brugerne kan være medskabere af indhold, og at de får feedback på 

indholdet i realtid. Organisationers inkorporering af live streaming-platforme skal understøtte 

og videreudvikle forbrugernes fælles kultur og give brugerne mulighed for at interagere med 

brandet, andre brugere og organisationen simultant. Derfor vil vi i vores tredje og sidste anbe-

faling se nærmere på, hvad organisationer kan gøre for at motivere forbrugerne til at deltage i 

co-creation processen. 
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6.3 Co-create autentiske brandoplevelser i realtid 
Når en organisation introducerer relevant indhold via interaktionsbaseret live streaming til de 

digitalt indfødte forbrugere, skaber den rammerne for en co-creation proces, der skal styrke 

brandets position i et online community. Vores analyse viser, at Twitch som platform leverer 

en autentisk realtidsoplevelse for de digitalt indfødte forbrugere, som de selv er med til at 

skabe gennem den synkrone dialog. Brugerne opbygger relationer gennem fælles konsume-

ring af indholdet, der bygger på sociale kulturelle netværk. Herigennem opbygger forbrugerne 

meningsfulde relationer til hinanden. I denne forbindelse er forbrugerens realtidsoplevelser og 

deling af disse med fællesskabet en afgørende motivation og drivkraft for yderligere interak-

tion. Dette understøtter samtidig den nye forbrugeradfærd, som vi har påvist i vores analyse. 

Brandværdiskabelsen opstår derfor med udgangspunkt i, at organisationen introducerer rele-

vant og uredigeret live-videoindhold med et stærkt brand fit. Når forbrugerne konsumerer 

indholdet og interagerer herom, er det med til at udvikle fællesskabet, da det tilbyder forbru-

gerne at bidrage til at medskabe positive realtidsoplevelser som en værdiskabende tilføjelse til 

communityet. Herigennem bliver brandet en del af den positive community-oplevelse, da in-

teraktionen sker om det indhold, brandet introducerer. Ved at understøtte platformen ved lø-

bende at producere relevant indhold gør organisationen det muligt at generere positiv eWOM 

mellem forbrugerne til gavn for brandet. Live streamingen skaber hermed en virtuel intimitet, 

hvorved forbrugerne opbygger og udvikler tillidsfulde relationer både til brandet og til andre 

forbrugere. Dette gør de sociale netværk endnu mere betydningsfulde i forbrugernes me-

ningsdannelse og leder samtidig til udfoldelsen af den videre co-creation proces. Det er altså 

organisationens opgave at introducere udgangspunktet for online dialog ud fra det givne 

brand fit. Herfra skal forbrugerne fremadrettet udvikle brandet. I denne proces er de digitalt 

indfødte forbrugere et fuldstændig afgørende element, da vores analyse viser, at brandindhol-

det først for alvor gøres relevant og får reel værdi for communityet i konsumerings- og feed-

backprocessen. Ud fra vores undersøgelse kan også vi se, at den ufiltrerede interaktion i live 

streaming-communities er mere nærværende og autentisk end selvsamme på andre sociale 

medie-platforme. Dette understøtter vores anbefaling om, at organisationer kan anvende live 

streaming som et strategisk redskab til at opbygge en stærk brand-forbruger relation. 

 

For at organisationen kan lykkes med at understøtte forbrugernes rolle i brandværdiskabelses-

processen, skal udgangspunktet for processen etableres. Herigennem har forbrugerne et ud-

gangspunkt for interaktionen, og organisationen har indflydelse på, hvordan brandet udvikler 
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sig. Organisationens rolle er dermed at definere rammen for co-creation processen. Dette er 

nødvendigt, så forbrugerne er klar over, hvorvidt det er et fællesskab, der har relevans for 

dem, så de kan vurdere, om de ønsker at bidrage til det. Når organisationen bag brandet stre-

amer relevant indhold, er det en metode til at klarlægge brandets værdigrundlag ved at diffe-

rentiere det fra andre communities. Det er hermed ikke organisationens opgave at konstruere 

brandværdien, da denne er afhængig af forbrugernes input, men det er organisationens opgave 

at konstruere udgangspunktet for brandværdiskabelsesprocessen. 

 

I denne proces er målet for organisationer at forvandle online communities til brand commu-

nities, så fællesskabet bliver omdrejningspunktet for den fælles værdiskabelse. Som konse-

kvens kan organisationer anvende live streaming-communities som et strategisk medie, der 

løbende leverer brandoplevelser til de digitalt indfødte forbrugere, hvilket virker motiverende 

for videre deltagelse i brandværdiskabelsesprocessen. Derfor skal organisationerne supportere 

og pleje de sociale netværksrelationer, da det resulterer i en videreudbygning af communityet. 

Herigennem kan flere forbrugere tage del i den interaktionsbaserede brandværdiskabelsespro-

ces til gavn for brandet. Herfra bliver forbrugernes sociale interaktion i brandets live stre-

aming-community tilskrevet brandet. Dette har stor værdi for brandet på grund af det udvide-

de publikum, som live streaming-mediet fordrer. Platformene understøtter dermed brugernes 

sociale identitet i de pågældende digitale netværk i realtid, og teknologien gør det muligt for 

forbrugerne at dele individuelle brandoplevelser og gøre dem til gruppeoplevelser. Her er det 

organisationens opgave at understøtte den sociale udveksling ved at opfordre til en åben debat 

og diskussion. Herigennem føler forbrugerne, at de spiller en central rolle og har direkte ind-

flydelse på processen i realtid. Herved kan organisationen sørge for at opbygge gensidig tillid 

mellem de forskellige parter i live streaming-communityet gennem ucensoreret og transparent 

kommunikation. Hermed kan organisationen etablere en autentisk og troværdig relation, der 

bygger på en kollaborativ tilgang mellem brand og forbruger, hvor brandværdiskabelsespro-

cessen kan udfolde sig i communities gennem live streaming som medie. På denne måde gi-

ver brandet de digitalt indfødte forbrugere mulighed for at opleve brandet gennem andres øj-

ne. 

 

Som resultat af vores strategiske anbefalinger vil vi på næste side præsentere vores konceptu-

alisering af organisationers anvendelse af interaktionsbaseret live streaming.  
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7. DISKUSSION  
 

I denne del af specialet vil vi diskutere vores analyse og strategiske anbefalinger ud fra en tre-

delt opdeling. Først vil vi diskutere, hvorvidt konklusionerne fra vores analyse kan applikeres 

på andre typer af interaktionsbaserede live streaming-platforme end Twitch. I forlængelse 

heraf vil vi forklare, hvordan yderligere undersøgelser af anvendelsen af live streaming er på-

krævet for både at vurdere muligheden for organisationers effektive anvendelse af Twitch og 

andre typer live streaming-medier. Afslutningsvist vil vi diskutere, hvilke konsekvenser live 

streaming som koncept har i en bredere samfundsmæssig kontekst. 

 

Vores analyse illustrerer, hvordan new media-teknologier bidrager til at forandre de digitalt 

indfødte forbrugeres måde at agere på digitale platforme. Forbrugernes adfærd i online com-

munities på Twitch medvirker til at skabe en ny type forbrugeradfærd, der påvirker præmis-

serne for organisationers brandværdiskabelse. Forbrugerne indgår som en skabende del af 

brandværdiskabelsesprocessen, og organisationer kan med fordel anvende interaktionsbaseret 

live streaming som strategisk redskab til at inkorporere forbrugerne i deres brandingindsats. 

Afhandlingens konklusioner bygger på teori om new media og brand communities, der til-

sammen har gjort os i stand til at analysere live streaming ud fra et organisatorisk branding-

perspektiv. Som resultat af vores analyse har vi præsenteret tre strategiske anbefalinger som 

led i en konceptualisering af organisationers anvendelse af live streaming. Brand community-

paradigmet beskæftiger sig ikke med live streaming som tema, så vi fandt det nødvendigt at 

supplere analysen med teori om nye interaktionsbaserede medier, hvor interaktion og oplevel-

ser sker i realtid. Hermed gjorde vi os i stand til at bygge bro mellem de to teoretiske positio-

ner. Dette har resulteret i, at vores speciale bidrager med et nyt perspektiv ved at anvende al-

lerede kendt teori på ikke tidligere undersøgt empiri. 

 

Da vi påbegyndte vores undersøgelse, havde vi en formodning om, at det var forbrugernes so-

ciale behov for interaktion og deltagelse i fællesskabet baseret på en fælles interesse, der var 

afgørende for deres interaktion i online communities. Ud fra vores analyse er det tydeligt, at 

denne antagelse var begrundet. Dog har vi fundet ud af, at det ikke er det eneste afgørende pa-

rameter. Det er nemlig for alvor i kombinationen mellem førnævnte og forbrugernes evne og 

mulighed for selv at være med til at skabe og dele oplevelser i realtid, der tilsammen er afgø-

rende for forbrugernes motivation for at interagere og engagere sig i online communities. Det 
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er dermed liveelementet, der bidrager til at gøre den delte oplevelse større i interessefælles-

skabet. Dette medfører, at de digitalt indfødte yderligere motiveres til at deltage i live stre-

aming-interaktionen. Det er altså en kombination af flere elementer, hvor det sociale element 

og liveelementet er meget afgørende for de digitalt indfødtes oplevelse. Derfor går vores an-

befaling på, at organisationer skal overveje at inkorporere live streaming som et strategisk 

redskab, da der er mulighed for, at organisationer kan drage fordel af det som en del af bran-

dingindsatsen i den nye digitale virkelighed. Her er det vigtigt at understrege, at vores under-

søgelse bygger på et afgrænset empirisk studie af de digitalt indfødte forbrugeres anvendelse 

af Twitch. Det er derfor vigtigt at anerkende, at Twitch som udgangspunkt er et live stre-

aming-community for gamere, selvom der findes mange andre slags live streams med ander-

ledes tematikker på platformen. Vores respondenters interesse i platformen udspringer af de-

res interesse for gaming, hvilket har betydning for undersøgelsen, da respondenternes svar 

udspringer af en kontekst, hvor computerspil er et bærende element. 

 

Før projektets strategiske anbefalinger bliver testet i praksis henholdsvis på Twitch og på an-

dre live streaming-medier, er det ikke muligt at bedømme, hvorvidt anbefalingerne er fyldest-

gørende, da de bygger på et empirisk studie af de digitalt indfødte forbrugere på Twitch. Det 

kræver altså, at vores strategiske anbefalinger testes i praksis for at fastslå, hvorvidt de er ge-

neraliserbare og dermed kan applikeres på andre live streaming-medier. Med udgangspunkt i 

vores empiriske undersøgelse af de digitalt indfødte forbrugere har afhandlingens afgrænsede 

undersøgelsesfelt gjort os i stand til at gennemføre en analyse, der sætter fokus på centrale 

indsatsområder for effektiv anvendelse af live streaming. Herunder har nøje udvalgte teorier 

medvirket til at undersøge funktionerne og de strategiske muligheder ved live streaming samt 

forbrugernes motivation for at deltage i brandværdiskabelsen. Det er vigtigt at understrege, at 

selvom vores analyse og anbefalinger endnu ikke er testet i praksis, er det ikke ensbetydende 

med, at de er begrænset til forbrugerne på Twitch og organisationers anvendelse af live stre-

aming via selvsamme medie. Selvom vores undersøgelse tager sit empiriske udgangspunkt i 

Twitch, så er hensigten med vores strategiske anbefalinger ikke kun at anbefale, hvordan or-

ganisationer kan anvende live streaming via Twitch. Anbefalingerne skal ses i en bredere kon-

tekst end blot denne ene platform. De strategiske anbefalinger koncentrerer sig om organisati-

oners brandværdiskabelse på baggrund af vores analyse af live streaming som new media-

teknologi i online communities. Vi vurderer hermed, at konklusionerne fra vores analyse kan 

anvendes i et bredere perspektiv, eftersom vores analyse handler om, hvad der skaber og dri-
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ver et online community med udgangspunkt i interaktionsbaseret live streaming som teknolo-

gi. 

 

Vores konceptualisering tager udgangspunkt i Twitch, hvor der figurerer en dybt engageret 

brugerbase. Derfor fungerer Twitch som en informativ platform for undersøgelsen af, hvad 

der skal til for at skabe et succesfuldt live streaming-community. Her er det de digitalt indfød-

tes interesse gaming, som udgør kernen for fællesskabet og interaktionen. Denne form for 

communities eksisterer med udgangspunkt i en fælles interesse, hvilket går på tværs af bran-

cher og målgrupper. I brandinglitteraturen er der utallige eksempler på, hvordan organisatio-

ner har formået at skabe succesfulde communities med udgangspunkt i et interessefællesskab. 

Organisationerne bag brands som Harley-Davidson, Starbucks, Apple, Porsche og L’Oréal er 

blot et udsnit af mange succeshistorier, hvor organisationer arbejder strategisk effektivt med 

communities (Fournier & Lee, 2009). Dette understreger vores pointe om, at de strategiske 

anbefalinger går ud over Twitch og gaming som interessefelt, eftersom forskelligartede 

brands kan skabe passionerede communities med udgangspunkt i fællesskaber. Vi anser der-

for vores strategiske anbefalinger som en handlingsorienteret tilføjelse til brand community-

paradigmet. Vi mener, at ovenstående eksempler på etableringen af succesfulde brand com-

munities bør motivere organisationer til at undersøge muligheden for at investere i det strate-

giske arbejde med live streaming-communities som en måde at øge værdien af deres brand. 

Det er vigtigt at slå fast, at anvendelsen af live streaming-platforme ikke kan stå alene i bran-

dingindsatsen, men at det fungerer komplementært som et led i en organisations samlede stra-

tegiske community-indsats. 

 

Vores analyse af de digitalt indfødtes forbrugeradfærd understreger potentialet for organisati-

oners anvendelse af new media-platforme. Dette understøttes af den generelle teknologiske 

udvikling og frembruddet af nye interaktionsbaserede live streaming-medier, der vinder frem i 

disse måneder på for eksempel Facebook, YouTube og Twitter (SiliconAngle, 2016). Som vi 

beskrev i opgavens indledning, annoncerede Facebook-grundlægger, Mark Zuckerberg, så 

sent som i april 2016, at live streaming vil revolutionere måde, hvorpå vi kommunikerer som 

mennesker (Facebook, 2016). Foruden Amazons milliardinvestering i Twitch i 2014, opkøbte 

Twitter live streaming-tjenesten Periscope for 100 millioner dollars i midten af 2015 (Wall 

Street Journal, 2015). YouTube har også investeret store summer i live-funktionen det seneste 

år  (VentureBeat, 2015). Derudover er der fremvokset live streaming-tjenester som Meerkat i 

2015, der ligesom Periscope udelukkende fokuserer på live streaming med sociale interakti-
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onselementer. Ovenstående illustrerer, hvordan live streaming som teknologi undergår en stor 

udvikling lige nu, og der er stor konkurrence mellem de største sociale mediekoncerner om at 

tilbyde servicen. Koncernerne viser stor interesse for feltet og signalerer en omfattende tiltro 

til, at interaktionsbaseret live streaming vil have en stærk berettigelse i fremtiden. Vi ser alle-

rede nu, hvordan live streaming-funktionen bliver implementeret på flere af de større sociale 

medie-platforme. I takt med denne udvikling vil implementeringen også resultere i en væsent-

lig større brugerbase på verdensplan. Forbrugerne anser digitale platforme som veje til unikke 

oplevelser. Dette er tilfældet, eftersom den teknologiske udvikling er nået til et punkt, hvor 

live streaming er blevet meget brugervenligt og let tilgængeligt for forbrugerne. New media-

platforme og fremkomsten af live streaming via mobile enheder har forandret forbrugernes 

måde at agere på. Live streaming-platforme gør forbrugerne i stand til selv at skabe informa-

tion og interagere om det i nuet, hvilket skaber rammerne for en kontinuerlig mulighed for 

selvudfoldelse og interaktion i realtid. I fremtiden vil de digitalt indfødte ikke blot fortælle de-

res netværk, hvad de har lavet, efter det er sket, som vi kender det fra traditionelle sociale me-

dier. Forbrugerne vil i højere grad vise, hvad de laver, mens det sker. 

 

Den 9. maj 2016 skrev det anerkendte online teknologimedie, TechCrunch, at samfundet i den 

vestlige del af verdenen er overgået fra informationsalderen til oplevelsesalderen 

(TechCrunch, 2016). Vores analyse underbygger dette udsagn og understreger videre, hvor-

dan de digitalt indfødte forbrugere værdsætter oplevelsesdelen af sociale medier og kontakten 

med ligesindede og brands. Interaktionsbaserede live streaming-platforme eksemplificerer en 

ny strømning, når det kommer til skabelsen af oplevelser for forbrugere og brands. Samtidig 

nedbryder live streaming skellet mellem skabelse og forbrug af indhold, da den sociale inter-

aktion resulterer i, at oplevelser er noget, forbrugerne bliver medskabere af. Hermed er for-

brugerne med til at levere brandoplevelser, da videoindhold ikke længere blot er noget bru-

gerne ser. I dag er de med til at påvirke og udvikle det i realtid. Live streaming åbner derfor 

ikke blot nye kommunikative muligheder for digitalt indfødte forbrugere og moderne organi-

sationer. Det udvisker også forbrugernes skel mellem online og offline tilstedeværelse, da 

man ikke længere behøver at være fysisk tilstede for at tage del i unikke autentiske brandop-

levelser. Samtidig ser vi, hvordan nyhedsmedier, fodboldklubber, politiske partier, menings-

dannere og mange andre mennesker og organisationer er begyndt at anvende live streaming i 

de seneste uger og måneder. Når man tager alle ovenstående pointer i betragtning, er det svært 

at forestille sig, at det ikke vil have indflydelse på, hvordan organisationer agerer i fremtiden i 

forsøget på at skabe værdi for deres brand. 
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Interaktionsbaseret live streaming som teknologi og service er fortsat et relativt nyt fænomen, 

men det har potentialet til fundamentalt at ændre måden, hvorpå vi kommunikerer med hin-

anden og med organisationer. Dog befinder udviklingen sig endnu i et tidligt stadie, og det er 

endnu for tidligt at sige, hvad udviklingen kommer til at betyde. Derfor bliver det interessant 

at følge, hvordan udviklingen de kommende måneder og år vil skabe nye handlemuligheder 

for forbrugere og organisationer. Den omfattende udvikling, der sker lige nu, understreger be-

hovet for, at organisationer bør undersøge, hvordan live streaming kan anvendes som strate-

gisk redskab i brandingindsatsen. Teknologien skaber mange muligheder for organisationer 

såsom afholdelse af produktdemonstrationer, styrke den daglige kundeservice, afvikle Q&A-

sessioner eller som simpel underholdning. Dette speciale har sat fokus på feltet, og vi vurde-

rer, at der er et stort uudnyttet potentiale for organisationers udnyttelse af interaktionsbaseret 

live streaming. Som Facebooks produktansvarlige Chris Cox for nylig udtalte i et live stream 

via Facebook: ”It definitely feels like the beginning of something” (Buzzfeed, 2016). 
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8. KONKLUSION 
 

Lige siden vi påbegyndte denne afhandling har vi arbejdet ud fra en grundantagelse om, at der 

som resultat af den hastige digitale udvikling i samfundet er skabt en ny type forbrugerad-

færd, der ændrer præmisserne for, hvordan organisationer brander sig mest effektivt. Specia-

lets formål har derfor været at undersøge denne grundantagelse ud fra studiet af, hvordan in-

teraktionsbaseret live streaming som digital teknologi medvirker til at skabe en ny forbruger-

adfærd, og hvordan organisationer kan anvende teknologien til at øge værdien af deres brand. 

Dette har vi gjort ud fra et empirisk studie af live streaming-platformen Twitch. Som resultat 

har vores speciale gjort os i stand til at besvare følgende problemformulering: 

 

Hvordan påvirker de digitalt indfødte forbrugeres adfærd i online communities på Twitch 

præmisserne for organisationers brandværdiskabelse, og hvordan kan organisationer anven-

de interaktionsbaseret live streaming til at øge værdien af deres brand? 

 

Eftersom interaktionsbaseret live streaming ikke er udforsket akademisk inden for branding-

litteraturen, var vi nødt til at akkumulere tilstrækkelig med viden for at kunne præsentere et 

fyldestgørende svar på ovenstående spørgsmål. Dette gjorde vi ved at kombinere vores egne 

empiriske undersøgelser med teoretiske perspektiver, der stemmer overens med præmisserne 

for det uudforskede felt. Vi undersøgte interaktionsbaseret live streaming som fænomen ved 

at interviewe daglige brugere af live streaming-platformen Twitch. Dette gjorde os i stand til 

at forstå, hvordan teknologien medvirker til at skabe en ny forbrugeradfærd, der ændrer præ-

misserne for, hvordan organisationer øger værdien af deres brand. Vi har ligeledes opnået en 

forståelse for, hvorfor de digitalt indfødte forbrugere tilbringer så meget tid på sociale plat-

forme, og hvad den sociale interaktion betyder for deres relation til organisationer og andre 

forbrugere. I forlængelse af dette har vi også opnået en forståelse for måden, hvorpå forbru-

gerne kan yde indflydelse over for organisationer via sociale medier som live streaming-

mediet Twitch. 

 

Vi kan konkludere, at de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på Twitch medvirker til at 

skabe en ny forbrugeradfærd, der har afsæt i online communities. Der hersker en ny digital 

social virkelighed, der er baseret på forbrugernes tilhørsforhold og interaktion i online com-

munities. Her varetager de digitalt indfødte forbrugere sociale relationer ved at interagere med 
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andre. Forbrugerne er altid online og bruger størstedelen af deres hverdag på digitale medier 

som Twitch. Som new media-platform skaber Twitch rammerne for en åben og brugerdrevet 

skabelse af indhold. Forbrugerne kan hermed generere indhold på eget initiativ og dele ind-

holdet med ligesindede efter eget behov. Dette bidrager til at skabe en ny produktionslogik, 

hvor de digitalt indfødte forbrugere har indflydelse på, hvordan organisationer brander sig. 

Forbrugerne får dermed medindflydelse på organisationers kommunikation som konsekvens 

af frembruddet af nye informationsteknologier som Twitch. Forbrugerne udvælger online 

communities, der fremstår som relevante for dem til at konsumere og skabe vedkommende 

indhold. Hermed skaber de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på Twitch en anderledes 

digital sfære, som organisationer skal lære at begå sig i. Her handler interpersonel kommuni-

kation om at dele oplevelser og holdninger med fællesskabet i en meningsfuld udvekslings-

proces. Dette er et afgørende led i forbrugernes motivation for at deltage i interaktionen i on-

line communities. På grund af den udbredte tillid til medlemmerne i disse live streaming-

communities bliver forbrugernes budskaber opfattet som mere troværdige end organisatio-

ners. Dette hænger sammen med de digitalt indfødte forbrugeres manglende tillid til reklame-

budskaber med organisationer som afsendere. Forbrugerne påvirker dermed hinanden gennem 

social meningsudveksling i Twitch-communities og tvinger organisationer til at forholde sig 

til den nye digitale realitet. Herigennem opnår de digitalt indfødte forbrugere en styrket for-

brugermagt, der resulterer i en ny forbrugeradfærd i det digitale rum. Dette påvirker præmis-

serne for, hvordan organisationer kommunikerer effektivt via online platforme. 

 

Der eksisterer dermed nye præmisser for organisationers brandværdiskabelse, da de digitalt 

indfødte forbrugeres interaktion i Twitch-communities udgør et centralt led i brandværdiska-

belsesprocessen. Organisationer er afhængige af at inkorporere de digitalt indfødte forbrugere 

som en aktiv del af brandfortællingen. Værdiskabelsesprocessen bygger i høj grad på princip-

pet om co-creation, der udfolder sig i online communities. I denne proces interagerer brand og 

forbruger samt forbrugerne imellem, hvilket kan skabe værdi for brandet, hvis interaktionen 

er positiv, og faciliteringen er effektiv. Eftersom de digitalt indfødte ikke nærer stor tillid til 

organisationers budskaber, er det organisationers opgave at undlade at afsende kommercielle 

budskaber. Organisationer skal derimod give plads til forbrugernes interaktion og sociale ud-

foldelse i live streaming-communities. Her spiller realtidselementet i live streaming en afgø-

rende rolle for de digitalt indfødtes interaktion på Twitch. Liveelementet er stærkt medvir-

kende til, at forbrugernes oplevelser opfattes som mere værdifuld. Dette gælder både i forhold 

til det live streamede indhold og realtidsinteraktionen om indholdet. For forbrugerne betyder 
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det altså meget for processen at kunne dele oplevelsen med ligesindede ”her og nu”.  Det er 

dermed helhedsoplevelsen, der motiverer forbrugerne til at deltage i den sociale interaktion i 

online communities. Dette illustrerer, hvordan de digitalt indfødte forbrugeres interaktion på 

Twitch påvirker præmisserne for organisationers brandværdiskabelse. Organisationer står der-

for over for en ny digital virkelighed, hvor nye interaktionsbaserede sociale medier spiller en 

central rolle. 

 

Som resultat skal organisationer tilpasse sig den nye digitale og sociale virkelighed. Derfor er 

der behov for, at organisationer gør deres brandkommunikation tidssvarende og inkorporerer 

de nye præmisser for effektiv brandværdiskabelse. Dette kan organisationer gøre ved at an-

vende interaktionsbaseret live streaming som strategisk redskab i deres brandingindsats. Her-

ved kan organisationer med fordel inkorporere forbrugerne ved at definere rammerne for for-

brugernes online interaktion. Hermed skaber organisationer muligheder for at forvandle onli-

ne communities til brand communities, hvilket gavner brandet, da forbrugerne kan sætte lig-

hedstegn mellem deres interesser og brandet. Dette medfører, at platformen bliver et digitalt 

mødested for et meningsfuldt onlinefællesskab, hvor forbrugerne driver udviklingen af com-

munityet fremad. For organisationen bag brandet er det en løbende proces at facilitere og un-

derstøtte de digitalt indfødtes interaktion og motivere deres deltagelse i brandværdiskabelses-

processen. Dette gør organisationen ved at skabe et inkluderende miljø, hvor forbrugerne føler 

sig indflydelsesrige og selvkørende. Som resultat leverer og udvikler forbrugerne indhold via 

deres sociale interaktion i communityet med udgangspunkt i deres homogene interesse i fæl-

lesskabet. For at denne faciliteringsproces skal lykkes for organisationer, kræver det, at arbej-

det tager udgangspunkt i de digitalt indfødtes kulturelle netværk. Derfor er der behov for, at 

organisationen bag brandet opnår indgående kendskab til diverse sociale netværk, så organisa-

tionen sikrer, at der hersker et brand fit mellem forbrugerne og det specifikke community. På 

baggrund af dette kan organisationen understøtte udviklingen af communityet, der sikrer, at 

forbrugerne inkorporerer brandet som udgangspunkt for den fælles interaktion. Hermed gør 

organisationen sig i stand til at levere autentiske realtidsoplevelser sammen med de digitalt 

indfødte forbrugere gennem synkron dialog, der sikrer meningsfulde relationer i community-

et. Skabelsen af meningsfulde realtidsoplevelser og deling af disse med fælleskabet er en af-

gørende drivkraft for den fortsatte co-creation proces mellem forbrugere og brand. Som resul-

tat opstår brandværdiskabelsen med udgangspunkt i organisationens introduktion af relevant 

og uredigeret live-indhold. Koblingen mellem indhold og organisation manifesterer sig i for-

brugernes indholdskonsumering og sociale interaktion, hvilket bidrager til udviklingen af fæl-
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lesskabet og skaber værdi til communityet. Brandet bliver dermed en del af forbrugernes posi-

tive oplevelse, da interaktionen sker om det indhold, organisationen introducerer. Hermed 

skabes en virtuel intimitet, hvorved forbrugerne opbygger og udvikler tillidsfulde relationer til 

både brand og andre digitalt indfødte. Dette gør de sociale netværk mere betydningsfulde i 

forbrugernes meningsdannelse og leder til udfoldelsen af den videre co-creation proces. Det 

er hermed ikke organisationens opgave af konstruere brandværdien, da denne afhænger af 

forbrugernes input. Dog er det organisationens opgave at konstruere udgangspunktet for 

brandværdiskabelsesprocessen, hvilket kan gøres ved at anvende live streaming som teknolo-

gi. Herigennem etablerer organisationen bag brandet en autentisk og troværdig relation, der 

bygger på en kollaborativ tilgang mellem brand og forbruger. Herved kan brandværdiskabel-

sesprocessen udfolde sig i live streaming-communities og øvrige online communities. På 

denne måde får de digitalt indfødte forbrugere mulighed for at opleve brands gennem andres 

øjne. 
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