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Abstract	
The	purpose	of	the	study	is	twofold.	First	and	foremost,	to	obtain	a	deeper	understanding	of	how	brand	

authenticity	is	interpreted	from	a	Danish	consumer	perspective.	This	with	the	aim	of	identifying	how	

the	 international	 textile	brand	FRAAS,	can	maintain	brand	authenticity	on	Facebook.	And	 further,	 to	

identify	 how	 these	 consumers,	 through	 the	 use	 of	 Facebook’s	 interaction	 features,	 influence	 the	

maintenance	of	the	brand	authenticity.		

	

Consumers	are	increasingly	demanding	authentic	brands,	which	is	a	result	of	the	society’s	development.	

Authentic	 brands	 are	 vital	 for	 the	 individual’s	 identity	 creation	 process,	 which	 from	 a	 company	

perspective	 has	 resulted	 in	 brands	 being	 an	 important	 positioning	 parameter.	 Brand	 authenticity	 is	

created	in	the	 interaction	between	the	consumer,	 the	company	and	the	cultural	context.	With	this	 in	

mind,	Facebook	has	become	an	integral	part	of	consumer	communication	habits,	which	is	why	a	brand’s	

presence	 in	 this	 universe	 is	 of	 great	 importance	 for	 a	 company’s	 success.	 Nevertheless,	 the	 digital	

communication	 paradigm	 challenges	 the	maintenance	 of	 a	 brand’s	 authenticity,	which	 is	 a	 result	 of	

user's	increased	power	online.	

	

This	study	seeks	to	reach	theoretical	foundation	for	the	empirical	investigation	by	applying	a	theoretical	

framework	 that	 deals	 comprehensively	 with	 brand	 authenticity,	 credibility,	 social	 media	

communications	and	e-WOM	theories.	The	empirical	data	is	gathered	through	qualitative	methods,	such	

as	 in-depth	 interviews,	 and	 a	 focus	 group	 interview.	 Using	 these	 data	 collection	methods,	 allow	 for	

nuanced	data	that	contribute	to	a	deeper	understanding	of	the	scope	of	the	study.		

	

In	conclusion	this	study	reveals;	brand	heritage,	quality	commitment,	craftsmanship,	nostalgia,	design	

consistency	 and	 cultural	 symbolism	 are	 authenticity-creating	 values	 that	 promote	 authentic	

imaginations	in	the	mind	of	consumers.	A	brand’s	Facebook	page	is	the	foundation	for	the	maintenance	

of	 the	 values	 representing	 authenticity	 because	 it	 largely	 reflects	 credibility.	However,	 credibility	 is	

subject	to	how	a	given	brand	communicates	its	content,	and	whether	or	not	the	content	reach	consensus	

with	consumers’	expectations.	Within	consumers’	minds,	content	that	has	a	commercial	purpose	create	

untrustworthiness,	which	serves	as	a	threat	to	the	maintenance	of	brand	authenticity.	Contrarily,	the	

interaction	features	facilitated	on	Facebook,	as	these	exclusively	generate	positive	e-WOM	resulting	in	

strengthened	brand	credibility,	affect	a	brand’s	authenticity	positively.	Finally,	it	should	be	mentioned	

that	consumers	utilize	several	cognitive	heuristics	 to	evaluate	the	credibility	of	 the	 information	they	

receive	in	a	Facebook	context,	thus	influencing	brand	authenticity.	
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1	Introduktion	
Michael	 Beverland	 (2009)	 er	 kun	 én	 blandt	 flere	 teoretikere,	 der	 fremhæver	 det	 postmoderne	

samfund	 som	 værende	medvirkende	 til,	 at	 det	 enkelte	 individs	 søgen	 efter	 autenticitet	 er	 stigende.	

Ifølge	Beverland	(2009)	evaluerer	forbrugeren	i	én	højere	grad	verden,	ud	fra	hvad	der	er	autentisk,	

og	hvad	der	ikke	er,	og	drages	derfor	hen	mod	brands,	hvis	identitet	afspejler	autenticitet.	Autentiske	

brands	er	således	blevet	centrale	 for	 forbrugerens	 identitetsskabelse	(Beverland	2009,	Holzer	2011;	

Napoli	et	al.	2014).	Autentiske	brands’	popularitet	er	ud	fra	et	virksomhedsperspektiv	derfor	ikke	gået	

ubemærket	 hen.	 Virksomheder	 stræber	 ihærdigt	 efter	 at	 kunne	 opfylde	 forbrugerens	 kriterier	 for,	

hvad	 der	 kendetegner	 et	 autentisk	 brand,	 for	 dermed	 på	 sigt	 at	 kunne	 opnå	 konkurrencemæssige	

fordele.	Dette	har	 forårsaget	 en	 situation,	hvor	 forbrugeren	har	 svært	 ved	at	 skelne	mellem	brands,	

der	 virkelig	 er	 autentiske,	 og	 dem,	 der	 er	 forklædt	 som	 værende	 autentiske	 (Gilmore	 et	 al.	 2007).	

Beverland	(2009:	s.	18)	understreger	yderligere,	at	brandautenticitet	skabes	i	en	interaktion	mellem	

virksomheden,	forbrugeren	og	den	kulturelle	kontekst,	hvori	interaktionen	finder	sted.	Med	dette	for	

øje	 er	 sociale	medier	 i	 stigende	 grad	 blevet	 en	 stor	 del	 af	 danske	 forbrugeres	 hverdag	 (Bilag	 1).	 Et	

kommunikationsparadigme,	 der	 i	 høj	 grad	 er	 præget	 af	 1e-WOM	 (Meltwater	 2013:	 s.	 2),	 hvori	

forbrugeren	 indtager	 en	 central	 rolle	 som	 medskaber	 af	 kommunikationen.	 Dette	 har	 ud	 fra	 et	

virksomhedsperspektiv	 givet	 anledning	 til	 udfordringer.	 En	 erkendelse,	 den	 internationale	

tekstilvirksomhed	V.FRAAS	også	har	måttet	sande.		

	

Ifølge	 CEO	 Andreas	 Schmidt	 hersker	 der	 en	 frygt	 for	 at	miskommunikere	 FRAAS’	 brandværdier	 på	

Facebook.	 Værdier,	 der	 er	 blevet	 skabt	 og	 formet	 gennem	 mere	 end	 et	 århundrede,	 og	 hvis	

brandidentitet	 er	 dybt	 forankret	 i	 begrebet	 autenticitet.	 FRAAS’	 tilstedeværelse	 på	 Facebook	 kan	

derfor	på	nuværende	tidspunkt	beskrives	gennem	en	passiv,	og	til	dels,	usikker	adfærd.	En	passivitet	

og	 usikkerhed,	 der	 er	 forståelig	 taget	 virksomhedens	 minimale	 kendskab	 til	 kommunikation	 i	 det	

sociale	 medieunivers	 i	 betragtning.	 Ikke	 desto	 mindre	 forhindrer	 frygt,	 usikkerhed,	 passivitet	 og	

minimalt	kendskab	til	brugen	af	sociale	medier	FRAAS	i	at	anvende	Facebook	som	et	kommunikativt	

redskab	 i	 bestræbelsen	på	 at	henvende	 sig	 til	 en	yngre	målgruppe.	Det	 store	 spørgsmål,	 som	stadig	

står	ubesvaret,	er,	hvordan	FRAAS	opretholder	brandautenticitet	på	Facebook?	

	

1.1 Problemstilling	
Hvordan	 opretholder	 FRAAS	 sin	 brandautenticitet	 på	 Facebook	 i	 Danmark,	 og	 i	 denne	 sammenhæng,	

hvordan	har	forbrugeren	indflydelse	på	brandautenticiteten	gennem	Facebooks	interaktionsfunktioner?	

	

																																																								
1	Electronic-word-of-mouth	(Hennig-Thurau	et	al.	2004)	
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Underspørgsmål	

For	at	kunne	besvare	problemstillingen	fyldestgørende	er	nedestående	underspørgsmål	udarbejdet:	

• Hvilken	indflydelse	har	e-WOM	på	opretholdsen	af	FRAAS’	brandautenticitet?	

	

1.1.1	Motivation	&	undersøgelsens	formål		
FRAAS’	målgruppe	er	på	nuværende	tidspunkt	40+.	I	bestræbelsen	på	at	nå	en	yngre	målgruppe	(26+)	

finder	 CEO	 Andreas	 Schmidt	 Facebook	 (FB)	 som	 værende	 en	 optimal	 platform,	 hvilket	må	 siges	 at	

være	 velbegrundet	 taget	 den	 store	 tilslutning	 af	 en	 yngre	 målgruppe	 i	 betragtning	 (Bilag	 2).	 Det	

overordnede	 formål	 med	 undersøgelsen	 er	 derfor	 at	 skabe	 en	 dybere	 forståelse	 for,	 hvordan	

brandautenticitet	 interpreteres	 ud	 fra	 et	 dansk	 forbrugerperspektiv,	 med	 det	 formål	 at	 FRAAS	 kan	

opretholde	 sin	 brandautenticitet	 på	 FB.	 I	 forlængelse	 af	 dette	 søger	 afhandlingen	 at	 fremhæve	

brugerens	centrale	rolle	i	forhold	til	at	kunne	opretholde	FRAAS’	brandautenticitet.	Med	dette	for	øje	

inddrages	 FB’s	 interaktionsfunktioner,	 som	 er	 udarbejdet	 til	 at	 simplificere	 interaktionsprocessen	

bruger-brand	 imellem	(Labreque	2014:	 s.	143).	Dernæst	 skal	det	 fremhæves,	 at	det	 indtil	 skrivende	

stund	 ikke	 været	 muligt	 at	 finde	 eksisterende	 litteratur,	 som	 belyser	 problematikken	 omkring	

opretholdelsen	af	brandautenticitet	på	FB.	Afhandlingen	understøttes	med	udvalgt	teori	og	indsamlet	

empirisk	 data	 med	 det	 formål	 at	 skabe	 en	 analytisk	 diskussion,	 der	 adresserer	 en	 nuværende	 og	

konkret	problemstilling	i	FRAAS.	

	

1.2	Virksomhedsprofil	
I	1880	grundlagde	en	entreprenør	ved	navn	Valentin	Fraas	tekstilvirksomheden	V.FRAAS	i	den	tyske	

by	 Wüstenselbitz,	 i	 delstaten	 Bayern.	 Den	 familieejede	 virksomhed	 bestod	 dengang	 af	 10	

medarbejdere	og	leverede	primært	til	lokale	markeder	i	regionen.	Sidenhen	har	virksomheden	været	i	

en	 rivende	udvikling.	 I	dag	er	det	de	 to	brødre,	Andreas	og	Alexander	Schmidt,	den	5.	 generation	af	

Fraas-familien,	der	har	påtaget	sig	ansvaret	for	dette	livsværk.	Et	livsværk,	der	igennem	mere	end	et	

århundrede	har	fungeret	som	underleverandør	og	serviceret	et	private	label-marked.	

I	 år	 2006	 fik	 livsværket	 tilsat	 en	 ekstra	 dimension,	 da	 virksomheden	 etablerer	 deres	 eget	

internationale	 tørklæde-brand,	 FRAAS.	 Et	 strategisk	 tiltag,	 der	 fra	 brødrenes	 side	 af	 anses	 som	 en	

nødvendighed	for	at	sikre	en	bæredygtig	udvikling	af	virksomheden	og	dens	fremtid.	I	dag	er	V.FRAAS	

verdens	 største	 tørklædeproducent	 og	 tæller	 hele	 600	 medarbejdere,	 hvoraf	 cirka	 halvdelen	 er	

tilknyttet	 hovedkvarteret	 i	 Wüstenselbitz.	 V.FRAAS	 har	 tre	 egne	 produktionssteder;	 Wüstenselbitz	

(Tyskland),	 Horni	 Stephanov	 (Tjekkiet)	 og	 Zhangijang	 (Kina),	 hvor	 der	 på	 årlig	 basis	 bliver	 afsendt	

ikke	 mindre	 end	 10	 millioner	 tørklæder.	 Cirka	 halvdelen	 af	 den	 kvalitetsdygtige	 FRAAS-kollektion	

produceres	 i	 Wüstenselbitz.	 Et	 bevidst	 valg	 fra	 virksomhedens	 side,	 da	 der	 er	 stor	 fokus	 på	 at	



Side 6 af 76	

bibeholde	FRAAS’	identitet,	der	kan	karakteriseres	gennem	værdier	som	kvalitetsforpligtelse,	service,	

traditioner,	bæredygtighed,	brandarv	og	country	origin	(FRAAS	2014).	

	

1.3	Afgrænsning	
Dette	 afsnit	 redegør	 for	 relevante	 afgrænsninger	 i	 forhold	 til	 undersøgelsens	 formål.	 Først	 og	

fremmest	 afgrænses	 ’opretholdelse’	 i	 problemstillingen	 jf.	 den	 danske	 ordbog	 (2016);	 sørge	 for	 at	

noget	vedbliver	at	være	som	hidtil.	Dernæst	har	eksisterende	litteratur	(Beverland	2009;	Holzer	2011;	

Napoli	 et	 al.	 2014;	 Eggers	 et	 al.	 2013),	 inddraget	 i	 denne	 undersøgelse,	 haft	 sit	 fokus	 på	

brandautenticitet	 på	 tværs	 af	 forskellige	 produktkategorier.	 Med	 henblik	 på	 at	 FRAAS	 er	 en	

tekstilvirksomhed,	 afgrænses	 denne	 undersøgelse	 til	 udelukkende	 at	 omhandle	 produktkategorien	

tekstilbrands.		

	

Dernæst	 inddrager	 undersøgelsen	 otte	 af	 FB’s	 interaktionsfunktioner	 med	 bevidsthed	 om	 at	 andre	

eksisterer.	 Ikke	desto	mindre	argumenteres	der	 for,	 at	medtagede	 funktioner	er	 af	 stor	 relevans	 for	

denne	undersøgelse,	da	disse	har	eksisteret	siden	2004,	hvor	FB	blev	grundlagt	(Facebook	2016).	Med	

dette	for	øje	antages	det,	at	respondenterne	i	et	større	eller	mindre	omfang	besidder	kendskab	til	disse	

funktioner,	hvilket	er	centralt	for	at	kunne	adressere	problemstillingen	fyldestgørende.	

	
1.4	Afhandlingens	Struktur	
Afhandlingens	struktur	er	illustreret	i	nedestående	figur	1.	Kapitel	1	indledes	med	en	introduktion	til	

en	 konkret	 problematik,	 der	 finder	 sted	 i	 den	 internationale	 tekstilvirksomhed	 V.FRAAS,	

problemstilling	 samt	 undersøgelsens	 formål.	 Dernæst	 følger	 en	 virksomhedsprofil	 og	 afhandlingens	

afgrænsning.	

	

Kapitel	 2,	 3	 og	 4	 belyser	 det	 teoretiske	 fundament,	 hvori	 specialet	 tager	 sit	 afsæt,	 hvorfor	

argumentation	 og	 relevans	 understreges.	 Kapitel	 2	 omhandler	 specialets	 omdrejningspunkt,	

brandautenticitet.	Først	og	fremmest	redegør	dette	afsnit	for,	hvordan	brandautenticitet	har	indtaget	

en	 større	 rolle	 ud	 fra	 et	 forbruger-	 og	 virksomhedsperspektiv.	 Dernæst	 redegøres	 der	 for,	 hvordan	

troværdighed	 er	 centralt	 for	 brandautenticitet	 i	 en	 online	 kontekst.	 Dernæst	 følger	 kapitel	 3,	

kommunikation	og	social	medie-teori,	der	belyser	et	paradigmeskifte	i	kommunikationen	og	samtidig	

understreger	 brugerens	 centrale	 rolle	 i	 forhold	 til	 at	 kunne	 opretholde	 brandautenticitet	 på	 FB.	

Kapitel	4	skaber	et	overblik	over	FB’s	 interaktionsfunktioner,	 samt	hvordan	e-WOM	finder	sted	 i	en	

online	kontekst.	Ligeledes	bliver	relevansen	af	FB’s	 interaktionsfunktioner	og	e-WOM	i	 forhold	 til	at	

kunne	opretholde	brandautenticitet	på	FB	fremhævet.	Slutteligt	rejses	der	i	samtlige	teoretiske	afsnit	

et	 spørgsmål,	 der	 har	 til	 formål	 at	 understrege	 relevansen,	 med	 henblik	 på	 at	 kunne	 opretholde	
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brandautenticitet	på	FB.	I	kapitel	5	forklares	afhandlingens	videnskabsteoretiske	ståsted,	casestudiet,	

analyseprocessen	 samt	 anvendte	 indsamlingsmetoder	 af	 primær	 og	 sekundær	 data.	 Dernæst	 følger	

kapitel	 6,	 7	 og	 8,	 hvor	 selve	 analysen	 af	 problemstillingen	 finder	 sted.	 Teorier	 og	 indsamlet	 data	

anvendes	 i	 analysearbejdet	 til	 en	 fyldestgørende	 besvarelse	 af	 den	 givne	 problemstilling	 og	

udarbejdelsen	af	flere	delkonklusioner.		

	

Kapitel	9	har	et	kritisk	formål,	idet	den	anvendte	indsamlingsmetode	af	data,	fremgangsmåde	og	teori	

vurderes	og	diskuteres.	 I	Kapitel	10	sammenfattes	afhandlingens	delkonklusioner.	Slutteligt	 i	kapitel	

11	 udledes	 der	 fra	 afhandlingens	 delkonklusioner	 anbefalinger	 til	 FRAAS,	 der	 samtidig	 besvarer	

afhandlingens	problemstilling.	
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Figur	1:	Afhandlingens	struktur	(Egen	udformning)	

Kapitel	1	–	Introduktion	
o Introduktion	
o Problemstilling	
o Undersøgelsens	formål	
o Virksomhedsprofil	
o Afgrænsning	

	

Kapitel	2	
Teori:	

Brandautenticitet	
	
	

Kapitel	3	
Teori:	

Kommunikations-	
&	social	

medieteori	
	

Kapitel	4	
Teori:	E-WOM	&	
Facebooks	
interaktions	
funktioner	

	

Kapitel	5	–	Metode	
o Videnskabsteoretisk	

ståsted	
o Casestudiet	
o Dataindsamling	
o Analyseproces	
	

Kapitel	8	
Analyse:	Skaber	
Facebooks	

interaktionsfunktio
ner	og	e-WOM	
troværdighed	

	

Kapitel	9,	10	&	11	
o Diskussion		
o Sammenfatning	-	

delkonklusioner	
o Konklusion	-FRAAS	
o Analyseproces	

Kapitel	7	
Analyse:	

Troværdighed	i	en	
Facebook	kontekst	

	
	

Kapitel	6	
Analyse:	Et	autentisk	
brand	i	en	dansk	
forbruger	kontekst		
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2	Teorigrundlag	-	Brandautenticitet	
Centralt	 for	 afhandlings	 problemstilling	 er	 ’opretholdelsen	 af	 brandautenticitet’,	 hvorfor	 en	 dybere	

forståelse	 af	 begrebet	 ud	 fra	 et	 forbrugerperspektiv	 er	 essentielt.	 En	 fyldestgørende	 definition	 af	

begrebet	 og	dets	 nuværende	 rolle	 i	 et	 forbrugerperspektiv	 er	 fundamental	 for	 afhandlingens	 videre	

forløb.	 Dette,	 fordi	 autenticitet	 gennem	 tiderne	 er	 blevet	 interpreteret	 forskelligt	 afhængig	 af	

konteksten	 og	 med	 forskellige	 hensigter	 for	 øje.	 Ydermere	 fremhæves	 de	 konkurrencemæssige	

fordele,	 et	 autentisk	 brand	 kan	 bibringe,	 ud	 fra	 en	 virksomheds	 og	 forbrugers	 perspektiv,	 hvilket	

danner	baggrund	for	problemstillingens	relevans	i	forhold	til	FRAAS.	Forskellige	teoretikere	anvendes	

til	 at	 udarbejde	 en	 teoretisk	 ramme,	 der	 muliggør	 at	 adressere	 problemstillingen	 fyldestgørende	 i	

analyse-	 og	 diskussionsafsnittet	 (Kapitel	 6,	 7	 &	 8).	 Ikke	 desto	 mindre	 fremhæves	 Holzer	 (2011),	

Beverland	(2009),	Napoli	et	al.	(2014)	og	Metzger	et	al.	(2013)	som	de	mest	fremtrædende	teoretikere	

i	kommende	afsnit.	

	

2.1	Brandautenticitet	
Ifølge	 Beverland	 (2009)	 stammer	 begrebet	 autenticitet	 fra	 ”(…)	 the	 Latin	 Authenticus	 and	 Greek	

Authentikos	 and	 means	 worthy	 of	 acceptance,	 authoritative,	 trustworthy,	 not	 imaginary,	 false	 or	

imitation,	 conforming	 to	 an	 original”	 (S.	 15).	 Det	 centrale	 ved	 dette	 traditionelle	 synspunkt	 er,	 at	

forbrugerens	 mentale	 forestilling	 i	 forhold	 til	 autenticitet	 tager	 afstand	 fra	 et	 masseproduceret	

marked,	hvilket	ligeledes	karakteriserer	forbrugerefterspørgslen	på	et	mere	fragmenteret	marked	set	

med	 nutidens	 briller	 (Beverland	 2009).	 Ifølge	 Holzer	 (2011:	 s.	 95)	 er	 der	 med	 stor	 sandsynlighed	

mange	brands,	der	er	autentiske	og	originale,	men	mangel	på	kommunikative	evner	er	medvirkende	

til,	 at	 de	 ikke	 positioneres	 således	 i	 forbrugerens	 sind.	 Forbrugeren	 danner	 sig	 således	 et	 mentalt	

billede	af	autenticitet	på	baggrund	af	en	given	konktest	(Beverland	2009:	s.	25).	Med	dette	for	øje	kan	

brandautenticitet	 defineres	 som:	 ”(…)	The	 congruence	 between	brand	promises	 and	brand	behaviour,	

which	more	precisely	means	the	fit	between	the	brand	identity2	and	brand	image3”	(Holzer	2011:	s.	95),	

illustreret	i	nedestående	figur	2.	

																																																								
2
Internal	Self	Image	(Holzer	2011:	s.	96)	

3
External	Brand	Image	(Holzer	2011:	s.	96)	
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Figur	2:	Authenticity	Approach	Holzer	(2011:	s.	99)	
	
Det	 understreges,	 at	 en	 overensstemmelse	 mellem	 brandidentitet	 og	 brandimage	 er	 lig	 med	

brandautenticitet	 i	 forbrugerens	sind.	Figur	2	 illustrerer,	at	autenticitet	dannes	på	baggrund	af,	at	et	

givent	 brand	 fanger	 forbrugerens	 erfaringer,	 forventninger	 og	 ønsker	 og	 samtidig	 afspejler	

fremherskende	værdier	og	overbevisninger	(Napoli	et	al.	2014:	s.	1096).		Adskillige	teoretikere	danner	

fælles	enighed	om,	hvordan	brandautenticitet	evalueres,	og	hvilke	mentale	forestillinger	forbrugeren	

relaterer	til	begrebet	(Holzer	2011;	Napoli	et	al.	2014;	Beverland	2009).	Måden,	hvorpå	forbrugeren	

evaluerer,	om	noget	er	autentisk	eller	ikke,	finder	sted	gennem	subjektive	og	eller	socialkonstruerede	

mentale	 forestillinger	 af	 et	 brand.	 	 Oprigtighed,	 virkelighed,	 sandhed,	 naturlighed,	 troværdighed	 og	

ærlighed	 er	 forestillinger,	 der	 i	 forbrugerens	 sind	 kan	 relateres	 til	 autenticitet	

(Autenticitetsforestillinger)	(Napoli	et	al.	2014;	Beverland	2009;	Holzer	2011).		

	

2.1.2	Forbrugerens	efterspørgsmål	på	autentiske	brands	
Ud	fra	et	forbrugerperspektiv	involverer	autenticitet	manifesteringen	af,	hvilke	brands	der	er	ægte,	og	

hvilke	der	ikke	er	(Beverland	2009:	s.	17).	Ifølge	Beverland	(2009)	skyldes	forbrugerens	evige	søgen	

på	 autentiske	 brands	 til	 dels	 den	 måde,	 især	 vestlige	 samfund	 har	 udviklet	 sig	 på.	 I	 hovedsagligt	

vestlige	samfund	har	makroøkonomiske,	sociale	og	demografiske	ændringer	medført,	at	institutioner,	

der	tidligere	har	haft	stor	indflydelse	på	individets	identitet,	er	i	forfald,	hvilket	skyldes	en	mistro	over	

for	disse	 fra	 forbrugerens	side	 (S.	21-22).	Den	 identitetsskabelse,	 som	 institutionerne	har	 fralagt	sig	

ansvaret	for,	er	i	et	postmoderne	samfund	i	høj	grad	blevet	erstattet	af	autentiske	brands	(Beverland	
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2009:	 s.	 15).	 Den	 nutidige	 forbruger	 søger	 autentiske	 brands,	 der	 kan	 bekræfte	 og	 bidrage	 til	

identitetsdannelsen.	Ifølge	Beverland	(2009)	skaber	forbrugerens	stillingstagen	til,	hvilke	brands	der	

evalueres	 som	 værende	 autentiske	 eller	 ej,	 en	 udvælgelses-	 og	 afvisningsproces	 af	 brands,	 der	

fungerer	 som	 en	 selv-autentificerende	 proces.	 Med	 selv-autentificerende	menes,	 at	 individet	 er	 tro	

mod	sit	eget	’oprigtige’	selv,	hvilket	letter	individets	identificeringsproces	(Figur	3).		

	
Figur	3:	Authenticating	brands	(Beverland	2009:	s.	24)	
	

Med	andre	ord	fungerer	udvælgelses-	og	afvisningsprocessen	som	et	navigationssystem,	der	hjælper	

individet	 med	 at	 fremhæve	 en	 ønsket	 identitet	 og/eller	 løse	 modstridende	 identitetskonflikter.	 I	

forlængelse	af	dette	åbner	autentiske	brands	muligheden	for	individets	selvudfoldelse,	selvrealisering	

og	dannelse	af	tilhørsforhold	til	forskellige	subkulturer	(Beverland	2009:	s.	21-24).		

	

Beverland	 (2009:	 s.	 18)	 påpeger	 interaktionen	 mellem	 forbruger,	 virksomhed	 og	 den	 kulturelle	

kontekst	 som	 værende	 afgørende	 for,	 at	 ’brand	 meaning’	 og	 brandautenticitet	 skabes:	 ”Brand	

authenticity	 is	 actually	 derived	 from	 an	 ongoing	 interaction	 between	 the	 firm,	 its	 stakeholders,	 and	

society	(…)”	(Beverland	2009:	s.	5).	Dannelsen	af	brandautenticitet	er	altså	en	socialkonstrueret	proces	

mellem	 ovenstående	 tre	 aktører.	 Det	 fremhæves,	 at	 skabelsen	 af	 autenticitet	 er	 socialkonstrueret,	

hvilket	 ikke	 er	 det	 samme,	 som	 hvordan	 forbrugeren	 evaluerer	 autenticitet	 påpeget	 i	 afsnit	 2.1.	

Afhandlingens	 undersøgelse	 tager	 således	 afsæt	 i	 denne	 forståelse	 af,	 hvordan	 brandautenticitet	

skabes.	I	og	med	FB	simplificerer	denne	interaktionsproces	(Labreque	2014:	s.	143)	mellem	bruger	og	

brand	 fremhæves	 relevansen	 af	 dette	 afsæt	 som	 værende	 centralt	 for	 undersøgelsen	 af,	 hvordan	

FRAAS	opretholder	brandautenticitet	på	FB.	

	

2.1.3	Opretholdelse	af	brandautenticitet	kan	betyde	konkurrencemæssige	fordele	
Som	beskrevet	i	forhenværende	afsnit	indtager	brandautenticitet	en	central	rolle	i	forbrugerens	sind	

og	 er	 derfor	 også	 blevet	 et	 yderst	 eftertragtet	 differentierings-	 og	 positioneringsparameter	 hos	



Side 12 af 76	

virksomheder	 (Napoli	 et	 al.	 2014).	 Dette,	 fordi	 autenticitet	 kan	 forstærke	 et	 brands’	 status,	 brand	

equity4	 og	 corporate	 reputation	 i	 forbrugerens	 mentale	 forestillinger	 (Napoli	 et	 al.	 2014:	 s.	 1090;	

Beverland	2009:	 s.	 3).	Dernæst	 forstærker	 autentiske	brands	 ifølge	Napoli	 et	 al.	 (2014)	 intentionen	

bag	 et	 givent	 køb,	 hvilket	 understøttes	 af	 Beverland	 (2009:	 s.	 3),	 der	 samtidig	 fremhæver	

brandautenticitet	 som	 værende	 en	 stærkere	 købsindikation	 end	 den	 tillid,	 troværdighed	 og	 det	

emotionelle	bånd,	forbrugeren	kan	danne	til	et	autentisk	brand.	Dernæst	opnår	autentiske	brand	med	

større	 sandsynlighed	positiv	 e-WOM,	 hvilket	 skyldes	 en	 større	 loyalitet	 over	 for	 disse	 (Eggers	 et	 al.	

2013).	Slutteligt,	Eggers	et	al.	(2013)	tilslutter	sig	sine	ovennævnte	kolleger,	og	pointerer	yderligere,	at	

brandautenticitet	 derfor	 kan	 være	 medvirkende	 til,	 at	 virksomheder	 tilkæmper	 sig	 en	 større	

markedsandel.		

	

2.2	Consumer-Based	Brand	Authenticity	
Indtil	videre	er	følgende	blevet	belyst;	hvordan	autenticitet	defineres,	og	hvilke	mentale	forestillinger	

forbrugeren	 forbinder	med	et	autentisk	brand	(Afsnit	2.1).	Dernæst	at	brandautenticitet	 skabes	 i	en	

interaktionsproces	 mellem	 tre	 aktører	 (Afsnit	 2.1.2)	 samt	 forbrugerens	 stigende	 efterspørgsel	 af	

autentiske	brands.	Ydermere	er	der	blevet	redegjort	for	de	konkurrencemæssige	fordele,	et	autentisk	

brand	kan	bibringe	en	virksomhed	(Afsnit	2.1.3).	For	undersøgelsens	relevans	vil	dette	afsnit	belyse,	

hvordan	 et	 brand	 skaber	 disse	 seks	 mentale	 autenticitetsforestillinger;	 oprigtighed,	 virkelighed,	

sandhed,	 naturlighed,	 troværdighed	 og	 ærlighed	 belyst	 af	Napoli	 et	 al.	 (2014),	 Beverland	 (2009),	 og	

Holzer	(2011).		

	

Med	 dette	 for	 øje	 introduceres	 Julie	 Napoli,	 Sonia	 J.	 Dickinson,	 Michael	 B.	 Beverland	 og	 Francis	

Farrelly’s	Consumer-Based	Brand	Authenticity	(CBBA)	psykometriske	skala	(2014).	Centralt	for	CBBA	

er	inkorporationen	af	forbrugerens	mentale	forestillinger	om,	hvad	der	karakteriserer	oprigtigheden	i	

et	 autentisk	 brand.	 Den	 autenticitet,	 der	 tillægges	 et	 brand,	 vil	 i	 afhandlingen	 således	 være	 en	

subjektiv	evaluering,	der	tillægges	fra	det	enkelte	individ	(Napoli	et	al.	2014:	s.	1091),	hvilket	ikke	er	

det	samme,	som	at	autenticitet	ikke	er	en	socialkonstrueret	proces,	fremhævet	i	afsnit	2.1.2.	CBBA	kan	

anvendes	med	forskellige	hensigter	for	øje;	1)	Som	et	målbart	redskab,	der	kan	hjælpe	brands	med	at	

vurdere	effektiviteten	af	en	strategisk	kommunikation,	der	har	til	formål	at	levere	autentiske	budskaber	

og	 indhold	 til	 forbrugeren	 og	 andre	 interessenter,	 2)	 Ydermere	 åbnes	 muligheden	 for,	 at	

brandautenticitet	 kan	 måles	 og	 spores	 over	 tid,	 og	 dermed	 vurdere	 et	 brands	 styrker	 og	 svagheder	 i	

forhold	til	konkurrerende	brands,	3)	Endeligt	til	at	vurdere,	hvilke	brandværdier	der	danner	autentiske	

																																																								
4	”Brand	equity	is	a	set	of	assets	(and	liabilities)	linked	to	a	brands’s	name	and	symbol	that	adds	to	(or	subtracts	from)	the	value	provided	by	a	
product	or	service	to	a	firm	and/or	that’s	firms	customers”	(Aaker	2002:	s.	7-8).	
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mentale	 forestillinger	 i	 forbrugerens	 sind,	 for	dermed	at	 kunne	 inkorporere	disse	 i	 et	 givent	 fremtidigt	

strategisk	tiltag		(Napoli	et	al.	2014:	s.	1096).		

	

CBBA	 tager	 sit	 udgangspunkt	 i	 ovenstående	 litteratur	 og	 påpeger,	 at	 oprigtigheden	 af	

brandautenticitet	 dannes	 via	 mentale	 forestillinger	 omhandlende	 følgende	 autenticitetsværdier;	

brandarv,	 nostalgi,	 kulturel	 symbolisme,	 oprigtighed,	 en	 passion	 for	 håndværksmæssig	 dygtighed,	

kvalitetsforpligtelse	&	ensartethed	i	design	(Napoli	et	al.	2014:	s.	1091).	Det	understreges,	at	disse	ikke	

er	 en	 anden	 definition	 på	 brandautenticitet,	men	 værdier,	 der	 kan	 danne	 autentiske	 forestillinger	 i	

forbrugerens	 sind.	 Da	 oprigtighed	 allerede	 er	 blevet	 præsenteret	 som	 en	 autenticitetsforestilling	 i	

dette	afsnit,	undlades	oprigtighed	som	en	yderligere	autenticitetsværdi	i	afhandlingens	undersøgelse.	

Autenticitetsværdierne	blev	 i	en	omfattende	undersøgelse,	 foretaget	gennem	statistiske	beregninger,	

målt,	i	hvor	høj	én	grad	de	udgjorde	autenticiteten	i	et	brand.	Tre	værdier;	kvalitetsforpligtelse,	brand-

arv	 og	 oprigtighed	 udgjorde	 kernen	 i	 autenticiteten	 (Napoli	 et	 al.	 2014:	 s.	 1096).	 Disse	 reflekterer	

således	 et	 brands	 evne	 til	 at	 kunne	 danne	 vedvarende	 mentale	 autentiske	 forestillinger	 hos	

forbrugeren.	Med	dette	menes,	at	en	virksomhed	i	sin	ageren	skal	udstråle	oprigtighed,	være	forpligtet	

til	produkter	og	en	service	af	høj	kvalitet,	som	afspejler	et	brands	arv.		

	

I	forlængelse	af	dette	fremhæves	nostalgi,	ensartethed	i	designet	og	en	passion	for	håndværksmæssig	

dygtighed	som	værdier,	der	 implicit	danner	autenticitet	 i	 forbrugerens	sind.	Dette,	 fordi	 forbrugeren	

relaterer	nostalgi	og	ensartethed	i	design	med	brand-arv,	hvorfor	det	er	svært	at	adskille	værdierne.	

Det	 samme	er	 tilfældet	med	passion	 for	håndværksmæssig	dygtighed,	der	 relateres	 til	 kvalitet.	 Ikke	

desto	mindre	vil	autenticitetsværdierne	i	denne	undersøgelse	blive	behandlet	hver	for	sig.	Dette	for	at	

kunne	skabe	en	struktureret	forståelse	af,	hvordan	disse	hver	især	bidrager	til	et	brands	autenticitet.	

Kulturel	symbolisme	havde	i	ovenstående	undersøgelse	ingen	indflydelse	på	autenticiteten	i	et	brand	

(Napoli	et	al.	2014).	Ikke	desto	mindre	har	kulturel	symbolisme	i	adskillige	andre	undersøgelser	vist	

sig	 at	 have	 stor	 betydning	 for	 autenticitetsdannelsen	 hos	 forbrugeren	 (Napoli	 et	 al.	 2014),	 hvorfor	

dette	 element	 inddrages	 i	 denne	undersøgelse	 af	 brandautenticitet.	 Kulturel	 symbolisme	defineres	 i	

denne	afhandling	som	følgende:	”(…)	Cultural	symbolism	represents	the	meaning	a	brand	acquires	as	it	

becomes	synonymous	with	certain	cultural	values	evident	in	society”	(Napoli	et	al.	2014:	s.	1092).		

	

Formålet	med	denne	undersøgelse	er	ikke	at	måle	autenticitetsgraden,	spore	eller	definere	styrker	og	

svagheder	 i	 forhold	 til	 FRAAS,	 men	 derimod	 at	 påvise,	 hvordan	 FRAAS	 kan	 opretholde	 sin	

brandautenticitet	 på	 FB.	 Dette	 gennem	 en	 dybere	 forståelse	 af	 autenticitetsværdier	 ud	 fra	 et	

forbrugerperspektiv.	Med	dette	for	øje	fremhæves	det,	at	modellen	ikke	anvendes	i	sin	oprindelig	form	

som	 et	 målbar	 redskab,	 men	 som	 et	 fundament	 for	 en	 videre	 forståelse	 af	 brandautenticitet.	
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Autenticitetsværdierne	 brand-arv,	 nostalgi,	 kulturel	 symbolisme,	 en	 passion	 for	 håndværksmæssig	

dygtighed,	kvalitetsforpligtelse	&	ensartethed	i	design	anvendes	som	fundament	for	en	videre	forståelse	

af	 brandautenticitet.	 Dette	 for	 at	 kunne	 inkorporere	 værdierne	 i	 en	 fremtidig	 digital	

kommunikationsstrategi,	der	skal	medvirke	til	at	autentiske	forestillinger	dannes	i	forbrugerens	sind	

med	 henblik	 på	 at	 opretholde	 FRAAS’	 brandautenticitet	 på	 FB.	 Dernæst	 skal	 det	 fremhæves,	 at	

autenticitetsværdiernes	tætte	relation	medvirker	til,	at	der	i	analysen	(Kap	6)	vil	kunne	forekomme	et	

mindre	 sammenspil	 mellem	 disse.	 Autenticitetsforestillingerne	 oprigtighed,	 virkelighed,	 sandhed,	

naturlighed,	 troværdighed	 og	 ærlighed	 vil	 ligeledes	 tage	 del	 i	 analysen.	 Ikke	 desto	 mindre	 vil	

autenticitetsforestillingerne,	grundet	den	tætte	relation,	forekomme	i	ét	og	samme	analyseafsnit.		

	

2.3	Brandautenticitet	i	en	online	kontekst	
Ovenstående	 teoriafsnit	har	belyst,	hvilke	autenticitetsværdier	der	er	essentielle	at	 inkorporere	 i	 en	

fremtidig	kommunikationsstrategi	for	at	kunne	skabe	autentiske	forestillinger	i	forbrugerens	sind.	I	en	

online	kontekst	vil	disse	dog	indtage	en	mere	implicit	rolle,	hvorfor	troværdighedsaspektet	inddrages.	

Med	 dette	menes,	 at	 essentielt	 for	 at	 kunne	 opretholde	 autenticitetsværdierne	 og	 skabe	 autentiske	

forestillinger	på	FB	afhænger	af,	hvorvidt	et	brand	opfattes	 som	værende	 troværdigt,	 samt	hvorvidt	

modtaget	 information	 fra	 et	 givent	 brand	 og	 andre	 brugere	 opfattes	 troværdigt.	 Derfor	 vil	

analyseafsnittet	 i	 kapitel	 7	 tage	 sit	 afsæt	 i	 troværdighedsaspektet.	 I	 afhandlingen	 vil	 et	 brands	

troværdighed	 defineres	 som:	 ”(…)	 The	 trustworthiness,	 reliability	 and	 believability	 of	 an	 entity’s	

intention	at	a	particular	point	 in	 time”	(Napoli	et	al.	2014:	s.	1094).	På	baggrund	af	denne	definition	

tillægger	analysens	videre	undersøgelse	en	forståelse	af	troværdighed	som	modtagerens	opfattelse	af,	

hvor	pålidelig	og	troværdig	intentionen	bag	et	givet	brand	er.		

	

2.3.1	Online	informationstroværdighed	
Online	 informationstroværdighed	 evalueres	 i	 adskillige	 tidligere	 undersøgelser	 ud	 fra	 fem	

informationskriterier;	 præcision,	 autoritet,	 objektivitet,	 gyldighed	 &	 omfang	 (Metzger	 et	 al.	 2013:	 s.	

213).	Præcisionskriteriet	refererer	til,	i	hvor	høj	én	grad	information	er	fejlfri,	samt	om	informationen	

kan	bekræftes	offline.	Autoritet	omhandler	forfatterens	kvalifikationer	og	myndighed	til	at	udtale	sig.	

Objektivitet	 skal	 forstås	 som	 forfatterens	 hensigt	 med	 afsendt	 kommunikation,	 samt	 om	 denne	 har	

kommercielle	 formål.	 Gyldighed	 refererer	 til,	 hvor	 opdateret	 afsendt	 kommunikation	 er,	 og	 endelig	

dækker	omfang	over,	hvor	dybdegående	og	nuanceret	informationen	er	(Metzger	et	al.	2013:	s.	213).	

Ikke	 desto	 mindre	 har	 omfanget	 af	 informationen	 fremvist,	 at	 individet	 ikke	 har	 den	 kognitive	

kapacitet	eller	tid	til	at	evaluere	informationens	troværdighed	på	baggrund	af	ovenstående	kriterier,	

hvorfor	individet	i	højere	grad	gør	brug	af	kognitive	heuristikker	(Metzger	et	al.	2013:	s.	213-214).	
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Miriam	J.	Metzger	Andrew	og	Andrew	J.	Flanagin	præsenterer	seks	kognitive	heuristikker;	omdømme,	

betro,	 overensstemmelse,	 selvbekræftelse,	 forventning	 og	misvisende	 hensigt,	 der	 bidrager	 til	 at	 kunne	

evaluere	troværdigheden	i	modtaget	information	(2013).	Et	websites’	omdømme	eller	genkendelighed	

kan	være	 troværdighedsskabende	 i	 forbrugerens	 sind.	Dernæst	kan	 information,	 hvilket	 tidligere	 er	

betroet	af	andre	brugere,	skabe	troværdighed.	En	anden	metode	for	at	tjekke,	hvorvidt	informationen	

er	 troværdig,	 er	 ved	 at	 tjekke	 information	 på	 tværs	 af	 kanaler	 for	 at	 se,	 om	 informationen	 er	 i	

overensstemmelse.	 Selvbekræftelse	 refererer	 til	 individers	 tendens	 til	 at	 anse	 information,	 der	

bekræfter	 egne	 forestillinger,	 som	 værende	 troværdig.	 Individet	 opbygger	 ofte	 en	 forventning	 til	 en	

given	 online	 information,	 hvorved	 en	 uoverensstemmelse	 mellem	 forventningen	 og	 modtaget	

information	 kan	 skabe	 utroværdighed.	Misvisende	 hensigt	 omhandler,	 hvorvidt	 afsendt	 information	

opfattes	 som	 en	 reel	 hensigt,	 eller	 om	 der	 finder	 en	 kommerciel	 hensigt	 sted,	 hvilket	 findes	

utroværdigt	(Metzger	et	al.	2013:	s.	214-217). 

	 
FB	er	en	digital	platform	med	et	rigt	omfang	af	informationer	(Facebook	2016),	hvorfor	Metzger	et	als.’	

(2014)	seks	kognitive	heuristikker;	omdømme,	betro,	overensstemmelse,	selvbekræftelse,	forventning	&	

misvisende	hensigt	inddrages	i	denne	undersøgelse.	Dette	med	henblik	på	at	skabe	en	dybere	forståelse	

for,	hvorfor	brugeren	finder	en	given	information	troværdig	eller	utroværdig.	Der	argumenteres	for,	at	

troværdighed	danner	grobund	 for,	 at	 autenticitetsværdierne	 ikke	påvirkes	 i	 et	negativt	omfang,	og	 i	

denne	 sammenhæng	 essentielt	 for	 opretholdelsen	 af	 FRAAS’	 brandautenticitet.	 Sagt	 på	 en	 anden	

måde,	troværdighed	vil	opretholde	brandautenticitet,	og	utroværdighed	vil	have	den	modsatte	effekt.		

	

2.4	Relevans	
Begrebet	 brandautenticitet	 og	 dets	 centrale	 rolle	 i	 forhold	 til	 nutidens	 forbruger	 og	 virksomhed	 er	

blevet	 belyst.	 Flere	 teoretikere	 har	 bidraget	 til	 en	 fyldestgørende	 forståelse	 af,	 hvilke	

autenticitetsværdier	 og	 forestillinger	 der	 definerer	 et	 autentisk	 brand.	 I	 en	 online	 kontekst	 er	

brandautenticitet	 blevet	 præsenteret	 for	 troværdighedsaspektet.	 Ud	 fra	 ovenstående	 teoretiske	

ramme	kan	det	udledes,	at	et	brands	troværdighed	samt	informationstroværdighed	er	af	stor	relevans	

for	at	kunne	opretholde	brandautenticitet	på	FB.	Ligeledes	kan	det	udledes,	at	autentiske	brands	kan	

skabe	 fordele	hos	 forbrugeren	 såvel	 som	virksomheden.	Afsnittets	 fokus	på	brandautenticitet	 rejser	

følgende	spørgsmål;	

	
Hvorfor	er	det	så	altafgørende	for	en	virksomhed	at	kunne	opretholde	brandautenticitet	på	FB,	og	hvad	

har	det	af	betydning	for	forbrugeren	(Illustreret	i	nedestående	tabeller	1	&	2)?	
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Tabel	1:	Autentiske	brands	styrker	og	svagheder	set	ud	fra	et	virksomhedsperspektiv	

Styrker:	 Autentiske	brands	fungerer	som	et	yderst	

fordelagtigt	differentierings-	og	

positioneringsparameter	

Autentiske	brands	forstærker	et	brands	status,	brand	

equity	og	corporate	reputation	i	forbrugerens	

mentale	forestillinger	

Autentiske	brands	evne	til	at	generere	positiv	e-WOM	

Autentiske	brands	forstærker	købsindikationen	

Autentiske	brands	kan	være	stærkt	medvirkende	til	

en	øget	markedsandel	

Svagheder:	 Forbrugeren	kan	have	svært	ved	at	evaluere,	hvad	
der	er	autentisk	

	

Tabel	2:	Autentiske	brands	styrker	og	svagheder	set	ud	fra	et	forbrugerperspektiv	

Styrker:	 Autentiske	brands	er	centrale	for	individets	

identitetsdannelse	

Autentiske	brands	åbner	muligheden	for	

selvudfoldelse,	selvrealisering	og	dannelse	af	

forskellige	tilhørsforhold	

Autentiske	brands	kan	være	stærkt	medvirkende	til	

etableringen	af	legitimitet	og	autenticitet	hos	

forbrugeren	

Autentiske	brands	fremhæver	en	ønsket	identitet	

og/eller	løser	modstridende	identitetskonflikter	

Svagheder:	 Forbrugeren	kan	have	svært	ved	at	evaluere,	hvad	

der	er	autentisk	

	

3	Kommunikations-	&	social	medieteori	
I	 følgende	 afsnit	 redegøres	 der	 for	 udviklingen	 fra	 det	 traditionelle	 kommunikationsparadigme	 til	

nutidens	 digitale	 kommunikationsparadigme	 (Figur	 4).	 Et	 kommunikationsparadigme,	 hvor	 det	

enkelte	individ	er	medskaber	af	kommunikationens	indhold,	hvilket	ud	fra	et	virksomhedsperspektiv	

har	medført	adskillige	udfordringer,	samtidig	med	nye	muligheder	er	opstået	(Chiranjeev	et	al.	2015).	

Ydermere	 belyses	 kommunikationens	 faldgruber,	 hvilke	 potentielt,	 kan	 udgøre	 en	 trussel	 for	

opretholdelsen	 af	 brandautenticitet	 på	 FB.	 FRAAS	 har	 gennem	 flere	 årtier	 været	 vant	 til	 at	
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kommunikere	 gennem	 traditionelle	 kommunikationskanaler,	 hvorfor	 udviklingen	 og	 faldgruberne	 i	

den	digitale	kommunikation	er	essentielle	at	 forstå.	Flere	 teoretikere	vil	bidrage	til	udarbejdelsen	af	

den	kommende	teoretiske	ramme.	

	

3.1	Fra	et	traditionel	kommunikationsparadigme	til	sociale	medier	
I	det	traditionelle	kommunikationsparadigme	består	kommunikation	af	tre	essentielle	komponenter:	

en	 afsender,	 et	 medie	 og	 et	 budskab	 (Ebbesen	 et	 al.	 2009:	 s.	 11).	 Med	 andre	 ord,	 en	

kommunikationsproces	 værende	 en	 en-vejs-kommunikation,	 også	 betegnet	 som	 en	 monolog.	 Via	

traditionelle	kommunikationskanaler,	som	eksempelvis	tv,	radio	og	magasiner	er	kommunikationens	

indhold	og	budskab	kontrolleret	fra	afsenders	side,	hvorfor	minimal	respons	fra	modtager	er	tilfældet.	

Ydermere	 er	 det	 også	 en	 kommunikationsproces,	 hvor	 potentielle	modtagere	 ikke	 selv	 har	 kontrol	

over	selve	deltagelsen	i	processen	(Mangold	2009:	s.	364).	 Internettets	tilstedeværelse	er	 ikke	noget	

nyt	fænomen,	men	det	er	måden,	hvorpå	forbrugere	og	virksomheder	kommunikerer.	Internettet	er	i	

årevis,	ud	fra	et	forbrugerperspektiv,	blevet	anvendt	til	at	læse	og	se	indhold	uden	videre	interaktion.	

Sociale	mediers	indtræden	i	det	kommunikative	univers	har	ændret	drastisk	på	dette	(Chiranjeev	et	al.	

2015).	

	

Ud	 fra	 et	 kommunikativt	 aspekt	 har	 sociale	 medier	 skabt	 et	 paradigmeskifte	 og	 defineres:	 ”As	

consumer-generated	media	that	covers	a	variety	of	new	sources	of	online	information,	created	and	used	

by	consumers	intern	on	sharing	information	with	others	regarding	any	topic	of	interest”	(Chiranjeev	et	

al.	2015:	s.	3).	Dette	har	stor	grobund	i	hele	adaptionen	af	teknologisk	udstyr	i	form	af	smartphones,	

Ipads	 etc.	 samt	 den	 generelle	 evolution	 af	Web	 2.0.	 Grundessensen	 på	 sociale	medier	 set	 ud	 fra	 et	

virksomhedsperspektiv	er	dets	evne	 til	at	generere	e-WOM,	hvilket	understøttes	med	 følgende	citat:	

”Mastering	 social	 media	 marketing	 means	 facilitating	 honest	 dialogues	 that	 drive	 word-of-mouth	

marketing”	 (Meltwater	 2013:	 s.	 2).	 Ifølge	 Mangold	 (2009:	 s.	 360)	 skaber	 sociale	 medier	 en	 større	

troværdighed	 end	 sponsoreret	 kommunikation,	 der	 bliver	 transmitteret	 via	 traditionelle	

kommunikationskanaler.	 Dernæst	 er	 monologen	 blevet	 erstattet	 af	 en	 dialog	 (Figur	 4),	 hvor	 den	

enkelte	bruger	er	omdrejningspunktet	i	kommunikationen	og	samtidig	en	del	af	et	større	netværk	af	

fællesskaber	 og	 relationer.	 Fællesskaber,	 der	 jf.	 Holt	 (2016)	 betegnes	 som	 ’crowd	 cultures’,	 hvilke	

tilsammen	 udgør	 en	 større	 meningsdannelse	 og	 kollektiv	 sandhed,	 der	 dannes	 på	 baggrund	 af	

subjektive	sandheder	(Aula	2010:	s.	46).	Dernæst	er	kommunikationen	på	sociale	medier	præget	af	høj	

transparenthed,	hvorfor	kommunikationen	 skal	 tænkes	værende	 som	en	hermeneutisk	proces,	 hvor	

relationer	og	fælleskaber	er	afgørende	i	denne.	Ifølge	Beverland	(2009)	har	denne	transparenthed	en	

troværdigheds-	 og	 autenticitetsskabende	 effekt	 hos	 forbrugeren.	 Selve	 kommunikationshandlingen	

består	 stadig	 af	 ovenstående	 tre	 komponenter,	men	 hvor	 det	 tidligere	 var	 nok	 at	 sende	 et	 budskab	
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afsted,	er	en	vellykket	kommunikation	først	tilfældet,	når	brugeren	reagerer	på	budskabet	(Ebbesen	et	

al.	 2009	 s.	 13).	Med	 andre	 ord,	magtbalancen	mellem	afsender	 og	modtager	 har	ændret	 sig,	 hvilket	

understøttes	af	Kietzmann	et	al.	(2014:	s.	242):	”With	the	rise	in	social	media,	it	appears	that	corporate	

communication	has	been	democratized”.		

	

	
Figur	4:	Communications	models	(Chiranjeev	et	al.	2015:	s.	37)	

	
3.1.1	Brugerens	centrale	rolle	i	kommunikationen	
Som	nævnt	 i	 ovenstående	afsnit	har	 sociale	medier	medført,	 at	 ’corporate	 communication’	 er	blevet	

demokratiseret.	 I	 et	 virksomhedsøjemed	 betyder	 det,	 at	 forbrugeren	 har	 fået	 en	 langt	 mere	

fremtrædende	 rolle	 på	 sociale	 medier,	 end	 tilfældet	 var	 tidligere.	 Via	 FB’s	 interaktionsfunktioner	

(Afsnit	4.3.1)	kan	brugeren	indtage	rollen	som	medskaber	af	virksomheders	kommunikation,	hvilket	

belyses	yderligere	i	afsnit	4.3.1.	Ydermere	er	brugeren	afgørende	for,	om	et	brands	indhold/budskab	

bliver	’delt’	via	e-WOM,	hvilket	ifølge	Meltwater	(2013:	s.	9)	er	nøglen	til	succes	på	sociale	medier.	Med	

andre	ord,	markeder	er	blevet	til	interaktioner	(Svarre	2011:	s.	108),	hvor	brugeren	er	signifikant	for	

den	 ’brand	 meaning’	 og	 brandautenticitet	 der	 skabes	 (Beverland	 2009:	 s.	 18).	 Der	 hersker	 dog	 en	

risiko	for,	at	 interaktionen	mellem	brand	og	bruger	slet	 ikke	bliver	til	en	dialog,	men	i	stedet	paralle	

monologer,	der	giver	sig	ud	for	at	være	en	samtale	(Meltwater	2013:	s.	7).	Ifølge	Svarre	(2011	s.	52-

53)	er	der	tre	niveauer,	hvorpå	brugeren	er	medskaber	af	indholdet;	1)	et	højt	niveau,	hvor	brugeren	

skaber	 unikt	 indhold	 i	 forhold	 til	 originale	 statusopdateringer,	 2)	 et	mellem	 niveau,	 hvor	 eksisterende	

indhold	bliver	redistribueret	-	det	vil	sige	brugere	linker	til	indhold	skabt	af	andre	brugere	eller	brands,	

3)	et	lavt	niveau,	hvor	vurdering	af	eksisterende	indhold	gennem	rating	systemer,	eksempelvis	FB’s	synes-

godt-om-funktion,	benyttes	(Afsnit	4.3.1).		

	

Ovenstående	 tre	 niveauer	 åbner	 muligheden	 for,	 at	 brugeren	 kan	 inddrages	 i	 interaktionen	 med	

FRAAS.	 De	 tre	 medskaberniveauer	 præsenteret	 er	 ligeledes	 centrale	 for,	 at	 brugeren	 kan	 skabe	 e-

WOM,	hvilket	uddybes	yderligere	i	afsnit	4.3.1	
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3.1.2	Brugerens	centrale	rolle	kan	have	konsekvenser	for	et	brands	tilstedeværelse	
I	dette	afsnit	følger	de	konkrete	konsekvenser,	som	inkorporeringen	af	brugeren	på	sociale	medier	kan	

bibringe.	Set	ud	fra	et	virksomhedsperspektiv	betyder	inkorporeringen	af	brugeren	på	sociale	medier	

begrænset	 kontrol	med	afsendt	kommunikation.	Dette	har	 sine	udfordringer	og	kan	 i	 værste	 fald	 få	

fatale	 konsekvenser	 for	 en	 virksomhed.	 Meningsdannelsen	 og	 den	 kollektive	 sandhed	 dannes	 på	

baggrund	af	subjektive	sandheder	(Aula	2010:	s.	46).	Subjektive	sandheder,	der	 ikke	understøtter	et	

brands	 image	positivt,	vil	 i	 sagens	natur	 ikke	nødvendigvis	skabe	troværdighed,	 tillid	og	autenticitet	

(Holzer	 2011:	 s.	 95).	 En	 øget	 transparenthed	 forventet	 af	 forbrugeren	 kan	medvirke	 til,	 at	 en	 given	

virksomhed	sætter	sig	selv	i	et	dårligt	 lys	(Chiranjeev	et	al.	2015).	I	 forlængelse	af	dette	øger	sociale	

medier,	i	form	af	negativ	e-WOM,	risikoen	for,	at	et	brands	image	bliver	stillet	i	dårligt	lys	og	i	værste	

fald	 ødelægger	 virksomhedens	 eksistensgrundlag	 (Aula	 2010).	 Ifølge	 Aula	 (2010:	 s.	 45)	 er	 der	 tre	

primære	 årsager	 til,	 at	 virksomhedens	 og	 et	 brands	 omdømme	 kan	 blive	 forvrænget	 og	 påvirket	

negativt;	 1)	 Hvis	 forskellen	 mellem	 brandimage	 og	 brandidentitet	 vokser	 2)	 Hvis	 forventningerne	 fra	

brugeren	 skifter	 3)	 Hvis	 virksomheden	 internt	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 tilpasse	 og	 reagere	 på	 eksterne	

faktorer	i	samfundet.		

	

I	 dette	 afsnit	 er	 der	 ud	 fra	 et	 virksomhedsperspektiv	 blevet	 redegjort	 for,	 hvilke	 faldgruber	 der	

hersker	på	FB.	Der	argumenteres	for,	at	disse	faldgruber	er	essentielle	for	FRAAS	at	undgå	for	dermed	

at	kunne	opretholde	brandautenticitet	på	FB.	

	

3.1.3	Strategic	Reputation	Management			
Der	 skal	 ikke	 herske	 nogen	 tvivl	 om,	 at	 et	 brands	 tilstedeværelse	 på	 FB	 kan	 få	 konsekvenser	 for	

virksomheden	 bag.	 Med	 henblik	 på	 at	 opretholde	 brandautenticitet	 handler	 det	 om	 at	 minimere	

diverse	 faldgruber	 gennem	 Strategic	 Reputation	 Management.	 Strategic	 Reputation	 Management	

anvendes	 i	denne	afhandling	som	et	overordnet	begreb	og	retningslinjer	 for,	hvordan	virksomheder	

kan	arbejde	på	en	nytænkende	måde	med	den	digitale	kommunikation.	Det	understreges,	at	begrebet	

ofte	anvendes	i	sammenhæng	med	krisekommunikation,	hvilket	ikke	er	tilfældet	i	denne	undersøgelse.		

	

Først	 og	 fremmest	 skal	 virksomheder	 være	 villige	 til	 at	 ændre	 deres	 tilgang	 til	 kommunikation	 og	

branding	i	forhold	til	det	nye	kommunikationsparadigme.	Det	lyder	banalt,	men	at	acceptere	det	nye	

kommunikationsparadigme	 er	 det	 første	 skridt	 på	 vejen	 for	 at	 undgå	 diverse	 faldgruber,	 der	 kan	

medvirke	 til,	 at	 et	 negativt	 brandimage	 skabes.	 Forbrugeren	 skal	 involveres	 i	 virksomhedens	

aktiviteter.	 Modsat	 det	 traditionelle	 kommunikationsparadigme,	 hvor	 fokus	 i	 høj	 grad	 er	 på	 at	

kommunikere	budskabskoncepter,	skal	virksomheder	udvikle	involveringskoncepter,	som	bidrager	til	

interaktionen	mellem	brand	og	 forbruger	(Svarre	2011:	s.	247).	Dette	understøttes	af	 følgende	citat:	
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”It	 is	 about	moving	 away	 from	 the	 job	 of	 delivering	messages	 to	 audiences	 and	moving	 toward	 better	

understanding	 of	 how	 consumers	 receive	 and	 respond	 to	 communication”	 (Young	 2014:	 s.	 32).	

Kommunikation	 skal	 altså	 i	 en	 højere	 grad	 tilpasses	 brugerens	 præferencer,	 så	 den	 har	 en	 mere	

personliggjort	 fremtoning	og	dermed	 ikke	virker	 som	et	kommercielt	 fremstød.	Dette	øger	 samtidig	

muligheden	 for,	 at	 positiv	 e-WOM	 skabes	 (Svarre	 2011:	 s.	 247).	 Afgørende	 er	 at	 forstå,	 at	 det	 er	

brugeren,	 der	 er	 i	 fokus,	 og	med	 en	 helt	 anden	 rolle	 og	 præferencer	 end	 hidtil.	 Brugeren	 er	 blevet	

virksomhedernes	egne	selvpublicerede	medier	og	 forventer,	at	brands	 involverer	sig	 i	de	 forskellige	

samtaler,	lytter	og	deltager	aktivt	(Svarre	2011:	s.	37).	

	

Brugerens	krævende	opmærksom	er	en	stor	del	af	det	at	være	på	FB,	hvilket	har	sine	fordele	set	ud	fra	

et	virksomhedsperspektiv.	Dette,	fordi	brugeren	ivrigt	ytrer	sine	meninger	og	holdninger	til	et	brand,	

hvilket	virksomheder	gennem	en	analytisk	tilgang	kan	drage	fordel	af.	Dette	kunne	eksempelvis	være,	

hvis	der	var	en	fælles	enighed	om,	at	et	givent	produkt	ikke	lever	op	til	den	kvalitet,	som	forbrugeren	

forventer.	 Samtidig	 åbner,	 hvilket	 også	 forventes	 af	 brugeren,	 sociale	 medier	 muligheden	 for	 at	

virksomheder	 kan	 involvere	 sig	 i	 samtaler	 og	 dermed	 være	 aktiv	 og	 bidragende	 i	 relationen	 til	

brugeren.	 Det	 er	 naturligvis	 ikke	 muligt	 at	 reagere	 og	 respondere	 på	 alt,	 hvorfor	 det	 er	 vigtigt	 at	

selektere	 det,	 der	 har	 relevans	 i	 forhold	 til	 virksomhedens	 kommunikationsstrategi	 og	 indhold,	 der	

kan	skade	virksomhedens	og	brandets	image.	Virksomheder	kan	med	fordel	identificere	fortalere	for	

et	brand	og	lade	dem	styre	og	bidrage	til	samtalerne.	Ydermere	skal	indholdet	være	interessant,	af	høj	

kvalitet	 og	 udvise	 én	 grad	 af	 transparenthed.	 Dette	 virker	 troværdigheds-	 og	 autenticitetsskabende	

hos	 brugeren	 samt	 monologforebyggende	 (Svarre	 2011;	 Beverland	 2009;	 Chiranjeev	 et	 al.	 2015).	

Brugerne	forventer	ikke	’perfekte’	brands,	men	brands,	der	er	ærlige	og	autentiske	(Napoli	et	al.	2014:	

s.	 1096).	 	 Ydermere	højnes	 sandsynligheden	 for,	 at	 en	 sådan	kommunikation	bliver	 interpreteret	 af	

brugerne	 som	 ønsket	 af	 virksomheden	 og	 ikke	 bevæger	 sig	 i	 en	 uønsket	 retning,	 der	 kan	 skade	 et	

brands	image.		

	

Retningslinjerne	 er	 centrale	 for	 afhandlingens	 undersøgelse,	 da	 de	 højner	 sandsynligheden	 for,	 at	

FRAAS	 kommunikerer	 på	 rette	 vis	 og	 som	 forventet	 af	 brugeren.	 Dette	 for	 at	 kunne	 undgå	 diverse	

faldgruber,	 der	 kan	 skabe	 et	 negativt	 brandimage	 og	 udfordre	 opretholdelsen	 af	 FRAAS’	

brandautenticitet	på	FB.		

	

3.2	Relevans	
Opsummerende	må	det	siges,	at	det	traditionelle	kommunikationsparadigme	er,	med	sociale	mediers	

indtræden,	 blevet	 erstattet	 af	 et	 nyt	 og	 mere	 komplekst	 kommunikationsparadigme.	 Det	 nye	

paradigme	kendetegnes	ved	 transparent	kommunikation,	 et	mangfoldigt	netværk	af	 fællesskaber	og	
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relationer,	hvor	den	enkelte	bruger	indtager	en	central	rolle	som	medskaber	af	kommunikationen,	og	

er	 afgørende	 for,	 om	 afsendt	 kommunikation	 skaber	 den	 ønskede	 e-WOM.	 Transparent	

kommunikation	 har	 en	 troværdigheds-	 og	 autenticitetsskabende	 effekt	 i	 forbrugerens	 sind	 og	 er	

derfor	 af	 stor	 relevans	 for	 at	 kunne	 opretholde	 FRAAS’	 brandautenticitet	 på	 FB.	 Dette	 afsnit	 rejser	

spørgsmålet	(Illustreret	i	nedestående	tabel	3):	

	

Hvilke	styrker	og	svagheder	besidder	FB	i	forhold	til	at	kunne	opretholde	brandautenticitet?	

	

Tabel	3:	Sociale	mediers	styrker	og	svagheder	i	forhold	til	at	kunne	opretholde	brandautenticitet	

Styrker:	 Sociale	medier	skaber	større	troværdighed	end	en	

sponsoreret	kommunikation,	der	bliver	transmitteret	via	

traditionelle	kommunikationskanaler	

Sociale	medier	inddrager	den	enkelte	forbruger,	hvilket	er	i	

konsensus	med	forbrugeren	som	medskaber	af	

brandautenticitet	

Transparent	kommunikation	virker	troværdigheds-	og	

autenticitetsskabende	hos	brugeren		

Sociale	mediers	evne	til	at	generere	positiv	e-WOM	kan	styrke	

et	brands	troværdighed	

Svagheder	Sociale	Medier:	 En	kollektiv	sandhed	dannes	på	baggrund	af	subjektive	

sandheder	(er	ikke	nødvendigvis	positive),	hvilket	kan	være	

en	trussel	for	brandautenticitet	

Brugerens	centrale	rolle,	i	form	af	øget	magt	og	indflydelse,	

kan	være	en	trussel	for	brandautenticitet	

Sociale	mediers	evne	til	at	generere	negativ	e-WOM	kan	skade	

et	brands	troværdighed	

Virksomheder	er	”tvunget”	til	at	være	mere	transparente,	

hvilket	kan	være	en	trussel	for	brandautenticiteten	

4	WOM	&	Facebook	
I	 dette	 kapitel	 redegøres	 der	 for	 e-WOM’s	 relevans	 i	 forhold	 til	 at	 kunne	 opretholde	 FRAAS’	

brandautenticitet	 på	 FB.	 Sociale	 medier	 har	 revolutioneret	 det	 traditionelle	WOM	 til	 det,	 der	 i	 dag	

kaldes	 e-WOM,	 hvorfor	 flere	 teoretikere	 vil	 bidrage	 til	 at	 belyse	 konceptet.	 I	 forlængelse	 af	 dette	

introduceres	 FB’s	 interaktionsfunktioner,	 som	 er	 centrale	 for	 at	 adressere	 afhandlingens	

problemstilling	fyldestgørende	(Afsnit	1.1).		
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4.1	WOM	kommunikation	
Inden	 FB’s	 interaktionsfunktioner	 og	 dets	 relevans	 i	 forhold	 til	 afhandlingens	 problemstilling	

defineres	 og	 begrundes,	 vil	 fokus	 i	 følgende	 afsnit	 være	 rettet	 mod	 e-WOM.	 E-WOM	 tager	 sit	

udgangspunkt	 i	 det	 traditionelle	WOM	 (word-of-mouth),	 hvorfor	 der	 skabes	 et	 overblik,	 der	 har	 til	

hensigt	at	beskrive,	hvordan	e-WOM	adskiller	sig	fra	traditionelt	WOM.	I	eksisterende	WOM-litteratur	

har	 undersøgelser	 primært	 haft	 fokus	 på,	 hvilke	 motiver	 der	 ligger	 til	 grund	 for,	 at	 forbrugeren	

anvender	 WOM,	 og	 hvordan	 WOM	 påvirker	 forbrugerens	 købsadfærd	 (Park	 et	 al.	 2011;	 Hennig-

Thurau	et	al.	2004;	Arndt	1967).	Som	tidligere	fremhævet	(Afsnit	3.1)	er	e-WOM	omdrejningspunktet	

for	succes	på	sociale	medier.	 I	 følge	Keller	(2007:	s.	448)	er:	”(…)	Word	of	mouth	the	most	 important	

and	 effective	 communication	 channel”.	 E-WOM	 opfattes	 af	 forbrugeren	 som	 værende	 mere	

overbevisende,	 fordi	afsender	opfattes	som	værende	mere	troværdig	og	pålidelig	sammenlignet	med	

traditionel	kommunikation,	der	anses	som	værende	et	kommercielt	salgsfremstød	(Jones	et	al.	2009:	s.	

247).	Kommende	afsnit	har	til	formål	at	skabe	en	dybdegående	forståelse	af	WOM	som	koncept,	samt	

hvilke	motiver	der	kan	være	medvirkende	til,	at	e-WOM	skabes.		

	

4.1.1	Fundamentet	for	e-WOM	
Med	 udgangspunkt	 i	 marketingslitteraturen	 er	 traditionel	 WOM	 (offline)	 kommunikation	 jf.	 Arndt,	

citeret	 i	 (Park	 et	 al.	 2011):	 ”(…)	 Oral,	 person-to-person	 communication	 between	 a	 receiver	 and	

communicator	 whom	 the	 perceives	 as	 non-commercial,	 regarding	 brand,	 a	 product,	 a	 service	 or	 a	

provider”.	Sagt	på	en	anden	måde,	WOM-markedsføring	er,	når	en	forbruger	bærer	et	brands	budskab	

videre	 til	 sine	 egne	 relationer.	 Arndts	 definition	 går	 helt	 tilbage	 til	 1967,	 hvor	WOM	 endnu	 var	 et	

relativt	 nyt	 forskningsområde.	 Ikke	 desto	 mindre	 kunne	 flere	 undersøgelser	 fremvise	

gennembrydende	 resultater,	 der	 understregede,	 at	 samtaler	 og	 uformel	 udveksling	 af	 information	

mellem	 relationer	 vedrørende	 produkter	 og	 services	 havde	 massiv	 indflydelse	 på	 forbrugerens	

købsadfærd	(Arndt	1967).	Sidenhen	har	konceptet	vundet	mere	og	mere	momentum	og	er	blevet	et	

velkendt	forskningsområde.	

	

Dernæst	kan	WOM	klassificeres	 som	værende	enten	positiv	 eller	negativ,	hvor	valget	deraf	 vil	 være	

udslagsgivende	 for	 både	 afsender	 og	modtagers	 adfærd	 (Jones	 et	 al.	 2009).	 Tidligere	 undersøgelser	

har	forsøgt	at	vurdere	validiteten	af	WOM-information	for	dermed	at	belyse,	hvilken	indflydelse	denne	

har	 på	 forbrugerens	 adfærd.	 Positiv	 WOM	 medvirker	 til,	 at	 forbrugerens	 mentale	 forestillinger	

omhandlende	et	brands	 troværdighed	og	værdier	påvirkes	positivt,	hvilket	vil	kunne	medvirke	 til	at	

styrke	brugeres	 intentioner	bag	 en	 fremtidig	 adfærd.	Omvendt	 vil	 negativ	WOM	have	den	modsatte	

effekt	(Jones	et	al.	2009:	s.	260-261).	Negativ	information	har	en	større	effekt	på	brugeren	end	positiv	

information	(Jones	et	al.	2009),	hvilket	jf.	Ito	et	al.	(1998)	er	en	fundamental	egenskab	for	den	humane	
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kognition.	Dette,	fordi	negativ	information	vurderes	som	mere	relevant	og	anvendeligt	i	forbrugerens	

beslutningsprocesser.		

	

Set	 ud	 fra	 et	 kommunikativt	 aspekt	 har	 den	 teknologiske	 udvikling	 revolutioneret	 det	 traditionelle	

WOM.	 E-WOM	 er	 ligesom	 traditionel	 WOM	 forbrugerbaseret	 kommunikation	 om	 en	 virksomheds	

produkt	eller	service,	den	markante	forskel	er,	at	denne	forekommer	i	en	online	kontekst.	Det	vil	sige	

på	 blogs,	 sociale	 medier	 (FB),	 diskussionsforums	 etc.	 (Hennig-Thurau	 et	 al.	 2004:	 s.	 39).	 E-WOM	

defineres	ifølge	Hennig-Thurau	et	al.	(2004:	s.	39)	som:	”(…)	Any	positive	or	negative	statement	made	

by	 potential,	 actual,	 or	 former	 customers	 about	 a	 product	 or	 company	 which	 is	 made	 available	 to	 a	

multitude	of	people	and	institutions	via	the	Internet”.		E-WOM	er	altså	en	forlængelse	af	det	traditionelle	

WOM,	 men	 hvor	 e-WOM	 differentierer	 sig	 betydeligt	 gennem	 forskellige	 karakteristika	 (Park	 et	 al.	

2011).	 Internettet	 og	 dets	 allestedsværende	 tilgængelighed	 har	 medvirket	 til,	 at	 e-WOM-

kommunikation	har	tilkæmpet	sig	en	langt	større	magt	end	tidligere.	En	større	magt,	hvor	forbrugeren	

indtager	en	magtposition	i	dannelsen	af	e-WOM.	Dette,	fordi	virksomheder	i	en	høj	grad	er	afhængige	

af	 den	 enkelte	 brugeres	 bidrag	 til	 e-WOM.	 Traditionel	 WOM	 er	 én-til-én-kommunikation,	 der	

kendetegnes	som	værende	personligt	og	begrænser	sig	derfor	til	individets	tætte	sociale	relationer	og	

netværk	 (Jones	 et	 al.	 2009:	 s.	 247).	 WOM	 på	 sociale	 medier	 åbner	 muligheden	 for	 én-til-mange-

kommunikation,	hvilket	også	medvirker	til,	at	holdninger	og	meninger	i	én	højere	grad	indtager	større	

anonymitet	 end	 ved	 en	 face-to-face-relation.	 Ikke	 desto	mindre	 har	meninger	 og	 holdninger	 om	 et	

givent	 produkt	 potentialet	 til	 at	 nå	 langt	 ud	 over	 et	 begrænset	 socialt	 netværk	 i	 form	 af	 venner	 og	

familie	(Mangold	2009:	s.	359).	Derfor	regnes	e-WOM	ud	fra	en	virksomheds	og	økonomisk	perspektiv	

som	værende	mere	betydningsfuld	for	virksomheder	end	det	traditionelle	WOM	(Jones	et	al.	2009:	s.	

246-247).		

	

Ovenstående	 har	 redegjort	 for	 e-WOM’s	 fremtrædende	 rolle	 i	 forhold	 til	 et	 brands	 troværdighed,	

hvorfor	konceptet	også	er	essentielt	at	inddrage	i	denne	undersøgelse	omhandlende	opretholdelse	af	

brandautenticitet	på	FB.		

	
4.1.2	E-WOM	et	teoretisk	koncept	
Individer	 motiveres	 på	 forskellig	 vis	 til	 at	 bidrage	 med	 positiv	 e-WOM,	 der	 fremmer	 positive	

forestillinger	om	et	brands	værdier	og	troværdighed.	Ikke	desto	mindre	er	der	stor	konsensus	i,	hvilke	

motivationsfaktorer	der	bidrager	til,	at	e-WOM	skabes	(Hennig-Thurau:	2004).	Motivationsfaktorerne	

tager	sit	udgangspunkt	i	traditionel	WOM-undersøgelser	udført	af	blandt	andre	Dichter	(1966),	Engel	

et	 al.	 (1993)	 og	 Sundaram	 et	 al.	 (1998)	 (Bilag	 3).	 Dichter	 (1966)	 lægger	 ansigt	 til	 en	 af	 de	 mest	

fremtrædende	 og	 gennembrydende	 undersøgelser	 af	 motiver,	 der	 genererer	 positiv	 WOM-
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kommunikation.	 Disse	 fire	 motiver	 er	 self-involvement,	 product-involvement,	 other-involvement	 &	

message-involvement.	Engel	et	al.	 (1993)	 tilslutter	 sig	disse	 fire	motivationsfaktorer	 til	 generering	af	

positiv	 WOM.	 I	 1993	 modificerede	 Engel	 et	 als.’	 (1993)	 Dicherts	 typologi	 med	 en	 ekstra	 tilføjelse;	

Dissonance	reduction:	En	motivationsfaktor,	der	giver	forbrugeren	anledning	til	at	skabe	negativ	WOM.	

En	af	de	mest	omfattende	undersøgelser	af	WOM-kommunikation	til	dags	dato	er	udført	af	Sundaram	

et	al.	(1998).	Otte	motiver	blev	identificeret,	hvoraf	fire;	altruism	(positiv	WOM),	product-involvement,	

self-enhancement	 &	 helping	 the	 company,	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 Dichters	 og	 Engels	 et	 al.	

motivationsfaktorer,	som	danner	grobund	for	en	positiv	WOM.	Dernæst	fire;	altruism	(negativ	WOM),	

anxiety	 reduction,	 vengeance	 &	 advice	 seeking,	 som	 giver	 anledning	 til,	 forbrugeren	 skaber	 negativ	

WOM	(Hennig-Thurau	2004:	s.	40-41).		

	

Med	 udgangspunkt	 i	 Dichter	 (1966),	 Engel	 et	 al.	 og	 Sundaram	 et	 al.’s	 (1998)	 traditionelle	 WOM-

motiver	 introduceres	 Hennig-Thurau	 et	 als.’	 (2004)	 modificering	 af	 konceptet.	 Modificeringen	

indebærer	 implementeringen	 af	 motiver,	 der	 er	 funderet	 i	 en	 online	 kontekst.	 Dette	 for	 at	 kunne	

analysere	 og	 vurdere	 effekten	 af	 elleve	 forskellige	motiver;	 1)	 concern	 for	 other	 consumers	 2)	 social	

benefits	 received	 3)	 self-enhancement	 4)	 economic	 rewards	 5)	 desire	 to	 help	 the	 company	 6)	 post-

purchase	 advice	 seeking	 7)	 convenience	 in	 seeking	 redress	 8)	 hope	 that	 the	 platform	 will	 serve	 as	 a	

moderator	9)	expression	of	positive	emotions	10)	venting	of	negative	feelings	11)	exertion	of	power	over	

companies	(Hennig-Thurau	et	al.	2004:	s.	44).	

	

Concern	for	other	consumers	er	individets	lyst	til	at	hjælpe	andre	uden	en	forventning	om	at	få	noget	

igen,	hvilket	er	tæt	knyttet	til	altruismekonceptet.	Brugerens	tilhørsforhold	til	et	givent	fællesskab	i	en	

online	kontekst	kan	bidrage	med	social	benefits	i	form	af	identitetsdannelse	og	social	integration.	Self-

enhancement	 motivet	 drives	 af	 individets	 bestræbelse	 på	 at	 få	 en	 positiv	 bekræftelse	 eller	

anerkendelse	 af	 andre.	 Med	 andre	 ord,	 et	 behov,	 der	 kun	 kan	 tilfredsstilles	 via	 social	 interaktion.	

Economics	incentives	har	demonstreret	at	være	centralt	for	generel	menneskelig	adfærd,	hvilket	også	

gælder	 i	 en	 online	 konktekst.	 Med	 dette	 menes,	 at	 forbrugere	muligvis	 danner	 e-WOM	 grundet	 en	

økonomisk	belønning.	Helping	the	company	er,	når	forbrugerens	behov	bliver	tilfredsstillet	gennem	et	

givent	produkt	og	dermed	vil	give	noget	 igen	som	belønning	for	en	god	oplevelse.	Ved	post	purchase	

advice	seeking	forventer	forbrugeren	hjælp	fra	andre	forbrugere	vedrørende	et	produkt,	eksempelvis	

hvis	produktet	ikke	lever	op	til	forbrugerens	forventninger.	En	brugerbaseret	online	platform	gør	det	

nemt	for	forbrugeren	at	gennemføre	en	klage,	hvilket	gøres	på	baggrund	af	en	convenience	in	seeking	

redress-motivation.	 I	 forlængelse	 af	 dette	 håber	 forbrugeren,	 at	 en	 ansvarlig	 bag	 virksomheden	 vil	

være	 behjælpelig	med	 at	 løse	 et	 givent	 problem	 (hope	 that	 the	 platform	will	 serve	 as	 a	moderator).	

Expression	of	 positive	 emotions	sker	på	baggrund	af	 forbrugerens	motivation	 til	 at	 dele	 en	oplevelse	
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grundet	vedkommendes	positive	oplevelse	med	et	givent	produkt,	hvor	venting	of	negative	feelings	har	

den	modsatte	effekt.	E-WOM	har	potentiale	til	at	nå	ud	til	et	stort	antal	modtagere,	hvorfor	en	utilfreds	

forbruger	kan	bidrage	til	exertion	of	power	over	companies,	hvilket	kan	skade	et	brands	image	(Hennig-

Thurau	et	al.	2004:	 s.	42-44).	Fire	brugermotiver	var	 fundamentale	 for	 skabelsen	af	positiv	e-WOM:	

concern	 for	other	consumers,	 social	benefits,	positive	self-enhancement	&	economic	 incentives	(Hennig-

Thurau	et	al.	2004).		

	

Ovenstående	 elleve	 e-WOM-motiver	 er	 blevet	 udarbejdet	 i	 en	 online	 kontekst,	 hvorfor	 der	

argumenteres	for,	at	selv	samme	har	relevans	for	denne	undersøgelse.	Det	understreges,	at	alle	elleve	

brugermotiver;	concern	for	other	consumers	(negative	&	positive),	social	benefits	received,	desire	to	help	

the	company,	post-purchase	advice	seeking,	self-enhancement,	economic	rewards,	convenience	in	seeking	

redress,	hope	that	the	platform	will	serve	as	a	moderator,	expression	of	positive	emotions,	and	venting	of	

negative	feelings	(negative	e-WOM)	og	exertion	of	power	over	companies	(negative	e-WOM)	inddrages	i	

afhandlingens	undersøgelse	af,	hvorvidt	forbrugeren	genererer	negativ	og/eller	positiv	e-WOM	på	FB,	

hvilket	vil	påvirke	et	brands	troværdighed	og	dermed	også	opretholdelse	af	brandautenticitet.	Belyst	i	

foregående	 afsnit	 4.1.1,	 så	 påvirker	 e-WOM	 modtagers	 opfattelse	 af	 et	 brands	 troværdighed	 og	

værdier,	hvorfor	det	ligeledes	er	relevant	at	inddrage,	hvilken	form	for	e-WOM	brugeren	modtager	på	

FB,	samt	om	denne	findes	troværdig.	E-WOM’s	troværdighed	defineres	i	afhandlingen	som:	”	(…)	The	

extent	 to	which	one	perceives	 the	 recommendation	as	believable,	 true,	 or	 factual”	(Park	et	 al.	2011:	 s.	

75).	 Dernæst	 inddrages	 Metzger	 et	 al.’s	 (2014)	 seks	 kognitive	 heuristikker;	 omdømme,	 betro,	

overensstemmelse,	 selv-bekræftelse,	 forventning	&	misvisende	hensigt	til	at	skabe	en	dybere	 forståelse,	

hvorfor	brugeren	finder	modtaget	e-WOM	troværdigt.		

	

4.2	Relevans	
Forbrugeren	har	 indtaget	 en	 større	magtposition	 i	 skabelsen	 af	 e-WOM,	hvilket	 er	 i	 konsensus	med	

forbrugeren	som	medskaber	af	kommunikationen	(Kapitel	3)	og	brandautenticitet	(Kapitel	2).	Positiv	

e-WOM	har	vist	sig	at	have	en	positiv	indflydelse	på	forbrugerens	mentale	forestillinger	omhandlende	

et	 brands	 troværdighed	 og	 værdier.	 Omvendt	 vil	 negativ	 e-WOM	 have	 den	 modsatte	 effekt.	 Dette	

rejser	spørgsmålet:	

	

Hvilke	styrker	og	svagheder	har	e-WOM	i	bestræbelsen	på	at	kunne	opretholde	brandautenticitet	på	FB?	

	
Tabel	4:	E-WOM’s	styrker	og	svagheder	i	forhold	til	at	kunne	opretholde	troværdighed	på	FB	
Styrker:	 Positiv	e-WOM	vil	være	behjælpelig	med	at	

opretholde	et	brands	troværdighed	og	værdier	og	
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dermed	påvirke	brandautenticiteten	positivt	

Svagheder:	 Negativ	e-WOM	vil	have	en	negativ	effekt	på	

opretholdelse	af	et	brands	troværdighed	og	værdier	

og	dermed	påvirke	brandautenticiteten	negativt	

	
4.3	Facebook		
FB	 er	 verdens	 største	 sociale	medieplatform	 og	 har	 det	 seneste	 årti	 cementeret	 sig	 på	 den	 globale	

scene.	 Ifølge	 Statista	 (Bilag	 2)	 tæller	 Danmark	 på	 nuværende	 tidspunkt	 hele	 3	 millioner	 aktive	

brugere,	 hvilket	 formodes	 at	 stige	 kontinuerligt	 de	 kommende	 år.	 Den	 digitale	 platform	 har	

revolutioneret	 danskernes	måde	 at	 interagere	med	hinanden	på,	 samt	 hvordan	 fællesskaber	 skabes	

(Sociale	 Medier	 2015).	 Denne	 udvikling	 har	 samtidig	 forårsaget,	 at	 FB	 har	 vundet	 mere	 og	 mere	

momentum	 i	 en	 erhvervsrelateret	 kontekst,	 hvilket	 har	 betydet,	 at	 adskillige	 virksomheder	 har	

implementeret	FB	som	en	del	af	den	egentlige	forretningsstrategi.	Grundet	FB’s	’low-cost	–	high	reach’	

brandingpotentiale	er	det	især	SMVs5,	der	vinder	frem.	En	undersøgelse	foretaget	i	2015	viser,	at	hele	

40	millioner	 virksomheder	og	organisationer	på	 verdensplan	har	 etableret	 en	 virksomhedsprofil	 på	

FB	 (Snyder	2015).	En	 stigende	popularitet	 iblandt	 forbrugere	og	virksomheder	 imellem	er	 tilfældet.	

Ikke	 desto	mindre	 begynder	 flere	 virksomheder	 dog	 at	 sætte	 spørgsmålstegn	 ved	 selve	 værdien	 af	

platformen,	 og	 om	 denne	 faktisk	 genererer	 en	 støre	 AG6	 (Holt	 2016).	 Et	 spørgsmål,	 der	 i	 denne	

afhandling	 ikke	 vil	 blive	 adresseret,	 men	 hvor	 der	 argumenteres	 for,	 at	 opretholdelsen	 af	

brandautenticitet	kan	have	en	betydningsfuld	rolle	for	at	AG	skabes.	En	argumentation,	der	må	siges	at	

være	velbegrundet	taget	brandautenticitet	værende	en	stærk	købsindikation	i	betragtning	(Beverland	

2009:	s.	3).	

	

4.3.1	Facebooks	interaktionsfunktioner		
FB’s	 interaktionsfunktioner	medvirker	 som	 tidligere	 nævnt	 til	 at	 simplificere	 interaktionsprocessen	

mellem	 brand	 og	 bruger	 (Labreque	 2014:	 s.	 143).	 Med	 dette	 for	 øje	 er	 det	 yderst	 relevant	 at	

frembringe	afhandlingens	ståsted,	i	forhold	til	hvordan	brandautenticitet	skabes;	autenticitet	skabes	i	

en	 interaktion	 mellem	 virksomheden,	 forbrugeren	 og	 den	 kulturelle	 kontekst.	 Med	 andre	 ord,	

interaktionsfunktionerne	 danner	 fundamentet	 for	 en	 brand-bruger-interaktion.	 Det	 er	 ligeledes	

nedestående	interaktionsfunktioner,	der	kan	medvirke	til	at	genere	e-WOM.	Interaktionsfunktionerne	

belyses	i	følgende:		

	

																																																								
5	Små	og	mellemstore	virksomheder	
6	Afkastningsgrad		
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’Synes-godt-om-Facebookside-funktion’	 er,	 når	 en	 bruger	 benytter	 sig	 af	 funktionen	 ”synes	 godt	

om”	på	et	brands	Facebookside.	Det	er	en	nem	og	tidsbesparende	måde	at	fortælle,	at	en	bruger	kan	

lide	 et	 brand.	 Dette	 vil	 være	 synligt	 gennem	 brugerens	 profil,	 og	 brugeren	 bliver	 vist	 på	 brandets	

Facebookside	 som	 en	 person,	 der	 synes	 godt	 om	 det	 givne	 brand.	 Dette	 indikerer,	 at	 brugeren	 er	

yderligere	 interesseret,	og	 information	 fra	 siden	vil	blive	 sendt	 til	brugerens	nyheder	 (Bilag	4:	 s.	7).	

Det	skal	fremhæves,	at	denne	funktion	også	refereres	til	som	at	”like	en	side”	og	at	”følge	et	brand”	i	

analyseafsnittene	kapitel	7	&	8.	

	

’Synes-godt-om-indhold-funktion’	er,	når	 brugeren	 synes	 godt	 om	 indhold	 i	 form	af	 tekst,	 billede,	

video	eller	en	konkurrence,	som	er	up-loaded	fra	brugeren	selv,	andre	brugere	eller	brands.	 Indhold	

kan	 bestå	 af	 tekst,	 billeder	 og	 video	 (Bilag	 4:	 s.	 7).	 Denne	 funktion	 refereres	 også	 til	 som	 at	 ”like	

indhold”	i	analyseafsnittet	kapitel	7	&	8.		

	

’Skriv-på-væg-funktion’	er,	når	en	bruger	skriver	direkte	på	et	brands	 ’Facebookvæg’.	Dermed	kan	

andre	brugere	kommentere	og	dele	indholdet	eller	benytte	sig	af	synes-godt-om-funktionen	(Bilag	4:	s.	

8).	

	

’Kommenter-indhold-funktion’	 er,	 når	 brugeren	 kommenterer	 på	 opslag	 fra	 en	 anden	 bruger,	 et	

brand	eller	brugerens	eget	 indhold.	 Indholdet	kan	bestå	af	 tekst,	billede,	video	eller	en	konkurrence	

(Bilag	4:	s.	8).	

	

’Tag-funktion’	 er,	 når	 brugeren	 ’tagger’	 en	 person	 eller	 flere	 fra	 sit	 netværk	 i	 et	 brands	 opslag.	

Indholdet	kan	bestå	af	tekst,	billede,	video	eller	en	konkurrence	(Bilag	4:	s.	9).	

	

’Del-funktion’	er,	når	brugeren	deler	et	brands	opslag.	Indholdet	kan	bestå	af	tekst,	billede,	video	eller	

en	konkurrence	(indhold	i	form	af	tekst,	billede,	video)	(Bilag	4:	s.	9).	

	

’Skriv-privat-besked-funktion’	 er,	 når	 brugeren	 skriver	 en	 privat	 besked	 til	 et	 brand	 eller	 andre	

brugere	(Bilag	4:	s.	10).	

	

’Originale	 statusopdateringer’	 er,	 når	 brugeren	 inkorporerer	 et	 brands	 navn	 i	 sin	 status,	 hvilket	

brands	og	brugere	kan	reagere	på	(Bilag	4	s.	10).		

	

Interaktionsfunktionerne	 har	 forskellige	 formål	 i	 denne	 undersøgelse.	 I	 analyseafsnittet	 kapitel	 6	

inddrages	de	ikke,	da	dette	afsnit	udelukkende	fokuserer	på	brandautenticitet.	I	kapitel	7	inddrages	i	
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de	 i	 qua	 af	 spørgsmålene	 og	 citaterne,	 samt	 fortolkningen,	 hvorfor	 de	 bidrager	 til	 læsers	 forståelse.	

Slutteligt	 vil	 interaktionsfunktionerne	 i	 kapitel	 8	 inddrages	 eksplicit,	 hvor	brugerens	 centrale	 rolle	 i	

forhold	til	opretholdelse	af	brandautenticitet	via	e-WOM	belyses.		

5	Metode	
Efter	 at	 have	 dannet	 den	 teoretiske	 ramme	 for	 denne	 undersøgelse	 præsenteres	 metodeafsnittet.	

Formålet	 med	 metodeafsnittet	 er	 at	 redegøre	 for	 valgte	 dataindsamlingsmetoder	 anvendt	 i	

afhandlingen.	Dette	for	at	sikre	konsensus	mellem	undersøgelsens	formål	(Afsnit	1.1.1)	og	relevansen,	

hvorpå	data	indsamles.	

	

5.1	Videnskabsteoretisk	ståsted	
Videnskabsteori	 beskæftiger	 sig	 med,	 hvordan	 videnskabelig	 viden	 frembringes,	 begrundes	 og	

anvendes	 i	 samfundet	 (Andersen	 2013:	 s.	 16).	 Forskere	 anskuer	 således	 verden	 gennem	 forskellige	

paradigmer,	 som	udgør	en	overordnet	 ramme	 for	vores	 fortolkning	af	virkeligheden	(Fuglsang	et	al.	

2003).	 Det	 vil	 sige,	 at	 enhver	 undersøgelse	 er	 forankret	 i	 et	 videnskabeligt	 paradigme	 og	 har	

konsekvenser	for	undersøgelsens	metode	og	konklusioner	(Andersen	2013:	s.	35-36).	I	afhandlingens	

problemstilling	 foreligger	 der	 et	 ønske	 om	 at	 opnå	 en	 dybdegående	 forståelse	 for,	 hvordan	

brandautenticitet	 opfattes	 ud	 fra	 et	 dansk	 forbrugerperspektiv	 for	 dermed	 at	 kunne	 opretholde	

brandautenticitet	 på	 FB.	 Ydermere	 søges	 der	 en	 dybere	 forståelse	 af,	 hvordan	 FB’s	

interaktionsfunktioner	 igennem	 brugeren	 har	 indflydelse	 på	 brandautenticitet.	 Dermed	 beskæftiger	

afhandlingen	 sig	 således	 med	 individers	 fortolkning	 af	 brandautenticitet,	 hvormed	 det	 kan	

konkluderes,	 at	 undersøgelsen	 opererer	 inden	 for	 det	 humanistiske	 og	 samfundsvidenskabelige	

forskningsfelt.		

	
5.1.1	Socialkonstruktivisme	–	Det	fortolkende	paradigme	
I	 kraft	 af	 afhandlingens	 humanistiske	 og	 videnskabelige	 karakter	 står	 det	 efter	 min	 bedste	

overbevisning	klart,	at	der	ikke	findes	entydige	svar	på	de	spørgsmål,	der	stilles.	Med	dette	menes,	at	

den	 viden,	 der	 indsamles,	 ikke	 er	 decideret	 objektiv,	men	 i	 højere	 grad	 fortolkende	 (Fuglsang	 et	 al.	

2003:	 s.	 17).	 Ud	 fra	 den	 erkendelse	 anvendes	 det	 social-konstruktivistiske	 paradigme	 som	 det	

epistemologiske7	udgangspunkt	samt	analyseramme	for	afhandlingens	videre	udformning.	Det	social-

konstruktivistiske	paradigme	anerkender,	at	forbrugerens	meningskonstruktion	dannes	på	baggrund	

af	 subjektive	 evalueringer	 og	 er	 dermed	 ikke	universel	 (Nygaard	2012:	 s.	 124).	Der	 eksisterer	 altså	

ikke	 kun	 én	 sandhed	 om	 virkeligheden	 som	 positivisterne	 hævder,	 men	 som	 anvendte	 paradigme	

påpeger,	 så	 sker	 konstruktionen	 af	 virkeligheden	 på	 baggrund	 af	menneskelig	 erkendelse.	 Viden	 er	

																																																								
7	Epistmologi	er	læren	om	viden	og	berører	de	erkendelsesmetoder,	der	anvendes	i	videnskaben	(Nygaard	2012:	s.	10-11).	
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derfor	i	vedvarende	forandring,	da	den	konstant	er	påvirket	af	den	sociale	virkelighed	(Nygaard	2012:	

s.	36).	Med	andre	ord,	konstruktionsprocessen	af	viden	sker	på	baggrund	af	 individers	relationer	og	

interaktion	med	 hinanden.	 På	 baggrund	 af	 afhandlingens	 problemstilling	 (Afsnit	 1.1)	 er	 det	 social-

konstruktivistiske	 ståsted	 af	 stor	 relevans,	 da	 formålet	 er	 at	 undersøge	menneskelige	 interaktioner	

mellem	brand	og	bruger,	hvilket	finder	sted	på	FB,	som	udgør	en	social	virkelighed,	der	er	i	konstant	

forandring.	Dermed	opnås	der	et	fortolkende	og	subjektivt	resultat	af	det	undersøgte,	hvilket	afspejles	

i	de	anvendte	kvalitative	indsamlingsmetoder	(Nygaard	2012:	s.	124-126).	

	

5.1.2	Hermeneutisk	tilgang	
Da	 afhandlingen	 gør	 brug	 af	 kvalitative	 undersøgelser,	 er	 det	 af	 stor	 betydning	 at	 fremhæve	 den	

hermeneutiske	tilgang.	”Hermeneutikken	betyder	i	al	sin	korthed	”fortolkning”	(Fuglsang	et	al.	2003:	s.	

90)	 og	 er	 studiet	 af	 individers	 forståelses-	 og	 fortolkningsprocessor	 (Fuglsang	 et.	 al.	 2003:	 s.	 89).	 I	

denne	 afhandling	 introduceres	 Hans	 Georg	 Gadamers	 ontologiske8	 tilgang	 til	 hermeneutikken,	 hvor	

forståelse	 er	 en	 cirkulærproces	 (hermeneutiske	 cirkel),	 hvis	 essens	 går	 ud	 på,	 at	 vekselvirkningen	

mellem	del	og	helhed	er	en	bevægelse,	der	inkluderer	fortolkeren	og	genstanden.	Det	vil	sige,	at	den	

hermeneutiske	 cirkel	 ikke	 har	 en	 decideret	 begyndelse	 eller	 slutning	 i	 meningsdannelse,	 men	 er	 i	

princippet	en	uendelig	og	uafsluttet	proces,	illustreret	i	nedestående	figur	5.	Forståelse	af	fænomener	

bygger	således	på	individets	allerede	etablerede	forforståelser,	fordomme	og	erfaring	samt	en	videre	

fortolkning	(Fuglsang	et	al.	2003:	s.	100-101).		

	
Figur	5:	Hermeneutiske	cirkel	(Fuglsang	et	al.	2013:	s.	100)	
	

																																																								
8	Ontologi	er	læren	om	det	værende	som	værende	(Nygaard	2012:	s.	10)	
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Ifølge	Gadamer	indtræder	fortolkeren	og	objektet	i	en	horisontsammensmeltning,	hvori	forståelse	og	

mening	opstår.	Med	andre	ord,	så	dannes	mening	på	baggrund	af	en	gensidig	proces	(Fuglsang	et	al.	

2003:	 s.	 104).	 Dette	 betyder,	 at	 undersøgelser	 inden	 for	 det	 samfundsvidenskabelige	 felt	 i	 en	mere	

eller	 mindre	 grad	 vil	 være	 influereret	 af	 de	 subjektive	 forforståelser	 og	 fordomme,	 som	 forskeren	

besidder,	hvorfor	forskeren	ikke	kan	forholde	sig	fuldstændig	objektivt	til	det	undersøgte	(Fuglsang	et	

al.	2003).	Ud	fra	et	kvalitativt	standpunkt	betyder	det	 i	praksis,	at	dataindsamlingsprocessen	og	den	

dertilhørende	 fortolkningsproces	 foregår	 sideløbende.	 Dette	 betyder,	 at	 mine	 egne	 forståelser	

påvirkes	 kontinuerligt	 i	 takt	med	 de	 erfaringer,	 jeg	 gør	mig.	 Selvom	 jeg	 som	 forsker	 er	 bevidst	 om	

disse	 implikationer	 vil	 afhandlingens	 analyse,	 resultater	 og	 konklusion	 bære	 præg	 af	 en	 sådan	

påvirkning.			

	

5.2	Casestudie	design	-	FRAAS	
Ifølge	 Yin	 (2003),	 citeret	 i	 Baxter	 et	 al.	 2008	 (s.	 545),	 er	 casestudiet	 velegnet	 som	metode;	 (a)	 når	

problemstillingen	 tager	 afsæt	 i	 hvorfor	 og	 hvordan	 spørgsmål,	 (b)	 når	 der	 undersøges	 kontekstuelle	

sammenhænge	som	er	relevant	for	det	undersøgte.	Med	dette	for	øje,	er	formålet	med	et	casestudie	at	

opnå	 en	 dybere	 forståelse	 gennem	 dialog	 og	 fortolkning	 (Baxter	 et	 al.	 2008).	 Tre	 forskellige	 typer	

casestudier	 præsenteres;	 1)	 ’single-case	 study’	 2)	 ’holistic-case	 study’	 og	 3)	 ’multiple-case	 studies’	

(Baxter	et	al.	2008:	s	547).	Med	dette	for	øje	introduceres	singlecasestudiet	i	denne	afhandling,	da	der	

fokuseres	på	FRAAS,	 som	undersøges	 i	 dets	helhed.	 Singlecasestudiet	 fungerer	 som	en	 instrumental	

case,	 hvilket:	 ”(…)	 Provides	 insight	 into	 an	 issue	 or	 helps	 to	 refine	 a	 theory.	 The	 case	 is	 of	 secondary	

interest,	meaning	it	plays	a	supportive	role	and	facilitates	understanding	of	something	else”	(Baxter	et	al.	

2008:	s.	549).	Casen	tager	således	sit	afsæt	i,	hvordan	brandautenticitet	opretholdes	på	FB,	og	hvilken	

rolle	forbrugeren	indtager,	hvorefter	det	sættes	i	relevans	til	FRAAS	i	kapitel	11.		

 

5.3	Research	design	
Undersøgelsens	formål	er	afgørende	for	den	viden,	der	produceres	(Andersen	2013:	s.	19),	og	valg	af	

dataindsamlingsmetoder.	Som	nævnt	 i	 afsnit	1.1.1	er	 formålet	med	denne	undersøgelse	at	danne	en	

dybere	forståelse	for,	hvordan	autenticitet	 interpreteres	ud	fra	et	 forbrugerperspektiv	for	dermed	at	

kunne	 opretholde	 FRAAS’	 brandautenticitet	 på	 FB.	 Brugerens	 centrale	 rolle	 som	 medskaber	 af	

brandautenticitet	via	FB’s	 interaktionsfunktioner	fremhæves	som	et	hidtil	ukendt	forskningsområde,	

hvorfor	problemstillingen	(Afsnit	1.1)	indbyder	til	en	eksplorativ	undersøgelse.	Hensigten	er	dermed	

at	 udforske	 et	 relativt	 ukendt	 fænomen	 for	 dermed	 at	 kunne	 opnå	 en	 forståelse	 og	 frembringe	

interessante	spørgsmål	til	nærmere	undersøgelse	(Andersen	2013:	s.	19-20).			
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5.4	Empiri	
I	nedestående	afsnit	følger	en	redegørelse	for	de	metodologiske	overvejelser,	jeg	har	gjort	mig	med	

henblik	på	valgte	indsamlingsmetoder,	hvorefter	en	vurdering	af	datakvalitet	finder	sted.	

	

5.5	Fordele	&	ulemper	kvalitative	vs.	kvantitative	undersøgelser	
I	dette	afsnit	redegøres	der	 for	afhandlingens	brug	af	kvalitative	 frem	for	kvantitative	metoder	samt	

fordele	 og	 ulemper.	 Dernæst	 belyser	 kommende	 afsnit	 semistrukturerede	 dybdeinterviews	 og	

fokusgruppeinterview.		

	

Problemstillingens	 kompleksitet	 indbyder	 til	 kvalitative	 undersøgelser,	 hvorfor	 jeg	 finder	 en	

redegørelse	for	valget	vigtig	hvormed	også	at	belyse	essentielle	forskelle	mellem	den	kvantitative	og	

kvalitative	metode.	 Først	 og	 fremmest	 er	 der	 en	markant	 forskel	med	hensyn	 til	 dybde	 og	 bredde	 i	

forhold	til	den	indsamlede	data.	Den	kvantitative	metode	går	mere	i	dybden	og	forsøger	at	afdække	et	

givent	 fænomen	 eller	 tendens,	 som	 kan	 generaliseres	 til	 samfundet.	 Dette	 betyder,	 at	

stikprøvestørrelsen	er	af	en	større	karakter	end	ved	den	kvalitativ	metode,	hvilket	samtidig	muliggør	

en	udarbejdelse	af	statistiske	diagrammer	(Bryman	2012:	164-165).	

	

Ifølge	Strauss	og	Corbin,	 citeret	 i	Ritchie	et	al.	 (2003),	defineres	den	kvalitative	metode	som:”By	 the	

term	 ’qualitative	 research’	 we	 mean	 any	 type	 of	 research	 that	 produces	 findings	 not	 arrived	 at	 by	

statistical	procedures	or	other	means	of	quantification	(Ritchie	et	al.	2003:	s.	3).	Den	kvalitative	metode	

går	mere	 i	dybden	med	et	konkret	 fænomen	og	bestræber	 sig	på	det	enkelte	 individs	 fortolkning	af	

’virkeligheden’.	 Dette	 begrænser	 stikprøvestørrelsens	 omfang.	 Ikke	 desto	 mindre	 kendetegnes	 den	

indhentede	 data	 ved,	 at	 den	 er	 langt	 mere	 nuanceret	 og	 dybdegående,	 hvorfor	 denne	 metode	

fremhæves	 som	 særdeles	 brugbar	 ved	 problemstillinger	 af	 høj	 kompleksitet.	 Det	 vil	med	 andre	 ord	

være	problematisk	at	anvende	den	kvantitative	metode,	da	denne	ikke	tilgodeser	problemstillinger	af	

høj	kompleksitet,	hvilket	 i	 en	overvejende	grad	ekskluderer	brugen	af	en	kvantitativ	metode.	Ud	 fra	

ovenstående	 redegørelse	 konkluderes	 det,	 at	 anvendelsen	 af	 kvalitative	 undersøgelser,	 nærmere	

betegnet	semistruktureret	dybdeinterviews	og	en	fokusgruppe,	er	den	mest	hensigtsmæssige	metode	

at	benytte	undersøgelsens	formål	taget	i	betragtning.	

	

5.5.1	Semistrukturerede	dybdeinterviews	
Første	del	af	afhandlingens	empiriske	data	er	indsamlet	i	form	af	semistrukturerede	dybdeinterviews,	

som	også	karakteriseres	som	den	mest	almene	form	inden	for	kvalitative	undersøgelser	(Ritchie	et	al.	

2003:	s.	138).	Styrken	ved	denne	metode	i	forhold	til	afhandlingens	problemstilling	er,	at	der	opnås	en	
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dybdegående	 og	 nuanceret	 indsigt	 i,	 hvordan	 brandautenticitet	 interpreteres	 ud	 fra	 et	

forbrugerperspektiv.	Dernæst	søges	der	en	dybere	forståelse	for,	hvordan	brugerens	centrale	rolle	via	

FB’s	interaktionsfunktioner	påvirker	brandautenticitet.	Dermed	ønsker	jeg	at:	”Forstå	verden	ud	fra	dit	

synspunkt.	 Jeg	ønsker	at	vide,	hvad	du	ved,	på	den	måde,	du	ved”	(Kvale1	et	al.	2008:	s.	144).	Dernæst	

indtog	 jeg	 positionen	 som	 den	 rejsende	 i	 interviewene:	 The	 traveler…	 asks	 questions	 that	 lead	 the	

subjects	 to	 tell	 their	 own	 stories	 of	 their	 lived	 world,	 and	 converses	 with	 them	 in	 the	 original	 Latin	

meaning	 of	 concersation	 as	 ’wandering	 together	 with’.	 Dette	 understøtter	 igen	 afhandlingens	 social-

konstruktivistiske	tilgang,	da	formålet	med	interviewet	er	at	skabe	viden	gennem	interaktion.	

	
Inden	 for	 dybdeinterviews	 findes	 der	 tre	 overordnede	 strukturer;	 struktureret,	 semistruktureret	 og	

ustruktureret	 (Ritchie	 et	 al.	 2003:	 s.	 138).	 	 I	 denne	 afhandling	 anvendes	 det	 semistrukturerede	

dybdeinterview,	 hvor	 en	 interviewguide	 (Bilag	 5:	 s.	 11)	 med	 overordnede	 temaer	 og	 spørgsmål	

danner	 rammen	 for	 interviewet.	 	 Fordelen	 ved	 denne	 form	 for	 dybdeinterview	 er,	 at	 den	 giver	

interviewer	mulighed	for	at	være	intuitiv	og	kreativ	under	interviewet	med	respondenten,	og	samtidig	

have	styring	og	kontrol	over	datainformationen,	hvilket	må	ses	som	en	klar	fordel	(Kvale2	2007:	s.	18).	

Grundet	 afhandlingens	 komplekse	 problemfelt,	 bliver	 der	 udført	 en	 kort	 briefing	 inden	 selve	

interviewets	 igangsættelse	omhandlende	undersøgtes	overordnede	 tema:	autentiske	brands	 i	en	FB-

kontekst.	Hensigten	med	disse	overvejelser	er	at	skabe	en	tryg	og	behagelig	ramme,	som	skal	bidrage	

til,	 at	 respondenten	 vil	 få	 nemmere	 ved	 at	 åbne	 sig	 op	 og	 svare	 fyldestgørende	 på	 spørgsmålene	

(Ritchie	et	al.	2003:	s.	145).	

	

5.5.1.1	Design	af	respondenter	
En	 effektiv	 måde	 at	 nå	 ud	 til	 en	 stor	 målgruppe	 på	 er	 gennem	 FB,	 derfor	 er	 undersøgelsens	

respondenter	 til	 begge	 kvalitative	 metoder	 også	 fundet	 derigennem.	 Afhandlingen	 inddrager	 seks	

semistrukturerede	 dybdeinterviews,	 som	 har	 fundet	 sted	 mellem	 d.	 1/6-2016	 -	 4/8-2016	 i	

henholdsvis	Herning,	Aarhus	og	København.	De	forskellige	interviews	har	en	varighed	på	mellem	28-

46	 minutter.	 Udvælgelsen	 af	 respondenter	 (Tabel	 5)	 kan	 kategoriseres	 som	 en	 bevidst	 heterogen	

udvælgelse,	hvor	respondenterne	udvælges	på	baggrund	af	følgende	kriterier;	dansk	statsborgerskab,	

køn,	 by,	 alder	 (26+),	 beskæftigelsesstatus,	 kendskab	 til	 FB’s	 basale	 interaktionsfunktioner,	 samt	 at	

respondenten	 tidligere	 har	 anvendt	 minimum	 én	 af	 FB’s	 interaktionsfunktioner	 i	 relation	 til	 et	

tekstbilbrand.	 Formålet	 med	 valg	 af	 nedestående	 respondenter	 er	 at	 kunne	 adressere	

problemstillingen	(Afsnit	1.1)	ud	fra	en	indsamling	af	alsidig	data.		
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Tabel	5:	Respondenter	-	dybdeinterviews	

Navn	 Alder	 Bopæl	 Beskæftigelsesstatus	
Christina9	 26	 Herning	 Farmakolog	
Mikkel10	 32	 Aarhus	 Kommunikationsstuderende	
Lasse11	 30	 Aarhus	 Merchandiser	Go	Pro	
Simon12	 28	 København	 Butiksbestyrer	Samsø	Samsø	

Camia13	 27	 København	
Butiksassistent	Stella	
McCartney	

Anne14	 27	 København	 Danske	Bank	
	

Respondenterne	er	først	og	fremmest	udvalgt	på	baggrund	af	deres	danske	statsborgerskab,	og	at	de	

tidligere	 har	 anvendt	 én	 af	 FB’s	 interaktionsfunktioner.	 Et	 krav	 grundet	 problemstillingens	 natur.	

Dernæst	 er	 aldersgruppen	 26-32	 år	 repræsentativ	 i	 forhold	 til	 FRAAS’	 interesse	 i	 at	 undersøge	 en	

yngre	målgruppe	i	Danmark.	Respondenterne	bliver	inden	starten	af	interviewene	spurgt,	om	de	ville	

fremgå	anonymt.	Dette	er	dog	ikke	til	gene	for	nogen	af	respondenterne.	Tanken	bag	er	at	formindske	

tilbageholdenheden	 i	 informationstilgangen	 (Ritchie	 et	 al.	 2003).	 Forskellige	 aldre,	

beskæftigelsesstatusser,	 køn	 og	 en	 geografisk	 spredning	 på	 i	 alt	 3	 danske	 byer	 er	 anvendt	 for	 at	

repræsentere	 et	 forskelligartet	 udsnit	 af	 den	 danske	 befolkning,	 hvilket	 samtidig	 understøtter	

undersøgelsens	 formål	 (Afsnit	 1.1.1)	 om	 at	 opnå	 en	 dybdegående	 forståelse	 af	 undersøgte.	Det	 skal	

fremhæves,	 at	 tre	 af	 respondenterne	 har	 et	 professionelt	 forhold	 til	 enten	 tekstilbrands	 eller	

kommunikation	 qua	 deres	 beskæftigelsesstatus,	 hvorfor	 der	 vil	 være	 opmærksomhed	 rettet	 mod	

denne	kritik	i	analysen	(Kapitel	6	&	7).		

	
5.5.2	Fokusgruppeinterview		
Anden	 del	 af	 afhandlingens	 empiriske	 data	 er	 indsamlet	 gennem	 et	 fokusgruppeinterview,	 som	 har	

fundet	 sted	efter	udførelsen	af	ovenstående	seks	semistrukturerede	dybdeinterviews.	Formålet	med	

valgte	 fremgangsmetode	 er	 at	 udlede	 nogle	 specifikke	 emner	 fra	 dybdeinterviewene,	 som	kan	 blive	

yderligere	 diskuteret	 i	 en	 fokusgruppe.	 Der	 er	 derfor	 blevet	 udarbejdet	 en	 specifik	 interviewguide	

(Bilag	14:	s.	120)	til	fokusgruppeinterviewet.		

	

																																																								
9	Transskribering	1	
10	Transskribering	2	
11	Transskribering	3	
12	Transskribering	4	
13	Transskribering	5	
14	Transskribering	6	
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Et	fokusgruppeinterview	involverer	typisk	en	gruppe	af	mennesker	på	seks	til	otte	personer,	der	går	i	

dybden	med	et	specifikt	emne	(Ritchie	et	al.	2003:	s	172).		Et	fokusgruppeinterview	distancerer	sig	fra	

et	dybdeinterview	på	en	sådan	måde,	at	den	har	en	anderledes	proces	med	hensyn	til	frembringelse	af	

data.	Data	skabes	således	gennem	interaktionen	respondenterne	imellem,	hvor	forudbestemte	emner	

er	 foretaget	 af	 forsker	 (Ritchie	 et	 al.	 2003:	 s.	 171).	 En	 fokusgruppe	 kan	 således	 siges	 at	 være	

synergetiske,	 da	 det	 er	 sammenpillet	 i	 gruppen,	 der	 skaber	 data.	 Ydermere	 er	 en	 klar	 fordel	 ved	 et	

fokusgruppeinterview,	at	der	 indsamles	en	stor	mængde	data	på	relativt	kort	 tid	sammenlignet	med	

dybdeinterviews	(Ritchie	et	al.	2003:	s.	171-172).	Respondenterne	reagerer	på	hinandens	udtalelser,	

hvilket	 skaber	 en	 dynamisk	 interaktion,	 hvor	 der	 opstår	 spontane	 spørgsmål,	 hvilket	 gør,	 at	

situationen	minder	mere	om	en	hverdagssituation	 end	dybdeinterviews.	Dette	 anses	 for	 at	 være	 en	

styrke,	der	medvirker	til	en	øget	informationstilgang.	I	takt	med	interviewet	skrider	frem,	vil	forsker	

dog	 kunne	 opleve	 at	 blive	mere	 overflødig	 afhængigt	 af	 respondenters	 aktivitetsniveau,	 hvorfor	 det	

som	forsker	er	yderst	vigtigt	at	styre	slagets	gang	og	styre	samtalen	i	den	ønskede	retning	(Ritchie	et	

al.	2003:	s.	171-172).	

	

Ifølge	Tuckman	og	Jenson	udvikler	interaktionen	i	en	fokusgruppe	sig	ofte	igennem	fem	faser;	forming,	

storming,	norming,	performing	og	adjourning	(Ritchie	et	al.	2003:	s.	174).	Forming-fasen	er	så	at	sige	

opstartsfasen,	hvor	 respondenterne	 lige	 skal	 finde	deres	plads	og	 finde	 sig	 til	 rette.	Derfor	er	det	et	

bevidst	 valg	 at	 starte	 interviewet	 ud	med	 en	 kort	 præsentation	 af	 navn,	 alder,	 og	 hvad	 den	 enkelte	

respondent	foretager	sig	til	dagligt.	Dernæst	følger	igen	en	kort	briefing	omkring,	hvad	dagens	temaer	

er.	Gennem	de	semistrukturerede	interviews	står	det	klart,	at	autenticitet	eller	et	autentisk	brand	er	et	

kompleks	 begreb	 for	 mange,	 hvilket	 kræver	 yderligere	 refleksion.	 For	 igen	 at	 formindske	

tilbageholdenheden	bliver	 interviewets	 første	 spørgsmål	 (Bilag	14:	 s.	120):	 ”Hvad	 forbinder	 i	med	et	

autentisk	brand?”,	derfor	 indledt	med	en	kort	 refleksionsøvelse	på	5	minutter,	hvor	 respondenterne	

får	udleveret	 et	 stykke	papir,	 hvor	de	 skal	 skrive	 alt	 det,	 de	kan	komme	på.	 I	 anden	 fase,	 storming-

fasen,	fordeles	der	nærmest	roller	internt	i	gruppen,	hvorfor	der	kan	opstå	en	form	for	hierarki.	Som	

forsker	er	det	min	 rolle	 at	 sørge	 for,	 at	 alle	kommer	på	banen	og	 får	 sagt	noget,	hvilket	bliver	gjort	

efter	bedste	evne.	Ikke	desto	mindre	har	en	respondent	(A)	besværligheder	med	at	føle	sig	som	en	del	

af	gruppen,	hvilket	medvirker	til,	at	respondenten	bidrager	med	betydeligt	mindre	end	de	resterende.	

Efterfølgende	 kommer	 norming-fasen,	 hvor	 gruppen	 begynder	 at	 skabe	 en	 slags	 fælles	 normer,	 og	

derfor	vil	der	også	kunne	opleves	en	dybere	interaktion	mellem	respondenterne.	Dette	kan	tydeligt	ses	

i	 dataindsamlingen,	 da	 flere	 respondenter	 byder	 sig	 på	 banen	 og	 stiller	 efterfølgende	 spørgsmål.	

Denne	fase	tiltager	i	performing-fasen,	hvor	jeg	som	forsker	kan	holde	mig	mere	i	baggrunden	og	give	

yderligere	plads	 til	en	åben	og	engageret	diskussion	respondenterne	 imellem.	Slutteligt	 forekommer	

adjourning-fasen,	 hvor	 diskussionen	 er	 på	 vej	mod	 sin	 slutning.	 Forskeren	 skal	 forberede	 sig	 på	 at	
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afrunde	diskussionen,	hvilket	ligeledes	bliver	udført	i	dette	fokusgruppeinterview	(Ritchie	et	al.	2003:	

s.	175-176).	

	

Det	fremhæves,	at	fokusgruppen	i	analyseafsnittene,	kapitel	6,	7	&	8,	vil	 fungere	som	et	supplerende	

og	understøttende	element,	der	kan	være	behjælpelig	med	at	uddybe	og	fremhæve	relevante	pointer	

fra	de	semistrukturerede	dybdeinterviews.	

	

5.5.2.1	Design	af	respondenter	
Fokusgruppeinterviewet,	 der	 består	 af	 seks	 respondenter	 (Tabel	 2),	 har	 fundet	 sted	 i	 Aarhus	 d.	 9	

august	 og	 har	 en	 varighed	 på	 74	min.	 Udvælgesen	 af	 respondenter	 bliver	 foretaget	 på	 baggrund	 af	

samme	kriterier	som	ved	dybdeinterviewene	(Afsnit	5.5.1.1),	undtagen	kriteriet	by,	da	det	af	praktiske	

årsager	 ikke	 er	 muligt.	 Det	 vil	 sige	 følgende	 kriterier;	 dansk	 statsborgerskab,	 køn,	 alder	 26+,	

beskæftigelsesstatus,	kendskab	til	FB’s	basale	interaktionsfunktioner	og	anvendt	minimum	én	af	FB’s	

interaktionsfunktioner	i	relation	til	et	tekstilbrand.	

	

Tabel	6:	Respondenter	-	fokusgruppeinterview	

Navn	 Alder	 Bopæl	 Beskæftigelses	status	
Kasper	(A)15	 28	 Aarhus	 Annoncekonsulent	
Rasmus	(B)16	 26	 Aarhus	 Selvstændig	
Andreas	(C)17	 27	 Aarhus	 Ledig	
Heidi	(D)18	 26	 Aarhus	 Speditør	
Isabel	(E)l19	 26	 Aarhus	 Projektleder	
Camilla	(F)20	 27	 Aarhus	 Promotion	coordinator		
	
Igen	er	respondenterne	først	og	fremmest	udvalgt	på	baggrund	af	deres	danske	statsborgerskab,	og	at	

de	tidligere	har	anvendt	én	af	FB’s	interaktions	funktioner,	grundet	problemstillingens	natur.	Dernæst	

er	aldersgruppen	26-28	år	stadig	repræsentativ	i	forhold	til	FRAAS’	interesse	i	at	undersøge	en	yngre	

målgruppe	 i	 Danmark.	 Igen	 er	 det	 ikke	 til	 gene	 for	 nogen	 af	 respondenterne	 at	 fremgå	 ved	 navn.	

Forskellige	 aldre,	 beskæftigelsesstatusser	 og	 køn	 er	 anvendt	 for	 at	 repræsentere	 et	 forskelligartet	

udsnit	 af	 den	 danske	 befolkning,	 hvilket	 samtidig	 understøtter	 undersøgelsens	 formål	 (Afsnit	 1.1.1)	

om	at	opnå	en	dybdegående	forståelse	af	det	undersøgte.	Valget	af	respondenter	kan	dog	kritiseres	for	

at	 være,	 i	 en	mere	 eller	mindre	 grad,	 en	 homogen	 gruppe,	 da	 de	 alle	 er	 bosiddende	 i	 Aarhus	 samt	

																																																								
15	Transskribering	7	
16	Transskribering	7	
17	Transskribering	7	
18	Transskribering	7	
19	Transskribering	7	
20	Transskribering	7	



Side 36 af 76	

tilhører	en	aldersgruppe	med	et	maksimalt	udsving	på	+/-	2	år.	Ikke	desto	mindre	er	der	stadig	stor	

spredning	i	beskæftigelsesstatus.	

	

5.6	Analyseprocessen	
Efter	 dataindsamlingen	 har	 fundet	 sted,	 findes	 der	 to	 fremgangmåder,	 hvorpå	 data	 kan	 kodes:	 den	

induktive	og	den	deduktive	strategi	 (Brinkmann	et	al.	2010:	s.	208).	 I	 følgende	afsnit	 forekommer	en	

redegørelse	for	begge	strategier	og	sættes	i	forhold	til	denne	undersøgelse.	 

 

5.6.1	Den	induktive	strategi	
Den	induktive	strategi	tager	udgangspunkt	i	empirien	for	dermed	at	kunne	tilslutte	sig	generel	viden	

om	teorien	(Andersen	2013:	s.	31).	Denne	fremgangsmåde	kendetegnes	også	som	en	´åben	kodning´,	

og	er	meget	tekstnær,	da	fokus	er	på	den	indsamlede	data,	hvor	der	herudfra	dannes	en	forståelse	af	

det	 undersøgte	 fænomen	 (Brinkmann	 et	 al.	 2010:	 s.	 208).	 Dette	 er	 en	 fremgangsmåde,	 der	 hyppigt	

anvendes	i	eksplorative	undersøgelser	(Andersen	2013:	s.	31).		

	

5.6.2	Den	deduktive	strategi	
Den	 deduktive	 strategi	 tager	 derimod	 udgangspunkt	 i	 en	 teoretisk	 forforståelse	 (Andersen	 2013:	 s.	

31).	 Denne	 fremgangmåde	 kendetegnes	 også	 som	 en	 ’lukket	 kodning’	 og	 er	 mindre	 tekstnær,	 da	

teksten	kodes	ud	 fra	 et	 teoretisk	 sæt	briller.	Det	betyder,	 at	 forståelsen	af	det	undersøgte	 fænomen	

dannes	på	baggrund	af	forhåndsdefinerede	begreber,	som	defineres	i	en	startkodeliste	(Bilag	6:	s	16;	

bilag	15:	s.	121)	(Brinkmann	et	al.	2010:	s.	208).		

	
5.6.3	Valgte	analysestrategi	
Denne	undersøgelse	benytter	sig	af	både	den	induktive	og	deduktive	strategi.	Den	deduktive	strategi	

tager	 udgangspunkt	 i	 afhandlings	 teoretiske	 ramme	 (Kapitel	 2,	 3,	 &	 4),	 hvori	 forskellige	 teoretiske	

begreber	 er	blevet	defineret	 i	 forhold	 til	 undersøgelsens	 relevans.	 Samtidig	 anvendes	den	 induktive	

strategi	til	at	afdække	begreber,	der	er	blevet	tilført	 i	 løbet	af	undersøgelsesprocessen,	hvilket	åbner	

muligheden	for	tilføjelse	af	ny	viden,	som	også	understøtter	afhandlingens	teoretiske	ståsted.	Det	har	

samtidigt	betydet,	at	en	endelig	slutkodeliste	(Bilag	7:	s.	18;	bilag	16:	s.	123)	er	blevet	udarbejdet.	Ud	

fra	dette	kan	det	konkluderes,	at	kodningen	i	denne	undersøgelse	ikke	har	været	lineær,	da	både	den	

induktive	og	deduktive	strategi	anvendes.	Ifølge	Andersen	(2013:	s.	31)	er	denne	fremgangmåde	inden	

for	det	samfundsvidenskabelige	felt	yderst	hyppigt	anvendt,	fordi	begge	fremgangsmåder	er	vævet	ind	

i	hinanden	og	foregår	sideløbende	i	hele	undersøgelsesprocessen.		
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5.7	Sekundær	data	
Afhandlingens	sekundære	data	består	af	teoretisk	litteratur	i	form	af	artikler	og	bøger,	som	er	blevet	

indsamlet	 via	 internettet	 og	 biblioteket.	 Den	 sekundære	 data	 er	 blevet	 anvendt	 til	 at	 danne	

afhandlingens	 teoretiske	 ramme	 og	 metodeafsnit	 (Kapitel	 2,	 3,	 4	 &	 5)	 samt	 til	 at	 understøtte	

undersøgelsens	 primære	 data.	 Kombinationen	 af	 både	 primære	 og	 sekundære	 data	 søger	 at	 give	

supplerende	 styrke	og	dække	 svagheder	 for	hver	 forskningsmetode,	hvilket	 er	 af	 stor	 relevans	med	

henblik	på	at	kunne	besvare	afhandlingens	problemstilling	fyldestgørende.	

	
5.8	Kvalitetssikring	af	indsamlet	data	
I	 forbindelse	med	 dataindsamlingen	 er	 det	 vigtigt	 at	 forholde	 sig	 til	 kvalitetskriterier,	 der	 vil	 sikre	

kvaliteten	 af	 data.	 I	 metodelitteraturen	 vurderes	 indhentede	 data	 ofte	 ud	 fra	 de	 traditionelle	

kvalitetsmål:	 reliabilitet,	 validitet	 &	 objektivitet,	 der	 omhandler,	 hvorvidt	 undersøgelsen	 dækker	

sandheden,	 om	 der	 bliver	 undersøgt	 med	 det	 korrekte	 formål,	 og	 om	 hvorvidt	 undersøgelsen	 er	

foretaget	 objektivt.	 Grundet	 brugen	 af	 kvalitative	 indsamlingsmetoder	 er	 disse	 af	 mindre	 relevans.	

Begreberne	 har	 inden	 for	metodelitteraturen	 påtaget	 sig	 en	 del	 kritik,	 idet	 de	 ifølge	 Kvale,	 citeret	 i	

Nygaard	(2012:	s.	132),	bygger	på	funktionelle	principper.	Dermed	antages	det,	at	man	ved	brugen	af	

disse	funktionelle	principper	kan	opnå	en	objektiv	erkendelse	(Nygaard	2012:	s.	132),	hvilket	ikke	er	i	

konsensus	 med	 metodesynet	 i	 denne	 afhandling.	 Jeg	 er	 af	 den	 opfattelse,	 at	 kvaliteten	 af	

undersøgelsen	afhænger	af	 individets	fortolkning.	Sagt	på	en	anden	måde,	undersøgelsen	forsøger	at	

afdække	 de	 tanker,	 argumenter,	 erfaringer,	 forståelser,	 forklaringer,	 retfærdiggørelser,	 følelser	 og	

overvejelser,	forbrugeren	gør	sig	omkring	begrebet	brandautenticitet.		

	

Med	dette	for	øje	introduceres	troværdighedsbegrebet	(Nygaard	2012:	s.	132).	Troværdighedsbegrebet	

omhandler,	 hvorvidt	 det	 undersøgte	 vurderes	 til	 at	 have	 en	 høj	 grad	 af	 videnskabelig	 indhold.	

Undersøgelsens	 resultater,	 troværdighed	 og	 fortolkning	 af	 empirisk	 materiale	 påvirkes	 igennem	

subjektive	 selektioner,	 og	 derfor	 er	 formidlingen	 fundamental	 for,	 i	 hvor	 høj	 én	 grad	 indholdet	

vurderes	og	bedømmes.	Denne	afhandling	er	opbygget	igennem	en	enkelt	struktur,	som	skaber	en	rød	

tråd	og	henviser	til	 tidligere	diskuterede	diskussioner	og	pointer.	Dernæst	klargøres	det	ontologiske	

og	 epistemologiske	 udgangspunkt.	 Teoretiske	 og	 empiriske	 referencer	 anvendes	 til	 at	 forankre	 de	

empiriske	konklusioner	og	dermed	understøtte	synspunkter	og	argumenter	inden	for	det	behandlede	

emne.	 Dette	 sikrer	 afhandlingens	 kvalitet	 og	 relevans	 (Nygaard	 2012:	 s.	 132-133).	 For	 at	 sikre	

troværdigheden	 i	 den	 videre	 analyse	 af	 indsamlede	 data	 argumenteres	 der	 for,	 at	 kvalitetssikring	

igennem	troværdighedsbegrebet	er	fyldestgørende.	
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6	Analyse	–	Et	autentisk	brand	i	en	dansk	forbrugerkontekst	
I	 foregående	afsnit	er	afhandlingens	teoretiske	og	metodiske	grundlag	blevet	præsenteret.	Det	er	ud	

fra	 dette	 grundlag	 analysen	 tager	 sit	 afsæt.	 Da	 undersøgelsen	 tager	 udgangspunkt	 i	 kvalitative	

undersøgelser,	vil	der	løbende	igennem	analysen,	henvises	til	transskriberinger	(Bilag)	(1;	2;	3;	4;	5;	6;	

7)	 (TB)	 af	 de	 forskellige	 interviews.	 Det	 fremhæves	 at	 analysen	 anvender	 citater	 der	 bidrager	 til	

forskellige	aspekter	af	det	undersøgte,	med	henblik	på,	at	kunne	skabe	en	dybdegående	og	nuanceret	

forståelse.	Respondenterne	inddrages	i	det	omfang	de	har	relevans	for	at	bidrage	med	noget	nyt	af	det	

undersøgte	og/eller	understøtte	andre	respondenters	pointer.	Kommende	analyseafsnit	vil	 redegøre	

for	 hvilke	 forestillinger	 forbrugeren	 forbinder	 med	 et	 autentisk	 brand,	 samt	 hvilke	

autenticitetsværdier	 der	 danner	 disse	 forestillinger.	 Dette	 med	 henblik	 på	 at	 kunne	 inkorporere	

autenticitetsværdierne	 i	 en	 fremtidig	 kommunikationsstrategi,	 der	 skal	 medvirke	 til	 at	

brandautenticitet	 opretholdes	 på	 FB.	 Selvom	 brandautenticitet	 på	 nuværende	 tidspunkt	 i	 analysen	

ikke	sættes	i	en	direkte	FB	kontekst,	fremhæves	følgende	afsnit	som	et	uundværligt	fundament	for	at	

brandautenticitet	kan	opretholdes.	

	
Som	nævnt	i	afsnit	2.1	påpeger	Napoli	et	al.	(2014),	Beverland	(2009)	og	Holzers	(2011)	at	et	brand	

evalueres	 som	 værende	 autentisk	 gennem	 følgende	 subjektive	 mentale	 forestillinger;	 Oprigtighed,	

virkelighed,	sandhed,	naturlighed	troværdighed	og	ærlighed.	Forestillinger	der	jf.	Napoli	et	als.’	(2014)	

skabes	og	fremmes	via	følgende	seks	autenticitetsværdier;	brandarv,	nostalgi,	kulturel	symbolisme,	en	

passion	for	håndværksmæssig	dygtighed,	kvalitetsforpligtelse	&	ensartethed	i	design.		

	
6.1	Autenticitetsforestillinger	
Med	dette	for	øje	indledes	analysen	med	interviewguidens	første	spørgsmål	(Bilag	5;	Bilag	14):	”Hvad	

forbinder	 du	 med	 et	 autentisk	 brand”?	 Nogle	 respondenter	 relaterer	 begrebet	 til	

autenticitetsforestillingerne	 og	 andre	 til	 autenticitetsværdierne,	 hvilket	 understreger	 begrebernes	

tætte	 relation.	 Det	 fremhæves	 at	 kommende	 afsnit	 redegør	 for	 konkrete	 autenticitetsforestillinger	 i	

denne	undersøgelse.	

	

Første	respondent:	 ”Jamen	det	er	noget	der	er,	noget	der	 føles	 rigtigt	og	 sandt.	Noget	der	er	virkeligt,	

hvor	 man	 kan	 relatere	 sig	 til	 brandet	 tænker	 jeg”	 (TB	 1:	 s.	 19).	 Ud	 fra	 dette	 citat	 kan	 der	 udledes	

forskellige	 pointer.	 Et	 autentisk	 brand	 forbindes	 med	 forestillingerne;	 oprigtighed,	 sandhed	 og	

virkelighed.	Forestillinger	der	dannes	når	respondenten	kan	relatere	sig	til	brandet.	At	kunne	relatere	

sig	 til	 et	 brand	 fremhæver	 hvor	 essentielt	 autentiske	 brands	 er	 for	 individets	 identitetsdannelse	



Side 39 af 76	

(Napoli	 et	 al.	 2014;	 Beverland	 2009;	 Holzer	 2011).	 Dernæst	 spørges	 der	 indtil	 hvorvidt	 disse	

forestillinger	afspejler	sig	i	vedkommende:	”Ja,	[autenticitetsforestillingerne]	er	noget	som	afspejler	sig	i	

mig”	(TB	1:	s.	19).	Denne	afspejling	kan	samtidig	også	karakteriseres	som	det	Beverland	(2009:	s.	24)	

definerer	 som	 en	 selv-autentificerende	 proces.	 Ovenstående	 forestillinger	 som	 respondenten	 finder	

autentiske	afspejler	sig,	efter	eget	udsagn	i	vedkommende	selv.	Dermed	bekræftes	respondenten	i	sit	

eget	’oprigtige	selv’	og	fremhæver	en	ønsket	identitet	(Beverland:	s.	21-24;	Napoli	et	al.	2014:	s.	1090).	

Længere	 fremme	 i	 interviewet	 tilføjer	 selvsamme	 respondent	 dog	 yderligere	 tryghed	 som	 en	

forestilling,	da	der	bliver	spurgt	ind	til,	hvorvidt	radikale	ændringer	i	produktet	kan	få	vedkommende	

til	at	revurdere	brandet:		”Ja	det	vil	jeg	helt	sikkert	gøre	(…)	fordi	man	kender	det.	Så	det	er	man	tryg	ved	

(TB	 1:	 s.	 21).	 At	 tryghed	 også	 bliver	 forbundet	 med	 et	 autentisk	 brand	 bidrager	 med	 ny	 viden	 til	

undersøgelsen,	hvilket	 ligeledes	understreger	styrken	ved	afhandlingens	brug	af	kvalitative	metoder	

belyst	i	afsnit	2.2.2.		

	

En	anden	respondent	tilføjer	til	selvsamme	spørgsmål:	”Et	ægte	brand	der	ligesom	står	ved	sine	rødder	

tror	jeg	lidt.	Øh,	og	ikke	virker	bort	fra	sin	stil	og	sine	værdier	(…)	Et	brand	der	virkelig	skinner	igennem	

ren	personlighedsmæssigt,	 så	man	 ligesom	for	en	del	af	brandet	på	den	måde,	den	ægte”	(TB	2:	s.	35).	

Ægthed	er	ifølge	respondenten	en	autentisk	forestilling,	der	skabes	ved	at	et	brand	ikke	afviger	fra	sin	

stil	 og	 sine	 værdier.	 Med	 andre	 ord,	 konsensus	mellem	 brandidentitet	 og	 brandimage	 er	 essentielt	

(Holzer	2011:	 s.	 99).	Respondenten	 fremhæver	brandets	personlighed	 som	værende	betydningsfuld	

for	 om	 vedkommende	 føler	 at	 der	 fås	 noget	 igen.	 Igen	 fremhæver	 det	 den	 tætte	 relation	 mellem	

identitet	 og	 autentiske	 brands	 (Napoli	 et	 al.	 2014;	 Beverland	 2009;	 Holzer	 2011).	 De	 resterende	 4	

respondenter	 fra	 dybdeinterviewsne	 (TB	 3;	 4;	 5;	 6;)	 relaterer	 et	 autentisk	 brand	 med	

autenticitetsværdierne,	hvorfor	fokusgruppens	(TB	7)	inddrages	på	nuværende	tidspunkt.		

	

Respondenterne	 i	 fokusgruppen	 fremhæver	 gentagne	 gange	 troværdighed	 i	 relation	 til	 et	 autentisk	

brand	 og	 dets	 centrale	 rolle	 i	 forhold	 til	 et	 autentisk	 brand.	 Respondent	 C	 udtaler:	 ”(…)	 Jeg	 føler	

egentlig	at	et	autentisk	brand	følger	de	værdier	man	har	lagt	i	virksomheden	helt	tilbage	fra	opstarten.	

Det	 er	 også	 derfor	 jeg	 har	 skrevet	 oprigtighed,	 ærlighed,	 troværdighed	 (TB	 7:	 s.	 125).	 Respondenten	

forbinder	et	autentisk	brand	med	oprigtighed,	ærlighed	og	 troværdighed,	hvilket	 skabes	ved	 ikke	at	

afvige	 fra	 brandets	 værdier,	 hvilket	 samtidig	 er	 i	 konsensus	 med	 ovenstående	 respondent	 (TB	 2).	

Ifølge	respondent	A	kan	troværdighed	skabes	følgende:	”Jamen	jeg	har	også	noteret	sådan	noget	som	

(…)	 JBS.	 En	 familievirksomhed	 som	 skaber	 sådan,	 ud	 fra	 at	 det	 er	 en	 familievirksomhed,	 noget	

troværdighed	 og	 giver	 på	 baggrund	 at	 det	 et	 autentisk	 indtryk	 (TB	 7:	 s.	 127).	 Det	 at	 JBS	 er	 en	

familievirksomhed	virker	hos	respondenten	troværdighedsskabende,	fordi	det	bygger	på	en	familiær	

baggrund,	hvilket	også	Beverland	(2009:	s.	38)	understreger	som	værende	autenticitetsskabende.		
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Respondent	E	uddyber	følgende:	”(…)	Et	autentisk	brand	det	ser	jeg	i	hvert	fald	som	noget	positivt.	Så	

for	at	et	brand	er	autentisk,	så	skal	du	have	et	godt	omdømme”	(TB	7:	s.	125).	Respondenten	forestiller	

sig	 et	 autentisk	 brand	 som	 værende	 noget	 positivt.	 En	 forestilling	 der	 bidrager	 med	 ny	 viden	 til	

undersøgelsen,	hvilket	igen	understreger	styrken	ved	afhandlingens	brug	af	kvalitative	metoder	belyst	

i	afsnit	2.2.2.	En	anden	bemærkelsesværdig	pointe	er	fremhævelsen	af	et	godt	omdømme,	hvilket	også	

defineres	som	brand	image	(Holzer	2011:	s.	99).	Et	brand	image	er	 i	sagens	natur	socialkonstrueret.	

Det	 vil	 sige	at	 respondenten	 foretager	 en	 subjektiv	 evaluering	af	 autenticitet	på	baggrund	af	 andres	

forestillinger	 om	 et	 givent	 brand.	 Vedkommendes	 subjektive	 forestillinger	 om	 et	 givent	 autentisk	

brand	er	derfor,	i	én	større	eller	mindre	grad,	påvirket	af	socialkonstruerede	forestillinger	(Napoli	et	

al.	2014).		

	

Respondent	 F	 uddyber	 yderligere	 hvad	 troværdighed	 betyder	 for	 vedkommende:	 ”Det	 jeg	 forbinder	

med	 et	 autentisk	 brand	 eller	 troværdigt	 brand	 er	 at	 det	 tør	 stå	 ved	 sine	 fejl”	 (TB	 s.	 132).	 Udover	 at	

vedkommende	pointerer	at	troværdighed	dannes	ved	at	stå	ved	sine	fejl,	sættes	et	autentisk	brand	lig	

med	et	troværdigt	brand	hvilket	også	påpeges	af	Napoli	et	al.	(2014):	”An	individual	who	rates	a	brand	

as	 being	 authentic	 may	 also	 believe	 it	 to	 be	 credible	 (i.e.	 reliable	 trustworthy,	 believable)”	 (S.	 1094).	

Relationen	mellem	et	troværdigt	og	autentisk	brand	må	derfor	siges	at	være	særdeles	tæt,	hvilket	også	

er	tilfældet	hos	denne	respondent.	

	
6.2	Autenticitetsværdier		
I	ovenstående	afsnit	er	autenticitetsforestillingerne	som	fandt	sted	i	denne	undersøgelse	blevet	belyst.	

Ifølge	 Napoli	 et	 al.	 (2014)	 skabes	 og	 fremmes	 autenticitetsforestillinger	 via	 følgende	 seks	

autenticitetsværdier;	 brandarv,	 nostalgi,	 kulturel	 symbolisme,	 en	 passion	 for	 håndværksmæssig	

dygtighed,	 kvalitetsforpligtelse	 &	 ensartethed	 i	 design.	 Følgende	 afsnit	 vil	 redegøre	 for	 konkrete	

autenticitetsværdier	 i	 denne	 undersøgelse.	 Selvsamme	 spørgsmål	 fra	 afsnit	 6.1:	 ”Hvad	 forbinder	 du	

med	et	autentisk	brand?”,	danner	udgangspunktet	for	nedestående	analyse.	

	

6.2.1	Brandarv	-	Historie	
”Heritage	 is	 the	 belief	 that	 the	 brand	 is	 connected	 to	 time,	 place	 and	 culture.	 The	 brand	 exudes	

commitments	 to	 traditions,	 reminds	 consumers	 of	 a	 golden	 age,	 and	 is	 biased	 on	 timeless	 designs”	

(Beverland	2009:	s.	26).	I	interviewsne	anvendte	respondenterne	’et	brands	historie’	som	en	definition	

på	 brandarv,	 hvorfor	 historie	 og	 brandarv	 skal	 forstås	 som	 ét	 og	 samme	 i	 denne	 analyse	 og	 videre	

undersøgelse.	

	



Side 41 af 76	

Samtlige	respondenter,	undtagen	én,	fra	både	dybdeinterviews	og	fra	fokusgruppen	(TB	2;	3;	4;	5;	6;	

7),	 fremhæver	historien	bag	brandet	som	kernen	 i	et	autentisk	brand:	”Et	autentisk	brand	 for	mig	er	

noget	jeg	for	det	første	kan	forholde	mig	til	eller	det	er	nok	derfor	jeg	bliver	draget	af	det,	men	det	er	tit	

hvis	 det	 er,	 hvis	 jeg	 kan	mærke	 der	 er	 en	 historie	 bag	 (…)”	 (TB	 5:	 s.	 81).	 Historien	 fremhæves	 som	

værende	 essentiel	 for	 at	 autenticitet	 skabes	 i	 dette	 citat,	 da	 det	 er	 noget	 som	 respondenten	 bliver	

draget	af,	hvilket	understøtter	Beverlands	teori	(2009:	s.	27)	om	at	individer	drages	af	autenticitet,	for	

dermed	 at	 kunne	 bekræfte	 eller	 afkræfte	 dets	 oprigtighed.	 Uddybende	 spørges	 der	 indtil	 om	

respondenten	vil	gå	så	langt	og	sige	at	vedkommende	føler	troskab	over	for	sig	selv	når	vedkommende	

køber	et	brand	der	har	samme	værdier	som	reflekterer	vedkommendes	egne,	hvortil	der	svares:	 ”Ja,	

det	 synes	 jeg”	 (TB	 5:	 s.	 82).	 Vedkommende	 foretrækker	 brands	 som	 er	 i	 konsensus	med	 personens	

egne	værdier	 for	at	kunne	bekræfte	en	oprigtighed,	der	bidrager	 til	at	vedkommende	er	 tro	mod	sit	

eget	selv,	hvilket	Beverland	(2009:	s.	24)	er	en	del	af	individers	identitetskarakteristika.	Et	træk	som	

gør	sig	gældende	hos	samtlige	respondenter	i	undersøgelsen	(TB	1;	2;	3;	4;	5;	6;	7).		

	

En	anden	respondent	(TB:	6)	påpeger	ligeledes	historien	værende	essentiel	for	at	skabe	autenticitet:	

”Så	 tænker	 jeg	på	sådan	baggrund	og	historie	 (…)”	 (S.	99).	Dette	betyder	 ifølge	respondenten	 ikke	at	

brands	med	 en	 kort	 historie	 ikke	 kan	 udstråle	 autenticitet:	 ”(…)	Hvis	man	 er	 en	 ny	 virksomhed	 som	

arbejder	super	hurtigt	og	innovativt	og	sådan	nogle	ting,	jamen	så	er	det	måske	det	man	skal	leve	op	til	

for	at	være	autentisk	mod	sin	baggrund.	Jeg	tror	det	handler	lidt	om	det	for	mig,	at	man	lever	op	til	[ens	

værdier]”	(TB	6:	s.	99).	Ud	fra	dette	citat	udledes	at	et	brands	levetid	ikke	er	afgørende,	for	at	kunne	

blive	interpreteret	værende	autentisk,	hvilket	også	påpeges	af	Holzer	(2011:	s.	95).	Fokus	er	i	stedet	

rettet	 på	 at	 et	 brand	 skal	 leve	 op	 til	 sine	 værdier,	 altså	 at	 der	 er	 konsensus	mellem	brandimage	 og	

brandidentitet.	Ikke	desto	mindre	uddyber	selvsamme	respondent	senere	et	brands	histories	evne	til	

at	skabe	autenticitet:	”(…)	I	Peru	kan	jeg	huske,	at	vi	var	oppe	i	nogle	bjerge,	hvor	der	var	kvinder	der	

solgte	sådan	nogle	ponchoer	og	hjemmesko	og	sådan	noget,	der	var	lavede	ud	af	fåreuld	og	det	var	super	

autentisk,	fordi	de	gjorde	det	på	den	måde	de	altid	har	gjort	det”	(TB	6:	s.	100).	Dette	citat	bekræfter	i	

særdeleshed	et	brands	histories	evne	til	at	kunne	skabe	en	ekstra	aura	af	autenticitet,	fordi	historien	

indeholder	 autenticitetsskabende	 værdier	 som	 tid,	 sted,	 kultur	 og	 forpligtelse	 til	 traditioner	

(Beverland	2009:	s.	26).	

	

Apropos	 traditioner	udtaler	respondent	C	(TB	7):	 ”(…)	Noget	 jeg	egentlig	 synes	hænger	sammen	med	

historie,	[det]	også	tradition”	(S.	125).	Ifølge	Napoli	et	al.	(2014:	s.	1091)	kan	netop	en	forpligtelse	til	

traditioner	være	medvirkende	 til	 at	der	 skabes	en	yderligere	aura	af	 autenticitet	omkring	et	brands	

identitet.	 Dette	 er	 tilfældet	 fordi	 traditioner	 forstærker	 individers	 opfattelse	 af	 autenticitet	 (Holzer	
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2011:	 s.	 30).	 Igen	 er	 det	 dog	 ikke	 ensbetydende	med	 at	 brands	med	 en	 kort	 levetid	 ikke	 kan	 være	

autentiske:	”(…)	[Et	brand]	kan	jo	stadig	godt	være	autentisk,	selvom	det	måske	ikke	har	en	historie	som	

Bestseller”	(TB	7:	s.	127).	Når	det	er	sagt,	så	fremhæves	forestillingen	om	en	længere	historie	alligevel	

som	en	stor	drivkraft	til	at	skabe	autenticitet.		

	

Ud	 fra	 ovenstående	 citater	 hersker	 der	 ingen	 tvivl	 om	 at	 historie	 er	 en	 værdi	 der	 er	

autenticitetsskabende	hos	respondenterne.	Dette	er	ifølge	Napoli	et	al.	(2014)	fordi	at:	”brands	with	a	

sense	 of	 history	 and	 connection,	 with	 traditional	 cultures,	 customs,	 regions	 and	 beliefs	 acquire	 a	

distinctive	identity	and	nostalgic	aura	that	adds	to	its	authenticity”	(S.	1091).		

	

6.2.2	Nostalgi	
Nostalgi	er	ifølge	den	danske	ordbog	(2016)	defineret	som	en	sentimental	eller	vemodig	længsel	efter	

en	 svunden	 tid.	 Ifølge	 Napoli	 et	 al.	 (2014:	 s.	 1091)	 kan	 et	 brands	 historie	 medvirke	 til	 at	 fremme	

nostalgiske	 værdier	 hos	 forbrugeren,	 hvilket	 vil	 forstærke	 brandautenticiteten	 yderligere.	 En	

respondent	(TB	3)	bliver	spurgt	om	hvorfor	vedkommende	opfatter	lige	præcis	Levis	som	et	autentisk	

brand,	 hvortil	 der	 svares:	 ”(...)	 Altså	nu	 kommer	 jeg	 til	 at	 tænke	på	de	her	 gamle	Marlboro	 reklamer,	

hvor	de	står	sådan	i	Westernkulisser	og	ryger	smøger	og	har	et	eller	andet	par	jeans	på	(…)	Marlboro	er	

jo	ikke	engang	et	tekstilbrand,	men	det	er	Levis	jo	(…)	Hvis	jeg	skal	prøve	at	sammenligne	dem	med	andre	

jeans	brand	jeg	kender,	så	synes	jeg	da	bare	Levis	er	100	gange	sejere	(S.	48).	Levis	fremmer	en	identitet	

ved	 at	 anvende	 en	 traditionel	westernkulisse,	 der	 igen	 fremmer	 en	 bestemt	 kultur	 fra	 fortiden,	 der	

medvirker	 til	 respondenten	 finder	 Levis	 autentisk.	 Dermed	 fremhæver	 citatet	 på	 glimrende	 vis	

hvordan	nostalgiske	værdier	 inkorporeret	 i	et	brands	historie	 fremmer	autenticiteten.	Hvad	der	kan	

sættes	spørgsmål	tegn	ved	er,	hvordan	brands	med	en	kort	levetid	skal	formå	at	inddrage	nostalgiske	

værdier.	

	

Med	dette	for	øje	udtaler	Respondent	(A):	”Jeg	synes	det	er	svært	at	gøre	et	brand	autentisk,	hvis	det	er	

noget	der	startede	i	sidste	måned”	(TB	7:	s.	125).	Vedkommende	er	af	den	indstilling	at	brands	med	en	

kortere	 levetid	 kan	 være	 udslagsgivende	 for	 at	 respondenten	 ikke	 finder	 det	 i	 lige	 så	 høj	 én	 grad	

autentisk.	 Et	 brands	 levetid	 er	 altså	 afgørende	 for	 i	 hvor	 høj	 en	 grad	 nostalgiske	 værdier	 fremmer	

autentiske	 forestillinger	 i	 forbrugeren	sind.	 Ikke	desto	mindre	 tilføjer	en	anden	respondent:	 ”(…)	De	

brands	 som	 er	 nye,	 de	 specialiserer	 sig	mere	 og	mere	 og	 laver	 nogle	 fede	 udtryk	 på	 en	 lidt	 old-school	

fashion	[måde],	dem	[er]	 jeg	er	vilde	med	(TB	4:	s.	63).	Respondenten	er	tilhænger	at	nye	brands,	der	

inkorporerer	fortiden	i	produktet,	hvilket	kan	være	en	metode	at	fremme	nostalgiske	værdier,	for	igen	

at	fremme	autenticiteten.	
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Respondent	C	udtrykker	begejstring	 for	den	måde	et	brand	 startede	på:	 ”Jeg	 tænker	 for	 eksempel	at	

Tiger	 of	 Sweden	 (…)	 For	mig	 er	 det	 et	mærke	 som	 er	 autentisk,	 fordi	 det	 startede	med	 at	 det	 var	 en	

håndarbejdevirksomhed	der	lavede	jeans.	Og	det	blev	de	egentlig	ved	med,	fordi	jeg	har	følelsen	af	at	de	

jeans	 jeg	 køber	 er	 god	 kvalitet	 og	pasform	 (…)”	 (TB	7:	 s.	 128).	Respondenten	 relaterer	 sig	 tilbage	 til	

opstartsfasen	 hvor	 brandet	 startede	 som	 en	 håndarbejdervirksomhed,	 der	 producerede	 kvalitet	 og	

godt	 design,	 hvilket	 stadig	 er	 tilfældet	 den	 dag	 i	 dag.	 Respondenten	 reflekterer	 tilbage	 til	 en	 tid	

vedkommende	aldrig	har	været	en	del	af,	da	Tiger	of	Sweden	blev	etableret	i	1903	(TOS	2016).	Dette	

illustrere	på	glimrende	vis	nostalgiske	værdiers	evne	til	at	kunne	danne	et	autentiske	forestillinger	 i	

forbrugerens	sind,	også	selvom	respondenten	umulig	kan	have	været	vidne	til	brandets	opstartsfase	

(Napoli	et	al.	2014:	s.	1091).	

	

6.2.3	Ensartethed	i	design	
Ensartethed	 i	 design	 betyder	 ifølge	Napoli	 et	 al.	 (2014)	 at:	 ”(…)	 Brands	 have	 remained	 true	 to	 their	

original	 design,	 evolving	 slowly	 to	 reflect	 modern	 times	 rather	 than	 changing	 consumer	 fashions”	 (s.	

1091).	Med	dette	for	øje	indledes	analysen	med	følgende	citat:	”Der	findes	mange	autentiske	brands	(…)	

inden	 for	 tekstil,	 så	 er	 der	mange	 skate	 brands	 og	 (…)	 de	 holder	 faktisk.	 Det	 interessante	 ved	 dem	 er	

egentlig	at	se	et	design	de	allerede	lavede	tilbage,	lad	os	sige	i	start	90’erne,	det	har	de	stadigvæk	i	dag”	

(TB	2:	s.	35).	Respondenten	fremhæver	originaliteten	i	designet	som	essentielt	for	et	autentisk	brand,	

hvilket	betyder	at	brands	ikke	skal:	”(…)	Vige	bort	fra	sin	stil	og	sine	værdier”	(TB	2:	s.	35).	Med	andre	

ord	 er	 det	 vigtigt	 at	 hold	 fast	 i	 sine	 rødder,	 sin	 brandidentitet,	 hvilket	 fremhæves	 af	 samtlige	

respondenter	 (TB	 1;	 2;	 3;	 4;	 5;	 6;	 7),	 og	 samtidig	 en	 pointe	 som	 også	 Beverland	 (2009:	 s.	 102)	

fremhæver	som	værende	essentielt	for	at	bevare	brandautenticitet.	

	

Supplerende	blev	der	spurgt	indtil	hvorvidt	respondenterne	ville	revurdere	et	brands	værdier	hvis	der	

skete	en	radikal	ændring	i	designet	hvortil	der	svares:	”Jeg	tror	hvis	det	var	et	brand	jeg	var	glad	for	og	

brugt	i	flere	år,	så	ville	jeg	blive	skuffet,	hvis	det	pludselig	ikke	var	min	smag	længere”	(TB	5:	s.	82).	Dette	

citat	 fremhæver	 også	 at	 altafgørende	 for	 respondenten	 er,	 at	mulige	 produktændringer	 skal	 være	 i	

konsensus	 med	 brandets	 originale	 design.	 Ved	 en	 radikal	 ændring	 vil	 respondenten	 blive	 skuffet,	

hvilket	ifølge	Napoli	et	al.	(2014:	s.	1091)	kan	forstyrre	og	forvirre	personens	mentale	forestillinger	og	

dermed	sætte	spørgsmålstegn	ved	autenticiteten	i	et	givent	brand.	Samme	situation	gør	sig	gældende	

ved	næste	respondent,	som	har	defineret	Nike	værende	autentisk:	”(…)	Jeg	tror	jeg	ville	tænke	over	om	

[brandet]	så	var	det	samme.	Samme	kvalitet	og	jeg	ville	også	kigge	på,	kan	jeg	så	lide	de	farver,	fordi	de	

ville	helt	sikkert	lave	alt	muligt”	(TB	1:	s.	21).	De	autenticitetsværdier	som	respondenten	vægter	mest,	

kvalitet	og	design	(farver),	vil	højst	sandsynligt	blive	revurderet	og	igen	sætte	spørgsmålstegn	ved	et	

brands	autenticitet.	
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6.2.4	Kvalitetsforpligtelse	
”Quality	[commitment]	is	the	belief	that	behind	the	brand	are	passionate	artisans	using	the	finest	quality	

materials	 and	 meeting	 exacting	 standards	 to	 continually	 push	 the	 barriers	 of	 product	 excellence	

(Beverland	2009:	s.	26).	Som	citatet	belyser	er	kvalitetsforpligtelse	og	passion	for	håndsværksmæssig	

dygtighed	tæt	relateret,	hvilket	også	er	tilfældet	i	denne	undersøgelse.		

	

Ud	over	et	brands	historie	(brandarv)	anses	kvalitet	ligeledes	som	en	essentiel	værdi	for	et	autentisk	

brand	 hos	 samtlige	 respondenter	 (TB	 1;	 2;	 3;	 4;	 5;	 6;	 7).	 I	 afsnit	 6.2.1	 dannes	 der	 fælles	 enighed	 i	

blandt	flertallet	af	respondenterne	om	at	historien	bag	brandet	var	essentielt	for	at	skabe	autenticitet.	

Der	 var	 dog	 én	 respondent,	 som	 i	 en	 højere	 grad	 vægtede	 kvalitet	 frem	 for	 historien,	 hvilket	

præsenteres	 følgende.	 ”Jeg	 finder	 tit	 [tekstil],	 som	 har	 en	 lige	 så	 høj	 kvalitet	 som	mange	 af	 de	 andre	

brands,	som	lever	på	historien	og	firmaet	og	de	har	altid	 leveret	god	kvalitet	og	sådan	noget”	(TB	1:	s.	

20).	Respondenten	bliver	drevet	af	kvalitet	 som	værende	den	primære	autenticitetsskabende	værdi.	

Dette	 understreger	 igen	 Beverlands	 (2009:	 s.	 27)	 påstand	 om	 at	 individer	 drives	 af	 de	 specifikke	

værdier	 der	 bidrager	 med	mest	 autenticitet	 til	 selvet.	 Selvom	 kvalitetsværdien	 fremhæves,	 udtaler	

respondenten	at	der	 er	brands	der	decideret	 lever	på	deres	historie.	Dette	bekræfter	 i	 særdeleshed	

den	evne	historie	har	i	forhold	til	at	kunne	bidrage	med	en	ekstra	aura	af	autenticitet	til	et	brand	også	

påpeget	af	Napoli	et	al.	(2014:	s.	1091).		

	

For	 at	 grave	 dybere	 i	 hvad	 der	 forstås	 ved	 kvalitet	 bliver	 der	 uddybende	 spurgt	 om	 respondenten	

kunne	 nævne	 nogle	 brands,	 som	 vedkommende	 definerede	 autentisk	 hvor	 Nike	 og	 Addidas	 bliver	

nævnt	 fordi:	 ”Så	 har	 jeg	 altid	 oplevet	 det	 var	 holdbart”	 (TB	 1:	 s.	 21).	 Respondenten	 vurderer	 altså	

kvalitetsværdien	 ud	 fra	 i	 hvor	 høj	 én	 grad	 produktet	 er	 holdbart.	 Flere	 respondenter	 er	 af	 samme	

opfattelse:	”Ja,	altså	 i	 forhold	 til	holdbarhed	(…)	 tænker	 jeg	over	 [kvalitet]	 ”	 (TB	6:	s.	103).	TB	5:	”(…)	

Hvis	 det	 så	 holder	 i	 flere	 år	 fordi	 det	 er	 god	 kvalitet	 så	 er	 det	 jo	 bare	mega	 fedt”	 (S.	 82):	 Ud	 over	 at	

respondenten	ligeledes	forbinder	kvalitet	med	holdbarhed,	så	bidrager	kvalitet	til	at	respondenten	får	

en	 tilfredsstillende	 følelse	 ved	 at	 det	 er	 ”mega	 fedt”.	 Selvsamme	 respondent	 tilføjer	 yderligere	

materialevalget	i	selve	produktet	som	afgørende	for	kvaliteten:	”(…)	Hvis	det	er	en	lækker	uld,	kashmir	

eller	 hvis	 det	 er	 noget	 med	 noget	 silke	 i”	 (TB	 5:	 s.	 85).	 Interessen	 for	 materialevalget	 er	 i	

overensstemmelse	med	Napoli	et	al.	(2014:	s.	1092),	der	påpeger	forbrugerens	stigende	interesse	for,	

at	de	fineste	materialer	anvendendes	til	fremstilling	af	produkter.	
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6.2.5	Passion	for	håndsværksmæssig	dygtighed	
Som	tidligere	nævnt	er	kvalitetsforpligtelse	og	passion	for	håndsværksmæssig	dygtighed	ifølge	Napoli	et	

al.	 (2014)	 to	 tæt	 relaterede	 autenticitetsværdier	 hvilket	 Beverland	 (2009)	 uddyber:	 ”Love	 of	

production	 is	 central	 to	 consumer-based	brand	authenticity	because	 it	 enhances	perceptions	of	quality	

commitments	and	sincerity”	(S.	105).	Hensigten	med	dette	afsnit	er	at	skabe	en	dybere	 forståelse	 for	

hvordan	passion	for	håndsværkmæssig	dygtighed	bidrager	til	autenticitet.	For	god	ordens	skyld	skal	

det	 fremhæves	 at	 der	 stadig	 tages	 udgangspunkt	 i	 interviewguidens	 spørgsmål	 (Bilag	 5;	 Bilag	 14):	

”Hvad	forbinder	du	med	et	autentisk	brand?”.	

	

Første	respondent	udtaler:	”Altså	de	personer	der	sådan	virkelig	går	 ind	 i	det	med	så	meget	hjerte,	 så	

ved	man	bare	også	det	er	super	oprigtigt	eller	sådan	ægte”	(TB	2:	s.	36).	Passionen	bag	selve	produktet	

skaber	 ifølge	 respondenten	 en	 oprigtighed	 og	 ægthed	 som	 bidrager	 til	 autenticiteten.	 Dette	

understøttes	af	følgende	respondent	der	omtaler	et	brand	vedkommende	definerer	som	autentisk	(TB	

4):	”Jeg	elsker	når	[en	virksomhed]	 	nørder	tingene”	(S.	64).	Respondenten	anvender	begrebet	”nørder	

tingene”,	hvilket	i	denne	sammenhæng	må	anses	at	være	et	udtryk	for	passionen	bag	selve	brandet	og	

produktet.		

	

En	tredje	respondent	(TB	5)	tilføjer:	”Jeg	[skal	kunne]	mærke	det	er	noget	[virksomheden]		brænder	for	

og	det	ikke	bare	er	sådan	en	pengemaskine,	men	at	de	gør	det	af	interesse	for	produktet	og	ikke	bare	for	

pengenes	skyld”	(S.	81).	Respondenten	fremhæver	interessen	for	produktet	som	essentiel	for	at	være	

autentisk.	En	interesse	der	afspejler	passionen	bag	selve	produktet,	og	som	tager	afstand	fra	at	brands	

udelukkende	 gør	 det	 grundet	 et	 økonomiskperspektiv,	 hvilket	 er	 i	 konsensus	 med	 ovenstående	

respondenter.	 Ydermere	 skal	 det	 fremhæves	 at	 samtlige	 respondenter	 (TB	 1;	 2;	 3;	 4;	 5;	 6;	 7),	 i	 en	

større	eller	mindre	grad,	ligeledes	var	enig	i	passion	for	håndsværksmæssigdygtighed	værende	central	

for	 et	 autentisk	brand.	 Ifølge	Napoli	 et	 al.	 (2014:	 s.	 1091)	En	 central	 forestilling	 for	 at	 kunne	 skabe	

autenticitet	i	forbrugerens	sind.	

	

6.2.6	Kulturel	symbolisme	
“Cultural	 symbolism	 represents	 the	meaning	 a	 brand	 acquires	 as	 it	 becomes	 synonymous	with	 certain	

cultural	values	evident	in	society”	(Napoli	et	al.	2014:	s.	1092).	Kulturel	symbolisme	er	den	sidste	af	de	

seks	 autenticitetsværdier	 der	 redegøres	 for,	 inden	 analysen	 bevæger	 sig	 over	 i	 en	 FB-kontekst.	

Analysen	tager	sit	afsæt	i	brands	som	respondenterne	hver	især	definerede	værende	autentiske.	
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En	respondent	(TB	4)	udtaler	sig	om	et	dansk	brand,	hvortil	der	bliver	spurgt	ind	til	om	vedkommende	

vil	definere	brandet	som	værende	autentisk:	”(…)	Det	er	et	dansk	brand	og	det	lyder	måske	lidt	forkert,	

men	jeg	er	lidt	sucker	for	danske	brands,	fordi	de	nørder	det	meget”	(S.	64).	Danske	brands	bliver	i	dette	

tilfælde	 et	 synonym	 for	 ”at	 de	 nørder”	 det	meget.	 Et	 begreb	 som	 analysen	 tidligere	 har	 inddraget	 i	

ovenstående	afsnit	6.2.5	fra	selvsamme	respondent.	Dermed	kan	det	udledes	at	danske	brands	ud	fra	

respondentens	 perspektiv,	 bliver	 synonym	 for	 specialisering,	 hvilket	 er	 autenticitetsskabende	 for	

respondenten.		

	

En	 anden	 respondent	 (TB	 5)	 nævner	 nogle	 specifikke	 værdier	 som	 vedkommende	 forbinder	 med	

autenticitet:	 ”Det	 kan	 være	 selve	 designet	 og	 det	 også	 være	 kvaliteten	 eller	 hvis	 [en	 virksomhed]	

producerer	 det	 i	 Europa	 (…)	 (S.	 81).	 Designet	 og	 kvaliteten	 er	 autenticitetsskabende	 værdier	 for	

respondenten,	men	ikke	nødvendigvis	noget	der	er	i	forbindelse	med	kulturel	symbolisme.	Ikke	desto	

mindre	er	 selve	produktionsaspektet	 interessant.	På	nuværende	 tidspunkt	 er	det	 stadig	uklart	hvad	

konkret	 der	 kan	 udledes	 fra	 produktionsaspektet	 udover	 at	 det	 bliver	 forbundet	med	 en	 autentisk	

værdi,	 hvilket	 må	 antages	 at	 være	 positivt.	 Derfor	 inddrages	 der	 yderligere	 et	 citat	 fra	 en	 anden	

respondent	(TB	1):	”(…)	Jeg	tænker	i	hvert	fald	rigtig	meget	over	det	der	med	børnearbejde	og	hvor	det	

er	produceret.	”Jeg	tænker	rigtig	meget	over	firmaerne,	at	så	lægger	de	alt	deres	produktion	i	Kina	og	de	

asiatiske	lande	(…)	Det	tænker	jeg	rigtig	meget	over,	men	det	er	rigtig	svært	at	komme	udenom”	(S.	23).	

Produktion	 uden	 for	 Europas	 grænser	 lader	 til	 at	 være	 mindre	 attraktiv	 for	 de	 to	 ovenstående	

respondenter.	 Ud	 fra	 et	 virksomhedsperspektiv	 er	 dette	 naturligvis,	 inden	 for	 tekstil,	 nærmest	

uundgåeligt	grundet	lavere	produktionsomkostninger.	Ikke	desto	mindre	medvirker	produktion	uden	

for	 Europas	 grænser	 delvist	 til	 at	 negative	 forestillinger	 om	 et	 givent	 brand	 dannes.	 Dette	 fordi	

børnearbejde	må	antages	at	være	negativ	relateret	 i	denne	kontekst.	 	Omvendt	vil	produktion	 inden	

for	Europas	være	et	 symbol	 for	kvalitet	 i	den	 forstand,	at	produktionen	 foregår	 i	overensstemmelse	

med	 de	menneskerettigheder	 og	 arbejdsvilkår,	 som	 det	må	 antages	 respondenterne	 forbinder	med	

produktion	inden	for	Europas	grænser.	Dette	vil	være	medvirkende	til	at	positive	forestillinger	dannes	

omkring	et	 givent	brand,	 fordi	brandets	værdier	er	 i	 overensstemmelse	med	 respondenternes	egne,	

hvilket	vil	bidrage	til	opretholdelse	af	brandautenticitet	(Napoli	et	al.	2014.	S.	1096).	

	

Adskillige	 respondenter	 i	 fokusgruppen	 relaterer	 adskillige	 gange	 til	 et	 brand	 ved	 navn	 Tiger	 of	

Sweden	 som	 værende	 et	 autentisk	 brand.	 Respondent	 E	 udtaler:	 ”Ja	 og	 selvfølgelig	 også	 som	 vi	 har	

snakkede	meget	om,	kvalitet	og	sådan	noget	betyder	meget,	man	ved	når	man	går	ind	i	Tiger	of	Sweden,	

så	er	der	også	kvalitet”	(TB	7:	s.	129).	Tiger	of	Sweden	gives	et	kvalitetsstempel,	hvorfor	brandet	bliver	

et	 symbol	 for	 kvalitet	 og	 dermed	 bidrager	 til	 positive	 forestillinger	 omkring	 brandet,	 hvilket	 er	

essentielt	for	individet	for	at	autenticitet	skabes	(Napoli	et	al:	2014:	s.	1096).	
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6.3	Delkonklusion	
Respondenterne	 bidrager	 på	 forskellig	 vis	 med	 autenticitetsforestillingerne;	 oprigtighed,	 ægthed,	

sandhed,	 virkelighed,	 ærlighed	 &	 troværdighed.	 Da	 ægthed	 er	 beslægtet	 med	 oprigtighed	 er	

ovenstående	forestillinger	i	konsensus	med	eksisterende	litteratur	belyst	i	afhandlingen	(Napoli	et	al	

2014).	 Tryghed	 og	 positiv	 er	 yderligere	 forestillinger	 som	 ikke	 nævnes	 som	 deciderede	

autenticitetsforestillinger	 i	 eksisterende	 litteratur,	 men	 må	 anses	 at	 være	 tæt	 beslægtet	 med;	

oprigtighed,	 ægthed,	 sandhed,	 virkelighed,	 ærlighed	 &	 troværdighed.	 Først	 og	 fremmest	 dannes	

forestillingerne	oprigtighed,	ægthed	og	virkelighed	ved	at	respondenterne	kan	relatere	sig	til	brandets	

værdier,	 samt	 at	 brandet	 ikke	 viger	 bort	 fra	 dets	 værdieksistensgrundlag.	 Troværdighed	 er	 en	

fremherskende	forestilling	der	bliver	sat	lig	med	et	autentisk	brand,	hvor	respondenterne	bidrager	til	

forskellige	 pointer.	 Troværdighed	 betyder	 at	 et	 brand	 tør	 stå	 ved	 sine	 fejl.	 Dernæst	 kan	 et	 brands	

troværdighed	dannes	på	baggrund	af	et	brand	har	en	familiær	baggrund,	altså	at	virksomheden	bag	er	

familieejet	

	

Med	henblik	på	at	opretholde	brandautenticitet	på	FB,	og	skabe	ovenstående	autentiske	forestillinger,	

er	 autenticitetsværdier;	 Brandarv	 (historie),	 kvalitetsforpligtelse	 og	 passion	 for	

håndværksmæssigdygtighed,	 nostalgi,	 ensartethed	 i	 design	 og	 passion	 for	 håndværkmæssig	 dygtighed,	

essentielle	 at	 inkorporer	 i	 en	 fremtidig	 digital	 kommunikationsstrategi.	 Brandhistorie,	

kvalitetsforpligtelse	 og	 passion	 for	 håndværksmæssig	 dygtighed,	 er	 de	 dog	 mest	 fremtrædende	

autenticitetsværdier.	Et	brands	historie	er	en	måde	hvorpå	respondenterne	nemmere	kan	relatere	sig	

til	brandets	værdier,	hvilket	virker	autenticitetsskabende	i	forbrugerens	sind.	Traditioner	i	et	brands	

historie	 anses	 som	 en	 styrke,	 fordi	 det	 medvirker	 til	 at	 historien	 forstærkes	 og	 fremmer	 derfor	

brandautenticiteten.	 I	 forlængelse	 af	 dette	 skal	 det	 fremhæves,	 at	 et	 brands	 levetid	 i	 forhold	 til	 den	

historiefortælling	der	medfølger,	viser	sig	at	have	betydning	for,	i	hvor	høj	én	grad	historien	bidrager	

til	 at	 brandautenticitet	 skabes.	 Dernæst	 følger	 kvalitetsforpligtelse	 som	 ligeledes	 er	 centralt	 for	 et	

autentisk	 brand.	 Adskillige	 respondenter	 påpeger	 holdbarheden	 som	 afgørende	 for	 hvorvidt	

kvaliteten	 lever	 op	 til	 respondenternes	 forventning.	 Ligeledes	 fremhæver	 én	 respondent	

materialevalget	som	værende	af	stor	betydning	for	kvaliteten.	Passion	for	håndsværkmæssigdygtighed	

afspejler	 ifølge	 respondenterne	 interessen	 for	 produktet,	 frem	 for	 den	 økonomiske	 gevinst.	 En	

autenticitetsværdi	der	ligeledes	er	fundamental	for	et	autentisk	brand.		

	

Dernæst	bliver	Nostalgi	af	flere	respondenter	understreget	som	værende	i	tæt	relation	med	et	brands	

historie	og	er	dermed	også	en	autenticitetsskabende	værdi.	Nostalgiske	værdier	i	et	brands	historie,	er	

med	til	at	fremme	autenticiteten	i	forbrugerens	sind.	I	konsensus	med	et	brands	historie,	har	brands	
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med	en	lang	levetid	nemmere	ved	at	fremme	nostalgiske	værdier	der	fremmer	brandautenticiteten.	I	

forbrugerens	 sind	 kan	 radikale	 designændringer	 sætte	 spørgsmålstegn	 ved	 et	 brands	 autenticitet,	

hvorfor	 brands	 skal	 bibeholde	 ensartethed	 i	 design	 ved	 at	 produktudvikle	 på	 baggrund	 af	 brandets	

værdier.	Kulturel	 symbolisme	 er	 at	 spore	ved	et	mindre	 antal	 af	 respondenterne.	Brands	produceret	

inden	 for	 Europa,	 anses	 som	et	 kulturelt	 symbol	 for	 kvalitet,	 hvorfor	 denne	 autenticitetsværdi	 også	

bidrager	til	et	brands	autenticitet.	Konkluderende	kan	det	siges,	at	ovenstående	autenticitetsværdier	

hver	især,	nogle	mere	end	andre,	bidrager	til	at	autentiske	forestillinger	dannes	i	forbrugerens	sind.		

	

7	Troværdighed	i	en	Facebook	kontekst		
Det	 fremhæves,	 at	 analysen	på	nuværende	 tidspunkt	bevæger	 sig	over	 i	 en	kommunikativ	kontekst,	

hvorfor	 analysen	 retter	 sit	 fokus	 på	 troværdighedsaspektet,	 redegjort	 for	 i	 den	 teoretiske	 ramme	

(Afsnit	2.3).	Et	brands	troværdighed:	”(…)	Relates	to	the	trustworthiness,	reliability	and	believability	of	

an	entity’s	 intention	at	a	particular	point	 in	time”	(Napoli	et	al.	2014:	s.	1094).	På	baggrund	af	denne	

definition	 tillægger	 analysens	 videre	 undersøgelse	 en	 forståelse	 af	 troværdighed	 som	modtagerens	

opfattelse	af,	hvor	pålidelig	og	troværdig	intentionen	bag	et	givet	brand	er.	Grundet	den	tætte	relation	

mellem	 pålidelig	 og	 troværdig	 vil	 troværdig	 blive	 anvendt	 som	 dækkende	 for	 begge	 begreber.	

Troværdighed	 er	 afgørende	 for,	 at	 et	 brands	 værdier	 bliver	 interpreteret	 autentisk	 og	 dermed	 ikke	

stiller	brandets	image	i	et	dårligt	lys	(Holzer	2011:	s.	56).	Dernæst	kan	brandtroværdigheden	i	afsendt	

information,	 ud	 fra	 et	modtagerperspektiv	 (brugeren),	 evalueres	 ud	 fra	 seks	 kognitive	 heuristikker;	

omdømme,	understøtte,	overensstemmelse,	 selv-bekræftelse,	 forventning	&	misvisende	hensigt	(Metzger	

et	 al.	 2013).	 Disse	 skaber	 en	 dybere	 forståelse	 for,	 hvordan	 modtaget	 information	 evalueres	

troværdigt.		

	

De	 kommende	 analyseafsnit	 inddrager	 ovenstående	 troværdighedsaspekter	 for	 at	 kunne	 skabe	 en	

dybere	forståelse	for,	hvad	der	på	FB	opfattes	som	værende	troværdigt	og	ikke	troværdigt.	Som	belyst	

i	 afsnit	 2.3,	 essentielt	 for	 at	 kunne	 opretholde	 brandautenticitet	 på	 FB.	 Slutteligt	 fremhæves	 det,	 at	

FB’s	interaktionsfunktioner	(Afsnit	4.3.1)	i	dette	kapitel	kun	inddrages	i	det	omfang,	citaterne	belyser	

dem,	samt	den	videre	fortolkning	af	dette.	

	

7.1	Troværdighed	vs.	utroværdighed	på	et	brands	Facebookside	
Ifølge	 Mangold	 (2009:	 s.	 263)	 finder	 brugeren	 FB	 mere	 troværdig	 end	 traditionelle	 medier,	 fordi	

traditionelle	medier	 i	en	høj	grad	er	præget	af	 ’corporate-sponsoreret’	kommunikation	(sponsoreret	

reklame).	Et	brands	Facebookside	danner	fundamentet	for,	at	forbrugeren	involveres	i	 interaktionen	

med	 et	 givent	 brand.	 Dette	 sker	 gennem	 et	 brands	 aktiviteter	 i	 form	 af	 forskelligt	 indhold	



Side 49 af 76	

(kommunikation).	 Det	 er	 derfor	 yderst	 relevant	 at	 belyse,	 hvorvidt	 et	 brands	 Facebookside	 findes	

troværdig,	 for	 dermed	 at	 kunne	 opretholde	 brandautenticitet.	 Nedestående	 analyse	 tager	 sit	

udgangspunkt	i	spørgsmålet	om	hvorvidt	et	brands	Facebookside	virker	troværdig	(Bilag	5;	Bilag	14).	

	

Første	respondent	(TB:	4)	udtaler:	”Meget,	fordi	det	popup-reklame,	der	kommer,	er	aldrig	relevant.	Det	

er	ganske	sjældent,	der	kommer	en	pop-up-reklame,	som	jeg	faktisk	bruger	tid	på”	(S.	71).	Respondenten	

finder	et	brands	Facebookside	’meget’	troværdig,	fordi	det	tager	afstand	fra	et	kommercielt	perspektiv	

i	 form	 af	 pop-up-reklame.	 Til	 læsers	 information	 skal	 det	 fremhæves,	 at	 pop-up-reklame	 er	

sponsoreret	reklame	på	FB,	som	brands	kan	benytte	sig	af	imod	betaling.	Reklamen	kan	ikke	undgås	at	

ses,	 da	 den	 bliver	 fremvist	 ude	 i	 højre	 margin	 af	 billedskærmen	 (Bilag	 18).	 Det	 kan	 allerede	 på	

nuværende	tidspunkt	konstateres,	at	sponsoreret	kommunikation	også	finder	sted	i	en	FB	kontekst	og	

virker	utroværdigt.	Dette	 er,	 fordi	 kommercielle	 fremstød	har	 en	misvisende	hensigt	 i	 forbrugerens	

sind,	og	har	dermed	en	tendens	til	at	danne	stærke	utroværdige	forestillinger	(Metzger	et	al.	2013:	s.	

13).	

	

Det	 er	 samtidig	 et	 emne,	 som	 alle	 respondenter,	 i	 et	 større	 eller	 mindre	 omfang,	 fremhæver	 som	

værende	et	irritationselement	(TB	1;	2;	3;	4;	5;	6;	7)	i	kontrast	til	et	brands	Facebookside,	der	virker	

troværdig.	Troværdigheden	på	et	brands	Facebookside	uddybes	yderligere,	da	en	anden	respondent	

(TB	 1)	 spørges	 ind	 til,	 hvordan	 et	 brand	 kan	 bevare	 sin	 autenticitet	 og	 værdier	 på	 FB,	 uden	 at	 det	

virker	 kommercielt,	 hvortil	 der	 svares:	 ”Hvis	 der	 nu	 er	 en	 Facebookside	 (…)	 hvor	 man	 fortæller	 lidt	

baggrund	om	virksomheden	og	brandet.	Det	virker	bedst	for	mig”	(S.	25),	hvilket	uddybes	yderligere	af	

følgende	respondent	(TB	6):	”	(…)	Altså,	det	behøves	måske	ikke	altid	og	handle	om	salg,	men	også	om	

brandværdi	 eller,	 ja,	 deres	 værdier	 generelt	 (…)	 (S.	 114).	Respondenten	 forventer,	 at	 et	 givent	 brand	

bevæger	 sig	 væk	 fra	 et	 kommercielt	 perspektiv,	 og	 at	 et	 brand	 i	 stedet	 retter	 sit	 fokus	 på	 at	

kommunikere	 brandets	 værdier	 på	 Facebooksiden,	 hvilket	 er	 essentielt	 for	 at	 skabe	 troværdighed	

(Metzger	et	al.	2013:	s.	216).	

	

En	fjerde	respondent	fremhæver	ligeledes	irrelevansen	af	reklamer	og	understreger	dernæst	en	vigtig	

pointe:	”(…)	På	[et	brands	Facebookside]	poster	[virksomheden	bag],	hvad	de	føler	og	ikke	reklamestunts.	

Så	 det	 er	mere	 personligt	 rettet	mod	 kunder”	 (TB	 4:	 s.	 74).	 Det,	 at	 respondenten	 udtaler,	 at	 brands	

’poster’,	 hvad	 de	 føler,	 og	 ikke	 reklamestunts,	 viser	 et	 glimrende	 eksempel	 på	 den	 stigende	

transparenthed	 krævet	 af	 brugeren	 (Chiranjeev	 et	 al.	 2015),	 der	 virker	 både	 troværdigheds-	 og	

autenticitetsskabende	 hos	 ovenstående	 respondent.	 (Beverland	 2009).	 Ikke	 desto	mindre	 svarer	 en	

femte	respondent	(TB	5)	til	spørgsmålet	omkring,	hvorvidt	et	brands	Facebookside	virker	troværdig:	
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”Ikke	nødvendigvis.	Det	kommer	helt	an	på,	hvordan	de	ligger	[indhold]		op,	jeg	synes	(…)	Hvis	de	gør	det	

på	den	måde,	som	jeg	kan	li’,	så	føler	jeg	jo	(…),	det	er	til	mig.	Men	hvis	det	bliver	alt	for	reklameagtigt,	så	

mister	jeg	det	lidt	(S.	86).	Respondenten	vurderer	altså	troværdigheden	på	et	brands	Facebookside	på	

baggrund	af,	hvilket	 indhold	brandet	bidrager	med,	og	 ikke	blot	grundet	dets	 tilstedeværelse	på	FB.	

Igen	 afviges	 der	 fra	 indhold	 til	 indtager	 en	 reklamelignende	 karakter.	 Samtidig	 understreger	

respondenten,	 at	 hvis	 brands	 bidrager	 med	 indhold,	 som	 falder	 i	 vedkommendes	 smag,	 virker	 det	

troværdigt.	Respondenten	finder	altså	et	brands	Facebookside	troværdig,	hvis	siden	formår	at	leve	op	

til	vedkommendes	forventninger	(Metzger	et	al.	2013:	s.	216),	hvilket	ligeledes	er	i	overensstemmelse	

med	 Svarre	 (2011:	 s.	 37),	 der	 påpeger,	 at	 kommunikationen	 skal	 tilrettelægges	 brugerens	

præferencer,	således	det	ikke	virker	som	et	traditionelt	reklamefremstød.		

	

Ovenstående	holdning	understøttes	videre:	”(…)	Jeg	vil	faktisk	sige,	at	desto	mere	en	virksomhed	bliver	

ved	med	at	kaste	alt	muligt	[indhold]	ud	 i	hovedet	på	dig	(…),	desto	mindre	får	 jeg	 lyst	til	at	 følge	dem	

(TB	2	:	s.	39).	Alt	muligt	indhold	skal	i	denne	kontekst	ligeledes	interpreteres	som	irrelevant	indhold,	

hvilket	 understreger,	 hvor	 essentielt	 det	 er,	 at	 et	 brand	bidrager	med	 relevant	 indhold,	 forventet	 af	

brugeren,	 for	 at	 skabe	 troværdighed	 (Metzger	 et	 al.	 2013:	 s.	 216).	 Det	 kan	 formodes,	 at	 den	 øgede	

aktivitet	 ud	 fra	 et	 virksomhedsperspektiv,	 som	 respondenten	 refererer	 til	 som	 ”bliver	 ved	med”,	 er	

grundet	virksomheders	bevidsthed	om,	at	en	aktiv	adfærd	er	essentiel	for	brugeren	på	FB	(Svarre	et	al.	

2011:	s.	37).	Ud	fra	et	forbrugerperspektiv	er	aktivitet	dog	ikke	lig	med	en	masse	irrelevant	indhold,	

der	i	sidste	ende	kan	sætte	spørgsmålstegn	ved	et	brands	troværdighed.	Analyseafsnittets	pointer	er	i	

konsensus	 med	 fokusgruppens	 (TB	 7),	 hvorfor	 der	 ikke	 inddrages	 yderligere	 citater	 omhandlende	

selve	 troværdigheden	 på	 et	 brands	 Facebookside.	 Ikke	 desto	 mindre	 inddrages	 et	 citat,	 der	

understøtter	 ovenstående	 analyse	 og	 fremhæver,	 hvor	 essentielt	 det	 er	 for	 et	 givent	 brand	 at	

opretholde	troværdighed	på	et	brands	Facebookside.	Respondent	E	udtaler:	”(…)	Jeg	tror	ikke,	jeg	ville	

følge	et	brand,	medmindre	 jeg	 finder	det	 troværdigt	og	kunne	relatere	 til	det”	(S.	138).	Respondenten	

følger	(synes-godt-om-Facebookside)	kun	et	brands	Facebookside,	hvis	vedkommende	kan	relatere	sig	

til	 brandet,	 hvorfor	der	 sker	 en	 selv-bekræftelse,	 der	 virker	 troværdighedsdannende	 (Metzger	 et	 al.	

2013:	s.	2015).	

	

Samtlige	respondenter	(TB	1;	2;	3;	4;	5;	6;	7)	er	af	den	opfattelse,	at	når	et	brand	følges,	hvilket	gøres	

via	FB’s	 synes-godt-om-Facebookside-funktion,	 er	det	 et	 aktivt	valg	og	derfor	 ikke	 til	 gene,	 som	ved	

sponsoreret	 reklame.	 Sponsoreret	 reklame	 og	 indhold,	 der	 har	 et	 reklamerende	 formål,	 har	 den	

omvendte	 effekt,	 fordi	 intentionen	bag	 opfattes	 som	en	misvisende	hensigt,	 hvorfor	 et	 brand	 virker	

utroværdigt	i	forbrugerens	sind.	
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7.1.2	Konkurrenceinteraktion	–	en	trussel	for	et	brands	troværdighed		
Dernæst	 viser	 det	 sig,	 at	 konkurrencer	 på	 FB	 ligeledes	 har	 en	 betydningsfuld	 rolle	 i	 forhold	 til	 et	

brands	troværdighed.	Brands	anvender	flittigt	konkurrencer	for	at	tiltrække	opmærksomhed,	hvilket	

må	 siges	 ikke	 at	 være	 gået	 ubemærket	 hen	 hos	 respondenterne	 (TB	 1;	 2;	 3;	 4;	 5;	 6;	 7)	 i	 denne	

undersøgelse.	 Derfor	 tager	 analysen	 sit	 udgangspunkt	 i	 et	 spørgsmål	 om,	 hvordan	 respondenten	

forholder	sig	til	konkurrencer	på	FB	(Bilag	5;	Bilag	14).	

	

Første	 respondent	 (TB	 5)	 udtaler:	 ”[Konkurrencer] det	 kan	 jeg	 ikke	 lide”	 (S.	 92),	 hvilket	 uddybes	

yderligere:	 ”(…)	 Jeg	 bliver	 irriteret	 på	 det	 (…)	 fordi	 at	 så	 skal	man	 ’dele’	 [konkurrencen]	 eller	 ’tagge’	

[nogen]”	 (S.	 92).	 Konkurrencer	 virker	 for	 respondenten	 som	 et	 irritationselement,	 da	 der	 sættes	

spørgsmålstegn	ved	brandets	intention	bag	konkurrencen.	Hensigten	med	konkurrencen	opfattes	som	

værende	misvisende,	hvilket	udgør	en	trussel	for	et	brands	troværdighed	(Metzger	et	al.	2013:	s.	216).	

Derudover	forekommer	der	en	form	for	’tvunget’	interaktion,	i	og	med	vedkommende	enten	skal	dele	

eller	 tagge	nogen,	 hvilket	 uddybes	 yderligere:	 ”(…)	 Jeg	 gider	 ikke	 sådan	noget	med,	 at	man	 skal	 dele	

opslaget	og	tagge	fem	veninder	og	like	[Facebooksiden]	(…)	Så	bliver	det	bare	lidt	fake	på	en	eller	anden	

måde”	 (s.	 92).	 Respondentens	 opfattelse	 af,	 at	 noget	 er	 falsk,	 står	 i	 kontrast	 til	 autenticitet	 og	 vil	

dermed	 nedbryde	 autenticiteten	 i	 et	 brand	 (Holzer	 2011:	 s.16),	 hvilket	 understøttes,	 da	 følgende	

spørgsmål	 stilles:	 ”Synes	 du	 selve	 brandet	 mister	 lidt	 troværdighed	 ved	 det?”,	 hvortil	 respondenten	

svarer:	”Ja,	 lidt”	 (TB	5:	s.	93).	 Ikke	desto	mindre	har	respondenten	 forståelse	 for,	at	det	er	en	måde,	

brands	kan	skabe	opmærksomhed	på,	men	det,	at	vedkommende	er	tvunget	til	at	involvere	adskillige	

relationer	via	FB’s	interaktionsfunktioner,	skaber	en	tilbageholdende	adfærd.	Selvom	respondenten	er	

skeptisk	over	for	konkurrencer,	deltager	vedkommende	med	jævne	mellemrum	i	konkurrencer,	vel	og	

mærket	 hvis	 vilkårene	 er	 beherskede	 i	 form	 af	 den	 tvungne	 interaktion.	 En	 motivation,	 der	

udelukkende	 bygger	 på	 den	 økonomiske	 gevinst	 ved	 at	 vinde	 (TB	 5:	 s.	 92).	 Respondent	 C	 fra	

fokusgruppen	 deltager	 ligeledes	 en	 sjælden	 gang,	 når	 der	 er	 en	 relevant	 konkurrence:	 ”Hvis	

konkurrencen	er	interessant	[deltager	jeg], men	der	er	altså	mange	konkurrencer,	der	er	irrelevante	for	

mig,	fordi	jeg	gider	ikke	dele	[eller] like	billeder”	(TB	7:	s.	142).	Den	forventede	tvungne	interaktion	ud	

fra	et	 forbrugerperspektiv	virker	igen	som	et	 irritationselement,	der	kan	virke	utroværdigt	(Metzger	

et	al.	2013:	s.	216).	

	

En	 anden	 respondent	 bidrager	 til	 et	 andet	 aspekt	 i	 forhold	 til	 falskhed:	 ”Nogle	 gange	 er	 det	 for	

eksempel	sådan	nogle	snyde	konkurrencer,	så	jeg	nok	nærmere	lidt	mere	skeptisk”	(TB	1:	s.	25).	Det,	at	

der	 decideret	 florerer	 falske	 konkurrencer	 på	 FB,	 giver	 anledning	 til	 bekymring,	 da	 den	
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bagvedliggende	intention	med	en	sådan	konkurrence	bygger	på	falskhed.	Napoli	et	al.	(2014:	s.	1094)	

påpeger,	at	et	brands	troværdighed	vurderes,	 i	 forhold	til	hvorvidt	intentionen	er	troværdig,	hvorfor	

falske	 konkurrencer	 medvirker	 til,	 at	 utroværdighed	 omkring	 et	 givent	 brand	 skabes,	 hvilket	 igen	

nedbryder	autenticiteten	i	et	brand	(Holzer	2011:	s.	16).	Selvom	der	hersker	en	stor	usikkerhed	om,	

hvorvidt	en	given	konkurrence	overhovedet	er	troværdig	og	oprigtig,	deltager	respondenten	ligeledes	

i	 konkurrencen	 grundet	 den	 økonomiske	 gevinst	 (TB	 1:	 s.	 25).	 I	 henhold	 til	 falske	 konkurrencer	

inddrages	 en	 tredje	 respondent	 (TB	 3),	 der	 bliver	 spurgt,	 om	 vedkommende	 har	 deltaget	 i	 nogle	

konkurrencer,	hvortil	der	svares:	”Det	tror	jeg	ikke.	Altså	jeg	tænker	over,	at	jeg	ikke	skal	gøre	det,	fordi	

jeg	 synes,	 det	 er	 latterligt.	 Så	 nej”	 (S.	 56).	 Det,	 at	 respondenten	 finder	 konkurrencer	 latterlige,	

bekræfter	således	ikke	vedkommendes	egne	værdier	og	skaber	utroværdighed	(Metzger	et	al.	2013:	s.	

215).	Det	er	selvfølgelig	 ikke	 til	at	udlede,	om	det	er	grundet	 falske	konkurrencer,	at	vedkommende	

ikke	 deltager	 i	 konkurrencer.	 Ikke	 desto	 mindre	 giver	 det	 stof	 til	 eftertanke	 ud	 fra	 et	

troværdighedsaspekt,	 da	 konkurrencer	 anses	 som	 værende	 latterlige,	 hvilket	 er	 modsat	 de	

forestillinger,	et	brands	troværdighed	bygger	på	(Napoli	et	al.	2014).		

	

En	 fjerde	 respondent	 (TB	2)	bliver	 spurgt:	 ”Hvorfor	deltager	du	 i	 konkurrencer?”,	 hvortil	der	 svares:	

”Det	ved	jeg	ikke”.	Fordi	man	håber,	man	vinder”	(S.	42).	Igen	er	det	den	økonomiske	gevinst,	der	er	den	

fremtrædende	 motivationsfaktor,	 der	 medvirker	 til,	 at	 respondenten	 deltager	 i	 konkurrencen.	 Ikke	

desto	mindre	hersker	der	en	form	for	ligegyldighed,	i	og	med	respondenten	ved	første	indtryk	svarer:	

”Det	 ved	 jeg	 ikke”.	 En	 ligegyldighed,	 der	 kræver	 yderligere	 uddybning,	 hvorfor	 Respondent	 D	

inddrages:	”(…)	Jeg	deltager	sjældent	i	konkurrencer,	fordi	jeg	tænker,	der	er	titusinder	andre	mennesker,	

der	deltager,	så	jeg	vinder	alligevel	ikke	(…)	Det	er	sådan	lidt	ligegyldigt,	vil	jeg	sige”	(TB	7:	s.	142).	Dette	

understøttes	 yderligere	 af	Respondent	E:	 ”(…)	 Jeg	har	 også	 tit	 den	der	 følelse	 af,	 at	 der	 er	 en	million	

andre,	 der	 [deltager	 i	 konkurrencen]”	 (TB	 7:	 s.	 143). Ifølge	 den	 danske	 ordbog	 (2016)	 defineres	

ligegyldighed	som;	det	at	noget	er	uden	større	interesse	eller	betydning	for	nogen.	Med	dette	for	øje	

har	konkurrencer	 ikke	 interesse	eller	betydning	 for	ovenstående	 to	 respondenter	 fra	 fokusgruppen,	

hvorfor	forestillingen	om,	at	konkurrencer	er	ligegyldige,	medvirker	til,	at	utroværdighed	skabes.	

	

7.1.3	Brugerbaseret	indhold	skaber	troværdighed	
Kommende	 analyse	 tager	 sit	 udgangspunkt	 i	 følgende	 spørgsmål:	 ”Hvordan	 et	 brand	 din	

opmærksomhed	på	Facebook?”	(Bilag	5;	Bilag	14).	Hensigten	med	spørgsmålet	er	at	undersøge,	hvilket	

indhold	der	virker	troværdigt	og	samtidig	skaber	brugerinvolvering	i	interaktionen	med	brandet.	

	

Måden,	hvorpå	brands	skaber	brugerinvolvering,	er	gennem	visuelle	gode	billeder	og	videoer	(en	kort	

film),	som	indeholder	brugerrelateret	indhold	(TB	1;	2;	3;	4;	5;	6;	7;).	Det	interessante	er,	hvilken	slags	
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indhold,	der	ud	 fra	 et	brugerperspektiv	 er	 relevant	og	dermed	 skaber	 troværdighed.	En	 respondent	

(TB	 3)	 uddyber	 indholdet	 af	 en	 relevant	 video:	 ”Jeg	 glæder	 mig	 da	 hver	 gang	 til,	 jeg	 skal	 se	

skateboardfilm	fra	det	her	brand,	det	glæder	jeg	mig	da	mega	meget	til”	(S.	61)	og	uddyber:	(…)	Det	skal	

være	 video.	 Det	 skal	 være	 autentisk.	 I	 forhold	 til	 mine	 behov,	 og	 så	 skal	 det	 være	 real,	 ægte”	 (S.	 61).	

Vedkommende	 finder	 ovenstående	 film	 relevant	 og	 troværdig,	 fordi	 personen	højst	 sandsynligt	 kan	

relatere	 sig	 til	 indholdet,	 og	 identificerer	 sig	med	 brandets	 værdier,	 hvilket	 virker	 selvbekræftende	

(Metzger	 et	 al.	 2013:	 s.	 215).	 Derfor	 er	 det	 for	 vedkommende	 afgørende,	 at	 det	 er	 autentisk	 og	

oprigtigt,	hvilket	understøtter	Beverlands	(2009)	teori	om,	at	individer	drages	af	autenticitet.	At	kunne	

relatere	 sig	 til	 indholdet	 understøttes	 af	 følgende:	 ”(…)	 Personligt	 [indhold]	 for	mig	 er	 jo,	 at	 jeg	 kan	

relatere	til	det	(…)	og	at	det	 ikke	bare	er	(…)	sådan	nogle	betalte	reklamer	og	konkurrencer”	(TB	5:	s.	

87).	Udover	at	 sponsorerede	reklamer	og	konkurrencer	 igen	opfattes	 som	et	kommercielt	 fremstød,	

virker	 indhold,	 respondenten	 kan	 relatere	 sig	 til,	 selvbekræftende	 og	 styrker	 dermed	 et	 brands	

troværdighed	(Metzger	et	al.	2013:	s.	215).	

	
En	tredje	respondent	(TB	2)	bidrager	yderligere:	”(…)	Så	skal	det	være,	hvis	[brandet] 	 ligger	en	video	

ud,	 hvor	 de	 (…)	 er	 på	Roskilde	 festival,	 eller	 så	 er	 de	 taget	 til	Nigeria	 for	 at	 give	 tøj	 væk	 (…)”	 (S.	 39).	

Vedkommende	 bliver	 fanget	 af	 brandets	 ’storytelling’21,	 der	 virker	 troværdig,	 fordi	 den	 indeholder	

elementer,	 som	 respondenten	 kan	 identificere	 sig	 med,	 hvilket	 ligeledes	 bekræfter	 respondentens	

egne	værdier	(Metzger	et	al.	2013:	s.	2013).	Dernæst	tager	indholdet	afstand	fra	et	kommercielt	aspekt	

og	 vægter	 i	 højere	 grad	 brugerens	 specifikke	 præferencer,	 hvilket	 personliggør	 indholdet	 i	 et	 vist	

omfang.	Respondent	E	fra	fokusgruppen	(TB	7)	fremhæver	ligeledes	relevansen	af	’storytelling’	på	FB:	

”Her	op	til	jul,	hvor	[LEGO] giver	en	kæmpe	gave	til	alle	deres	medarbejdere.	Det	syntes	jeg	var	mega	fed	

(…)	Der	tænkte	 jeg	wow,	og	det	synes	 jeg	er	en	fed	historie	(S.	136).	En	sådan	historie	reflekterer	 i	en	

højere	grad	virksomhedens	værdier	ud	fra	et	menneskeligt	aspekt	frem	for	et	kommercielt	fremstød.	

Dette	 fremhæver	 ligeledes	 Chiranjeev	 et	 als.’	 (2015)	 pointe	 med,	 at	 ved	 at	 virksomheder	 er	

transparente	i	deres	kommunikation,	skabes	troværdighed	og	autenticitet	i	forbrugerens	sind.	

	

Et	 brands	 udvikling	 kan	 ifølge	 en	 fjerde	 respondent	 (TB	 4)	 fange	 vedkommendes	 opmærksomhed:	

”Jamen,	ved	at	et	brand	poster	[af	deres]	videreudvikling	af	eventuelt	et	koncept.	Så	sætter	man	sig	ned	

og	virkelig	læser	opslaget	”	(S.71).	Og	uddybende:	”Det	kan	også	godt	være	et	opslag	om	et	nyt	produkt,	

men	 det,	 der	 virkelig	 fanger	mig,	 det	 er	 videreudvikling	 af	 selve	 firmaet”	 (S.71).	 For	 at	 respondenten	

involverer	sig	i	interaktionen,	skal	indholdet	i	et	vist	omfang	være	personliggjort	i	den	forstand,	at	det	

afspejler	 personernes	 værdier	 og	 præferencer	 (Svarre	 2011:	 s.	 37).	 Ydermere	 forventes	 der	 igen	

																																																								
21	“In	Organizations,	storytelling	is	the	preferred	sense-making	currency	of	human	relationships	among	internal	and	external	stakeholders”	(Boje	
1991:	s.	106)	
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transparenthed	 fra	 respondentens	 side,	 da	 vedkommende	 gerne	 vil	 være	 en	 del	 af	 virksomhedens	

udvikling.	Dernæst	udelukkes	det	heller	ikke,	at	nyheder	i	form	af	nye	produkter	kan	have	relevans	og	

virke	 troværdige.	 En	 femte	 respondent	 (TB	 5)	 svarer	 ligeledes	 på	 spørgsmålet	 til,	 hvad	 der	 fanger	

vedkommendes	opmærksomhed	og	understøtter	samtidig	relevansen	af	nye	produkter:	”Det	gør	det,	

hvis	[indholdet]	for	mig	virker	sådan	lidt	ægte.	Altså,	det	skal	ikke	være	for	reklameagtigt,	det	skal	mere	

være	sådan,	hvis	de	bruger	lidt	mere	som,	som	sådan	en	nyhedskanal”	(S.	86)	Respondenten	fremhæver	

ægtheden	 som	 afgørende	 for,	 at	 indholdet	 er	 relevant	 og	 dermed	 også	 troværdigt,	 hvilket	 er	 i	

konsensus	 med	 ovenstående	 respondenter,	 og	 sker	 ved	 at	 afvige	 fra	 kommercielle	 input.	

Vedkommende	 fremhæver	 dog	 ligeledes	 interessen	 for	 at	modtage	 nyheder,	 hvorfor	 disse	 også	må	

anses	for	at	være	relevante	for	personen,	og	dermed	ikke	en	trussel	for	et	brands	troværdighed.		

	

Tilføjelsesvis	 bidrager	 fokusgruppen	 (TB	 7)	 yderligere	med	 en	 central	 pointe,	 i	 forhold	 til	 at	 kunne	

skabe	relevant	indhold	der	skaber	troværdighed,	hvilket	respondent	C	uddyber:	”(…)	Jeg	[følger]	også	

Nike,	 som	 laver	 meget	 sporstøj,	 fordi	 jeg	 også	 er	 meget	 sportsinteresseret,	 men	 så	 synes	 jeg	 også,	 de	

bygger	et	univers	op,	som	jeg	synes	er	interessant	at	følge	med	i	(…)	Man	kan	få	nogle	forskellige	indblik	i	

[sportsstjerners]	 liv	 (…)	Det	 synes	 jeg	 er	 et	univers,	 der	 tiltaler	mig”	 (S.	135-136).	Der	er	 igen	en	klar	

forbindelse	 mellem	 vedkommendes	 egne	 værdier	 og	 præferencer	 og	 det	 univers,	 som	 Nike	 har	

opbygget	på	FB.	Respondenten	involveres	i	interaktionen	med	Nike,	grundet	et	univers,	som	bekræfter	

vedkommendes	egne	værdier,	som	igen	virker	troværdige	og	autentiske	(Metzger	et	al.	2013:	s.	215),	

hvilket	igen	fremhæver	Beverlands	(2009)	pointe	om,	at	 individer	drives	af,	hvad	der	af	forbrugeren	

opfattes	som	værende	autentisk.			

	

7.2	Delkonklusion	
Samtlige	respondenter	finder	et	brands	Facebookside	troværdig,	fordi	den	i	højere	grad	tager	afstand	

fra	et	kommercielt	 fremstød.	Sponsoreret	 reklame	og	 indhold,	der	har	en	reklamelignende	karakter,	

har	 en	 misvisende	 hensigt	 og	 skaber	 dermed	 tvivl	 om	 et	 brands	 reelle	 intention,	 hvilket	 virker	

utroværdigt	 i	 forbrugerens	 sind.	 Dernæst	 indtager	 et	 brands	 Facebookside	 en	 større	 troværdighed,	

hvis	 den	 i	 højere	 grad	 lever	 op	 til	 brugerens	 forventninger	 om	 transparent	 kommunikation,	 hvilket	

virker	troværdigheds-	og	autenticitetsdannende.	Transparent	kommunikation	bygger	i	en	højere	grad	

på	 involveringsbudskaber	 i	 form	 af	 mere	 personliggjort	 indhold,	 der	 bekræfter	 brugerens	 egne	

værdier,	 og	 som	 samtidig	 inddrager	 brugeren	 i	 virksomhedens	 ’storytelling’.	 Dette	medvirker	 til,	 at	

brugeren	 kan	 relatere	 sig	 til	 indholdet,	 hvilket	 skaber	 en	 selvbekræftende	 effekt,	 der	 gør	 indholdet	

troværdigt	 og	 åbner	 muligheden	 for,	 at	 vedkommende	 vil	 bidrage	 i	 interaktionen	 med	 brandet.	

Konkluderende	 dertil	 kan	 det	 siges,	 at	 et	 brands	 Facebookside	 har	 muligheden	 for	 at	 skabe	 stor	

troværdighed	 i	 forbrugerens	sind,	hvilket	må	siges	at	være	positivt	 i	 forhold	 til	at	kunne	opretholde	



Side 55 af 76	

brandautenticitet.	

	

Omvendt	 skaber	 konkurrencer	 utroværdighed,	 fordi	 forbrugeren	 finder	 disse	 irriterende.	 En	

irritation,	der	i	høj	grad	skyldes	en	tvungen	interaktion,	hvilket	har	en	misvisende	hensigt,	der	skaber	

tvivl	om	brandets	reelle	 intention.	Samtidig	virker	konkurrencer	 ligegyldige,	hvilket	 ligeledes	skaber	

utroværdighed,	 da	 disse	 ikke	 bekræfter	 brugerens	 egne	 værdier.	 Konkurrencer	 kan	 med	 rette	

kategoriseres	 som	 irrelevant	 indhold.	 Ikke	 desto	 mindre	 deltager	 respondenterne,	 med	 jævne	

mellemrum	i	konkurrencer.	Konkurrencer	skaber	derfor	en	form	for	brugerinvolvering,	der	sætter	et	

brands	 troværdighed	 i	 et	 dårlig	 lys,	 hvilket	 kan	 være	 en	 trussel	 for	 opretholdelsen	 af	

brandautenticitet.	

8	Skaber	Facebooks	interaktionsfunktioner	&	e-WOM	

troværdighed	
Som	 tidligere	 belyst	 i	 afhandlingens	 teoretiske	 ramme	 er	 forbrugeren	 medskaber	 af	

brandautenticiteten	(Beverland	2009:	s.	18).	Dette	sker	blandt	andet	gennem	e-WOM.	Positiv	e-WOM	

medvirker	 til,	 at	 mentale	 forestillinger	 omhandlende	 et	 brands	 troværdighed	 og	 værdier	 påvirkes	

positivt,	omvendt	vil	negativ	e-WOM	have	den	modsatte	effekt	(Jones	et	al.	2009).	Med	andre	ord,	både	

positiv	og	negativ	e-WOM	påvirker	brandautenticiteten.	Første	analyseafsnit	8.1	redegør	for,	hvad	der	

motiverer	brugeren	til	at	skabe	e-WOM	via	FB’s	 interaktionsfunktioner,	 for	dermed	at	kunne	belyse,	

om	det	anvendes	til	noget	positivt	eller	negativt.	Generering	af	negativ	e-WOM	vil	være	en	trussel	for	

et	brands	 troværdighed,	og	omvendt	vil	positiv	e-WOM	skabe	 troværdighed,	hvorfor	begge	påvirker	

brandautenticiteten,	belyst	i	afsnit	4.1.2.	Det	skal	fremhæves,	at	fokusgruppen	(TB	7)	ikke	inddrages	i	

dette	afsnit,	da	det	konkrete	emne	ikke	bliver	behandlet	i	fokusgruppen.	

	

Dernæst	har	analyseafsnit	8.2	til	hensigt	at	redegøre	for,	hvilken	form	for	e-WOM	brugeren	modtager,	

samt	 om	 e-WOM	opfattes	 af	 brugeren	 (modtageren)	 som	 værende	 troværdig	 på	 FB,	 hvilket:	 ”(…)	 is	

defined	as	the	extent	to	which	one	perceives	the	recommendation	as	believable,	true,	or	factual”	(Park	et	

al.	 2011:	 s.	 75).	 I	 forlængelse	 af	 dette	 inddrages	 (Metzger	 et	 al.	 2013)	 seks	 kognitive	 heuristikker;	

omdømme,	betro,	overensstemmelse,	selv-bekræftelse,	forventning	&	misvisende	hensigt,	fordi	de	hjælper	

med	skabe	en	dybere	forståelse	for,	hvorfor	brugeren	potentielt	finder	en	given	e-WOM	troværdig.	Det	

skal	 fremhæves,	 at	 de	 seks	 kognitive	 heuristikker	 kun	 inddrages	 i	 analyseafsnittet	 8.2,	 hvor	 også	

fokusgruppen	(TB	7)	inddrages	igen.		
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8.1	Positiv	e-WOM	
Kommende	 analyse	 skaber	 en	 dybere	 forståelse	 af,	 hvilken	 e-WOM	 brugeren	 genererer	 på	 FB.	 Fire	

motiver	 fremkommer	 i	 denne	undersøgelse;	 1)	 concern	 for	 other	 consumers	 (negative	&	positive),	 2)	

desire	to	help	the	company,	3)	self-enhancement	og	4)	expression	of	positive	emotions	(Hennig-Thurau	et	

al.	 2004:	 s.	 44).	 FB’s	 interaktionsfunktioner	 (Afsnit	 4.3.1)	 inddrages	 i	 det	 omfang,	 de	 bidrager	 til	

analysen,	hvor	deres	rolle	i	forhold	til	e-WOM	belyses	individuelt.	Det	er	vigtigt	for	opretholdelsen	af	

brandautenticitet	på	FB	at	belyse,	om	brugeren	genererer	positiv	eller	negativ	e-WOM.	Positiv	e-WOM	

har	 en	 positiv	 effekt	 på	 et	 brands	 troværdighed	 og	 værdier,	 hvorimod	 negativ	 e-WOM	 har	 den	

modsatte	effekt	(Jones	et	al.	2009).	Som	belyst	 i	afsnit	4.1.2	påvirker	både	positiv	og	negativ	e-WOM	

brandautenticiteten.	For	at	redegøre	for,	på	hvilket	niveau	brugeren	skaber	e-WOM,	inddrages	Svarres	

(2011:	s.	52-53)	tre	niveauer;	1)	et	højt	niveau,	hvor	brugeren	skaber	unikt	indhold	i	forhold	til	originale	

statusopdateringer,	 2)	 et	 mellem	 niveau,	 hvor	 eksisterende	 indhold	 bliver	 redistribueret	 -	 det	 vil	 sige	

brugere	 linker	 til	 indhold	 skabt	 af	 andre	 brugere	 eller	 brands,	 3)	 et	 lavt	 niveau,	 hvor	 vurdering	 af	

eksisterende	 indhold	 gennem	 rating	 systemer,	 eksempelvis	 Facebooks	 synes-godt-om-funktion,	 benyttes	

(Afsnit	4.3.1).		

	
8.1.1	Concern	for	other	consumers	
Concern	for	other	consumers-motivet	er	 individets	 lyst	til	at	hjælpe	andre	uden	en	forventning	om	at	

fremme	ens	 egen	 interesse	 (Hennig-Thurau	2004:	 s.	 42).	Undersøgelsens	 respondenter	 anvender	 to	

interaktionsfunktioner	til	dette;	1)	’tag-funktionen’,	hvor	brugeren	’tagger’	en	person	eller	flere	fra	sit	

netværk	i	et	brands	indhold,	og	2)	 ’dele-funktionen’,	hvor	brugeren	deler	et	brands	opslag.	Brugeren	

er	 på	 baggrund	 af	 dette	medskaber	 af	 e-WOM	på	 et	mellem	 niveau,	 da	 eksisterende	 indhold	 bliver	

redistribueret	 (Svarre	 2011:	 s.	 52-53).	 Analysen	 tager	 sit	 afsæt	 i,	 hvorfor	 brugeren	 anvender	 de	

forskellige	interaktionsfunktioner	(Bilag	4).	

	

Tag-funktion	

En	respondent	svarer:	”Jamen,	det	er	bare,	fordi	jeg	synes:	”Hey,	prøv	og	set	det	her,	Jesper,	det	er	nice-

agtig”	 (TB	 2:	 s.	 	 44).	 Vedkommende	 anvender	 tag-funktionen	 til	 at	 videresende	 information,	 der	 er	

’nice-agtigt’,	 hvilket	 må	 siges	 at	 være	 positivt	 ment.	 I	 forlængelse	 af	 dette	 fremhæver	 en	 anden	

respondent	 (TB	3)	betydningen	af	 indholdet,	 for	at	vedkommende	anvender	 tag-funktionen:	 ”Det	er,	

fordi	[vennerne] skal	se	det	(…)	Der	skal	være	et	eller	andet	helt	sådan	[ekstraordinært	fedt] over	det”	(S.	

59).	Det	skal	understreges,	at	begge	respondenter	refererer	til	relevant	indhold,	for	at	tag-funktionen	

anvendes.	 Med	 andre	 ord,	 kvalitetsmæssig	 indhold	 er	 afgørende	 for,	 at	 vedkommende	 genererer	

positiv	e-WOM,	der	kan	være	vedkommendes	relationer	behjælpelige.		

	



Side 57 af 76	

En	tredje	respondent	(TB	1):	”Det	er,	hvis	 jeg	synes,	 [vennerne] skal	 se	det	(S.	28),	og	 i	 forlængelse	af	

dette:	”(…)	Hvis	man	bare	ved,	at	ens	ven	eller	veninde	har	et	eller	andet,	de	leder	efter	eller	godt	kan	lide	

(…)	 (S.	 31).	 Igen	 er	 e-WOM	 af	 positiv	 karakter,	 når	 vedkommende	 videresender	 information.	

Uddybende	spørges	der	ind	til,	om	respondenten	føler,	at	vedkommende	bidrager	med	hjælp,	hvortil	

der	svares:	”Ja”	(S.	31).	Tilføjelsesvis	uddyber	en	fjerde	respondent	yderligere	et	interessant	aspekt,	da	

der	 spørges	 ind	 til,	 hvad	 det	 er	 for	 en	 følelse,	 vedkommende	 får,	 når	 personen	 anvender	 tag-

funktionen:	”(…)	Det	er	måske	mere	ejerskab	i	forhold	til	eller	ikke	ejerskab”,	men	identifikation	i	forhold	

til	selve	brandet.	Når	jeg	tagger	folk	i	noget,	så	er	det,	fordi	jeg	synes,	de	skal	se	det”	(TB	4:	s.	70).	Ud	fra	

dette	 citat	 kan	 det	 udledes,	 at	 respondenten	 tagger,	 når	 vedkommende	 kan	 identificere	 sig	med	 et	

givent	 brand.	 Respondenten	 får	 altså	 lysten	 til	 at	 hjælpe	 andre	 relationer,	 på	 baggrund	 af	 at	

vedkommende	kan	stå	inde	for	indholdet.	

	

Del-funktion	

Selv	samme	ovenstående	fire	respondenter	(TB	1;	2;	3;	4)	anvendte	del-funktionen	til	at	være	deres	

relationer	på	FB	behjælpelig	uden	at	forvente	noget	igen.	Her	ses	det	også,	at	brugen	af	del-funktionen	

afhænger	 af,	 hvorvidt	 et	 brand	 leverer	noget	 kvalitetsmæssigt	 indhold,	 der	har	 relevans,	 hvorfor	 en	

dybere	 redegørelse	 for	 dette	 ikke	 findes	 nødvendig	 qua	 forrige	 afsnit.	 Med	 dette	 for	 øje	 søges	 der	

inddragelse	 af	 yderligere	 aspekter	 af,	 hvordan	 del-funktionen	 differentierer	 sig	 i	 forhold	 til	 tag-

funktionen	med	henblik	på	at	hjælpe	relationer	på	FB.		

	

En	respondent	(TB	4)	udtaler:	”Hvis	jeg	anbefaler	et	produkt,	så	deler	jeg,	så	deler	jeg	opslaget”	(S.	77).	

Ved	en	større	lyst	til	at	være	andre	behjælpelig	anvender	vedkommende	del-funktionen	frem	for	tag-

funktionen.	 For	 respondenten	 er	 tag-funktionens	 primære	 formål	 at	 vise	 relationer	 noget	

ekstraordinært	 godt	 indhold	 fra	 et	 brand,	 hvorimod	 del-funktionen	 anvendes,	 når	 respondenten	

anbefaler	et	brand,	hvilket	i	den	grad	må	siges	at	være	positivt.	

	

Dernæst	 inddrages	 to	 respondenter,	 som	 bidrager	 med	 et	 yderligere	 interessant	 aspekt.	 Første	

respondent	(TB	3)	tilføjer:	”(…)	Jeg	deler	det	sådan	med	link,	og	så	sender	jeg	det	til	folk	(…)	Altså,	jeg	

gør	 det	 ikke	 sådan	 offentligt	 (…)	 Det	 er	 skjult.	 Det	 er	 inden	 bagved,	 altså	 i	 en	 privat	 besked,	 eller	

privatgruppe”	 (S.	 61).	 FB’s	 transparenthed,	 også	 det,	 respondenten	 refererer	 til	 som	 ’offentligt’,	

medvirker	 til,	 at	 vedkommende	 deler	 brands	 opslag	 via	 privatbeskeder.	 Et	 interessant	 aspekt,	 der	

kræver	 yderligere	 belysning,	 hvorfor	 TB	 6	 inddrages.	 Respondenten	 bliver	 stillet	 spørgsmålet,	

hvorvidt	personen	ville	bruge	FB	 til	 at	dele	et	brands	opslag	 til	 en	 relation,	hvortil	der	 svares:	 ”I	 en	

privat	besked,	så	kunne	jeg	godt”	(TB	6:	s.	115)	og	uddyber:	”Så	er	det	mellem	mig	og	den	person.	Så	er	

det	 ikke	mellem	mig	og	hele	Facebook”	(S.	116).	Dermed	kan	det	udledes	at	FB’s	 transparenthed	kan	
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forhindre	nogle	brugere	i	at	generere	positiv	e-WOM	i	det	’offentlige	rum’	på	FB.	At	e-WOM	finder	sted	

igennem	private	beskeder	betyder	yderligere,	at	et	brands	troværdighed	kun	bliver	udsat	i	et	mindre	

omfang.		

	

8.1.2	Self-enhancement	
Self-enhancement-motivet	drives	af	 individets	bestræbelse	på	at	 få	bekræftelse	eller	anerkendelse	af	

andre,	 et	 behov,	 der	 kun	 kan	 tilfredsstilles	 via	 social	 interaktion	 (Hennig-Thurau	 2004:	 s.	 43).	 To	

respondenter	 (TB	 4;	 5)	 benytter	 FB’s	 tag-funktion	 til	 dette.	 Igennem	 denne	 funktion	 er	 brugeren	

medskaber	 af	 e-WOM	på	 et	mellem	 niveau,	 hvor	 eksisterende	 indhold	 bliver	 redistribueret	 (Svarre	

2011:	 s.	 52-53).	 Dette	 analyseafsnit	 tager	 udgangspunkt	 i	 et	 spørgsmål	 (Bilag	 5)	 om,	 hvorvidt	

respondenterne	føler,	de	hjælper	deres	venner,	når	disse	tagges	i	et	brands	opslag.	

	

Tag-funktion	

Første	respondent	(TB	5):	”(…)	Når	jeg	tagger	andre,	er	det,	 fordi	 jeg	har	et	behov	for,	at	de	også	skal	

vide	 det.	 Jeg	 tror	 bare,	 det	 er,	 fordi	 det	 lige	 er	 en	 nem	måde	 at	 give	 anerkendelse	 på	 (…)”	 (S.	 91)	 og	

uddyber:	”Så	føler	man	lidt,	man	har	gjort	en	god	gerning”	(S.	91).	Udover	at	respondenten	skaber	e-

WOM	 grundet	 lysten	 til	 at	 hjælpe	 andre	 (concern	 for	 other	 consumers),	 søger	 vedkommende	

anerkendelse	ved	at	give	andre	anerkendelse,	hvilket	samtidig	er	centralt	for	personens	egen	identitet	

(Hennig-Thurau	 2004:	 s.	 43).	 Med	 dette	 for	 øje	 skabes	 der	 i	 denne	 sammenhæng	 positiv	 e-WOM	

grundet	 respondentens	 behov	 for	 anerkendelse.	 Dette	 gør	 sig	 ligeledes	 gældende	 hos	 følgende	

respondent	(TB	4):	”Det	er	ikke	sådan,	jeg	sidder	og	får	en	tilfredshedsfølelse,	i	forhold	til	at	jeg	har	da	

lige	 hjulpet	 en.	 Nej,	 ikke	 på	 den	 måde,	 men	 lidt	 er	 der	 vel	 altid”	 (S.	 70).	 Ved	 første	 øjekast	 afviser	

respondenten,	at	vedkommende	får	en	tilfredsstilende	følelse,	men	ved	yderligere	refleksion,	erkendes	

der	alligevel	en	mindre	grad	af	tilfredsstillelse.	Ud	fra	ovenstående	citater	(TB	4;	5)	kan	det	udledes,	at	

concern	for	others	og	self-enhance-motivet	må	siges	at	være	i	tæt	relation,	da	der	kan	argumenteres	for,	

at	behovet	for	anerkendelse	eller	en	form	for	bekræftelse	bliver	opfyldt	ved	at	hjælpe	andre.		

	

8.1.3	Desire	to	help	the	company	
Desire	 to	 help	 the	 company	 finder	 sted,	 når	 forbrugeren	 får	 et	 behov	 for	 at	 give	 noget	 tilbage	 til	

virksomheden,	 grundet	 en	 god	 oplevelse	med	 et	 givent	 produkt	 (Hennig	 Thurau	 2004:	 s.	 42).	 Fem	

respondenter	(TB	1;	3;	4;	5;	6)	bidrager	til	desire	to	help	the	company-motivet,	hvilket	redegøres	for	

igennem	 FB’s	 fire	 interaktionsfunktioner;	 1)	 synes-godt-om-Facebookside-funktion,	 2)	 synes-godt-

om-indhold-funktion,	 3)	 del-funktion	 og	 4)	 kommenter-indhold-funktion.	 Ved	 de	 første	 to	

interaktionsfunktioner	 er	 brugeren	 medskaber	 af	 e-WOM	 på	 et	 lavt	 niveau,	 hvor	 indhold	 bliver	
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bedømt	på	baggrund	af	synes-godt-om-funktion.	Gennem	FB’s	del-funktion	er	brugeren	medskaber	af	

e-WOM	 på	 et	 mellem	 niveau,	 hvor	 eksisterende	 indhold	 bliver	 redistribueret.	 Dernæst	 indtager	

brugeren	 igennem	 kommenter-indhold-funktionen	 medskaber	 af	 e-WOM	 på	 højeste	 niveau,	 da	

vedkommende	selv	bidrager	med	originalt	indhold	(Svarre	2011:	s.	52-53).	Kommende	afsnit	tager	sit	

udgangspunkt	i	spørgsmålet	(Bilag	5)	om,	hvad	der	får	respondenterne	til,	at	synes-godt-om	et	brands	

Facebookside.	

	

Synes	godt-om-Facebookside-funktion	

Første	 respondent	 (TB	5)	udtaler:	 ”Det	 er,	hvis	 jeg	enten	har	været	glad	 for	 et	produkt	 eller	 synes,	at	

[Brandet]	laver	noget	flot	[tøj]	(…)	Så	vil	jeg	jo	gerne	følge	dem,	plus	så	vil	jeg	jo	også	gerne	støtte	dem”	

(S.	90)	og	uddyber	følgende:	”(…)	Så	føler	jeg	også,	jeg	hjælper	dem,	fordi	jeg	hjælper	dem	med	at	blive	

mere	kendte	eller	sådan,	ja.	Så	ser	mine	venner	jo,	at	jeg	liker	dem	og	så	tænker	de:	”Nå	okay,	hvad	er	det	

for	 noget”	 (S.	 90).	 Ud	 fra	 dette	 citat	 kan	 udeledes	 forskellige	 pointer.	 Først	 og	 fremmest	 bekræftes	

brugerens	lyst	til	at	hjælpe	et	givent	brand	på	baggrund	af	en	god	oplevelse,	i	form	af	at	vedkommende	

har	været	glad	for	et	produkt	(Hennig	Thurau	2004:	s.	42).	Dernæst	udtaler	respondenten,	at	det	også	

kan	 være,	 på	 baggrund	 af	 at	 et	 givent	 brand	 laver	 noget	 flot	 tøj,	 hvilket	 ikke	 er	 en	 decideret	 fysisk	

oplevelse.	 Ikke	 desto	 mindre	 kan	 det	 være,	 at	 dette	 giver	 individet	 inspiration	 og	 dermed	 får	 en	

oplevelse	den	vej	igennem,	og	igen	opstår	lysten	til	at	hjælpe	brandet	(Hennig-Thurau	2004:	s.	42).	På	

baggrund	af	ovenstående	kan	det	konstateres,	at	der	endnu	engang	er	tale	om	generering	af	positiv	e-

WOM.		

	

En	anden	respondent	(TB	3)	udtaler:	”(…)	Det	tror	jeg	primært	er	for	at	hjælpe	[Brands].	Altså	folk,	der	

gerne	 vil	 i	 gang,	 fordi	 de	 store	 etablerede	 [Brands]	 siger	 mig	 ikke	 vildt	 meget,	 faktisk”	 (S.	 58).	

Respondenten	 udtrykker	 sin	 lyst	 til	 at	 hjælpe	 mindre	 etablerede	 brands	 via	 et	 ’like’.	 Ved	 at	

respondenten	trykker	synes-godt-om	et	brands	Facebookside,	vises	det	på	samtlige	af	vedkommendes	

venners	 Facebookvæg	 og	 dermed	 skabes	 opmærksomhed	 omkring	 brandet.	 En	 lyst,	 der	 ikke	

nødvendigvis	bygger	på	en	decideret	oplevelse	med	et	givent	brand,	men	måske	mere	interessen	for	

nye	 brands	 og	 deres	 succes	 (Hennig-Thurau	 2004:	 s.	 42).	 Med	 dette	 for	 øje	 er	 det	 relevant	 at	

fremhæve,	 at	 denne	 respondent	 foretrækker	 at	 skabe	 positiv	 e-WOM,	 der	 er	 koncentreret	 omkring	

nichebrands,	hvor	store	etablerede	brands	er	irrelevante.		

	

Synes-godt-om-indhold-funktion	

Dette	afsnit	tager	sit	udgangspunkt	i	spørgsmålet	om,	hvad	der	får	respondenterne	til	at	synes-godt-

om	et	brands	indhold	(opslag).	Første	respondent:	”(…)	Jeg	liker	[Et	brands	opslag],	hvis	der	er	noget,	
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jeg	synes,	der	er	fedt,	så	kan	dem,	der	har	lavet	opslaget,	se,	at	det	er	fedt,	man	har	gjort	det	her	(TB	1:	s.	

26).	Respondenten	motiveres	først	og	fremmest	på	baggrund	af,	at	indholdet	er	relevant,	samt	lysten	

til	at	hjælpe	et	givent	brand.	Hvad	der	er	værd	at	bide	mærke	i	er,	at	denne	lyst	skabes	på	baggrund	af	

behovet	for	selv-anerkendelse	(self-enhancement).	Derfor	kan	det	udledes,	at	der	finder	en	tæt	kobling	

mellem	desire	to	help	the	company	og	self-enhancement	sted.	Dette	er	dog	ikke	tilfældet	for	følgende	

respondent	(TB	4):	”Det	er,	at	jeg	interesserer	mig	for	mærket”	(S.	69)	og	uddyber	senere:	”Jeg	gør	det,	

fordi	jeg	har	lyst	til	at	gøre	det.	Jeg	gør	det,	for	jeg	synes,	[Brandet] fortjener	noget	mere”	(S.	73).	Lysten	

til	 at	hjælpe	et	givent	brand	bygger	altså	udelukkende	på	 interessen	 for	brandet.	En	 lyst,	 som	 ifølge	

Hennig-Thurau	 (2004:	 s.	 42)	 er	 udledt	 af	 individets	 stræben	 efter	 at	 hjælpe	 med	 at	 skabe	 succes,	

hvilket	må	siges	at	være	positivt	stemt.	

	

Slutteligt	uddyber	en	respondent	(TB	2)	relevansen	af	indholdet	som	værende	afgørende	for,	at	synes-

godt-om-indhold-funktionen	 anvendes:	 ”Nok	 ligeså	 meget	 teksten	 og	 billedet.	 Altså,	 hvad	 skriver	

[Brandet],	lyder	det	nice,	kan	jeg	være	enig	i	det	og	så	et	billede”	(S.	42).	For	at	respondenten	deltager	af	

generering	af	positiv	e-WOM,	er	indholdet	afgørende.	Selv	samme	holdning	blev	ligeledes	delt	blandt	

to	andre	respondenter	(TB	5;	6),	hvorfor	yderligere	citater	ikke	findes	nødvendig.		

	

	

Del-funktion	

En	tredje	funktion,	der	bliver	anvendt	med	henblik	på	at	hjælpe	et	givent	brand,	er	del-funktionen.	En	

respondent	udtaler	”(…)	Hvis	jeg	synes,	produktet,	som	[Brandet]	 laver	opslaget	på,	er	noget,	 jeg	synes,	

der	er	så	fedt,	at	jeg	synes,	der	er	nogle	flere,	der	skal	se	det.	Det	er	nok	primært	det.”	(TB	4:	s.	69).	Ved	

første	 øjekast	 kan	 det	 umiddelbart	 godt	 lyde,	 som	 om	 denne	 funktion	 anvendes	 udelukkende	med	

henblik	på	at	hjælpe	andre	brugere	 (concern	 for	other	 consumers),	men	efterfølgende	uddyber	 selv	

samme	respondent:	”(…)	Hvis	jeg	deler	[opslaget],	så	er	det	for	at	hjælpe	firmaet”	(TB	4:	s.	70).	Udover	

at	vedkommende	anvender	del-funktionen	 til	 at	hjælpe	et	givent	brand	og	dermed	skaber	positiv	e-

WOM,	er	der	igen	en	tæt	relation	mellem	concern	for	other	consumers-	og	desire	to	help	the	company-

motiverne.		

	

Kommenter-på-indhold-funktion	

Kommenter-på-indhold-funktion	er	den	sidste	funktion,	der	gør	sig	gældende	i	forhold	til	desire	to	help	

the	company-motivet.	Der	spørges	ind	til,	hvad	der	får	vedkommende	til	at	kommentere	på	et	brands	

opslag,	hvortil	der	svares:	”Jamen,	(…)	for	at	rose	selve	firmaet	for	deres	produkter,	som	de	poster”	(TB	

4:	s.	69).	 I	og	med	der	refereres	 til	en	stor	 lyst	 til	at	rose	 firmaet,	grundet	dets	produkter,	anvendes	
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funktionen	 på	 baggrund	 af,	 at	 en	 positiv	 oplevelse	 med	 produktet	 har	 fundet	 sted,	 hvilket	 skaber	

positiv	e-WOM	(Hennig-Thurau	2004:	s.	42).	

	
8.1.4	Expression	of	positive	emotions	
Grundet	 vedkommendes	positive	oplevelse	med	et	 givent	produkt	kan	der	dannes	 en	 stor	 lyst	 til	 at	

udtrykke	 glæde	 (Expression	 of	 positive	 emotions)	 (Hennig-Thurau	 2004:	 s.	 44).	 To	 respondenter	

udtrykker	positive	følelser	om	et	givent	brand	igennem	originale	statusopdateringer,	hvorfor	e-WOM	

sker	 på	 højeste	 niveau	 (Svarre	 2011:	 s.	 52-53).	 Kommende	 afsnit	 fokuserer	 derfor	 udelukkende	 på	

denne	 funktion	 og	 tager	 udgangspunkt	 i	 følgende	 spørgsmål	 (Bilag	 5):	 ”Har	 du	 nogensinde	 lavet	 en	

Facebook-statusopdatering,	hvori	du	nævner	et	brand?”.	

	

Originale	statusopdateringer:	

Første	respondent	(TB	4)	udtaler:	”Ja”	(S.	71)	og	uddyber:	”Jeg	køber	to	skjorter,	og	jeg	køber	en	t-shirt.	

Jeg	tager	det	på,	tager	et	billede	og	poster	det,	og	det	er	100	procent	sikkert	også,	 fordi	 jeg	er	sindssyg	

glad	på	det	her	tidspunkt”	(S.	71).	Vedkommende	er	så	begejstret,	at	der	uploades	et	billede,	hvilket	må	

siges	 at	 være	 en	 klar	 indikation	 på,	 at	 der	 søges	 anerkendelse	 fra	 andre,	 hvorfor	 en	 tæt	 relation	

mellem	self-enhancement	og	expression	of	positive	emotions	ligeledes	finder	sted.	En	anden	respondent	

(TB	1)	udtaler:	”Ja,	det	har	jeg”	(S.	29)	og	uddyber	”(…)	Så	skrev	jeg	bare,	at	jeg	havde	været	ude	at	løbe	i	

mine	et	eller	andet	(…)	Jeg	kan	ikke	lige	huske	det.	Hvor	jeg	så	skrev,	det	var	et	godt	brand.	Dem	skulle	

man	 få,	 fordi	 de	 var	 virkelig	 gode”	 (S.	 29).	 I	 og	 med	 vedkommende	 kun	 anvender	 tekst,	 kan	 der	

argumenteres	for,	at	behovet	for	anerkendelse	er	af	mindre	karakter,	men	ikke	desto	mindre	til	stede.	

Ens	for	begge	respondenter	er,	at	de	udtrykker	stærke	positive	følelser	for	et	brand	grundet	en	positiv	

oplevelse	(Hening-Thurau	2004:	s.	44).		

	

Nogle	af	respondenterne	(TB	2;	3	&	5)	erindrer	ikke,	om	de	har	lavet	en	statusopdatering,	hvorfor	der	

spørges	ind	til,	om	vedkommende	kunne	forestille	sig	at	lave	en	statusopdatering,	der	involverede	et	

brand.	En	respondent	udtaler:	”Jamen,	så	skulle	det	være,	fordi	jeg	havde	fået	en	eller	anden,	sådan	en	

helt	vild	(…)	Altså	en	god	behandling	eller	en	god	service,	eller.	Hvis	jeg	bare	havde,	ja,	bare	blevet	over	

lykkelig	over	et	eller	andet”	(TB	5:	s.	93).	Igen	fremhæves	den	her	inderlige	følelse	af	en	ekstraordinær	

oplevelse	 med	 et	 givet	 produkt	 som	 værende	 essentiel	 for,	 at	 vedkommende	 føler	 et	 behov	 for	 at	

udtrykke	positive	følelser	på	FB	i	form	af	en	original	statusopdatering.	

	

To	andre	respondenter	inddrages	yderligere	til	at	skabe	en	dybere	forståelse	af,	hvor	meget	der	skal	

til,	 for	 at	 positiv	 e-WOM	 via	 originale	 statusopdateringer	 forekommer.	 For	 god	 ordens	 skyld	

fremhæves	det,	at	der	stadig	tages	udgangspunkt	i,	hvorfor	vedkommende	kunne	forestille	sig	at	lave	
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en	statusopdatering:	 ”Fordi	det	er	 sejt.	Fordi	det	er	noget,	man	 identificerer	 sig	med”	 (TB	3:	 s.	57)	og	

følgende:	”Fordi	jeg	står	inde	for	det.	Altså	inde	for	brandet”	(TB	2:	s.	42).	Respondenterne	udtrykker,	at	

behovet	for	at	ville	udtrykke	positive	følelser	om	et	givent	brand,	via	en	original	statusopdatering,	er	

betinget	af,	at	vedkommende	kan	identificere	sig	med	et	givent	brand,	hvilket	ligeledes	fremhæver	et	

brands	centrale	rolle	for	det	enkelte	individ	(Beverland	2009).		

	

8.2	Modtagers	opfattelse	af	e-WOM	på	Facebook	
E-WOM	 kan	 i	 denne	 undersøgelse,	 som	 fremhævet	 i	 afsnit	 4.3.1,	 skabes	 via	 otte	

interaktionsfunktioner;	 tag-,	 del-,	 synes-godt-om-indhold-,	 Synes-godt-om-Facebookside-,	

kommenter-indhold-,	skriv-på-væg-,	skriv-privat-besked-funktion	og	originale	statusopdateringer.	Da	

der	i	kommende	analyseafsnit	fokuseres	på	modtageres	opfattelse	af	e-WOM,	understreges	det,	at	der	

ikke	 skelnes	 mellem	 interaktionsfunktionerne,	 men	 at	 nogle,	 qua	 citaterne,	 vil	 være	 mere	

fremtrædende	 end	 andre.	 Afsnittet	 tager	 sit	 udgangspunkt	 i	 spørgsmålet	 (Bilag	 5;	 Bilag	 14),	 om	 et	

brands	information	virker	mere	troværdig,	når	det	modtages	fra	brugerens	netværk.	

	

Første	respondent	udtaler:	”Ja,	det	kommer	selvfølgelig	an	på	hvem,	men	ja,	altså”	(TB	1:	s.	32).	Ifølge	

denne	 respondent	 kommer	 informationens	 troværdighed	 altså	 an	 på,	 hvem	 i	 ens	 netværk	 der	

anbefaler	et	givent	brand.	Dertil	kommer	følgende	spørgsmål:	”Så	det	er	mere	troværdigt,	når	det	er	en,	

man	 kender?”,	hvortil	 der	 uddybes:	 ”Ja,	 fordi	man	 stoler	 på	 vedkommende	 (…)	Der	 er	 nogle	 ting,	 der	

tænker	man	sådan,	nå,	er	[brandet] nu	så	godt,	som	de	skriver	(TB	1:	s.	32).	Afsendt	information	om	et	

givent	brand	har	altså	en	større	troværdighed,	når	det	allerede	er	blevet	betroet	fra	en	afsender,	der	er	

i	 tæt	 relation	 til	 vedkommende	 (Metzger	 et	 al.	 2013:	 s.	 215).	Relationens	betydning	 for,	 om	afsendt	

information	virker	troværdig,	uddybes	yderligere	af	følgende	respondent	(TB	3):	”Jamen,	for	eksempel	

er	det	min	mor,	som	deler	noget,	vil	jeg	måske	faktisk	gerne	se	det,	men	er	det	en	eller	anden	perifer	ven	

(…),	 som	 jeg	 ikke	 bryder	 mig	 om	 (…)	 Så	 vil	 jeg	 bare	 gå	 direkte	 væk	 fra	 det”	 (S.	 53).	 En	 perifer	 ven	

indtager	en	større	anonymitet,	hvorfor	respondenten	ikke	i	lige	så	høj	en	grad	finder	vedkommendes	

e-WOM	troværdig,	som	var	det	en	tæt	relation.	Ud	fra	ovenstående	citater	er	det	kun	informationens	

troværdighed,	 der	 belyses,	 hvorfor	 det	 på	 nuværende	 tidspunkt	 ikke	 er	 til	 at	 udlede,	 om	modtaget	

information	er	af	positiv	eller	negativ	karakter.	

	

Dette	bidrager	en	tredje	respondent	(TB	5)	med:	”Ja,	 fordi	så	er	det	jo	også,	fordi	dem,	der	så	gør	det,	

ved,	hvad	 jeg	godt	kan	 lide.	Og	så	ved	 jeg	også,	at	de	har	tænkt	på	mig	 lige	 i	den	situation”	 (S.	96),	og	

uddyber	følgende:	 ”Og	så	synes	 jeg	da,	det	virker	mere	sådan,	altså	ægte,	eller	hvad	skal	man	sige.	Det	

virker	mere	sådan,	nok	bare	bedre	på	mig”	(S.	96).	Respondenten	fremhæver,	at	vennerne	har	tænkt	på	

vedkommende	 i	 en	 given	 situation.	 Dermed	 bygger	 ægtheden	 på	 en	 troværdig	 intention,	 hvilket	
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medvirker	 til,	 at	 betroet	 informationen	 virker	 troværdigt	 (Metzger	 et	 al.	 2013:	 s.	 215).	 Dernæst	

fremhæves	informationen	som	værende	af	positiv	karakter,	da	det	er	information	omhandlende,	hvad	

vedkommende	 kan	 lide.	 Ligeledes	 fremhæver	 en	 fjerde	 respondent	 (TB	 6)	 den	 bagvedliggende	

intention	som	værende	afgørende	for,	at	afsendt	information	fra	tætte	relationer	virker	troværdig:	”Ja.	

Helt	 klart.	 Det	 synes	 jeg,	 men	 så	 er	 det	 også,	 fordi	 (…)	 Så	 gør	 de	 det	 af	 en	 årsag,	 fordi	 de	 ved,	 det	

vedkommer	 mig,	 eller	 det	 er	 noget,	 vi	 har	 snakket	 om”	 (S.	 116).	 Derudover	 kan	 der	 fra	 dette	 citat	

udledes,	 at	 tidligere	 udveksling	 af	 information	 kan	 have	 betydning	 for,	 hvor	 troværdigt	 modtaget	

information	vurderes.	

	

Endnu	en	respondent	(TB	2)	inddrages,	der	ligeledes	tager	stilling	til,	hvorvidt	afsendt	information	på	

FB	virker	mere	troværdig,	når	det	modtages	fra	en	tæt	relation:	”Mm,	nej	jeg	tænker	ikke	sådan	videre	

over.	 Ikke	 andet,	 end	 [vennerne] bare	 viser	mig	 et	 eller	 andet	 nice,	 som	 de	 synes	 er	 nice”	 (S.	 45).	 Ved	

første	øjekast	finder	respondenten	umiddelbart	ikke	information	modtaget	fra	en	relation	troværdig.	

Ikke	desto	mindre	refererer	respondenten	alligevel	 til,	at	vennerne	viser	vedkommende	noget	 ’nice’,	

hvilket	må	siges	at	være	positivt,	og	indikerer	en	form	for	ubevidst	troværdighed.	Med	dette	menes,	at	

respondenten	muligvis	 ikke	 tager	 aktivt	 stilling	 til,	 om	modtaget	 information	 er	 troværdig,	 det	 sker	

ubevidst,	fordi	vennerne	er	troværdige	og	bidrager	med	relevant	indhold.	

	

Afsenders	troværdighed	er	ligeledes	noget,	der	får	stor	opmærksomhed	i	fokusgruppen	(TB	7),	hvilket	

respondent	C	uddyber:	”En	af	mine	gode	kammerater	har	været	meget	inden	for	tøjbranchen,	og	han	har	

altid	haft	det	smarteste	tøj	på	og	haft	en	god	stil.	Så	det	jo	klart,	hvis	han	lige	pludselig	begynder	at	følge	

et	mærke,	hvor	han	gentagne	gange	liker	eller	skriver:	”det	er	fedt,	det	her”,	hvad	ved	jeg.	Så	det	klart,	så	

får	jeg	også	en	større	interesse	for	det,	fordi	jeg	ligesom	kan	forbinde	det	med	hans	stil”	(S.	140).	Først	og	

fremmest	tydeliggør	citatet,	hvordan	positiv	e-WOM	er	i	stand	til	at	danne	positive	forestillinger	om	et	

givent	 brands	 troværdighed	 og	 værdier	 (Jones	 et	 al.	 2009).	 Dette,	 da	 respondenten	 får	 en	 større	

interesse,	 fordi	 en	 tæt	 relation	 på	 forhånd	 har	 betroet	 indholdet,	 hvilket	 skaber	 troværdighed	

(Metzger	 et	 al.	 2013:	 s.	 215).	 Citatet	 fremhæver	 ligeledes	 en	 tæt	 relation	 mellem	 e-WOM’s	

troværdighed	og	afsenders	troværdighed.	

	

Dernæst	bidrager	fokusgruppen	til	belysning	af	yderligere	aspekter	i	forhold	til	troværdig	e-WOM.	Det,	

at	 andre	 venner	 følger	 (synes-godt-om-Facebookside-funktion)	 et	 givent	 brand,	 bidrager	 ifølge	

respondent	 E	 til	 inspiration:	 ”(…)	 Hvis	man	 ser	 nogle	 andre,	 der	 følger	 et	 eller	 andet	 [brand] (…)	 Så	

kunne	jeg	godt	blive	inspireret	på	denne	måde”	(TB	7:	s.	140).	Interaktionsfunktionen	synes-godt-om-

Facebookside	medvirker	 til,	at	respondenten	 får	 inspiration,	hvilket	 igen	må	siges	at	have	en	positiv	
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indflydelse	på	forbrugerens	mentale	forestillinger	om	et	givet	brands	værdier	og	troværdighed	(Jones	

et	al.	2009).	Denne	begejstring	deles	dog	 ikke	af	hele	 fokusgruppen,	da	 i	 særdeleshed	respondent	D	

fremhæver	en	problematik:	”(…)	[Informationen] bliver	bare	smidt	ind	på	ens	væg,	så	man	kan	alligevel	

ikke	 finde	hoved	og	hale	 i	noget,	 så	 jeg	bruger	 ikke	Facebook	til	 finde	 inspiration	som	sådan”	(TB	7:	s.	

141).	Det,	at	respondentens	venner	synes-godt-om	en	given	Facebookside,	gør,	at	vedkommendes	væg	

bliver	 fyldt	 med	 så	 meget	 information,	 at	 vedkommende	 mister	 overblik,	 hvorfor	 allerede	 betroet	

information	ikke	findes	troværdig.	Dette	må	siges,	at	sætte	spørgsmålstegn	ved	både	afsenders	og	e-

WOM’s	troværdighed.		

	

Samtidig	 skabes	 en	 anledning	 til	 at	 tro,	 at	 der	 er	 forskel	 på	 selve	 interaktionsfunktionernes	

troværdighed,	 hvorfor	 et	 opfølgende	 spørgsmål	 bliver	 stillet:	 ”Men	 hvis	 du	 nu	 bliver	 tagget	 i	 et	 eller	

andet,	 lad	os	 sige	det,	af	 en	af	dine	veninder	 i	 et	brands	 [opslag]. Altså	ville	det	være	mere	 troværdigt.	

Ville	du	alligevel	lige	bruge	tid	på	og	skimte	det?”,	hvortil	der	svares:	”Ja,	det	ville	jeg	nok,	men	altså,	det	

skulle	 hurtigt	 fange	 mine	 øjne,	 ellers	 ville	 jeg	 klikke	 væk	 fra	 det	 igen”	 (TB	 7:	 s.	 141).	 Information	

modtaget	via	FB’s	tag-funktion	har	på	respondenten	en	mere	troværdig	effekt,	end	når	respondenten	

modtager	 indhold.	 fordi	 andre	 relationer	 synes-godt-om	 et	 brands	 Facebookside.	 Gennem	 tag-

funktionen	 indtager	betroet	 indhold,	der	 samtidig	 lever	op	 til	 respondentens	 forventninger,	 altså	en	

mere	troværdig	rolle	(Metzger	et	al.	2013:	s.	215-216).	

	

En	yderligere	problematik	vedrørende	troværdighed	i	forhold	til	e-WOM	på	FB	bliver	belyst	følgende.	

Respondent	A	skal	ligeledes	tage	stilling	til,	hvorvidt	information	modtaget	på	FB	opfattes	troværdigt,	

hvortil	der	svares:	”	(…)	Det	kommer	(…)	an	på,	om	det	er	en,	der	tagger	mig	hver	halve	time,	så	bliver	

man	nok	hurtigt	træt	af	det.	Men	hvis	der	er	nogen,	der	synes,	jeg	fortjener,	at	jeg	skal	tagges	eller	synes-

godt-om	eller	vise	interesse	for	et	brand,	ville	jeg	da	klart	være	i	 interesseret	i	det”	(S.	141).	Det	første,	

respondenten	 understreger,	 er,	 at	 troværdigheden	 kommer	 an	 på,	 hvor	 ofte	 selve	 udvekslingen	 af	

information	 finder	 sted.	 Desto	 oftere	 respondenten	 tagges	 i	 noget,	 desto	 mere	 utroværdig	 bliver	

informationen.	Med	andre	ord,	aktivitetsniveauet,	der	dannes	på	basis	af	FB’s	interaktionsfunktioner,	

påvirker	afsenders	og	e-WOM’s	troværdighed.	

	

8.3	Delkonklusion		
Generering	 af	 e-WOM	 finder	 sted	 igennem	 fire	 motiver;	 1)	 concern	 for	 other	 consumers,	 2),	 self-

enhancement,	 3)	 desire	 to	 help	 the	 company	 og	 4)	 expressive	 of	 positive	 emotions,	 hvor	 samtlige	

bidrager	til	skabelsen	af	positiv	e-WOM.	Desire	to	help	the	company	og	concern	for	other	consumers	er	

de	mest	fremtrædende	motiver,	der	skaber	e-WOM.	I	tæt	relation	til	disse	er	self-enhancement-motivet.	

På	 forskellige	medskaberniveauer	og	på	 forskellig	vis	 sker	det	 igennem	FB’s	 interaktionsfunktioner;	
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tag-,	 del-,	 skriv-privat-besked-,	 synes-godt-om-Facebookside-,	 synes-godt-om-indhold-,	 kommenter-

indhold-funktion	 og	 originale	 statusopdateringer.	 Analyseresultaterne	 fremviser,	 at	 nogle	

interaktionsfunktioner	 skaber	 større	 e-WOM-troværdighed	end	andre.	Eksempelvis	 skaber	FB’s	 tag-

funktion	 og	 del-funktion	mere	 troværdighed	 end	 synes-godt-om-Facebookside-funktionen.	 Dernæst	

fremhæves	 FB’s	 skriv-privat-besked-funktion,	 fordi	 nogle	 brugere	 udelukkende	 anvender	 denne	

funktion	 til	 at	 skabe	 e-WOM,	 grundet	 FB’s	 transparenthed.	 I	 forlængelse	 af	 dette	 vil	 et	 brands	

troværdighed	og	værdier	udsættes	 i	et	 lille	omfang.	Dertil	kan	det	konkluderes,	at	brugeren	 i	denne	

undersøgelse	udelukkende	anvender	FB’s	 interaktionsfunktioner	til	at	skabe	positiv	e-WOM,	hvorfor	

interaktionsfunktionerne	 ligeledes	 bidrager	 til	 opretholdelse	 af	 et	 brands	 troværdighed	 og	 værdier,	

hvilket	har	en	positivt	effekt	på	opretholdelsen	af	brandautenticitet	på	FB.	

	

Modtageren	 (brugeren)	 opfatter	 e-WOM	 på	 FB	 troværdigt.	 Ikke	 desto	 mindre	 afhænger	

troværdigheden	af	afsenders	troværdighed.	Med	dette	menes,	at	desto	mere	yderlig	relationen	bliver,	

desto	svagere	bliver	e-WOM’s	troværdighed.	Dette,	fordi	ydre	relationer	indtager	en	større	anonymitet	

hos	 brugeren.	 E-WOM’s	 troværdighed	 må	 derfor	 siges	 at	 være	 stærkt	 præget	 af	 afsenders	

troværdighed.	 Informationens	 troværdighed	 bliver	 udelukkende	 evalueret	 ud	 fra,	 at	 informationen	

tidligere	er	betroet	af	andre,	hvorfor	troværdigheden	også	er	betinget	af,	at	informationen	kommer	fra	

tætte	relationer.	Ydermere	har	selve	aktivitetsniveauet	fra	brugerens	egne	relationer	også	indflydelse	

på,	 hvor	 troværdigt	 modtaget	 e-WOM	 opfattes.	 Desto	 oftere	 brugeren	 udsættes	 for	 e-WOM,	 desto	

svagere	bliver	e-WOM	og	afsenders	troværdighed.	Konkluderende	kan	det	siges,	at	brugerne	i	denne	

undersøgelse	 udelukkende	 udsættes	 for	 positiv	 e-WOM,	men	 at	modtagers	 relation	 til	 afsender	 har	

betydning	for	den	troværdighed,	som	kan	bidrage	til	opretholdelsen	af	brandautenticitet	på	FB.	

	

9	Diskussion	
Afhandlingens	diskussionsafsnit	har	til	formål	at	diskutere	foregående	analysers	frembragte	resultater	

ved	at	sætte	dem	i	et	metodisk	og	teoretisk	kritisk	lys.		

	

9.1	Vurdering	og	diskussion	af	den	valgte	fremgangsmåde	og	metode	
Jeg	 har	 i	 afhandlingen	 valgt	 at	 anvende	 kvalitative	 undersøgelser	 i	 form	 af	 semistrukturerede	

dybdeinterviews	og	et	fokusgruppeinterview.	Denne	indsamlingsmetode	har	været	yderst	velegnet,	da	

den	har	muliggjort	en	afdækning	af	undersøgelsens	problemfelt.	

	

Igennem	 de	 forskellige	 dybdeinterviews	 og	 fokusgruppeinterviewet	 har	 jeg,	 via	 interaktionen	 med	

respondenten,	 indsamlet	 nuancerede	 data,	 der	 har	 været	 essentielle	 for	 at	 kunne	 besvare	
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problemstillingen	(Afsnit	1.1)	fyldestgørende.	Dette	betyder	ligeledes,	at	den	viden,	der	er	indsamlet,	

ikke	er	universel	viden,	men	derimod	konstrueret	viden	i	sammenspil	med	den	enkelte	respondent	og	

fokusgruppen.	 Dermed	 opnås	 der	 en	 forståelse	 af	 den	 sociale	 virkelighed,	 hvori	 det	 undersøgte	

problemfelt	 forekommer.	 Den	 valgte	 indsamlingsmetode	 har	 dog	 haft	 konsekvenser	 for	

analyseresultaterne,	som	kan	diskuteres	som	værende	følgende:	

	

Udvælgelsen	 af	 respondenter	 er	 sket	 på	 baggrund	 af	 en	 heterogen	udvælgelse,	 der	 har	 til	 formål	 at	

skabe	en	nuanceret	 forståelse	af	 forbrugerens	opfattelse	af	brandautenticitet,	 samt	hvordan	e-WOM,	

gennem	 FB’s	 interaktionsfunktioner	 påvirker	 brandautenticiteten.	 Ikke	 desto	 mindre	 må	 jeg	

konstatere,	 at	 den	 konkrete	 sammensætning	 af	 respondenter	 har	 påvirket	 analysen	 og	 udledt	

bestemte	 resultater.	 En	 sammensætning	 af	 andre	 respondenter	 ville	muligvis	 have	bidraget	med	en	

anden	 vinkel	 af	 det	 undersøgte	 og	 dermed	 drejet	 analyseresultaterne	 i	 en	 ny	 retning.	 Ikke	 desto	

mindre	argumenterer	jeg	for,	grundet	FRAAS’	interesse	i	at	undersøge	målgruppen	26+	(Afsnit	1.1.1),	

at	den	konkrete	sammensætning	af	respondenter	har	været	afgørende	for	afhandlingens	undersøgelse	

og	besvarelse	af	problemstillingen.	I	og	med	sammensætningen	af	respondenter	er	sket	på	baggrund	

af	 følgende	 kriterier;	 dansk	 statsborgerskab,	 køn,	 by,	 alder	 (26+),	 beskæftigelsesstatus,	 kendskab	 til	

Facebooks	basale	 interaktionsfunktioner,	 samt	at	man	tidligere	har	anvendt	minimum	én	af	Facebooks	

interaktionsfunktioner	 i	 relation	 til	 et	 tekstbilbrand,	 er	det	min	overbevisning,	 at	 analyseresultaterne	

giver	 en	 brugbar	 og	 nuanceret	 forståelse	 af	 det	 undersøgte.	 Det	 skal	 dog	 fremhæves,	 at	 hvorvidt	

respondenterne	anvender	FB’s	interaktionsfunktioner	er	af	stor	variation,	hvorfor	nogle	respondenter	

har	 været	mere	 fremtrædende	end	andre.	 Ikke	desto	mindre	har	 samtlige	 respondenter	bidraget	 til	

analyseresultaterne,	der	demonstrerer	en	bred	vifte	af	meninger	og	 fortolkninger	af	det	undersøgte.	

Med	 dette	 for	 øje	 argumenteres	 der	 for,	 at	 anvendte	 indsamlingsmetoder	 og	 fremgangsmåde	 har	

været	berettiget	til	at	kunne	besvare	afhandlingens	problemstilling	fyldestgørende.		

	

9.2	Vurdering	og	diskussion	af	den	valgte	teori	
Afhandlingen	 har	 inddraget	 adskillige	 teoretikere,	 der	 har	 dannet	 grundlag	 for	 undersøgelsens	

analyseafsnit	(Kapitel	6	&	7),	der	ligeledes	afspejler	sig	i	analyseresultaterne.	I	dette	afsnit	vil	det	dog	

kun	være	de	mest	fremtrædende	teoretikere,	der	inddrages.	

	

Afhandlingens	 fokus	 på	 brandautenticitet	 er	 primært	 sket	 igennem	 følgende	 teoretikere;	 Beverland	

(2009),	Napoli	et.	al.	(2014)	og	Holzer	(2011).	Først	og	fremmest	kan	brandautenticitet	i	sagens	natur	

forekomme	som	et	abstrakt	begreb,	hvorfor	det	stod	klart	i	mine	overvejelser,	at	konsensus	i	teorien	

var	 afgørende	 for	 en	 retvisende	 undersøgelse.	 Denne	 konsensus	 må	 siges	 at	 være	 berettiget,	 da	
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ovenstående	 teoretikere	 understøtter	 og	 supplerer	 hinandens	 teoretiske	 ståsteder.	 Napoli	 et	 als.’	

(2014)	psykometriske	skala	(CBBA)	er	blevet	modificeret	og	anvendt	som	fundament	 for	den	videre	

forståelse	af	brandautenticitet,	hvilket	har	haft	konsekvenser	for	fremstillingen	af	analyseresultaterne.	

CBBA	 i	 sin	 oprindelige	 form	 lægger	 op	 til	 at	måle	 brandautenticitet	 for	 at	 kunne	 skabe	 et	 statistisk	

overblik.	 Ikke	 desto	 mindre	 finder	 jeg	 modificeringen	 berettiget,	 da	 der	 undersøges	 ud	 fra	 et	

kvalitativt	 standpunkt,	 hvorfor	 en	dybere	 forståelse	 af	 autenticitetsværdierne	 og	 brandautenticitet	 i	

sin	helhed	dermed	ikke	ville	have	været	mulig	i	sin	oprindelige	form.	

	
Troværdighedsaspektet	og	e-WOM	blev	i	afhandlingen	behandlet	igennem	Metzger	et	al.	(2014),	Park	

et.	al	(2011),	Hening-Thurau	(2004)	og	Jones	et	al.	(2009).	Igen	vægtede	jeg	konsensus	i	teorien,	samt	

at	teorien	var	funderet	i	en	online	kontekst,	hvori	min	undersøgelse	ligeledes	har	fundet	sted.	I	forhold	

til	det	udvalgte	teori	må	et	kritikpunkt	siges	at	være,	at	afsenders	troværdighed	vurderes	på	baggrund	

af	henholdsvis	brandets	troværdighed,	e-WOM’s	troværdighed,	samt	brugerens	kognitive	heuristikker.	

Dermed	inddrager	teorien	ikke	et	retorisk	aspekt	i	form	af	appelformer.	Ikke	desto	mindre	begrundes	

valget	ud	 fra,	at	der	 ikke	er	blevet	analyseret	decideret	 indhold	(kommunikation)	mellem	bruger	og	

brand	 eller	 brugere	 imellem.	 Afgørende	 i	 denne	 undersøgelse	 har	 været	 at	 belyse	

troværdighedsaspektet	 i	 bestræbelsen	 på	 at	 opretholde	 brandautenticitet.	 Grundet	

analyseresultaterne	må	udvalgte	teorier	ligeledes	siges	at	have	været	berettiget.		

10	Sammenfatning	af	delkonklusioner	
I	dette	afsnit	følger	en	sammenfatning	af	analysens	tre	delkonklusioner	(Afsnit	6,3;	7,2;	8,3).	

	

Forbrugeren	 forbinder	 et	 autentisk	 brand	 med	 forestillingerne;	 oprigtighed,	 ægthed,	 sandhed,	

virkelighed,	ærlighed	og	troværdighed.	Forestillingerne	dannes,	ved	at	forbrugeren	kan	relatere	sig	til	

brandets	 værdier.	 Seks	 autenticitetsværdier;	 Brandarv	 (historie),	 kvalitetsforpligtelse	 og	 passion	 for	

håndværksmæssig	dygtighed,	nostalgi,	ensartethed	i	design	og	kulturel	symbolisme	er	afgørende	for,	at	

forbrugeren	danner	disse	forestillinger.	Autenticitetsværdierne	er	således	essentielle	at	inkorporere	i	

en	 fremtidig	 kommunikationsstrategi	 på	 FB	 for	 at	 opretholde	 brandautenticitet.	 Med	 dette	 for	 øje	

danner	 et	 brands	 Facebookside	 fundamentet	 for,	 at	 ovenstående	 autenticitetsværdier	 og	

autenticitetsforestillinger	opretholdes.	Dette,	fordi	brugeren	i	høj	grad	finder	et	brands	Facebookside	

troværdig,	 dog	 betinget	 af	 at	 et	 brand	 lever	 op	 til	 brugerens	 forventninger	 om	 transparent	

kommunikation,	 der	 bidrager	 med	 relevant	 indhold.	 Transparent	 kommunikation	 bygger	 på	

involveringsbudskaber	i	form	af	mere	personliggjort	indhold,	der	bekræfter	brugerens	egne	værdier,	

og	 som	samtidig	 inddrager	brugeren	 i	 virksomhedens	 ’storytelling’.	Dette	medvirker	 til,	 at	brugeren	

kan	relatere	sig	til	 indholdet,	hvilket	skaber	en	selvbekræftende	effekt,	der	gør	indholdet	troværdigt,	
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samt	at	vedkommende	vil	bidrage	i	interaktionen	med	brandet.	Hvorvidt	forbrugeren	finder	et	brands	

Facebookside	 og	 kommunikeret	 indhold	 troværdigt,	 vurderes	 altså	 ud	 fra	 to	 kognitive	 heuristikker;	

selvbekræftelse	og	forventning.		

	

Omvendt	 skaber	 indhold	 i	 form	 af	 sponsoreret	 kommunikation	 og	 indhold,	 der	 indtager	 en	

kommerciel	 lignende	 karakter,	 utroværdighed.	 På	 baggrund	 af	 den	 kognitive	 heuristik,	 misvisende	

hensigt,	 evaluerer	 brugeren	 sådant	 indhold	 som	 værende	 utroværdigt.	 Konkurrencer	 virker	 som	 et	

irritationselement,	 hvilket	 i	 høj	 grad	 skyldes	 en	 tvungen	 interaktion.	 Dernæst	 virker	 konkurrencer	

utroværdige,	 fordi	 de	 ligeledes	 har	 en	 misvisende	 hensigt,	 da	 de	 ikke	 lever	 op	 til	 forbrugerens	

forventning	 og	 samtidig	 ikke	 bidrager	 til	 selvbekræftelse.	 Tre	 kognitive	 heuristikker;	 misvisende	

hensigt,	 forventning	 og	 selvbekræftelse	 bidrager	 altså	 til,	 at	 indhold	 i	 form	 af	 konkurrencer	 findes	

utroværdige.	 Opsummerende	 kan	 det	 siges,	 at	 sponsoreret	 kommunikation,	 konkurrencer	 og	

kommerciel	 indhold	stiller	et	brands	troværdighed	i	et	dårligt	 lys,	 fordi	den	reelle	 intention	opfattes	

utroværdigt,	hvilket	kan	være	en	trussel	for	opretholdelsen	af	brandautenticitet.	

	

Generering	 af	 e-WOM	 finder	 sted	 igennem	 fire	 motiver;	 1)	 concern	 for	 other	 consumers,	 2),	 self-

enhancement,	 3)	 desire	 to	 help	 the	 company	 og	 4)	 Expressive	 of	 positive	 emotions,	 hvor	 samtlige	

bidrager	 til	 skabelsen	 af	 positiv	 e-WOM	 i	 denne	 undersøgelse.	 Generering	 af	 e-WOM	 sker	 igennem	

forskellige	 medskaberniveauer	 og	 på	 forskellig	 vis	 igennem	 FB’s	 interaktionsfunktioner;	 tag-,	 del-,	

skriv-privat-besked-,	 synes-godt-om-Facebookside-,	 synes-godt-om-indhold-,	 kommenter-indhold-

funktion	og	originale	statusopdateringer.	Analyseresultaterne	påviser,	at	nogle	interaktionsfunktioner	

skaber	 større	 troværdighed	 end	 andre.	 Dernæst	 kan	 FB’s	 transparenthed	 forhindre	 brugeren	 i	 at	

danne	 e-WOM	 i	 det	 offentlige	 rum.	 Modtageren	 (brugeren)	 opfatter	 e-WOM	 på	 FB	 som	 værende	

troværdigt.	 Ikke	desto	mindre	afhænger	 troværdigheden	af	afsenders	 troværdighed.	 I	 forlængelse	af	

dette	 finder	brugeren	det	 troværdigt	på	baggrund	af	den	kognitive	heuristik,	betroet,	hvor	afsender	

allerede	 har	 betroet	 informationen.	 Ydermere	 har	 aktivitetsniveauet	 i	 forhold	 til	 e-WOM’s	

troværdighed	 indflydelse.	 Med	 dette	 menes,	 at	 desto	 oftere	 brugeren	 udsættes	 for	 e-WOM,	 desto	

svagere	bliver	e-WOM’s	troværdighed.	Konkluderende	kan	det	siges,	at	brugerne	i	denne	undersøgelse	

udelukkende	udsættes	 for	positiv	e-WOM,	hvilket	bidrager	til,	at	et	brands	troværdighed	og	værdier	

opretholdes,	og	ligeledes	påvirker	brandautenticiteten	på	FB	i	en	positiv	retning.	
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11	Konklusion	–	FRAAS	
Formålet	med	undersøgelsen	har	været	 todelt.	 Først	og	 fremmest	at	 skabe	en	dybere	 forståelse	 for,	

hvordan	brandautenticitet	interpreteres	ud	fra	et	dansk	forbrugerperspektiv,	med	det	formål	at	kunne	

opretholde	 brandautenticitet	 på	 Facebook.	 Dernæst	 hvordan	 forbrugeren	 via	 Facebooks	

interaktionsfunktioner	indtager	en	central	rolle	i	forhold	til	at	kunne	opretholde	brandautenticitet.	På	

baggrund	 af	 analysens	 delkonklusioner	 vil	 kommende	 afsnit	 udrede	 anbefalinger,	 der	 fungerer	 som	

afhandlingens	konklusion,	som	skal	bidrage	til	FRAAS’	opretholdelse	af	brandautenticitet	på	FB.		

	

11.1	Autenticitetsværdier	&	forestillinger	-	FRAAS	
Oprigtighed,	 sandhed,	 ægthed	 virkelighed	 &	 troværdighed	 er	 forestillinger,	 som	 brugeren	 i	 denne	

undersøgelse	 relaterer	 til	 et	 autentisk	 brand.	 For	 at	 FRAAS	 kan	 fremme	 disse	

autenticitetsforestillinger	 i	 forbrugerens	 sind,	 er	 det	 centralt,	 at	 forbrugeren	 kan	 relatere	 sig	 til	

brandet	 FRAAS.	 Denne	 relatering	 sker,	 på	 baggrund	 af	 at	 der	 er	 konsensus	 mellem	 FRAAS’	

brandidentitet	og	brandimage.	For	at	fremme	ovenstående	autenticitetsforestillinger	på	FB	fremviser	

undersøgelsen,	at	det	 for	FRAAS	er	centralt	at	 fremhæve	autenticitetsværdierne;	Brandarv	(historie),	

kvalitetsforpligtelse	 og	 passion	 for	 håndværksmæssig	 dygtighed,	 nostalgi,	 ensartethed	 i	 design	 og	

kulturel	symbolisme	i	kommunikationen	for	at	kunne	opretholde	brandautenticitet	på	FB.	

	 
Først	og	fremmest	skal	FRAAS	fremhæve	virksomhedens	imponerende	historie,	der	strækker	sig	over	

136	 år,	 som	 bygger	 på	 traditioner,	 hvilket	 blandt	 andet	 kan	 ses,	 ved	 at	 virksomheden	 stadig	 er	

familieejet	(FRAAS	2014).	FRAAS	kan	med	fordel	konkretisere,	hvilke	traditioner	brandet	bygger,	på	

og	hvordan	familieperspektivet	spiller	en	rolle	i	virksomheden	den	dag	i	dag.	Dette	er	centralt,	da	både	

traditioner	og	familieperspektivet	er	troværdighedsskabende	autenticitetsforestillinger,	der	potentielt	

vil	 fremme	 opretholdelsen	 af	 FRAAS’	 brandautenticitet	 på	 FB.	 Grundet	 FRAAS’	 lange	 historie	

simplificeres	 brugerens	 relations	 processen	 til	 brandet,	 hvilket	 yderligere	 skaber	 autentiske	

forestillinger.	I	forlængelse	af	dette	vil	FRAAS	dermed	også	have	nemmere	ved	at	fremme	nostalgiske	

værdier,	 der	 bidrager	 til,	 at	 brandets	 historie	 udstråler	 en	 ekstra	 aura	 af	 autenticitet.	 Dernæst	

defineres kvalitetsforpligtelse	 af	 forbrugeren	 ud	 fra	 produktets	 holdbarhed	 samt	 valg	 af	 materiale,	
hvorfor	FRAAS	ligeledes	skal	fremhæve	denne	værdi.	FRAAS	kan	derfor	med	fordel	give	forbrugeren	

indsigt	i,	hvilke	materiale	der	anvendes	til	fremstilling	af	tørklæderne,	samt	hvilke	råstoffer,	der	sikrer	

en	 høj	 kvalitet	 og	 holdbarhed	 (FRAAS:	 2014).	 Hvis	 FRAAS	 formår	 at	 leve	 op	 til	 forbrugerens	

forventning	om	holdbarhed	og	materialevalg	gennem	måden,	hvorpå	virksomheden	 forpligter	 sig	 til	

kvalitet,	 vil	 dette	 højst	 sandsynligt	 fremme	 autentiske	 forestillinger.	 Derudover	 kan	 FRAAS	 drage	

fordel	af	at	være	en	tysk	tekstilproducent,	der	stadig	fremstiller	størstedelen	af	kvalitetstørklæderne	
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inden	for	Europas	grænser.	Dette,	da	produktion	inden	for	Europas	grænser	ifølge	denne	undersøgelse	

anses	 af	 forbrugeren	 som	 et	 decideret	 kvalitetsstempel,	 hvorfor	 kulturel	 symbolisme	 ligeledes	 vil	

kunne	medvirke	til,	at	FRAAS’	brandautenticitet	opretholdes. 
	 

Passion	 for	 håndsværkmæssig	 dygtighed	 betyder	 ifølge	 undersøgelsen,	 at	 brands	 skal	 udstråle	

interesse	 for	produktet	 frem	for	den	økonomiske	gevinst.	Et	velkendt	motto	 i	FRAAS	er:	”Don’t	 trust	

any	scarf	you	haven’t	made	yourself”	(FRAAS:	2014:	s.	14),	der	i	særdeleshed	fremhæver	den	passion	

for	 håndsværksmæssig	 dygtighed,	 som	FRAAS	besidder.	 FRAAS’	 tørklæder	 designes	 udelukkende	 af	

egne	designere	for	at	sikre,	at	FRAAS’	værdier	er	inkorporerede	i	tørklæderne	for	at	kunne	bibeholde	

ensartetheden	 i	 designet.	 Dette	 kan	 FRAAS	med	 fordel	 ligeledes	 give	 brugeren	 indsigt	 i,	 hvilket	 vil	

bidrage	 til	 at	 opretholde	 brandautenticitet.	 Konkluderende	 kan	 det	 siges,	 at	 ovenstående	

autenticitetsværdier	 er	 essentielle	 at	 fremhæve	 i	 en	 fremtidig	 kommunikation,	 med	 henblik	 på	 at	

skabe	autentiske	forestillinger,	der	bidrager	til,	at	FRAAS’	brandautenticitet	opretholdes	på	FB.	

	

11.2	Troværdighed	–	FRAAS		
FRAAS’	Facebookside	vil	være	fundamentet	for,	at	autenticitetsværdierne	og	autenticitetsforestillinger	

opretholdes.	Dette,	 fordi	et	brands	Facebookside	afspejler	en	stor	 troværdighed	 i	 forbrugerens	sind.	

FRAAS	 skal	 dog	 være	 bevidst	 om,	 at	 troværdigheden	 er	 betinget	 af,	 at	 det	 kommunikerede	 indhold	

tager	afstand	fra	alt,	der	har	en	kommerciel	hensigt.	For	at	FRAAS	opretholder	brandautenticitet,	skal	

brandet	 være	 transparent	 i	 sin	 kommunikation.	 Kommunikeret	 indhold	 skal	 derfor	 bygge	 på	

involveringsbudskaber	 i	 form	 af	 mere	 personliggjort	 indhold,	 der	 er	 tilpasset	 målgruppens	

præferencer,	samt	inddrage	brugeren	i	virksomhedens	’storytelling’.	Dette	skaber	en	selvbekræftende	

effekt	 hos	 brugeren,	 der	 skaber	 troværdighed,	 og	 ligeledes	 muliggør,	 at	 brugeren	 deltager	 i	

interaktionen	 med	 FRAAS.	 Hvis	 FRAAS	 lever	 op	 til	 brugerens	 forventninger	 om	 transparent	

kommunikation,	 der	 er	 personliggjort	 og	 tilpasset	 målgruppens	 præferencer,	 vil	 brandet	 have	 stor	

mulighed	 for	 at	 skabe	 troværdighed	 i	 forbrugerens	 sind,	 hvilket	 er	 essentielt	 for	 opretholdelse	 af	

brandautenticitet	på	Facebook.	

	

For	at	kunne	opretholde	FRAAS	brandautenticitet	er	det	ligeledes	essentielt	at	undgå	at	kommunikere	

indhold,	der	kan	være	en	trussel	for	opretholdelsen	af	brandautenticitet	på	FB.	På	baggrund	af	denne	

undersøgelse	skal	FRAAS	undgå	brug	af	sponsoreret	reklame.	Dette,	fordi	sponsoreret	reklame	virker	

som	et	irritationselement,	der	har	en	misvisende	hensigt,	hvormed	der	skabes	tvivl	om	FRAAS’	reelle	

intention,	 hvilket	 virker	 utroværdigt	 i	 forbrugerens	 sind.	 Dernæst	 skal	 FRAAS	 ligeledes	 afvige	 fra	

indhold,	der	indtager	en	kommercielt	lignende	karakter,	hvilket	der	indtager	en	utroværdig	rolle	hos	
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forbrugeren.	Dette,	fordi	kommercielt	indhold	ligeledes	har	en	misvisende	hensigt,	der	igen	vil	skabe	

tvivl	 om	 FRAAS’	 reelle	 intention	 med	 afsendt	 kommunikation.	 Dernæst	 er	 konkurrencer	 en	 måde,	

hvorpå	FRAAS	kan	 tiltrække	opmærksomhed,	men	 ikke	desto	mindre	kan	dette	 forårsage	en	 trussel	

mod	 opretholdelsen	 af	 brandautenticitet.	 Dette	 er,	 fordi	 konkurrencer	 kategoriseres	 som	 irrelevant	

indhold,	der	er	med	til	at	sætte	spørgsmålstegn	ved	brandets	troværdighed.	Ydermere	vil	FRAAS	være	

nødsaget	 til	 at	 tvinge	 respondenterne	 til	 at	 interagere,	 gennem	 FB’s	 interaktionsfunktioner,	 på	 det	

givne	 indhold,	 som	 danner	 rammerne	 for	 konkurrencen.	 En	 tvungen	 interaktion	 skaber	 tvivl	 om	

FRAAS’	 reelle	 intention	 med	 afsendt	 kommunikation,	 og	 dermed	 skabes	 utroværdighed,	 der	 vil	

forhindre	opretholdelse	af	brandautenticitet.	Opsummerende	kan	det	siges,	at	ved	at	FRAAS	anvender	

kommercielle	 fremstød,	 på	 den	 ene	 eller	 anden	 måde,	 dannes	 utroværdighed	 omkring	 brandet.	

Utroværdighed	 i	 forbrugerens	sind	medvirker	 til,	at	der	sættes	spørgsmålstegn	ved	FRAAS’	værdier.	

Dette	kan	derfor	skabe	et	større	spænd	mellem	FRAAS’	brandimage	og	brandidentitet,	hvilket	vil	være	

en	trussel	for	at	kunne	opretholde	brandautenticitet	på	FB.	

	
11.3	Troværdig	&	positiv	e-WOM	-	FRAAS		
Det	 er	 ligeledes	 i	 undersøgelsens	 interesse	 at	 fremhæve,	 hvordan	 forbrugeren	 via	 e-WOM	 har	

indflydelse	 på	 opretholdelsen	 af	 FRAAS’	 brandautenticitet.	 Forbrugeren	 genererer	 udelukkede	

positive	e-WOM	på	baggrund	af	 fire	motiver;	1)	concern	 for	other	 consumers	2),	 self-enhancement	3)	

desire	 to	 help	 the	 company	 og	 4)	 expressive	 og	 positive	 emotions.	 Dette	 sker	 via	 FB’s	

interaktionsfunktioner.	På	baggrund	af,	at	der	udelukkende	skabes	positiv	e-WOM,	vil	dette	bidrage	til,	

at	FRAAS’	brandautenticitet	opretholdes.	Det	mest	fremtrædende	motiv	hos	brugeren	er	desire	to	help	

the	 company,	 hvilket	 skabes	 på	 forskellige	 medskaberniveauer	 og	 gennem	 adskillige	

interaktionsfunktioner.	 Det	 er	 et	motiv,	 der	 retter	 sig	 positivt	mod	 virksomhedens	 værdier,	 hvilket,	

med	henblik	på	 at	 kunne	opretholde	FRAAS’	brandautenticitet,	 vil	 være	yderst	positivt.	 Concern	 for	

other	 consumers	 er	 ligeledes	 et	 iøjefaldende	 motiv,	 som	 bliver	 anvendt	 jævnligt	 af	 forbrugeren.	

Udover	at	det	også	vil	bidrage	til	opretholdelse	af	FRAAS’	brandautenticitet,	kan	det	samtidig	være	en	

måde,	hvorpå	brandopmærksomhed	skabes,	uden	at	det	bliver	et	irritationselement,	som	tilfældet	er	

med	 konkurrencer.	 Self-enhancement-motivet	 er	 i	 tæt	 relation	med	 desire	 to	 help	 the	 company	 og	

concern	for	other	consumers,	hvilket	ligeledes	bidrager	til,	at	positiv	e-WOM	skabes.	Sandsynligheden	

for,	at	forbrugeren	vil	udtrykke	positive	følelser	omkring	FRAAS,	via	en	statusopdatering,	er	minimal.	

Dette,	 fordi	 forbrugeren	 føler,	 at	 der	 skal	 noget	 helt	 ekstraordinært	 til.	 Ikke	 desto	mindre,	 når	 det	

finder	sted,	vil	det	ske	på	allerhøjeste	medskaberniveau.	

	

Dernæst	opfatter	forbrugeren	e-WOM	modtaget	af	andre	relationer	som	værende	troværdigt	samt	af	

positiv	 karakter.	 Derfor	 vil	 modtaget	 e-WOM	 på	 FB	 ikke	 udgøre	 en	 trussel	 for	 FRAAS’	
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brandautenticitet.	 Tværtimod	kan	FRAAS	håbe	på,	 at	 kommunikeret	 indhold	 skaber	 ønsket	 e-WOM,	

der	kan	styrke	 forbrugerens	mentale	 forestillinger	omhandlende	brandets	 troværdighed	og	værdier,	

og	 dermed	 bidrage	 til	 opretholdelse	 af	 brandautenticitet.	 Det	 skal	 dog	 nævnes,	 at	 opretholdelse	 af	

brandautenticitet	 gennem	 modtaget	 e-WOM	 vil	 være	 stærkt	 præget	 af	 afsenders	 troværdig,	 der	

vurderes,	på	baggrund	af	hvor	tæt	relationen	modtager	og	afsender	i	mellem	er.	Konkluderende	dertil	

kan	 det	 siges,	 at	 forbrugeren	 i	 denne	 undersøgelse	 udelukkende	 modtager	 positiv	 e-WOM	 samt	

anvender	 FB’s	 interaktionsfunktioner	 til	 at	 skabe	 positiv	 e-WOM.	 Hvis	 FRAAS	 formår	 at	 skabe	

brugerrelevant	 indhold,	 vil	 brugeren	 via	 E-WOM	 ligeledes	 bidrage	 til,	 at	 FRAAS’	 brandautenticitet	

opretholdes	på	Facebook.	

	

Konkluderende	 kan	 det	 siges,	 at	 FRAAS	 opretholder	 brandautenticitet	 på	 FB	 i	 Danmark	 ved	 at	

fremhæve	 autenticitetsværdierne	 i	 en	 fremtidig	 kommunikation.	 Dernæst	 skal	 FRAAS	 udvise	

transparenthed	 i	 kommunikationen,	 der	 appellerer	 til	 brugerens	 egne	 værdier.	 Dette	 øger	

sandsynligheden	 for,	 at	 brugeren	 involveres	 i	 interaktionen	med	brandet,	 og	dermed	anvender	FB’s	

interaktionsfunktioner	 til	 at	 skabe	 positiv	 e-WOM,	 der	 ligeledes	 bidrager	 til	 opretholdelsen	 af	

brandautenticitet.	

	
	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	



Side 73 af 76	

Litteratur	
	

Aaker,	A.	David	(2002):	Building	Strong	Brands.	Simon	&	Schuster	UK	LTD.		
	
Andersen,	 Ib	 (2013):	 Den	 skinbarlige	 virkelighed:	 Vidensproduktion	 I	
samfundsvidenskaberne.	5	udgave.	Forlaget	samfundslitteratur.			
	
Arndt,	Johan	(1967):	Role	of	Product-Related	Conversations	in	the	Diffusion	of	a	new	product.	In	
Journal	of	Marketing	Research	(JMR).	Vol.	4	Issue	3,	p.	291-295.	
	
Aula,	Pekka	(2010):	Social	Media,	reputation	risk	and	ambient	publicity	management.	Strategy	
&	Leadership.	Vol.	38	Iss	6	pp.	43-49.	
	
Baxter,	 P.,	 &	 Jack,	 S.	 (2008).	 Qualitative	 Case	 Study	 Methodology:	 Study	 Design	 and	
Implementation	for	Novice	Researchers.	The	Qualitative	Report,	13(4),	544-559.	
	
Beverland,	Michael	 (2009):	Building	Brand	Authenticity.	 7	Habits	 of	 Iconic	 brands.	 Palgrave	
Macmillian.		
	
Brinkmann,	Svend	&Tanggaard,	Lene	(2010):	Kvalitative	Metoder.	Hans	Reitzels	Forlag.	
	
Bryman,	Alan	(2012):	Social	Research	Methods.	4rd.	Oxford	University	Press.	
	
Chiranjeev	 Kohli,	 Rajneesh	 Suri	 &	 Anuj	 Kapoor	 (2015):	 Will	 Social	 Media	 Kill	 branding?	
Business	Horizons	58,	35-44.			
	
Den	danske	ordbog	(2016)	
http://ordnet.dk/ddo	
(Hentet	d.	26	september	2016)	
	
Dichter,	E.	(1966):	How	Word-of-Mouth	Advertising	Works.	Harvard	Business	Review,	44,	147-
166.	
	
Ebbesen,	 Anna	 &	 Haug,	 Astrid	 (2009):	 Lyt	 til	 elefanterne.	 Digital	 kommunikation	 i	 praksis.	
Nordisk	Forlag	A/S,	København.	1	udgave.	
	
Eggers	 Fabian,	 Michele	 O,Dwyer,	 Sascha	 Kraus,	 Christine	 Vallaster,	 Stefan	 Güldernberg	
(2013):	The	impact	of	brand	authenticity	on	brand	trust	and	SME	growth:	A	CEO	perspective.	
Journal	of	World	Business.		P.	340-348.	
	



Side 74 af 76	

Engel,	 J.F,	 Blackwell	 R.D,	 Miniard	 P.W	 (1993):	 Consumer	 behavior	 (8th	 ed.).	 Fort	 Worth:	
Dryden	Press.	
	
Facebook,	Newsroom	(2016):	Our	mission.	
http://newsroom.fb.com/company-info/	
(Hentet	d.	18	september)		
	
FRAAS	2014:	The	Fibers	of	our	Soul.	In	Holzer	Druck	und	Medien	GmbH.	
	
Fuglsang,	lars	&	Poul	Bitsch	Olsen	(2003):	Videnskabsteori	i	samfundsvidenskaberne.	På	tværs	
af	fagkulturer	og	paradigmer.	1	udgave.	Roskilde	Universitetsforlag.		
	
Gilmore	H.	James	&	B.	Joseph	Pine	(2007):	Autenticity.	What	consumers	really	want.	Harvard	
Business	School	Press.			
	
Hennig-Thurau,	Thorsten,	Kevin	P.	Gwinner,	Gianfranco	Walsh,	Dwayne	D.	Gremler	 (2004):	
Electronic	 word-of-mouth	 via	 consumer-opinion	 platforms:	 What	 motivates	 consumers	 to	
articulate	themselves	on	the	internet?	Journal	of	Interactive	Marketing.	Volume	18.	Number	1.		
	
Holt,	Douglas	(2016):	Branding	in	the	Age	of	Social	Media.	Harvard	Business	Review.	P.	40-50.		
	
Holzer,	 Birgit	 (2011):	Brand	 Authenticity.	The	meaning	 and	 importance	 of	 Authenticity	 for	
Sustainable	Branding.	VDM	Verlag	Dr.	Müller	GmbH	&	Co.	KG.		
	
Ito	A.,	Tiffany,	 Jeff	T.	Larsen,	N.	Kyle	Smith	&	John	T.	Cacioppo	(1998):	Negative	 information	
weighs	more	 heavily	 on	 the	 brain:	 The	 negative	 bias	 in	 evaluation	 categorization.	 Journal	 of	
Personality	and	Social	Psychology	75:887-901.		
	
Jones	A.,	Scott,	K.	Damon	Aiken	&	David	M.	Boush	(2009):	Integrating	Experience,	Advertising,	
and	Electronic	Word	of	Mouth.	Journal	of	Internet	Commerce,	8:246-267.		
	
Keller,	Ed	(2007):	Unleashing	 the	power	of	word	of	mouth:	Creating	Brand	advocacy	 to	drive	
Growth.	In	Journal	of	Advertising	Research.		
	
Kietzmann	H.	 Jan,	Kristopher	Hermkens,	 Ian	P.	McCarthy	&	Bruno	S.	Silvestre	(2011):	Social	
Media?	Get	 serious!	Understandig	 the	 functional	building	blocks	of	 social	media.	 In	Business	
Horizons	(54),	241-251.		
	

Kvale1,	 Steinar	&	 Brinkmann,	 Svend	 (2008).	 Chapter	 7:	Udførelse	 af	 et	 interview.	 In:	 Kvale,	
Steinar	&	Brinkmann,	Svend:	Interview.	Introduktion	til	et	håndværk,	2,	pp.	143-162.	Kbh.	K.:	



Side 75 af 76	

Reitzels	forlag.	

	
Kvale2,	Steinar	(2007):	Doing	interviews.	Chapter	2:	Epistemological	issues	of	interviewing.	In	
SAGE	Publications,	Ltd.	
	
Labrecque,	 I.	 Lauren	 (2014:	 Fostering	 Consumer-Brand	 relationships	 in	 Social	 Media	
Environments:	 The	 Role	 of	 Parasocial	 interaction.	 In	 Journal	 of	 interactive	 Marketing	 28,	 p.	
134-148.	
	
Mangold	W.	Glynn,	David	J.	Faulds	(2009):	Social	Media:	The	new	hybrid	element	of	promotion	
mix.	In	Business	Horizonz	52,	357-365.	
	
Meltwater	 (2013):	 The	 Four	 C’s	 of	 Social	 Media	 Marketing.	 Moving	 from	 Monologue	 to	
Dialogue.	A	Meltwater	E-book	Publication.		
	
Metzger	 J.	 Miriam,	 Andrew	 J.	 Flanagin	 (2013):	 Credibility	 and	 trust	 information	 in	 online	
environments:	The	use	of	cognitive	heuristics.	In	Journal	of	Pragmatics	59,	210-220.		
	
Napoli	 Julie,	 Sonia	 J.	 Dickinson,	 Michael	 B.	 Beverland	 &	 Francis	 Farrely	 (2014):	Measuring	
consumer-based	brand	authenticity.	Journal	of	Business	Research.	P.	1090-1098.		
	
Nygaard,	 Claus	 (red.)	 (2012):	 Samfundsvidenskabelige	 Analysemetoder.	 2.	 Udgave.	 Forlaget	
Samfundslitteratur,	København.			
	
Park,	Cheol,	Yao	Wang,	Ying	Yao	and	You	Rie	Khang	(2011):	Factors	Influencing	eWOM	Effects:	
Using	Experience,	Credibility,	and	Susceptibility.	 In	International	Journal	of	Social	Science	and	
Humanity.	Vol.	1,	No.	1.		
	

Ritchie,	 Jane	&	Lewis,	 Jane	 (2003):	Qualitative	Research	Practice.	 A	Guide	 for	 Social	 Science	
Students	and	Researches.	In	Sage	Publications	LTD.	pp.	1-320.	

	
Snyder,	Benjamin:	Facebook	added	10	millions	small	business	pages	in	a	year.	
(Lokaliseret	d.	30	april	2015)	
http://fortune.com/2015/04/30/facebook-small-business/	
(Hentet	d.	10	maj	2016)	
	
Sociale	Medier:	Sociale	medier	2015	i	Danmark	
(Lokaliseret	d.	7	juli	2015)	
http://www.socialemedier.dk/sociale-medier-2015-i-danmark/	



Side 76 af 76	

(Hentet	d.	7	marts	2016)		
	
	
Statista	(2016)	
https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk	
(Hentet	d.	11	september	2016)	
	
Sundaram,	D.S.,	Mitra,	K.,	Webster,	C.	(1998).	Word-of-Mouth	Communications:	A	Motivational	
Analysis.	Advances	in	Consumer	Research,	25,	527-531.	
	
Svarre,	 Peter	 (2011):	Den	perfekte	 storm.	 Læg	kursen	 for	 virksomhedens	 strategi	 i	 de	 sociale	
medier.	Gylden	Dahl,	1.	Udgave,	1.oplag.		
	
	
Tiger	of	Sweden	(TOS)	(2016)	
http://tigerofsweden.com/se/homepage	
(Hentet	d.	27	september)	
	
Young,	 Anthony	 (2014):	 Brand	 Media	 Strategy.	 Integrated	 Communications	 Planning	 in	 the	
Digital	Era.	2nd	Edition,	Palgrave	Macmillan.		
	
	
	



BILAG
Written by Simon Skougaard Frandsen 
CPR 081187-1095
Master in Intercultural Market Studies
Cand.ling.merc i Interkulturelle Markedsstudier

Supervisor Simon Ulrik Kragh
Number of characters 181.539

Pages 73

Copenhagen Business School, September 30th 2016 Made in collaboration with



Side 1 af 159	

Bilag	1:	Facebook	usage	Frequency	in	Denmark	in	2015,	by	age	group	(Statista	2016)	..	2	

Bilag	2:	Number	of	Facebook	users	in	Denmark	from	2014-2018	(Statista	2016)	.............	3	

Bilag	3:	Motives	for	word-of-mouth	Communication	Behavior	Identified	in	the	

Literature	(Hennig-Thurau	et	al.	2004)	.............................................................................................	4	

Bilag	4:	Facebooks	interaktions	funktioner	.....................................................................................	6	

Bilag	5:	Interviewguide	–	Dybdeinterview	....................................................................................	10	

Bilag	6:	Startkodeliste	–	Dybdeinterview	.......................................................................................	15	

Bilag	7:	Slutkodeliste	-	Dybdeinterview	.........................................................................................	17	

Bilag	8:	Transskribering	1	...................................................................................................................	19	

Bilag	9:	Transskribering	2	...................................................................................................................	35	

Bilag	10:	Transskribering	3	................................................................................................................	48	

Bilag	11:	Transskribering	4	................................................................................................................	63	

Bilag	12:	Transskribering	5	................................................................................................................	81	

Bilag	13:	Transskribering	6	................................................................................................................	99	

Bilag	14:	Interviewguide	-	Fokusgruppeinterview	...................................................................	119	

Bilag	15:	Startkodeliste	-	Fokusgruppeinterview	.....................................................................	120	

Bilag	16:	Slutkodeliste	–	Fokusgruppeinterview	.......................................................................	122	

Bilag	17:	Transskribering	7	..............................................................................................................	124	

Bilag	18:	Sponsoreret	reklame	........................................................................................................	159	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Side 2 af 159	

Bilag	1:	Facebook	usage	Frequency	in	Denmark	in	2015,	by	age	group	
(Statista	2016)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Side 3 af 159	

Bilag	2:	Number	of	Facebook	users	in	Denmark	from	2014-2018	(Statista	
2016)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Side 4 af 159	

Bilag	3:	Motives	for	word-of-mouth	Communication	Behavior	Identified	in	
the	Literature	(Hennig-Thurau	et	al.	2004)	
	
Author(s)	 Motive	 Description	
Dichter	(1966)		 Product-involvement	 A	customer	feels	so	strongly	about	

the	product	that	a	pressure	builds	up	
in	wanting	to	do	something	about	it;	
recommending	the	product	to	others	
reduces	the	tension	caused	by	the	
consumption	of	experience	

	 Self-involvement	 The	product	serves	as	a	means	
through	which	the	speaker	can	gratify	
certain	emotional	needs	

	 Other-involvement	 Word-of-mouth	activity	addresses	the	
need	to	give	something	to	the	
receiver	

	 Message-involvement	 Refers	to	discussion	which	is	
stimulated	by	advertisements,	
commercials,	or	public	relations	

Engel	et	al.	(1993)	 Involvement	 Level	of	interest	or	involvement	in	
the	topic	under	consideration	serves	
to	stimulate	

	 Self-enhancement	 Recommendations	allow	person	to	
gain	attention,	show	connoisseurship,	
suggest	status,	give	the	impression	of	
possessing	inside	information	and	
assert	superiority	

	 Concern	for	others	 A	genuine	desire	to	help	a	friend	or	
relative	make	a	better	purchase	
decision	

	 Message	intrigue	 Entertainment	resulting	from	talking	
about	certain	ads	or	
selling	appeals	

	 Dissonance	reduction	 Reduces	cognitive	dissonance	
(doubts)	following	a	major	
purchase	decision	

Sundaram	et	al.	
(1998)	

Altruism	(positive	WOM)	 The	act	of	doing	something	for	others	
without	anticipating	
any	reward	in	return	

	 Product	involvement	
	

personal	interest	in	the	product,	
excitement	resulting	from	product	
ownership	and	product	use	

	 Self-enhancement	 enhancing	images	among	other	
consumers	by	projecting	themselves	
as	intelligent	shoppers	
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	 Helping	the	company	
	

Desire	to	help	the	company	

	 Altruism	(negative	WOM)	 To	prevent	others	from	experiencing	
the	problems	they	had	encountered	

	 Anxiety	reduction	 Easing	anger,	anxiety,	and	frustration	
	 Vengeance	 To	retaliate	against	the	company	

associated	with	a	negative	
consumption	experience	

	 Advice	seeking	 Obtaining	advice	on	how	to	resolve	
problems	
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Bilag	4:	Facebooks	interaktions	funktioner	
	
Synes-godt-om-Facebookside-funktion		

	

	

Synes-godt-om-indhold-funktion	
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Skriv-på-væg-funktion	

	

	

Kommenter-indhold-funktion	
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Tag-funktion	

	

	

Del-funktion	
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Skriv-privat-besked-funktion	

	

	

Originale	statusopdateringer	
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Bilag	5:	Interviewguide	–	Dybdeinterview	
	
Interviewer	 Simon	Frandsen	

Interview	Person	 	

Date	of	interview	 	

Company	 V.FRAAS	

Length		 		
	

		

Research	Field	 Interview	Questions	

Introduktion		
En	kort	gennemgang	af	
afhandlingens	undersøgelse	

Vil	du	være	så	venlig	lige	at	præsentere	hvad	du	
hedder,	alder,	beskæftigelse	etc.?	

Brandautenticitet	&	CBBA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hvad	forbinder	du	med	et	autentisk	brand?	
- Hvilke	værdier/forestillinger	er	centeret	omkring	

et	autentisk	brand?		
	

- Hvordan	skaber	et	brand	disse	
værdier/forestillinger?	

		
- Afspejler	disse	værdier	sig	i	dig	som	person?	

	
Er	det	vigtigt	for	dig	at	de	værdier	du	står	for	som	
person	er	i	overensstemmelse	med	et	brands	
værdier?		
	

- Får	du	en	følelse	af	at	du	er	tro	mod	dit	eget	selv,	
når	du	køber	et	brand	der	står	for	de	værdier	som	
du	står	for?	

	
- Føler	du	et	stærkere	tilhørsforhold/mere	knyttet	

til	de	brands?	
	

- Er	du	mere	loyal	over	for	de	brands	du	kan	stå	
inden	for?	Der	har	de	samme	værdier	som	dig.	

	
- Føler	du	dig	tættere	knyttet/et	stærkere	bånd,	

tillid	til	de	brands	end	ved	brands	der	ikke	er	i	
overensstemmelse	med	dine	værdier?	

	



Side 11 af 159	

Brugerens	centrale	rolle	i	
kommunikationen	–	Via	Facebooks	
interaktions	funktioner		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Facebooks	interaktionsfunktioner	-	Hvilke	af	følgende	
funktioner	har	du	anvendt	i	forhold	til	brands:	

- synes-godt-om	facebookside/profil	
- synes-godt-om	indhold	
- skrevet	på	en	brands	væg	
- kommenteret	opslag/indhold?	
- Delt	et	brands	opslag?	
- Tagget	en	af	dine	venner	i	et	brands	opslag?	

Hvad	gør	du	oftest	af	de	seks	måder	jeg	lige	nævnte?	
- Hvorfor	lige	den/disse	funktioner?		

Hvad	er	det	for	noget	indhold	du	hovedsageligt	
kommenterer,	liker	etc.	på?	(Billede,	video,	
konkurrence)	

- Har	du	selv	uploadet	indhold	på	en	brands	
Facebookvæg?		

Har	du	deltaget	i	nogle	konkurrencer	på	Facebook?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hvordan	har	du	det	med	hvis	et	brand	pludselig	
skifter	design	–	eller	generelle	ændringer?	

- Kan	det	sætte	spørgsmålstegn	ved	de	værdier	
brandet	står	for?	
	

Tænker	du	over	om	brands	begiver	sig	ud	for	at	
være	autentiske	eller	ikke?	

- Hvordan	evaluerer	du	om	det	er	et	oprigtig	
autentisk	brand?		
	

- Hvad	lægger	du	vægt	på	når	du	skal	vurdere	om	
et	brand	er	autentisk	eller	ikke?	

	
Foretrækker	du	at	købe	brands	der	er	
overensstemmelse	med	dine	egne	værdier	eller	har	
det	ikke	den	store	betydning?		
	

- Er	du	villig	til	at	bruge	flere	penge	på	brands	der	
afspejler	dine	værdier?	

Hvad	giver	et	brand	dig?	
- Sociale	behov,	tilfredsstillende,	funktionelle	

behov	
	

- Er	det	en	måde	hvorpå	du	kan	udtrykke	dig	–	
hvordan?		

	
- Vil	du	mene	brands	er	med	til	at	definere	hvem	du	

er	som	person?	
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- Hvorfor	deltager	du	–	hvad	motiverer	dig?	

Har	du	nogensinde	lavet	en	Facebook	
statusopdatering	hvor	du	har	nævnt	et	brand?	

- Kunne	du	forestille	dig	gøre	det?	Kan	du	komme	i	
tanke	om	hvorfor	du	ville	gøre	det?	

Finder	du	et	brands	Facebookside/profil	mere	
troværdig	end	reklamer	der	popper	up	(betalt	
reklame)?	
	
Hvordan	fanger	et	brand	din	opmærksomhed	på	
Facebook?		

- Hvad	skal	et	brand	bidrage	med	for	at	du	involverer	
dig	i	for	eksempel	et	opslag?		

Er	du	interesseret	i	virksomheden	bag	produktet	-	
altså	hvilke	værdier	de	står	for?	

- Opfatter	du	brands	post/reklame	som	mere	
personlige	og	oprigtige	på	Facebook	og	mindre	
kommercielle	sammenlignet	med	traditionelle	
medier?		

Brand-forbruger	relation	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kommunikation	&	social	
medieteori	
	
	
	
	
	
	
	
	

De	brands	du	på	den	ene	eller	anden	måde	har	
interageret	med,	via	like	kommentere	etc.	er	det	
brands	du	kendte	i	forvejen,	eller	har	du	også	
interageret	med	brands	som	du	har	opdaget	via	
Facebook?	
	
Har	du	nemmere	ved	at	huske	brands	du	på	én	eller	
flere	måder	har	interageret	med	på	Facebook?	

- Er	der	forskel	på	hvor	godt	du	husker	brands	i	
forhold	til	om	du	har	liket,	kommenteret,	delt	etc.	et	
brand?		

	
- Kan	du	give	eksempler	på	nogle	brands,	inden	for	

textil,	du	interagerer	med	på	Facebook?	

Er	det	vigtigt	for	dig	at	brands	er	aktive	på	Facebook?	
- Forventer	du	at	få	en	respons	fra	et	givet	brand	hvis	

du	eksempelvis	kommentér/spørger	på	noget	
indhold?	
	

- Føler	du	at	Facebooks	interaktions	funktioner	er	
med	til	at	styrke	dit	forhold	til	et	givent	brand/gør	
båndet	tættere?	

	
Føler	du	dig	anderledes	påvirket	end	ved	de	
traditionelle	medier?	Hvorfor	og	hvordan?	
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- Tænker	du	at	den	teknologiske	udvikling	i	form	af	

telefoner,	Ipads	etc.	medvirker	til	at	du	er	mere	
påvirket	af	reklame	(i	form	af	posts)	på	Facebook	
end	reklame	ved	traditionelle	medier?	
	

- Føler	du	at	opslag	postet	af	brands	på	Facebook	er	
mere	troværdige	end	ved	traditionelle	medier?	
Uddybning.	

	
- Synes	du	det	er	svært	at	vurdere	hvad	et	brand	står	

for	på	Facebook?		

	
- Skal	brands	efter	din	mening	gøre	noget	anderledes	

end	ved	traditionelle	medier	for	at	bevare	deres	
værdier	og	bibeholde	deres	autenticitet?	
Kommunikere	anderledes.	

	
Medvirker	Facebooks	interaktionsfunktioner	–	det	at	
man	som	bruger	kan	være	indflydelse	på	et	
post/opslag	via	kommentér,	like	etc.)	til	at	du	i	én	
højere	grad	bliver	påvirket?	

- Føler	du	at	du	er	en	del	af	samtalen	(dialogen)	når	
du	liker,	kommentere,	deler	etc.	noget?	
	

- Føler	du	dig	anonym	eller	at	det	er	personligt	når	
du	deltager	en	aktivitet/opslag?	

Føler	du	at	du	har	mere	at	sige	i	og	med	du	kan	deltage	
i	forskellige	opslag/aktiviteter	sammenlignet	med	de	
traditionelle	medier?	

e-WOM	&	Motiver	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kan	du	finde	på	at	bruge	Facebook	til	at	skrive	til	en	i	
dit	netværk	omkring	et	brand?	

- Hvis	ja	–	Hvorfor?	
- Hvis	nej	–	Hvorfor	ikke?	
- Hvad	motiverer	dig	til	at	gøre	det?	
- Føler	du	at	du	hjælper	andre?	

Skriver	du	en	personlig	besked	via	Facebook,	tagger	
personen	i	opslaget	etc.?	

- Har	dine	venner	anbefalet	et	brand/produkt	over	
Facebook?	Hvordan?		
	

- Hvordan	virker	det	på	dig	hvis	de	gør	det?	
troværdigt,	pålideligt	og	overbevisende	hos	dig.		
	

- Bekræfter	det	dine	egne	forestillinger	om	et	givent	
brand?	
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Brandfællesskab	
	

	
- Virker	det	bedre	end	traditionelle	medier?	

Hvis	du	tagger	eller	kommenterer	et	opslag	fra	et	
brands	opslag	er	det	så	grundet	noget	positiv	eller	
negativt?	eller	begge	dele.	

- Uddyb	-	både	positiv	og	negativ	
	

- Ytrer	du	dine	holdninger	og	meninger?	
	

- Har	negativ	information	fra	dit	netværk	større	
indflydelse	på	dig	end	positiv	information?	

Er	der	nogle	brands	du	følger	og	interagerer	med	på	
Facebook	–	altså	deltager	i	forskellige	aktiviteter?		

- Hvorfor	gør	du	det?		
	

- Føler	du	et	tilhørsforhold	til	de	brands	du	
interagerer	med?	
	

- Hvilke	behov	får	du	opfyldt?	
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Bilag	6:	Startkodeliste	–	Dybdeinterview	
	
Brandautenticitet	

• Autenticitetsforestillinger	
o Oprigtighed	
o Virkelighed	
o Sandhed	
o Naturlighed	
o Ærlighed	
o Troværdighed	

	
• Autenticitetsværdier	(CBBA)	

o Kvalitetsforpligtelse	
o Brandarv	
o Ensartethed	i	design	
o Passion	for	håndværksmæssig	dygtighed	
o Nostalgi	
o Kulturel	symbolisme	

	
• Konsensus	mellem	brandidentitet	og	brandimage	

Troværdighedsaspekt	
o Brandtroværdighed	
o Informationstroværdighed	–	kognitive	heuristikker	

o Omdømme	
o Betro	
o Overensstemmelse	
o Selvbekræftelse	
o Forventning	
o Misvisende	hensigt	

	
Kommunikations	&	Social	medieteori	

• Transparent	kommunikation	
o Personliggjort	indhold	
o Tilpasset	målgruppes	præferencer	
o Involveringsbudskaber	

	
• Facebooks	interaktions	funktioner	

o Synes-godt-om-Facebookside-funktion	
o Synes-godt-om-indhold	funktion	
o Skriv-på-væg-funktion	
o Kommenter-indhold-funktion	
o Tag-funktion	
o Del-funktion	
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o Skriv-privat-besked-funktion	
o Originale	statusopdateringer	

	
• E-WOMs	troværdighed	

	
• E-WOMs	11	motiver	

o Concern	for	other	consumers	
o Social	benefits	received	
o Desire	to	help	the	company	
o Exertion	of	power	over	companies	
o Post-purchase	advice	seeking	
o Self-enhancement	
o Economic	rewards	
o Convenience	in	seeking	redress	
o Hope	that	the	platform	will	serve	as	a	moderator	
o Expression	of	positive	emotions		
o Venting	of	negative	feelings	

	
• Tre	medskaberniveauer	

o Højt	niveau		
o Mellem	niveau	
o Lavt	niveau	
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Bilag	7:	Slutkodeliste	-	Dybdeinterview	
	
Brandautenticitet	

• Autenticitetsforestillinger	
o Oprigtighed	
o Virkelighed	
o Sandhed	
o Ærlighed	
o Troværdighed	
o Ægthed	
o Positiv	
o Tryghed	

	
• Autenticitetsværdier	(CBBA)	

o Kvalitetsforpligtelse	
o Brandarv	
o Ensartethed	i	design	
o Passion	for	håndværksmæssig	dygtighed	
o Nostalgi	
o Kulturel	symbolisme	

	
• Konsensus	mellem	brandidentitet	og	brandimage	

	
• Andet	

o Traditioner	
o Familievirksomhed	
o Historie	
o Relatering	med	brand/værdier	

Troværdighedsaspekt	
o Brandtroværdighed	
o Informationstroværdighed	–	kognitive	heuristikker	

o Betro	
o Overensstemmelse	
o Selvbekræftelse	
o Forventning	
o Misvisende	hensigt	

	
Kommunikations	&	Social	medieteori	

• Transparent	kommunikation	
o Personliggjort	indhold	
o Tilpasset	målgruppes	præferencer	
o Involveringsbudskaber	
o Storytelling	
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o Falskhed	

	

• Indhold	
o Billeder	
o Film	

	
• Facebooks	interaktions	funktioner	

o Synes-godt-om-Facebookside-funktion	
o Synes-godt-om-indhold	funktion	
o Skriv-på-væg-funktion	
o Kommenter-indhold-funktion	
o Tag-funktion	
o Del-funktion	
o Skriv-privat-besked-funktion	
o Originale	statusopdateringer	

	
• E-WOMs	troværdighed	

o Afsenders	troværdighed	
o Aktivitetsniveau	
o Informationsmængde		
	

• E-WOMs	motiver	
o Concern	for	other	consumers	
o Desire	to	help	the	company	
o Self-enhancement	
o Expression	of	positive	emotions		

	
• Tre	medskaberniveauer	

o Højt	niveau		
o Mellem	niveau	
o Lavt	niveau	

	
• Trussel	for	Troværdighed	-	Brandautenticitet	

o Sponsoreret	reklame	
o Kommercielt	indhold	
o Konkurrencer	
o E-WOMs	aktivitetsniveau	

	

• Utroværdighed	
	



Side 19 af 159	

Bilag	8:	Transskribering	1	
	
Interview:	Christina	Lyhne	(26	år)	
Beskæftigelse:	Farmakonom			
Bosiddende:	Herning	
Dato:	30	juni	2016		
Længde:	40.58	min.	
	
Interviewer:	 Som	 sagt	 skal	 vi	 snakke	 lidt	 om	 brands	 inden	 for	 tekstil	 og	 sociale	 medier.	
Christina	vi	du	starte	med	lige	kort	at	fortælle	din	alder	og	hvad	du	beskæftiger	dig	med?	
	
Christina:	Ja,	jeg	er	26	år	og	jeg	er	uddannet	farmakonom.			
	
Interviewer:	Og	bosiddende	I?	
	
Christina:	Herning	
	
Interviewer:	Yes.	Helt	generelt	hvordan	vil	du	så	definerer	eller	beskrive	hvad	du	forbinder	
med	et	autentisk	brand?	Kan	du	sætte	nogle	ord	på	det.	
	
Christina:	Ja.	Jamen	det	er	jo	noget	der	er,	noget	der	føles	rigtigt	og	sandt.	Noget	der	er	virkeligt,	
hvor	man	kan	relatere	sig	til	brandet	tænker	jeg.	Skal	jeg	give	eksempler	på	brands?	
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	egentlig	til.	
	
Christina:	Okay.	
	
Interviewer:	Men	du	siger	oprigtighed,	virkelig	og	sandhed	det	er	ligesom	de	forestillinger	du	
forbinder	med.	
	
Christina:	 Ja	altså	det	er	noget	man	føler	man	kan	sætte	sig	 ind	i	selv	også.	Når	man	ser	en	
reklame	eller	et	eller	andet	så	føler	man	at	det	er	de	samme	værdier	reklamen	udspiller,	som	
man	selv	har.	
	
Interviewer:	Og	det	var	faktisk	mit	næste	spørgsmål,	det	var	netop	om	de	her	værdier	som	du	
definerer	som	et	autentisk	brand,	det	er	noget	du	kan	se	i	dig	selv?	
	
Christina:	Ja,	det	er	noget	som	afspejler	sig	i	mig.	
	
Interviewer:	Hvordan	skaber	et	brand	så	de	her	værdier?	
	
Christina:	Årh,	det	er	svært.	
	
Interviewer:	Altså	det	er	jo	subjektivt.	
	
Christina:	Ja,	så	det	er	for	mig.	Det	skal	være	et	godt	brand,	noget	med	høj	kvalitet	og	så	skal	
det	være	noget	som	jeg	 føler	 jeg	kan	bruge.	Noget	som	jeg	har	behov	 for	simpelthen.	Så	 for	
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eksempel.	Ej,	det	er	et	rigtig	rigtig	dårligt	eksempel	det	her,	men	for	eksempel	et	eller	andet	til	
at	sætte	gebis	fast	til	ville	jeg	jo	ikke	synes	var	noget	specielt.	Men	et	eller	andet	jeg	kan	bruge	i	
min	hverdag.		
	
Interviewer:	Lige	apropos	det	her	kvalitetsforpligtelse	kalder	jeg	det	betyder	virksomhedens	
traditioner	og	passion	for	deres	produkter	eller	er	det	sådan	meget	hardcore.	
	
Christina:	Egentlig	ikke.	For	eksempel	et	brand	som	H&M	det	forbinder	jeg	ikke	med	specielt	
høj	kvalitet,	men	de	har	jo	lavet	sådan	en	sideløbende	serie,	som	også	forhandles	i	H&M	og	den	
serie,	der	finder	jeg	tit	noget,	som	har	en	lige	så	høj	kvalitet	som	man	af	de	andre	brands	som	
lever	 på	 historien	 bag	 firmaet	 og	 de	 har	 altid	 leveret	 god	 kvalitet	 og	 sådan	 noget.	 Så	 ikke	
nødvendigvis	skal	der	være	et	eller	andet	bagved,	men	jeg	kan	mærke	at	det	er	noget	godt	stof	
eller	der	kommer	en	god	lyd	ud	af	en	højtaler.			
	
Interviewer:	Det	helt	kanon,	men	lad	os	blive	inden	for	tekstilbranchen.		
	
Christina:	Det	gør	vi.	
	
Interviewer:	Men	H&M	vil	du	også	definere	som	autentisk	for	dig,	ikk’?	
	
Christina:	Jo.	
	
Interviewer:	Så	snakkede	vi	om	at	de	her	værdier	du	ligesom	står	for	er	i	overensstemmelse	
med	brandet.	
	
Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Får	du	en	følelse	af	at	du	tro	mod	dig	selv,	når	du	køber	et	brand	som	netop	er	i	
overensstemmelse	med	dine	værdier?	
	
Christina:	Ja,	det	gør	jeg.	
	
Interviewer:	Føler	du	også	et	stærkere	tilhørsforhold	til	de	brands?	
	
Christina:	Ja	det	synes	jeg.	Der	er	en	tendens	til	at	man	går	efter	det	samme.	
	
Interviewer:	Så	du	er	mere	loyal	over	for	dem.	
	
Christina:	Ja,	hvis	man	har	oplevet	noget	man	har	været	rigtig	glad	for,	så	køber	man	fra	det	
firma	igen.	
	
Interviewer:	Kan	du	nævne	nogle	brands	som	du?	
	
Christina:	ONLY	synes	jeg	laver	noget	godt	tøj.	Det	er	kun	tøj?	
	
Interviewer:	Ja.	
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Christina:	Nike	laver	rigtig	godt	tøj.	Addidas.	Det	er	lige	de	eksempler.	
	
Interviewer:	Ja.	Føler	du	at	du	knytter	et	stærkere	bånd	til	de	brands?	
	
Christina:	Ja,	du	tænker	om	jeg	går	efter	det	mere?	
	
Interviewer:	Ja.			
	
Christina:	Ja,	det	synes	jeg	jeg	gør.	Det	er	både	for	jeg	synes	at	de	fanger	mig,	deres	tøjkollektion	
og	så	videre	fanger	mig	og	så	har	jeg	altid	oplevet	at	det	var	holdbart.	
	
Interviewer:	Og	det	er	det	med	kvaliteten	igen?	
	
Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Skaber	det	noget	troværdighed.	
	
Christina:	 Ja	det	gør	det	da.	Jeg	har	da	prøvet	at	købe	nogle	trænings	leggins,	så	købe	nogle	
billigere	nogle,	men	så	holder	de	et	halvt	år	og	så	er	de	helt	slidt	ned.	Huller	i	og	så	videre.		
	
	
Interviewer:	Så	vil	du	hellere	tilbage	til	det	du	kender?	
	
Christina:	Ja	så	har	jeg	måske	tre	par	Nike,	som	jeg	har	brugt	i,	ja	jeg	ved	ikke	engang	i	hvor	
mange	år	nu.	Så	tænker	man,	så	må	man	hellere	holde	sig	til	det	der.	
	
Interviewer:	Hvordan	har	du	det	så	med,	du	nævnte	selv	Nike,	hvis	de	lige	pludselig	ændrer	
deres	produktdesign.	Er	det	noget	med	at	du	også	skal	omstille	dig	eller	evaluere	de	her	værdier	
hvad	de	egentlig	står	for?	
	
Christina:	Øh,	jeg	tror	jeg	ville	tænke	over	om	det	så	var	det	samme.	Samme	kvalitet	og	jeg	ville	
også	kigge	på,	kan	jeg	så	lide	de	farver,	fordi	de	ville	helt	sikkert	lave	alt	muligt.	
	
Interviewer:	Så	det	bliver	lige	revurderet?		
	
Christina:	Ja	det	vil	det	helt	sikkert	gøre,	fordi	det	er	jeg	også	det	der	med	det	andet	er	kendt	
for	en	og	det	kan	også	påvirke	en,	fordi	man	kender	det.	Så	det	er	man	tryg	ved.				
	
Interviewer:	Så	der	er	noget	tryghed.	
	
Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Tænker	du	over	når	du	køber	tøj	om	de	her	brands	begiver	sig	ud	for	at	være	
autentiske	eller	ikke.	Altså	at	de	afspejler	nogle	værdier	som	de	egentlig	ikke	kan	stå	inden	for?	
	
Christina:	Nej	ikke	sådan	generelt	i	hverdagen.	Det	har	jeg	nogle	gange	gjort,	hvis	jeg	har	haft	
noget	markedsføring,	 så	 har	 jeg	 nogle	 gange	 haft	 den	 der	 tanke.	 Nårh,	 de	 vil	 gerne	 kunne	
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relatere	sig	til	de	unge	eller	de	ældre.	Men	ikke	sådan	hvis	jeg	ser	en	reklame	eller	ser	et	skilt	
eller	noget	så	tænker	jeg	slet	ikke	over	det.	
	
Interviewer:	 Så	 du	 tænker	 ikke	 over	 om	 noget	 er	 oprigtig	 autentisk,	 det	 er	 ikke	 noget	 du	
bevidst	reflektere	over?	
	
Christina:	Nej	du	tænker	om	det	er	noget.	
	
Interviewer:	Jamen	netop	det	der	om	det	bare	er	et	eller	stunt	eller	reklamestunt	for	at.	
	
Christina:	Det	jeg	ikke	jeg	sådan	tænker	over,	men	omvendt	hvis	jeg	tænker	tilbage,	så	synes	
jeg	da	godt	nogle	gange	man	kan	mærke	for	eksempel.	Er	det	Wood	Wood	de	hedder,	de	der	
ure.	Så	går	man	ind	og	læser	om	dem	og	så	tænker	man:	”ej,	det	er	sådan	lidt	fedt”,	det	måde	de	
gør	det	på.		
	
Interviewer:	Men	når	du	skal	vurdere	om	noget	er	autentisk	eller	ikke,	så	var	kvalitet	noget	
for	dig	som	virkelig	brænder	igennem.	
	
Christina:	Ja,	men	jeg	er	ikke	altid	så	god	til	at	vurdere	den,	det	er	bare	egen	erfaring.		
	
Interviewer:	Men	du	nævnte	også	det	her	med	ærlighed	og	oprigtighed.	Er	det	nogle	værdier,	
du	sagde	det	var	nogle	værdier	som	du	kunne	afspejle	sig	i,	men	er	det	også	nogle	der	er	i	din	
adfærd	altså	i	din	personlighed?	
	
Christina:	Ja,	det	vil	jeg	egentlig	sige.	
	
Interviewer:	 Ja.	Foretrækker	du	at	købe	de	her	brands	som	du	kender	og	står	 inden	for	de	
værdier	du	gør,	eller	er	du	også	frisk	på	at	prøve	en	masse	andet?	
	
Christina:	 Altså	 hvis	 der	 et	 eller	 andet	 der	 ser	 spændende	ud,	 altså	 sådan	noget	 nyt	 noget	
vurderer	jeg	med	øjnene,	så	kan	jeg	godt	finde	på	det,	men	det	er	ikke	så	tit.	Så	skal	det	være	et	
virkelig	godt	tilbud	eller	sådan	noget.	
	
Interviewer:	Så	du	er	meget	loyal	over	for	de	brands.	
	
Christina:	Ja	det	synes	jeg,	det	er	ONLY	jeg	har	på	nu.	
	
Interviewer:	Er	du	også	ville	til	at	bruge	flere	penge	på	de	brands,	som	du	ligesom	er	loyal	over	
for.	
	
Christina:	Ja	det	synes	jeg.	Så	er	det	igen	specielt	sådan	noget	som	Nike,	Addidas.	Der	er	også	
noget	festtøj	jeg	godt	kan	købe	i	lidt	dyre.	
	
Interviewer:	Og	hvad	er	det	de	her	brands	giver	dig?	Hvad	er	det	for	nogle	behov	du	får	opfyldt.	
	
Christina:	Jamen	jeg	synes	bare	tit	det	sidder	bedre,	det	er	rare	og	have	på	og	så	holder	det	
længere.	Og	så	synes	jeg	det	er	der	jeg	har	fundet	det	der	var	pænest,	fedest	design.		
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Interviewer:	Du	føler	ikke	det	er	en	måde	hvorpå	du	kan	udtrykke	dig	selv	på?	
	
Christina:	Jeg	synes	jeg	er	meget	neutral	i	mit	tøj.	Det	tænker	jeg	ikke	sådan.		
	
Interviewer:	Så	det	er	mest	det	funktionelle?	
	
Christina:	 Ja	 det	 tror	 jeg,	 fordi	 det	 er	 ikke	 sådan.	 Det	 er	 ikke	 sådan,	 det	 er	 sådan	 meget	
almindelig	stil	jeg	har.	Der	ikke	noget	der	sådan.	
	
Interviewer:	Nu	tænker	jeg,	selvfølgelig	også	stilen,	men	at	de	har	brands	du	nævnte	før,	de	
afsejler	nogle	værdier	som	der	også	er	inde	i	dig.	
	
Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Om	de	værdier	bidrager	med	noget	til	din	personlighed?	
	
Christina.	Hmm,	den	var	lidt	sværere.	Så,	jeg	har	en	trøje	på	af	god	kvalitet	gør	at.		
	
Interviewer:	Du	for	eksempel	står	inden	for	at	man	hellere	betaler	en	høj	pris	end	køber	et	
billig	 produkt,	 der	 er	 blevet	 produceret	 af	 børn	 i	 Pakistan.	 Det	 var	 et	 rimelig	 sort/hvidt	
eksempel,	men	det	er	mere	tænkt	som	de	værdier	virksomhedens	står	for.	Det	bliver	mere	og	
mere	politisk	nu	om	dage,	om	man	står	inden	for	noget,	fordi	der	også	er	en	vis	korrekthed	i	at	
gøre	det,	i	samfundet	også.	
	
Christina:	Jo,	det	tænker	jeg	meget	over.		
	
Interviewer:	Du	nævner	selv	kvalitet.	Jeg	ved	ikke	hvor	mange	der	har	en	label	hvor	der	står	
hvor	meget.	Der	er	for	eksempel	mange	med	CO2,	det	at	man	er	bevidst	om	det.	
	
Christina:	Altså	jeg	tænker	i	hvert	fald	rigtig	meget	over	det	der	med	børnearbejde	og	hvor	det	
er	produceret.	Og	jeg	tænker	rigtig	meget	over	firmaerne,	at	så	lægger	de	alt	deres	produktion	
i	Kina	og	de	asiatiske	lande	og	sådan	noget.	Altså	det	tænker	jeg	rigtig	meget	over,	men	det	er	
rigtig	svært	at	komme	udenom.	For	jeg	køber	da	også	steder	hvor	jeg	så	kan	se	”made	in	China”.	
Så	ikke	udelukkende,	men	jeg	bliver	glad	hvis	jeg	kan	se	det	ikke	er.		
	
Interviewer:	Ja.	De	her	brands	som	du	har	nævnt	Nike,	ONLY	og	Addidas	er	det.	Er	det,	eller	
også	andre	brands	som	har	de	værdier	du	står	inden	for	er	det	noget	som	er	blevet	vigtigere	
med	alderen?		
	
Christina:	Ja	det	er	det	da.	
	
Interviewer:	Har	du	en	ide	om	hvorfor?	
	
Christina:	Jamen	jeg	tror	bare	man	er	blevet	mere	bevidst	om	hvem	man	selv	er,	men	også	hvad	
der	rør	sig	ude	i	verden	og	ja.	Så	tænker	jeg	bare,	man	finder	jo	ud	af	hvad	man	godt	kan	lide.	
Så	har	man	selvfølgelig	og	flere	penge	nu	til	at	kunne	købe	de	ting	som	man	synes	er	nice.	
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Interviewer:	Nu	nævnte	du	lige	selv	det	der	med	at	man	finder	ud	af	hvem	man	selv	er.	Så,	er	
mit	næste	spørgsmål.	Vil	du	mene	at	brands	er	med	til	at	definere	eller	bidrage	til	hvem	du	er?	
	
Christina:	Ja,	du	tænker	på	det	der	hvis	man	køber	et	bestemt	brand	så	afspejler	man	en	eller	
anden	personlighed.	Ja	det	synes	jeg.	
	
Interviewer:	Det	bekræfter	måske	din	egne	værdier?		
	
Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Altså	hvis	du	går	ind	for	kvalitets	produkter,	så	bekræfter	det.	
	
Christina:	Ja,	det	vil	jeg	mene	også	fordi	hvis	man	vender	den	om	og	man	ser	en	eller	anden	
købe	et	brand	som	jeg	ikk’	vil	købe,	så	sætter	jeg	også	den	person	i	bås	og	samtidig	sætter	jeg	
også	mig	selv	i	en	bås.	
	
Interviewer:	Jamen	det	kører	rigtig	godt.	Lad	os	snakke	lidt	om	Facebook.	Generelt	hvad	er	det	
så	du	lægger	mærke	til	når	brands	laver	et	opslag	på	Facebook?	
	
Christina:	Mest	at	det	er	virkelig	irriterende.	
	
Interviewer:	Okay.	
	
Christina:	Altså	jeg	synes,	ja	jeg	kigger	faktisk	ikke	så	meget	på	hvad	det	er,	fordi	jeg	finder	ikke	
mine	ting	på	Facebook.	Jeg	tror	det	er	fordi	jeg	har	oplevet,	at	der	har	været	rigtig	meget	”lort”,	
altså	rigtig	mange	dårlige	produkter	og	sådan	noget	på	Facebook.	Og	så	nu	jeg	ser	det	tænker	
jeg,	det	vil	jeg	hellere	finde	i	butikkerne.	Så	derfor	ser	jeg	det	faktisk	ikke	så	meget,	jeg	ser	det	
mere	på	”bads”	på	andre	hjemmesider.		
	
Interviewer:	Okay.	Hvis	jeg	afbryder	dig,	så	er	det	ikke	for	at	være	uhøflig,	men	så	er	det	fordi	
det	kommer	senere.	Min	næste	spørgsmål	er	om	du	føler	der	anderledes	påvirket	på	Facebook	
end	ved	de	traditionelle	medier	når	et	brands	slår	noget	op?	Du	har	selvfølgelig	lige	sagt	at	du	
synes	det	er	pisse	irriterende.	
	
Christina:	Ja,	det	synes	jeg.	Jeg	synes	Facebook	er	til	noget	andet	end	at	kigge	på	reklamer.	Hvis	
jeg	kigger	på	reklamer	så	gør	jeg	det	bevidst.	Søger	på	det	eller.		
	
Interviewer:	 Jeg	 tænker	 på	 den	 teknologiske	 udvikling	 vi	 har	 at	man	hele	 tiden	 kan	 gå	 på	
sociale	medier,	Ipads	og	smartphones	–	tænker	du	at	du	er	mere	påvirket	af	sociale	medier	end	
du	går	tror	du	er?	
	
Christina:	Ja,	det	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Tror	du	også	du	bliver	påvirket	af	det?	
	
Christina:	Mm,	altså	du	tænker	om	jeg	så	går	ud	vil	købe	noget	eller?	
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Interviewer:	 Nej,	 ikke	 nødvendigvis,	 men	 du	 siger	 det	 her	 med	 at	 du	 synes	 det	 er	 pisse	
irriterende.	
	
Christina:	Ja	det	påvirker	mig.	Der	var	sådan	en	Ray	Ban	reklame,	som	er	sådan	noget	spam,	
som	folk	deler	og	tagger	folk	i.	Og	det	kan	jeg	bare	mærke	jeg	gider	ikke	Ray	Ban	mere	jeg	er	
lige	ved	at	kyle	mine	egne	ud,	men	det	er	jo	sådan	noget	falsk	noget.	Så	det	ved	jeg	jo	godt,	men	
ja.	
	
Interviewer:	Men	lad	os	sige	at	Addidas	poster	et	eller	andet	på	Facebook.	Finder	du	det	så	
mere	troværdigt	end	traditionelle	medier	eller	modsat?	
	
Christina:	Altså	tænker	du	hvis	nu	de	havde	en	Facebookside	eller	hvis	der	kom	sådan	en.			
	
Interviewer:	Jamen,	altså	de	har	en	eller	anden	lad	og	sige	en	konkurrence,	eller	hvad	ved	jeg	
det	bare	er	et	eller	anden	fra	deres	kollektion,	deres	nye	sommerkollektion.		
	
Christina:	Ja.	Om	det	så	er	mere	troværdigt	fordi	det	kommer	op	på	Facebook?	
	
Interviewer:	Jamen	det	er	bare	sådan	helt	generel	om	du	finder	Facebook	mere	troværdigt	end	
traditionelle	medier	ligesom	tv.	
	
Christina:	 Nej,	 det	 gør	 jeg	 ikke	 det	 er	 nok	 nærmere	 det	modsatte.	 Nogle	 gange	 er	 det	 for	
eksempel	sådan	nogle	snyde	konkurrencer,	så	jeg	er	nok	nærmere	lidt	mere	skeptisk,	men	jeg	
deltager	da	stadig	i	konkurrencer,	som	er	der	bare	fordi	man	tænker:	”det	kunne	jo	være	jeg	
var	heldig”	og	så.			
	
Interviewer:	Men	hør	jeg	dig	sige,	at	det	faktisk	er	lidt	sværere	at	vurdere	hvad	brands	egentlig	
står	for	på	Facebook?		
	
Christina:	Ja,	det	synes	jeg	faktisk	det	er.	
	
Interviewer:	Så	er	jeg	meget	interesseret	i	at	hvad	der	efter	din	mening,	hvordan	kan	et	brand	
bevare	den	her	autenticitet	og	værdier	på	Facebook.	Altså	hvordan	skulle	de	kunne	komme	i	
kontakt	med	dig?	Hvis	det	overhovedet	er	muligt.	
	
Christina:	Hvis	der	nu	er	en	Facebookside,	opretter	det,	hvor	man	fortæller	lidt	baggrund	om	
virksomheden	og	brandet,	Det	virker	bedst	på	mig.	Så	hvis	man	har	Facebookside	man	sådan	
kan	følge.	For	så	kan	man	også	selv	gå	ind	og	følge.	Det	er	mere	de	der	ting	der	popper	op.		
	
Interviewer:	Du	mener	dem	ude	i	margin	der?		
	
Christina:	Det	 behøver	 ikke	 være	 i	margin.	 Christina	 viser	mig	 et	 eksempel	 på	 sin	 telefon	
(billund	lufthavn).	
	
Interviewer:	Men	du	mener	ting	der	er	postet	inde	på	deres	Facebookprofil,	det	er	meget	mere	
troværdigt	end	alt	det	der	bliver	betalt	for	og	popper	op?	
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Christina:	Ja,	ja.		
	
Interviewer:	Bare	så	vi	er	enige.	
	
Christina:	Det	fordi	her	har	jeg	valgt	at	jeg	gerne	vil	se	–	når	man	følger	en	Facebookside.	De	
andre	ting	har	jeg	ikke	valgt	jeg	vil	se	og	det	irritere	mig.	
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	 lige	 til	at	 snakke	om	 lidt	det	der.	Det	er	rigtig	spændende.	 Jeg	
kommer	lige	 lidt	 ind	på	det.	Lad	os	sige	du	følger	et	brand	på	deres	Facebookside	og	det	de	
ligesom	slår	op	derinde	er	mere	troværdigt	end	ved	traditionelle	medier?	
	
Christina:	Nej,	det	føler	jeg	egentlig	ikke,	men	det	er	rart	nok	at	der	er	Facebook	og	at	det	bliver	
brugt,	så	man	kan	følge	lidt	mere	med.	Men	ikke	mere	troværdigt.		
	
Interviewer:	Hvordan	har	du	det	så	med	deres	interaktionsfunktioner,	altså	det	her	med	vi	kan	
like,	kommentere	og	så	videre.	Det	at	du	faktisk	kan	have	indflydelse	på	et	opslag.	Det	synes	du	
ikke	gør	at	du	bliver	mere	påvirket?	
	
Christina:	Jo,	det	kan	da	egentlig	godt	være	når	du	siger	det	sådan	der.	Jeg	er	i	hvert	fald	god	til	
at	like,	hvis	der	er	et	eller	anden	jeg	godt	kan	lide.	Så	det	må	jeg	jo	nok	svare	ja	til,	eller	jo.	
	
Interviewer:	Når	du	gør	det	eller	kommenterer	noget	føler	du	så	at	du	er	en	del	af	en	samtale	
med	brandet?	
	
Christina:	Altså	jeg	føler	bare	det	er	rart	at	man	kan	stille	spørgsmål,	hvis	der	er	et	eller	andet	
man	er	tvivl	om.	Det	kan	man	ikke	hvis	det	er	en	TV-reklame	så	skal	man	ringe	ind	og	stå	i	kø.	
Så	det	synes	jeg	er	smart.	Jeg	kommenterer	ikke	så	tit,	fordi	jeg	synes	nogen	gange	at	der	er	
nogle	hoveder	som	vrøvler,	ikke	fra	dem	fra	firmaet,	men	så	er	der	nogle	andre	personer	i	det	
opslag,	som	kan	ja.	Men	jeg	liker	det	hvis	der	er	noget	jeg	synes	der	er	fedt,	for	så	kan	dem	der	
har	lavet	opslaget	se	at	det	er	fedt	man	har	gjort	det	her.		
	
Interviewer:	Føler	du	dig	anonym	eller	ikke	når	du	deltager	i	sådan	noget.	
	
Christina:	Nej,	jeg	føler	mig	ikke	anonym.	Alle	kan	gå	ind	og	se	hvem	jeg	er.	
	
Interviewer:	Men	det	her	med	at	man	på	Facebook	kan	deltage	i	den	her	dialog	med	et	brand,	
føler	du	det	gør	at	du	har	mere	at	sige	end	ved	traditionelle	medier?	
	
Christina:	Nej,	det	tror	jeg	ikke	eller	det	har	jeg	i	hvert	fald	aldrig	tænkt	over.	Jeg	tror	heller	
aldrig	at	jeg	nogensinde	brugt	det	andet	end	hvis	jeg	har	noget	at	sige	om	et	mærke,	så	skal	det	
være	hvis	det	er	nogen	der	har	spurgt	direkte:	”Er	det	her	fedt”?	Og	så	har	jeg	svaret	ja	eller	nej.	
	
Interviewer:	Men	ved	en	Tv-reklame	ville	du	der	nogensinde	ringe	ind	og	spørge	om	noget?	
	
Christina:	Nej,	det	ville	jeg	ikke.	
	



Side 27 af 159	

Interviewer:	Nej	nej,	men.	Okay,	lad	os	snakke	lidt	mere	konkret	om	Facebooks	interaktions	
funktioner,	det	bliver	lidt	teknisk	nu.		
	
Christina:	Lad	os	se	om	jeg	ved	noget	om	det.	
	
Interviewer:	Du	nævner	selv	du	har	liket	nogle	tekstil	brands.	
	
Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvilke	nogle	var	det	du	sagde?	
	
Christina:	Altså	eksempler.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Christina:	Jeg	er	ret	sikker	på	jeg	liker	Nike,	jeg	kan	da	godt	lige	gå	ind	og	kigge	hvad	jeg	liker.		
	
Interviewer:	Altså	det	behøves	du	ikke,	det	var	mere	hvis	du	kunne	huske	nogle.	
	
Christina:	Altså	Nike	er	jeg	ret	sikker	på.	Jeg	ved	ikke	engang	hvordan	jeg	gør	det	her	mere,	det	
bliver	opdateret	hele	tiden.		
	
Interviewer:	Men	det	er	i	hvert	fald	noget	du	gør?	
	
Christina:	Ja,	det	gør	jeg.	Du	mener	siderne	ikk?	
	
Interviewer:	Jo.	Så	liker	du	også!	
	
Christina:	Opslag.	
	
Interviewer:	indhold	ja.	
	
Christina:	Ja,	hvis	jeg	kan	lide	det	ja.	
	
Interviewer:	Har	du	nogensinde	skrevet	på	en	brands	væg	uden	det	har	været	at	kommentere	
på	noget?	
	
Christina:	Nej,	ikke	sådan	ved	et	tøjmærke	brand.		
	
Interviewer:	Har	du	delt	et	brands	opslag?	
	
Christina:	Ja,	det	har	jeg.	
	
Interviewer:	Har	du	tagget	en	af	dine	venner	i	et	brands	opslag?	
	
Christina:	Ja.	
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Interviewer:	Nu	har	jeg	nævnt	seks	forskellige	funktioner	her,	hvad	vil	du	mene	du	gør	oftest?	
	
Christina:	Liker,	Liker	eller	tagger.	
	
Interviewer:	Hvor	tit	gør	du	det	sådan	cirka?	
	
Christina:	På	et	brand?	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Christina:	En	gang	i	ugen.	
	
Interviewer:	Så	er	jeg	meget	interesseret	i	at	høre	hvorfor	du	gør	det,	hvorfor	liker	du?	
	
Christina:	Jamen,	der	er	lidt	forskellige	grunde.	Nogle	gange	er	det	på	grund	af	en	konkurrence	
de	har	lagt	op	og	nogle	gange	så	er	det	bare	fordi	jeg	synes	der	er	et	eller	andet	der	ser	fedt	ud.	
Og	nogle	gange,	ja	hvis	det	ser	fedt	ud.	
	
Interviewer:	Hvad	er	forskellen	for	dig	om	du	liker	eller	kommenterer	noget?	
	
Christina:	Mm.	
	
Interviewer:	Ud	over	det	er	hurtigere	at	like.	
	
Christina:	Jamen	nu	har	de	jo	lavet	sådan	en	funktion	at	man	kan	like	på	alle	de	der	forskellige	
måder.	Så	man	behøves	nærmest	ikke	at	skrive	noget,	men	det	er	også	om	man	synes	om	man	
har	noget	at	kommentere	til	det.	Ja.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Christina:	Jeg	har	faktisk	tit	selv	taget	mig	i	at	tænke	hvis	der	nu	er	en	eller	anden	diskussion	
kørende	om	et	eller	andet.	For	eksempel	om	det	her	mærke	er	fedt,	eller	ja.	Så	kan	jeg	godt	lige	
formulere	et	eller	andet	og	tænke:	”det	her	ville	jeg	skrive	og	så	bagefter	tænke	ej	det	gider	jeg	
faktisk	ikke”.	Fordi	det	gider	ikke	involveres	i.	Så	det	har	nok	været	hvis	jeg	nu	har	synes	jeg	
ikke	lige	gad	og	skulle	til	og	involvere	mig.		
	
Interviewer:	Men	når	du	for	eksempel	deler	et	brands	opslag	til	en	af	dine	venner.	Hvorfor	gør	
du	så	det?	
	
Christina:	Det	er	hvis	jeg	synes	de	skal	se	det	eller	det	er	i	en	konkurrence.	Det	er	det	samme	
når	jeg	tagger.	Det	er	tit	konkurrencer.		
	
Interviewer:	 Det	 er	 nemlig	 mit	 næste	 spørgsmål.	 Hvad	 er	 det	 for	 noget	 indhold	 du	
hovedsagligt.	
	
Christina:	Det	er	tit	konkurrencer.	
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Interviewer:	Og	dem	liker	du	både	og	kommenterer?		
	
Christina:	Ja,	men	det	er	fordi	det	står	der	næsten	altid	man	skal.	Så	det	er	derfor.	
	
Interviewer:	Ja.	Har	du	selv	uploadet	for	eksempel	et	billede	eller	en	video	på	en	brands	væg?	
Jeg	tror	vi	har	været	lidt	inden	over	det.	
	
Christina:	Nej.	
	
Interviewer:	Ikke	som	du	husker?	
	
Christina:	Nej.	
	
Interviewer:	Du	har	deltaget	i	konkurrencer.	
	
Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvad	er	det	der	motiverer	dig	til	at	deltage	i	konkurrencer?		
	
Christina:	Det	er	præmien.	At	det	er	en	god	præmie.		
	
Interviewer:	Ja.	 Jamen	det	er	 ikke	alle	spørgsmål	der	er	så	kompliceret.	Har	du	nogensinde	
lavet	en	Facebook-statusopdatering	hvori	du	nævner	et	brand?	
	
Christina:	Ja,	det	har	jeg.		
	
Interviewer:	Hvorfor	har	du	det?	
	
Christina:	Jamen	jeg	kan	huske	jeg	fik	nogle	Nike	sko	i	fødselsdagsgave	og	så	kan	jeg	huske	at	
jeg,	var	det	nogle	løbesko,	ja.	Engang	hvor	jeg	også	købte	nogle	nye	løbe	sko,	så	skrev	jeg	om	
dem.	Eller	så	skrev	jeg	bare	at	jeg	havde	været	ude	at	løbe	i	mine	et	eller	andet,	sådan	et	eller	
andet,	jeg	kan	ikke	lige	huske	det.	Men	hvor	jeg	så	skrev	det	var	et	godt	brand.	Dem	skulle	man	
få	fordi	de	var	virkelig	gode.		
	
Interviewer:	Så	det	 var	 for	 at	 give	 andre	 en	hjælpende	hånd	og	 sige:	 ”det	her	produkt	det	
spiller”?	
	
Christina:	Ja,	det	er	godt.	
	
Interviewer:	Yes,	så	går	vi	videre.	De	brands	du	liker	på	Facebook	Nike,	Addidas,	ONLY	og	så	
videre.	Har	du	nemmere	ved	at	huske	dem	end	brands	du	for	eksempel	ikke	har	liket?	
	
Christina:	Ja,	men	jeg	tror	ikke	det	har	noget	at	gøre	med	liket	som	sådan.	Jeg	tror	mere	det	har	
noget	at	gøre	med,	at	jeg	kun	liker	det	som	føles	rigtigt	for	mig.	
	
Interviewer:	Som	er	i	overensstemmelse	med	dine	værdier?	
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Christina:	Ja.	
	
Interviewer:	Okay.	Altså	det	her	er	meget	svært	at	svare	på,	men	er	der	forskel	på	hvor	godt	
du	 husker	 brands	 i	 forhold	 til	 om	 du	 liker	 eller	 kommenterer	 eller	 deler?	 Eller	 føler	 du	 at	
funktionerne	giver	den	samme	effekt.		
	
Christina:	De	giver	den	samme,	fordi	lige	gyldig	hvad	har	jeg	taget	stilling	til	det.	
	
Interviewer:	Så	vil	jeg	gerne	snakke	lidt	om	de	her	brands	som	du	føler	er	autentiske.	Føler	du	
at	du	har	en	tættere	relation	til	dem	end	brands	du	ikke	kender?	
	
Christina:	Ja,	det	synes	jeg.	
	
Interviewer:	Kan	du	uddybe	hvorfor?	
	
Christina:	Jamen	det	er	jo	nok	bare	lidt	ligesom,	når	man	har	kendt	nogle	personer	i	mange	år,	
så	får	man	en	tættere	relation.	Så	når	man	har	kendt	et	brand	i	mange	år,	så	føler	man	at	man	
kender	det,	man	ved	hvad	der	står	bag	ved.	Det	er	nok	det.		
	
Interviewer:	Så	det	er	også	lidt	grundet	fortiden,	at	du	kendte	Nike	og	Addidas	inden?	
	
Christina:	Ja,	altså	du	tænker	inden	de	sociale	medier.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Christina.	Øh,	ja.	
	
Interviewer:	Eller	er	der	også	brands	som	du	liker	og	så	videre,	som	du	egentlig	ikke	kendte	
inden?	
	
Christina:	Ja,	men	ikke	tøj.	Ikke	hvad	jeg	lige	sådan	kan	huske.	Jeg	tror	tøj	er	nok	noget	af	det	
jeg	mest	er	loyal	over	for.		
	
Interviewer:	De	brands	du	liker	er	det	vigtigt	for	dig,	at	de	er	aktive	på	Facebook?	
	
Christina:	Nej,	det	er	det	ikke.	
	
Interviewer:	Men	du	forventer	alligevel	at	hvis	du	spørger	om	noget	på	Facebook,	så	forventer	
du	at	du	for	et	svar?	
	
Christina:	Ja,	ja.	Men	det	gør	jeg	ikke	så	tit.	
	
Interviewer:	Men	føler	du	alligevel	at	det	her	med	at	du	for	eksempel	kan	spørge,	føler	du	at	
styrke	lidt	relationen,	det	at	man	har	en	kontakt?	
	
Christina:	 Ja,	det	ville	 jeg	da	mene,	 fordi	det	er	nemmere.	Nu	er	 jeg	også	god	 til	 at	gå	 ind	 i	
butikkerne	 og	 snakke	 direkte	med	 ekspedienterne.	Men	 det	 er	 dejligt	 nemt,	 hvis	man	 skal	
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spørge	indtil	et	eller	andet	specifikt.	Det	har	jeg	faktisk	gjort	med	Nike,	med	nogle	Nike	sko,	
fordi	jeg	skulle	vide	noget	med	stødobservationer	og	sådan	noget.	Så	var	det	nemt	lige	at	skrive.	
	
Interviewer:	Men	det	er	sådan	mere	informationsgivende?	
	
Christina:	Ja,	det	er	mere	til	informationer.	
	
Interviewer:	Nu	føler	du	måske	du	svare	lidt	på	det	samme,	men	lad	os	lige	tage	det	igen.	Helt	
overordnet	 når	 du	 bruger	 Facebooks	 interaktions	 funktioner	 hvad	 enten	 det	 er	 like,	
kommenterer	og	så	videre.	Hvad	er	det	så	der	motiverer	dig	til	at	gøre	det?	
	
Christina:	Mm.	
	
Interviewer:	Altså	når	du	for	eksempel	liker	noget?	
	
Christina:	Altså	mener	du	for	eksempel	et	brands	opslag	eller	side?	
	
Interviewer:	Ja,	for	eksempel	du	snakkede	lidt	om	konkurrencer.	
	
Christina:	Ja,	ja.	Jamen	det	er	enten	det	der	med	at	de	har	lavet	noget	der	ser	fedt	ud	eller	at	
man	kan	vinde	noget.	
	
Interviewer:	Du	snakkede	om,	at	du	nogle	gange	havde	delt	noget	til	dine	venner	eller	taggede	
et	brands	opslag.		
	
Christina:	Ja.		
	
Interviewer:	Hvorfor	gør	du	det?	Er	det	ligesom	for	at	hjælpe	dem	eller?	
	
Christina:	Ja,	det	er	hvis	vi	for	eksempel	har	snakket	om	et	eller	andet	og	så	dukker	det	lige	op	
og	så	’hov’	det	var	det	her	vi	snakkede	om.	Eller	hvis	man	bare	ved	at	ens	ven	eller	veninde	har	
et	eller	andet	de	leder	efter	eller	godt	kan	lide,	så	er	det	lidt	sådan	ledte	du	ikke	efter	nogle	gode	
løbesko.	
	
Interviewer:	Når	du	gør	det	 føler	du	så	selv	at	du	 får	 tilfredsstillet	et	behov,	at	du	hjælper	
andre?	
	
Christina:	 Ja,	det	kan	man	vel	 godt	 sige.	Det	kunne	 i	princippet	være	det	 samme	at	 jeg	 tog	
telefonen	og	ringede	til	dem,	men	nu	sidder	de	lige	her,	der	er	et	billede	og	sådan	noget.	Så	er	
det	lidt	nemmere.		
	
Interviewer:	Deler	og	tagger	du	mere	end	du	vil	skrive	en	personlig	besked	via	Facebook?	
	
Christina:	Ja,	det	gør	jeg.	Ja	altså	med	brands,	det	gør	jeg.	Meget	mere.	Det	er	jo	også	tit	som	jeg	
sagde	så	skal	man	dele	eller	tagge.		
	
Interviewer:	Så	det	er	lidt	tvang?		
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Christina:	I	hvert	fald	konkurrencerne.	
	
Interviewer:	Hvad	med	dine	venner	har	de	anbefalet	dig	et	brand,	eller	er	du	blevet	tagget	i	
noget?	
	
Christina:	Det	kan	jeg	ikke	huske,	det	ved	jeg	ikke.		
	
Interviewer:	Det	er	også	fint,	men	tænker	du,	at	hvis	du	blev	tagget	i	noget	at	det	ville	være	
mere	troværdigt	når	det	kommer	nogen	i	dit	netværk.	
	
Christina:	Ja,	det	kommer	selvfølgelig	lidt	an	på	hvem,	men	ja	altså.		
	
Interviewer:	Men	hvis	der	for	eksempel	er	en	veninde	der	skriver	ens	statusopdatering	i	skal	
bare	købe	det	her,	fordi	det	er	bare.	
	
Christina:	Nårh,	altså	en	der	skriver	om	et	eller	andet	mærke	der	er	fedt?	
	
Interviewer:	Ja,	eller	anbefaler.	
	
Christina:	Jo,	det	kunne	godt	påvirke	mig.	Så	bliver	man	mere	nysgerrig.	
	
Interviewer:	Så	det	er	mere	troværdigt	når	det	er	en	man	kender?	
	
Christina:	Ja,	fordi	man	stoler	på	vedkommende	og	man	ved	det	er	afprøvet.	Der	er	nogle	ting	
der	tænker	man	sådan,	nå,	er	det	nu	så	godt	som	de	skriver.	
	
Interviewer:	Lige	præcis	med	det	der	afprøvet,	det	kan	måske	også	være	med	til	at	bekræfte	
dine	egne	forestiller	om	et	brand?	
	
Christina:	Ja.		
	
Interviewer:	Hvis	du	tagger,	liker	eller	kommentere	et	opslag	fra	et	brand,	gør	du	det	så	oftest	
af	en	positiv	eller	negativ	grund?	
	
Christina:	Positiv.	Oftest	positiv.	Jeg	tror	faktisk	aldrig	jeg	har	liket	eller	kommenteret	noget	af	
en	negativ	grund	ved	et	brands.	Så	ignorerer	jeg	det	bare.	
	
Interviewer:	Lad	os	sige	du	fik	noget	negativt	eller	oplevede	noget	negativt	på	Facebook.	En	af	
dine	venner	tagger	dig	i	et	eller	andet	fra	et	brand	der	har	børnearbejde	nede	i	Pakistan.	Tænker	
du	 så	 at	 den	 her	 negative	 information	 vil	 have	 større	 indtryk	 på	 dig	 end	 hvis	 du	 fik	 noget	
positivt,	hvis	man	ligesom	sammenligner.	
	
Christina:	Nårj,	ja.	Helt	klart.	Sådan	synes	jeg	tit	det	er	at	man	husker	mere	det	negative.	Det	er	
også	lidt	nemmere	måske	nogle	gange	og	huske	det	negative,	fordi	der	ikke	er	så	meget	af	det.	
Og	så	giver	det	et	indtryk	hvis	det	for	eksempel	er	børnearbejde	eller	miljøskadende,	så	giver	
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det	et	større	indtryk	end	at	de	sidder	godt,	for	det	der	sidder	godt	på	dig,	kan	sidde	forfærdeligt	
på	mig	altså.		
	
Interviewer:	Ja.	Men	det	var	sjovt	det	du	sagde	med	at	du	faktisk	kun	havde	brugt	det	til	noget	
positivt,	det	vil	 jeg	gerne	lige	grave	lidt	dybere	ned	i.	Hvorfor	tror	du	at	du	egentlig	kun	har	
brugt	det	til	noget	positivt?	
	
Christina:	Det	er	nok	bare	fordi	jeg	ikke	gider	at	fokusere	på	det	negative.	Og	så	er	det	nok	også	
igen	de	mærker	jeg	følger,	det	er	nogle	jeg	kan	relatere	mig	til	og	bryder	mig	rigtig	meget	om,	
så	jeg	tror	det	er	derfor.	Altså	jeg	kunne	godt	forestille	mig,	at	hvis	jamen	for	eksempel	den	der	
Ray	Ban	eller	et	eller	andet	dårligt	produkt	sendt	fra	Kina,	at	hvis	det	blev	ved	med	at	poppe	op	
på	min	væg.	Altså	jeg	har	jo	ikke	reageret	på	det	selvom	og	skrevet	til	dem:	”vil	i	lade	være	med	
det	der	pjat?”,	fordi	jeg	ved	eller	jeg	føler	ikke	at	det	ville	hjælpe	noget	alligevel	og	så	kan	man	
lige	så	gode	lade	være.	
	
Interviewer:	Det	har	vi	snakket	lidt	om,	det	her	med	om	du	interagerer	nogen.	Der	er	nogle	
brands	 du	 følger	 og	 også	 deltager	 i	 nogle	 aktiviteter	 eksempelvis	 kommentere	 nogle	
konkurrencer.	Kan	du	nævne	de	brands,	du	sagde	Nike	og	Addidas?	
	
Christina:	Jeg	tror	også	jeg	følger	Bestseller,	hvor	det	er	ONLY.		
	
Interviewer:	Men	kommenterer	du	også	på	noget	der?	
	
Christina:	Altså	jeg	ved	jeg	har	kommenteret	Nike	og	Acis	egentlig,	men	det	er	så	også	sko.	
	
Interviewer:	Men	er	det	hovedsagligt	på	grund	af	konkurrencer?	
	
Christina:	Nårh,	ja.	Det	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Men	har	du	også	bare	spurgt	om	noget?	
	
Christina:	Ja,	ja	ja.	Men	det	er	hovedsagligt	konkurrencer.	Så	skal	man	lige	fortælle	en	historie	
eller	tagge	nogen	eller.	Ja,	ellers.	Jeg	har	også	nogle	gange,	ej,	det	kan	jeg	ikke	helt	huske,	men	
jeg	mindes	jeg	har	skrevet	til	et	firma.	Jeg	kan	bare	ikke	huske	om	det	var	en	mail	eller	om	det	
var	på	Facebook,	hvor	gode	der	sko	var.	Det	er	tit	sko	fordi	jeg	synes	tøj	det	er	meget,	der	er	
ikke	så	meget	forskel	i	kvalitet,	man	mærker	det	ikke	helt	på	samme	måde,	fordi	sko	er	så	vigtig	
for	holdninger	og	ja.	
	
Interviewer:	Ja,	det	ene	og	det	andet.	Men	i	forhold	til	de	her	funktioner	man	kan	bruge	på	
Facebook.	 For	 eksempel	 hvis	 du	 bliver	 tagget	 i	 et	 eller	 andet	 føler	 du	 så	 også	 at	 det	 er	
troværdigt?	
	
Christina:	Altså	det	kommer	igen	an	på	hvad	det	er.	
	
Interviewer:	Jamen	jeg	tænker	hvis	der	er	en	veninde	der	tagger	dig	i	et	eller	andet,	tænker	du	
så	det	er	troværdigt?	
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Christina:	Om	jeg	tænker	selve	opslaget	er	troværdigt?	
	
Interviewer:	Ja.	Altså	det	er	det	selvfølgelig	ikke	hvis	det	er	en	joke	du	bliver	tagget	i,	men	lad	
os	sige	du	bliver	tagget	i	noget	omkring	et	brand,	føler	du	så	det	er	troværdigt?	
	
Christina:	Ja,	at	brandet	er	troværdigt.	Ja	det	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Jeg	er	lidt	ude	efter	det	her	med	at	når	man	for	eksempel	liker	noget,	det	tager	et	
sekund,	hvor	meget	smitter	det	af,	altså	hvor	meget	bliver	man	påvirket?	
	
Christina:	Altså	tilstedeværelsen	af	selve	liket.	Altså	så	tænker	du	om	man	bliver	påvirket	mere	
af	at	man	så	bliver	tagget.	
	
Interviewer:	Ja	eller	kommentere	for	der	bruger	du	jo	mere	tid	i	det.	
	
Christina:	 Ja,	 jamen	det	 gør	 det	 da.	 Jeg	 kom	nemlig	 lige	 lidt	 til	 at	 tænke	 over	 det,	 fordi	 du	
spurgte	om	noget	der	mindede	om	det	lige	før.	Og	så	kom	jeg	til	at	tænke	bagefter,	at	når	man	
skal	 til	og	 ind	og	skrive	og	sådan	noget,	så	er	det	 fordi	man	har	en	meget,	altså	man	har	en	
holdning	til	det.	Altså	en	dybere	holdning	måske	end	bare	liket.	Også	hvis	ens	veninde	nu	har	
tagget	en	så	læser	man	det	også	på	en	anden	måde,	så	man	interesseret	i	hvad	der	sker.	Hvor	
man	tit	bare	kan	lave	den	der,	nårh,	like	og	så	videre.	Så	det	tænker	jeg	faktisk.	
	
Interviewer:	Så	det	har	større	indflydelse	når	det	er	ens	netværk	der	får	gang	i	det	her.	
	
Christina:	Ja,	fordi	hvis	de	har	en	holdning,	den	smitter	lidt	af.	
	
Interviewer:	 Ja.	 Det	 her	 er	 et	 helt	 generelt	 spørgsmål.	 Hvordan	 fanger	 et	 brand	 din	
opmærksomhed	på	Facebook?	Hvis	det	gerne	vil	have	dit	like,	eller	din	kommentar	og	så	videre.	
	
Christina:	Konkurrence	eller	der	er	nogle	brands	der	laver	nogle	rigtige	fede,	hvad	hedder	det,	
reklamevideoer.	Sådan	nogle	lidt	længere	nogle	end	dem	de	viser	i	TV.	For	eksempel	sportstøj	
og	sådan	noget	de	er	godt	til	at	lave	nogle	fede	reklamer.	
	
Interviewer:	Så	det	har	du	lyst	til	at	se	på	grund	af	nysgerrighed	eller?	
	
Christina:	Ja	for	eksempel	hvis	det	er	et	stunt	eller	fodboldtrick	eller	ja.	Sådan	et	eller	andet	
ikke	sådan	et	eller	andet,	det	ved	jeg	ikke,	ikke	sådan	én	der	står	og	posér	det	er	jeg	ligeglad	
med.	
	
Interviewer:	Jamen	Christina,	så	vil	jeg	sige	mange	tak	medmindre	du	har	et	eller	andet?	
	
Christina:	Næh.	
	
Interviewer:	Jeg	siger	tusind	tak.	
	
Christina:	Velbekomme.		
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Bilag	9:	Transskribering	2	
	
Interview:	Mikkel	Elkjær	Ejlertzen	(32	år)	
Beskæftigelse:	Kommunikations	bachelor	på	Danmarks	medie-	og	journalist	højskole	
Bosiddende:	Aarhus	
Dato:	1	juli	2016		
Længde:	28.54	
	
Interviewer:	 Ja,	men	Mikkel	 tak	 fordi	du	gider	og	deltage	 i	 interviewet	og	 som	sagt	 skal	vi	
snakke	lidt	om	autentiske	brands	og	sociale	medier.	Vil	du	ikke	lige	starte	med	at	præsentere	
din	alder	og	beskæftigelses	status	og	hvad	du	hedder?	
	
Mikkel:	 Jo	 selvfølgelig.	 Jeg	 hedder	 Mikkel	 Elkjær	 Ejlertzen.	 Jeg	 er	 32	 år	 og	 studerer	
kommunikationsbachelor	på	Danmarks	medie-	og	journalisthøjskole,	og	ud	over	det	så	har	jeg	
faktisk	min	egen	virksomhed	hvor	jeg	designer	plakater	og	sælger	plakater	og	tager	billeder	og	
sådan	noget.	
	
Interviewer:	Yes,	jamen	lad	os	bare	gå	lige	til	sagen.	Hvis	jeg	siger	et	autentisk	brand	inden	for	
tekstil,	hvad	forbinder	du	med	det?	
	
Mikkel:	Jamen	hvad	er	autentisk?	Hvad	er	ægte?	Et	ægte	brand	der	ligesom	står	ved	sine	rødder	
tror	 jeg	 lidt.	Øh,	og	 ikke	viger	bort	 fra	sin	stil	og	sine	værdier.	Der	 findes	mange	autentiske	
brands,	jeg	tænker	inden	for	tekstil,	så	er	der	mange	skate	brands	og	sådan	noget	og	de	holder	
faktisk.	Det	interessante	ved	dem	er	egentlig	at	se	et	design	de	allerede	lavede	tilbage,	lad	os	
sige	i	start	90’erne,	det	har	de	stadigvæk	i	dag.	I	lad	os	sige	2016	så	de	er	sådan	virkelig	”true	
to	the	roots”	i	en	eller	anden	grad,	men	det	er	sindssygt	svært	at	sige	hvad	et	autentisk	brand	
er,	men	et	brand	der	virkelig	skinner	igennem	ren	personlighedsmæssigt.	Så	man	ligesom	for	
en	del	af	brandet	på	den	måde,	hvor	man	får	den	ægte.	
	
Interviewer:	 Jeg	 nævner	 nu	 fem	 forestillinger	 og	 så	 kan	 du	 sige	 om	 det	 også	 er	 noget	 du	
forbinder	med	et	autentisk	brand?	Oprigtighed,	virkelighed,	sandhed,	naturlighed	og	ærlighed.	
Du	var	lidt	inde	på	det	selv.	
	
Mikkel:	Ærlighed,	klart.	Hvad	var	det	mere	du	sagde?	
	
Interviewer:	Oprigtighed?	
	
Mikkel:	Ja,	oprigtighed.	
	
Interviewer:	 Det	 interessante	 for	 er	 så	 hvordan	 et	 brand	 skaber	 det	 her	 oprigtighed	 og	
ærlighed	for	dig?	
	
Mikkel:	 Jeg	 tror	nogle	gange	at	nogen	brands	kan	blive	 for	poleret	på	den	måde,	at	 tingene	
bliver	 for	 opstillet	 synes	 jeg.	 Så	 går	 lidt	 af	 den	 der	 ægtehed	 og	 ærlighed,	 den	 oprigtighed	
forsvinder	fordi	det	bliver	så	pænt	i	overfladen.	Jo	mere	ridset	det	kan	være	nogen	gange,	desto	
mere	ser	man	også	det	rigtige	bag	brandet	og	det	gør	også	at	det	bliver	mere	autentisk	synes	
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jeg	på	en	eller	anden	måde.	Så	det	er	lige	så	meget	historien,	historien	er	sindssyg	vigtig	altså.	
Historien	bag	brandet	er	essentiel	at	skabe.		
	
Interviewer:	Nu	siger	du	selv	det	her	historie.	Hvad	betyder	meget	for	dig	er	det	passion	for	
håndværket	eller	kvalitet,	hvad	er	det	for	nogle	værdier	du	hæfter	dig	ved?	
	
Mikkel:	Okay.	Nu	er	der	noget	der	lige	popper	op	i	mit	hoved	fordi	du	siger	håndværk.	Okay,	vi	
har	den	her	møbelsnedker	til	en	eller	anden	fredagsbar	og	han	fortæller:	”jeg	har	været	i	Japan.	
Jeg	har	lært	alle	mulige	sindssyge	ting.	Jeg	er	fuldstændig	vil	med	det	her.	Jeg	brænder	for	at	
lave	møbler	og	jeg	lever	faktisk	kun	af	det	lige	nu,	men	jeg	lever	på	må	og	få”.	Altså	de	personer	
der	sådan	virkelig	går	ind	i	det	med	så	meget	hjerte,	så	ved	man	også	bare	det	er	super	oprigtigt	
eller	sådan	ægte.	Altså	sådan	autentisk	det	her	møbel	du	køber,	der	er	historie	med	i	det.	
	
	
Interviewer:	De	værdier	du	nævner	som	brand,	er	det	noget	du	lægger	mærke	til	når	du	køber	
et	brand?	
	
Mikkel:	Mm,	ikke	altid.	Det	er	meget	forskelligt,	det	kommer	an	på	hvad	det	er	jeg	skal	have,	
men	det	er	ikke	noget	jeg	sådan	går	efter	bevidst.	Selvfølgelig	synes	jeg	der	er	nogle	brands	der	
er	mere	interessante	at	følge	på	de	sociale	medier,	netop	fordi	de	er	bedre	til	historier	og	de	
tager	nogle	fede	billeder.	
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	lige	tilbage	til	i	forhold	til	Facebook,	det	er	ikke	fordi	jeg	vil	være	
ubehøvlet.	
	
Mikkel:	Okay.	
	
Interviewer:	Men	jeg	er	lidt	interesseret	i	at	vide	om	de	her	værdier,	som	du	nævner,	vil	du	
sige	det	er	noget	som	afspejler	sig	i	dig	som	person?		
	
Mikkel:	Det	forstår	jeg	ikke.	
	
Interviewer:	Når	du	køber	et	brand	og	det	brand	står	inden	for,	er	det	noget	som	du	ligesom	
kan	se	afspejler	sig	i	dig	som	person?	
	
Mikkel:	Jeg	tror	tit,	ja	altså.	Det	er	jo	den	helt	klassiske	kommunikationsstil,	det	der	med	hvad	
du	 har	 af	 vision	 og	 værdier,	 der	 er	 jo	 altid	 et	 eller	 andet	 du	 måske	 kan	 relatere	 til	 i	
virksomhedens	værdier.	Eller	i	virksomhedens	vision	eller	virksomhedens	mission.	
	
Interviewer:	Så	det	er	lidt	vigtigt	at	der	er	en	overensstemmelse	med	det	og	dig?	
	
Mikkel:	Ikke	at	det	er	nødvendigt,	men	det	vil	i	en	eller	anden	grad	gøre	at	jeg	finder	dem	mere	
interessante,	i	og	med	vi	har	noget	til	fælles.	Ja.		
	
Interviewer:	Fordi	så	føler	du	måske	du	er	mere	tro	over	for	dig	selv?	
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Mikkel:	Narj,	det.	Jeg	synes	hvis	man	trækker	den	helt	derud,	så	synes	jeg	det	bliver,	det	bliver	
lidt	 for	hippie-agtigt,	hvis	man	begynder	på	alt	det	der.	Der	er	nogen	de	begynder	at	handle	
direkte	efter	alt	det	der,	du	ved	alt	det	der	CSR	pjat.	Det	synes	jeg	godt	kan	blive	for	meget	og	
fylde	lidt	for	meget,	men	jeg	synes	bare	historien	bag	brandet	er	sindssyg	vigtig.	Jeg	kan	godt	
lide	historien	bag	brandet.	
	
Interviewer:	 Men	 føler	 du	 et	 stærkere	 tilhørsforhold	 til	 de	 brands	 som	 du	 evaluerer	 er	
autentiske?	
	
Mikkel:	Der	er	nogle	brands,	ja.	Men,	ja	måske.	Det	er	svært	at	svare	på,	fordi	hvorfor	har	jeg	et	
tilhørsforhold	til	et	brand?	Et	er	fordi	jeg	synes	de	laver	nogle	nice	ting.	To	er	fordi	de	gør	det	
nice	udadtil	som	du	snakkede	om	ikk!	Ja	og	så	tror	jeg	om	det	er	fordi	jeg	synes	de	er	autentiske,	
ja	det	er	det	nok	i	en	grad,	fordi	jeg	tror	vi	alle	sammen	er	draget	af	autenticitet	og	det	gælder	
både	når	vi	spiser	på	en	restaurant	og	køber	et	brand	og	når	vi	whatever	du	ved.	
	
Interviewer:	Er	det	fordi	man	er	loyal	over	for	det?	
	
Mikkel:	Altså	du	tænker	om	jeg	fast	følger	et	brand	fordi	det	har	et	eller	andet,	vi	deler	et	eller	
andet?	
	
Interviewer:	Nej,	nu	snakker	vi	sociale	medier,	det	skal	vi	nok	komme	ind	på.	
	
Mikkel:	Det	heller	ikke	det	jeg	mener.	
	
Interviewer:	Jeg	tænker	bare	man	køber	et	brand	og	hvis	man	så	kan	stå	inden	for	det	så	bliver	
man	mere	loyal?	
	
Mikkel:	Du	tænker	man	bliver	lidt	en	ambassadør	og	loyal	over	for	dem?	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Mikkel:	Ja,	det	er	jeg	helt	enig	i.	
	
Interviewer:	Har	du	nogensinde	oplevet	 af	 et	brand	har	 stået	 for	 et	 sæt	værdier	og	 så	har	
skiftede	et	eller	andet	radikalt,	som	eksempelvis	design?	
	
Mikkel:	Nej,	det	har	jeg	aldrig	oplevet.	
	
Interviewer:	I	forhold	til	det	her	med	om	brands	er	autentiske	eller	ikke	er	det	så	noget	du	
tænker	over,	altså	om	brands	begiver	sig	ud	for	at	være	autentiske,	men	hvor	det	egentlig	bare	
er	et	stunt?	Altså	et	medie	stunt	eller	branding	stunt.	
	
Mikkel:	Det	er	ikke	noget	jeg	har	reflekteret	over	overhovedet	når	jeg	ser	dem	lave	noget.	
	
Interviewer:	Når	du	køber	et	brand	så	tænker	du	ikke	over	om	det	er	autentisk	eller	ikke?	
	
Mikkel:	Nej,	fordi	jeg	nørder	det	ikke	så	meget.	Overhovedet	ikke.	



Side 38 af 159	

	
Interviewer:	Okay.	Min	næste	spørgsmål	er	nemlig	om	du	foretrækker	at	købe	de	her	brands,	
som	du	ligesom	kan	stå	inden	for,	men	du	er	også	villig	til	at	prøve	en	masse	andre?	
	
Mikkel:	Jamen,	det	er	jeg	da	i	en	vis	grad,	det	er	jeg	da,	men	der	er	jo	bare	nogle	ting,	som	man	
får	et	forhold	til	og	som	man	favoriserer	frem	for	andet,	som	man	hellere	vil	gå	med	eller	købe	
eller	et	eller	andet,	altså	når	vi	snakker	tekstil	ikk’.	Der	er	noget	tøj	jeg	hellere	vil	købe	end	noget	
andet.		
	
Interviewer:	Det	leder	mig	til	mit	næste	spørgsmål.	Hvilket	behov	får	du	tilfredsstillet	når	du	
for	eksempel	køber	et	brand,	hvor	du	tænker	det	her,	det	er	mig?	
	
Mikkel:	Jeg	tror	jeg	forbinder	mig	selv	med	nogen	mærker,	ikke	at	jeg	går	helt	vildt	meget	op	i	
det.	Men	for	eksempel	et	brand	som	Wood	Wood,	er	et	brand	som	jeg	altid.	Det	har	altid,	jeg	
tror	vi	er	flere	af	mine	venner	vi	har	alle	sammen	et	eller	andet	forhold	til	det,	på	en	eller	anden	
måde	og	rigtig	mange	af	os	går	i	det.	Og	jeg	tror	også,	jeg	tror	jeg	har	en	ide	om	alle	de	folk,	
nogen	af	dem,	dem	der	går	i	Wood	Wood.	Der	er	en	eller	anden	sjov	fællesskabsfølelse	omkring	
brandet.	Og	jeg	synes	også	nogle	gange,	at	hvis	jeg	ser	nogen	personer	der	går	i	det	eller	hvis	
jeg	for	eksempel	går	i	byen	og	ser	en	pige	der	står	i	Wood	Wood,	så	har	jeg	en	eller	anden	ide	
om	at	hun	er	en	nice	type.	Fordi	hun	går	i	det	der.		
	
Interviewer:	Så	det	fremhæver	også	en	eller	anden	identitet?	
	
Mikkel:	Fuldstændig.	 Ja,	 det	 er	meget	meget.	Det	 er	 en	 forlængelse	 af	 vores	 identitet	 og	 vi	
tilknytter	ligesom	brandet	til	os	på	den	måde,	ved	at	tage	det	på	på	den	måde.	Så	der	synes	jeg	
helt	sikkert	der	er	noget.		
	
Interviewer:	Så	der	er	du	måske	også	villig	til	at	give	lidt	flere	penge	for	det?	
	
Mikkel:	Absolut.	Absolut.	
	
Interviewer:	Tænker	du	at	det	her	med,	nu	nævner	du	selv	Wood	Wood,	tænker	du	at	sådan	
nogle	brands	er	blevet	vigtigere	for	dig	med	alderen	eller	grundet	noget	andet?	
	
Mikkel:	Jeg	tror	faktisk	at	hvis	vi	ser	over	hele	paletten	og	vi	kun	Wood	Wood	men	generelt,	så	
tror	jeg	folks	forhold	til	til	at	tage	noget	helt	bestemt	tøj	på,	for	ligesom	at	udtrykke	sig	selv	er	
blevet	sindssyg	vigtigt	i	forhold	til	hvad	det	var	for	20	år	siden.	Altså	jeg	tror	altid	det	har	været	
vigtigt,	men	man	ser	bare	det	går	længere	og	længere	ned	i	yngre	og	yngre	rækker.	Det	er	helt	
utroligt	at	du	ser	en	12-13	årig	knægt	rende	rundt	i	i	dag.	At	de	har	det	sådan,	at	de	skal	have	
det	her	brand,	de	skal	have	det	her,	fordi	det	er,	det	betyder	noget	for	dem,	meget	mere	end	det	
gjorde	for	10-15	år	siden,	20	år	siden,	da	jeg	var	knægt.	Der	fik	jeg	bare	et	eller	andet	på.	
	
Interviewer:	Har	du	nogen	ide	om	hvorfor,	tror	du?	
	
Mikkel:	Jeg	tror	simpelthen	bare	det	er.	Det	er	jo	trends	der	starter	det.	Det	er	jo	svært	at	sige,	
hvordan	starter	et	trend,	men	det	er	jo	nogen	helt	specielle	typer	der	begynder	at	gå	med	det,	
du	ved,	ude	i	verden	og	så	smitter	det	af	på	folk	og	så	vil	folk	være	ligesom	dem.	Men	jeg	tror	



Side 39 af 159	

også	bare,	jeg	ved	for	mig	selv	også,	at	jeg	kan	godt	lide	at	jeg	har	en	eller	anden	bestemt	type	
brand	jeg	bruger	og	jeg	har	også	nogle	faste	brands	jeg	bruger.	Det	er	ligesom	en	forlængelse	af	
mig	selv	om	min	identitet.		
	
Interviewer:	Så	nu	når	du	reflekterer	lidt	mere	over	det	så	betyder	det	måske	mere	for	dig	end	
du	lige	går	og	tror?	
	
Mikkel:	Altså	hvis	jeg	har	røven	fuld	af	penge,	så	havde	jeg	ikke	gået	i	andet	end	Wood	Wood.		
	
Interviewer:	Så	lad	os	gå	lidt	videre,	nu	skal	vi	snakke	lidt	om	Facebook	og	i	starten	der	bliver	
det	sådan	lidt	generelt.	Hvad	er	det	du	lægger	mærke	til	når	brands	slår	noget	op?	Eller	er	det	
noget	du	lægger	mærke	til?	
	
Mikkel:	Tilbud.	Jeg	synes	ikke	rigtig	der	er	så	meget	at	komme	efter	inden	for	tekstil	andet	end	
når	der	er	noget	udsalg,	så	ligger	man	jo	mærke	til	det,	de	er	jo	helt	vildt	gode	til	at	sponsorer	
nogle	opslag	der.	Selvfølgelig	også	nogle	gange	hvis	de	lægger	nogle	look-books	ud	eller	at	der	
kommer	en	ny	style	eller	et	eller	andet	du	ved.	Så	ved	man,	nårh	okay,	nu	har	de	fået	den	her	
jakke	nede	i	butikken,	nu	går	jeg	ned	og	køber	den	og	kigger	lidt.		
	
Interviewer:	Men	føler	du	dig	anderledes	påvirket	på	Facebook	end	ved	traditionelle	medier?	
	
Mikkel:	Mm.	 Jamen	på	Facebook	bliver	 jeg	bare	eksponeret	 for	det	 jævnligt	 end	 jeg	gør	på	
andre	medier.	Ja,	så	det	er	egentlig	bare	det,	altså	jeg	bliver	måske	fristet	mere	til	tider.	
	
Interviewer:	Tænker	du	at	den	teknologiske	udvikling	i	form	af	at	man	kan	være	på	Facebook	
24/7	også	er	med	til	at	påvirke	dig	mere	end	du	lige	tror?	
	
Mikkel:	Ja,	det	tror	jeg	bestemt	det	kan.	
	
Interviewer:	Føler	du	at	opslag	der	er	postet	af	brands	på	Facebook	er	mere	troværdige	end	
ved	traditionelle	medier?	
	
Mikkel:	Nej	jeg	vil	faktisk	sige	modsat.	Fordi	jeg	vil	faktisk	sige	at	desto	mere	en	virksomhed	
bliver	ved	med	at	kaste	alt	muligt	ud	i	hovedet	på	dig	på	den	side	der,	newsfeed,	desto	mindre	
får	jeg	løst	til	at	følge	dem.		
	
Interviewer:	 Også	 apropos	 det,	 har	 du	 sværere	 ved	 at	 vurdere	 om	 brands	 egentlig	 er	
autentiske	på	Facebook	på	grund	af	det?	
	
Mikkel:	Nej,	men	jeg	synes	hele	tiden	det	spørgsmål	der	omkring	brandet	og	autenticitet	og	
sådan	noget	der,	det	er	ikke	en	følelse	jeg	får	igennem	digitale	medier.	Det	tror	jeg	ikke	rigtigt.	
Jo	det	kan	jeg	godt	få	i	en	grad,	men	ikke	Facebook-agtigt	tror	jeg,	der	tænker	jeg	ikke	over	det	
tror	jeg.	Jo,	men	så	skal	det	være	hvis	de	ligger	en	video	ud	hvor	de	lavet	et	eller	andet,	de	er	på	
Roskilde	festival,	eller	så	er	de	taget	til	Nigeria	for	at	give	tøj	og	vand	væk	til	en	eller	anden.	Jeg	
ved	det	ikke,	du	ved,	på	den	måde	skal	man	så	følge	brandet,	fordi	de	bruger	det	på	den	måde.		
	



Side 40 af 159	

Interviewer:	Men	lad	os	lige	tag	Wood	Wood,	fordi	det	er	noget	jeg	har	hæftet	mig	ved,	at	det	
er	et	mærke	du	kan	stå	inden	for.	Vil	du	mene	eller	eller	hvordan	når	de	er	på	Facebook	altså	
skal	 de	 så	 gøre	 et	 eller	 andet	 anderledes	 på	 Facebook	 for	 at	 fange	 dig	 end	 de	 skal	 ved	
traditionelle	medier?	
	
Mikkel:	Næh,	jeg	synes	ikke	de	skal	gøre	noget	ud	over	det	de	gør,	altså.		
	
Interviewer:	Du	tænker	ikke	over	hvordan	de	skal	kommunikerer	deres	værdier	anderledes	
end	de	har	gjort	ved	traditionelle	medier,	magasiner	og	så	videre?	
	
Mikkel:	Overhovedet	 ikke.	Den	eneste	måde	 jeg	synes	nogle	gange	at	et	brand	kan	 tillægge	
værdi	på	er	hvor	de	sælger,	eller	hvor	deres	salgskanaler	er.	Fordi	lad	os	sige	Wood	Wood	lige	
pludselig	lå	i	Føtex,	så	er	der	ikke	nogen	der	gider	og	købe	det.	Altså,	du	ved,	kan	du	følge	mig?	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Mikkel:	Altså	der	vil	jeg	sige	der	er	man	true	til	sit	brand	hvis	man	virkelig	sørger	for	ikke	at	
sælge	sig	ud.	
	
Interviewer:	Okay.	Apropos	Facebooks	interaktions	funktioner,	altså	det	her	med	vi	kan	like,	
kommenterer	og	så	videre	på	opslag,	 tror	du	det	medvirker	 til	at	du	 i	én	højere	grad	bliver	
påvirket	af	brands	opslag?	
	
Mikkel:	Det	at	man	kan	kommentere	på	dem?	
	
Interviewer:	Ja	og	like,	det	at	man	egentlig	kan	interagere	med	dem	i	forhold	til	traditionelle	
medier.		
	
Mikkel:	Nårh,	du	tænker	på	at	nu	er	det	nemmere	at	komme	i	kontakt	med	dem	der	sidder	der.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Mikkel:	Jeg	synes	det	er	super	fedt	at	man	kan	det,	men	der	gør,	jeg	bruger	det	ikke	rigtigt.	Altså	
jeg	kommenterer	sjældent	på	billeder	eller	noget,	måske	liker	jeg	lige	lidt,	men	det	er	da	fedt	at	
man	på	en	måde	altid	kan	få	respons.	
	
Interviewer:	Men	føler	du	at	du	er	en	del	af	en	samtale	når	du	liker	et	eller	andet	eller?	
	
Mikkel:	Sammen	med	en	masse	andre?	
	
Interviewer:	Ja,	altså	på	et	brands	opslag.	
	
Mikkel:	Nej	jeg	føler	ikke	jeg	er	en	del	af	noget.	
	
Interviewer:	Så	du	føler	dig	anonym	når	du	gør	det?	
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Mikkel:	Nej,	ikke	sådan.	Jeg	gør	det	sjældent	så	jeg	har	lidt	svært	ved	at	forholde	mig	til	det	
spørgsmål	der.	Så	jeg	kan	ikke	lige.	 	
	
Interviewer:	Vi	 kommer	 også.	 Det	 bliver	 lidt	mere	 teknisk	 og	 konkret	 nu	 her	 faktisk.	 Det	
kommer	lige	om	et	spørgsmål,	men	lad	os	lige.	Det	er	fordi	jeg	er	lidt	interesseret	i	at	vide	eller.	
Jeg	fisker	lidt	efter	om	du	føler	om	du	har	mere	at	sige	på	sociale	medier	end	ved	traditionelle	
medier,	fordi	du	netop	kan	kommentere,	like	og	så	videre.	Jeg	tænker	også	på	man	har	jo	set	de	
her	”shitstorms”	der	har	været.		
	
Mikkel:	Nårh,	du	tænker	på	det	her	med	der	er	nogle	der	ligger	en	trøje	op	og	så	er	der	en	der	
skriver:	”fuck	hvor	er	den	grim-agtigt	eller	fuck	den	er	nice”.	
	
Interviewer:	Ja	altså	det	her	med	at	brugeren	kan	deltage.	
	
Mikkel:	Det	ved	 jeg	 ikke	altså.	Nej,	 jeg	 føler	 ikke	 jeg	har	mere	at	 sige.	Selvfølgelig	kan	man	
måske	have	en	anden	indflydelse,	men	jeg	tror	ikke	nej.		
	
Interviewer:	Nå,	lad	os	snakke	lidt	mere	konkret	om	Facebooks	interaktions	funktioner.	Jeg	
nævner	lige	seks	forskellige	funktioner,	jeg	nævner	en	af	gangen	og	så	kan	du	sige	om	du	har	
gjort	det	eller	ikke.	Har	du	synes-godt-om	en	Facebookside?	
	
Mikkel:	Ja	ja.	
	
Interviewer:	Altså	med	tekstil.	
	
Mikkel:	Ja.	
	
Interviewer:	Har	du	synes-godt-om	noget	indhold?	
	
Mikkel:	Ja.	
	
Interviewer:	Har	du	skrevet	på	en	brands	væg?	
	
Mikkel:	Det	tror	jeg	faktisk	ikke	jeg	har.	
	
Interviewer:	Har	du	kommenteret	noget	indhold?	
	
Mikkel:	Det	tror	jeg,	men	jeg	ved	det	ikke,	ellers	har	jeg	måske	tagget	nogle	venner	i	noget	jeg	
ved	det	ikke.	
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	lige	til	senere.	Har	du	delt	et	brands	opslag?	
	
Mikkel:	Det	kan	jeg	sku	ikke	huske.	Det	kan	godt	være,	det	er	ikke	noget	jeg	gør,	det	er	så	lang	
tid	siden	måske.	
	
Interviewer:	Men	hvor	ofte,	et	skud	på	stammen	hvor	ofte	gør	du	så	det?	
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Mikkel:	Jamen,	så	skal	det	være	fordi	der	er	et	brand	der	lægger	en	eller	anden	mega	nice	video	
op	eller	et	eller	andet	sejt,	så	kan	jeg	godt	finde	på	at	dele	den,	men	der	skal	virkelig	meget	til,	
før	jeg	deler	den.	
	
Interviewer:	Men	deler.	Af	de	her	seks	funktioner	hvad	tror	du	så	du	gør	mest	af	det?		
	
Mikkel:	Så	er	det	like,	helt	almindeligt	like.		
	
Interviewer:	Og	hvad	får	dig	til	at	gøre	det?	Hvad	motiverer	dig	til	at	like?	
	
Mikkel:	Nok	ligeså	meget	teksten	og	billedet.	Altså	hvad	skriver	de,	lyder	det	nice,	kan	jeg	være	
enig	i	det	og	så	et	billede.		
	
Interviewer:	Og	det	var	faktisk	mit	næste	spørgsmål,	det	er	hvad	det	er	for	noget	indhold	du	
hovedsagligt	kommenterer	eller	liker	på	og	det	er	så	billeder	og	videoer.	
	
Mikkel:	Ja	det	er	oftest	billeder	og	videoer.	
	
Interviewer:	Har	du	selv	uploadet	noget	på	en	brands	Facebook	væg?	
	
Mikkel:	Det	tror	jeg	faktisk	ikke	jeg	har.	
	
Interviewer:	Okay.	Har	du	deltaget	i	nogle	konkurrencer	på	Facebook?	
	
Mikkel:	Det	har	jeg.		
	
Interviewer:	Hvorfor	deltager	du	i	det?	
	
Mikkel:	Det	ved	jeg	ikke,	fordi	man	håber	på	man	vinder.	
	
Interviewer:	Så	det	er	det	der	motiverer	dig?	
	
Mikkel:	Præmien	er	nice.	Præmien	skal	være	nice.	Det	skal	give	mening,	fordi	jeg	er	ikke	typen	
der	gør	det	ellers.	Det	er	jeg	virkelig	ikke,	der	skal	alligevel	noget	til	før	jeg	gider.	
	
Interviewer:	Ja.	Har	du	nogensinde	lavet	en	Facebook	statusopdatering	hvor	du	har	nævnt	et	
brand?	
	
Mikkel:	Det	ved	jeg	ikke	om	jeg	har	gjort.	
	
Interviewer:	Men	kunne	du	forestille	dig,	du	kunne	finde	på	at	gøre	det?	
	
Mikkel:	Sagtens.	Ja	ja.	
	
Interviewer:	Hvorfor	ville	du	gøre	det,	tænker	du?	
	
Mikkel:	Fordi	jeg	står	inden	for	det.	Altså	jeg	står	inden	for	brandet.	Jeg	synes	det	er	nice	altså.		
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Interviewer:	Og	det	kunne	eksempelvis	være	Wood	Wood.	Kan	du	nævne	andre	brands?	
	
Mikkel:	De	briller	jeg	går	med	Moscot?	Du	ved	whatever	det	kan	være	alle	mulige	forskellige	
ting.	Altså	hvis	der	er	noget	jeg	synes	der	er	nice,	så	deler	jeg	det	med	folk.	
	
Interviewer:	Har	 du	 nemmere	 ved	 at	 huske	 brands,	 som	 du	 på	 en	 eller	 anden	 måde	 har	
interageret	med	på	Facebook	altså	enten	liket	eller	kommenteret	også	videre.	Tror	du	at	du	har	
nemmere	ved	at	huske	dem?	
	
Mikkel:	Ja,	fordi	jeg	tror	du	sådan	jævnligt	bliver	udsat	for	dem	inde	på	tidslinjen,	så	får	du	bare	
sådan	en	reminder.	Så	tror	jeg	bare	det	sidder	i	baghovedet	på	dig.	Så	ja	det	tror	jeg.		
	
Interviewer:	Men	du	tænker	ikke	der	er	forskel	på	om	du	liket	eller	kommenteret.	Du	tænker	
ikke	på	at	der	er	forskel	på	i	hvilken	grad	du	ligesom	har.	
	
Mikkel:	Narj,	det	er	der	ikke.	
	
Interviewer:	Kan	du	give	nogle	eksempler	på	brands	som	du	interagerer	med	på	Facebook,	
eksempelvis	liker,	ud	over	Wood	Wood?	
	
Mikkel:	Jamen	så	er	der	for	eksempel,	jamen	det	ved	jeg	sku	ikke,	puha.	Det	kan	jeg	sku	ikke	
huske.	
	
Interviewer:	Nej,	men	det	er	også	fint.	Men	Wood	Wood	gør	du?	
	
Mikkel:	Ja,	men	det	er	det	eneste	jeg	lige	kan	komme	i	tanke	om	lige	nu.	Så	følger	jeg	også	nogle	
skomærker	Cahoo,	Addidas,	Nike	og	hvad	fanden	er	der	elleres	New	Balance.	Der	er	da	mange	
forskellige	jeg	følger	derinde	tror	jeg.		
	
Interviewer:	Er	det	vigtigt	for	dig,	at	de	her	brands	er	aktive	på	Facebook?	
	
Mikkel:	Ikke,	ja	selvfølgelig.	De	skal	lave	noget	indhold	i	én	eller	anden	grad,	men	det	er	jo	ikke	
noget	jeg	sidder	og	venter	på.	Overhovedet	ikke.		
	
Interviewer:	Men	det	er	alligevel	noget	der	er	rart	der	er	der	eller	hvad?	
	
Mikkel:	Ja,	fordi	jeg	synes	det	giver	brandet	noget	altså.		
	
Interviewer:	Og	det	giver	måske	også	dig	noget?	
	
Mikkel:	Ja,	 ja.	Nu	kommer	der	for	eksempel,	Wood	Wood	releasede	deres	ultra	boost,	deres	
ultra	boost	coach	og	jeg	ved	ikke	med	Addidas,	der	lavede	de	nogle	fucking	nice	videoer,	hvor	
de	sådan	kastede	de	der	sko	ind	i	sådan	et	glas	spejl	og	det	var	filmede	i	slow-motion	og	sådan	
noget	du	ved.	Det	var	bare	god	stil,	det	så	nice	ud	man,	så	tænker	man	bare	så	synes	man	endnu	
mere	om	brandet,	fordi	de	har	god	smag	altså.		
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Interviewer:	Det	 leder	mig	 lidt	 til	 næste	 spørgsmål,	 det	 er	 nemlig	 om	 du	 føler,	 at	 brands	
tilstedeværelse	på	Facebook,	og	det	her	med	at	man	kan	interagere	med	dem	hvis	man	vil.	Er	
det	noget	som	du	personligt	synes	styrker	dit	forhold	til	brandet?	
	
Mikkel:	Styrker,	Narj,	for.	Puha	det	ved	jeg	ikke.	Altså	troværdigheden	er	nok	mere	tættere	på	
end	ellers	i	og	med	det	er	så	nemt	at	kommunikere	med	dem	lige	pludselig.	Men	nej,	ikke	at	det	
styrker	mit	forhold	til	dem	endnu	mere.	Jeg	ved	jeg	bare	skal	trykke	på	besked	knappen	så	har	
de	min	besked,	så	kan	jeg	snakke	med	dem,	kommenterer	på	deres	tøj	så	svarer	de.	Selvfølgelig	
er	 det	meget	 fedt	 hvis	man	 for	 eksempel	 skriver	 en	 kommentar	 og	 brandet	 svarer	 tilbage:	
”tusind	tak	for	din	henvendelse	eller	mega	nice	Mikkel	tak	for	det	eller	sådan	noget”.	Det	er	da	
fedt	altså.	Det	at	de	tager	sig	tid	til	og	det	betyder	også	noget	tror	jeg	for	enkelte	personer,	ikke	
bare	mig	selv,	men	jeg	tror	generelt.		
	
Interviewer:	Så	det	giver	alligevel	et	eller	andet?	
	
Mikkel:	Ja,	det	tror	jeg	helt	bestemt.	Det	ved	jeg	også	bare,	det	ved	jeg	jo	for	mig	selv	altså,	hvis	
folk	skriver	på	nogle	ting	man	selv	lægger	op	i	virksomhedsøjemed.	Det	at	man	svarer	hurtigt	
tilbage	og	siger	tusind	tak	og	sådan	noget.	Jeg	ved	bare	det	betyder	noget	at	man	svarer	tilbage	
og	at	man	ikke	bare	ignorer	og	lader	vær’.	
	
Interviewer:	Vi	 skal	 lige	 tilbage	 til	 det	her	med	hvad	der	motiverer	dig	 til	 at	 bruge	de	her	
interaktions	funktioner.	Altså	du	nævnte	noget	med	at	du	likede	når	der	var	noget	der	var	mega	
nice	og	så	ville	du	ligesom	gerne	like	det.	
	
Mikkel:	ja.	
	
Interviewer:	Tænker	du	at	du	gør	det	på	grund	af	dine	egne	behov	eller	også	for	andres	behov?	
	
Mikkel:	Nej	jeg	gøre	det	bare	fordi	jeg	synes	det	er	nice.	Jeg	har	ikke	noget	behov,	det	er	bare	
sådan	en	eller	anden	ting.	
	
Interviewer:	Det	er	bare	nemt?	
	
Mikkel:	Ja,	det	ser	nice	ud	hej	hej.	
	
Interviewer:	Men	kan	du	finde	på	for	eksempel	at	bruge	Facebook	til	at	skrive	til	en	af	dine	
venner	omkring	et	brand,	for	eksempel	’tag’	dem	i	noget?	
	
Mikkel:	Ja,	ja.	Altså.	
	
Interviewer:	Hvorfor	ville	du	tagge	en	ven?	
	
Mikkel:	Jamen	det	er	bare	fordi	jeg	synes:	”Hey	prøv	og	set	det	her	Jesper	det	er	nice-agtigt”.	
Du	ved.	Se	lige	det	her	eller	det	her	er	sjovt.	
	
Interviewer:	Så	du	har	tagget	personer	i	det?	
	



Side 45 af 159	

Mikkel:	Ja.	
	
Interviewer:	Er	du	selv	blevet	tagget	i	noget?	
	
Mikkel:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvordan.	Synes	det	virker	mere	troværdigt	og	pålideligt	når	det	er	dine	venner	
der	tagger	dig	i	noget	end	når	du	ligesom	bare	selv,	altså	lægger	du	mere	mærke	til	det?	
	
Mikkel:	Mm,	nej	jeg	tænker	ikke	sådan	videre	over	det.	Ikke	andet	end	de	bare	viser	mig	et	eller	
andet	nice,	som	de	synes	er	nice.		
	
Interviewer:	Apropos	det	her	med	at	man	bliver	tagget	eller	kommenterer	noget	på	et	brand,	
bruger	du	det	mest	til	noget	positivt	eller	negativt?	
	
Mikkel:	Jamen	jeg	bruger	det	ikke	særlig	meget.	
	
Interviewer:	Men	når	du	bruger	det?	
	
Mikkel:	Jeg	bruger	det	så	sjældent	at	 jeg	kan	næsten	ikke	svare	på	det,	 jeg	kommenterer	så	
sjældent	billeder.	Det	eneste	jeg	gør	er	at	jeg	liker	billeder.	Du	ved,	det	er	virkelig	det	eneste,	
men	jeg	tror	faktisk,	jamen	jeg	ved	det	ikke.	
	
Interviewer:	Okay,	så	lad	mig	vende	spørgsmålet	lidt	om	kunne	du	forestille	dig	at	du	var	mere	
opmærksom	på	negativ	information,	altså	at	du	ville	blive	mere	påvirket	af	det	end	hvis	det	var	
noget	positivt?	
	
Mikkel:	Det	tror	 jeg	altid	det	er	sådan,	negativt	står	altid	mere	frem	på	en	eller	anden	grim	
måde	altså.	Hvis	 folk	skriver	grimme	ting,	så	ser	man	oftest	det	mere.	 Jeg	ser	virkelig	nogle	
gange	nogle	forfærdelige	tråde,	men	ikke	noget	jeg	rigtig	ser	på	brands	synes	jeg	ikke,	jo	altså	
man	kan	se	nu	når	vi	snakker	tekstil,	men	der	har	været	alle	de	der	Bilka	sager	og	alt	det	der	
shit	der.	Det	har	jo	været	helt	forfærdeligt.	
	
Interviewer:	Men	når	du	er	blevet	tagget	i	noget	har	du	så	lagt	mærke	til	om	det	mest	er	noget	
positivt?	
	
Mikkel:	Ja,	det	er	ofte	bare	sjove	videoer.	
	
Interviewer:	Jamen	hvis	vi	lige	bliver	omkring	brands.	
	
Mikkel:	Ja,	ja,	men	det	er	sådan	noget.	
	
Interviewer:	Nårh,	sjove	videoer	inden	for	brands?	
	
Mikkel:	Nej	det	er	det	ikke,	men	inden	for	brands	synes	jeg	ikke	det	er	så	tit	jeg	bliver	tagget	i	
et	eller	andet.	
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Interviewer:	Er	der	nogle	brands	som	du	følger	og	interagerer	med	på	Facebook	ud	over	Wood	
Wood?	
	
Mikkel:	Jamen	som	sagt	så	følger	jeg	mange	forskellige	altså	Kaibosh.	Alle	mulige	skobrands.	
Så	også	nogle	tekstilbutikker	rundt	omkring	i	hele	verden,	Only	New	York,	Ferminent	Berlin,	
Supreme	alle	sådan	nogen	forskellige	butikker	der	forhandler	både	deres	eget	tøj,	men	også	
andre	mærker	og	sådan	noget	ikk’.	
	
Interviewer:	Og	de	aktiviteter	du	deltager	i	har	hovedsagligt	været	konkurrencer	eller	hvis	der	
har	været	en	nice	video	eller	billede,	så	kunne	du	godt	finde	på	at	like	det	eller	kommentere	
det?	
	
Mikkel:	Ja	præcis.	
	
Interviewer:	Jamen	så	er	vi	ved	at	være	ved	vejens	ende.	Men	lige	for	at	remse	det	delt	basic	
op	igen,	så	stiller	jeg	dig	et	spørgsmål	igen.	Det	er,	hvordan	fanger	et	brand	din	opmærksomhed	
på	Facebook?	Det	føler	du	måske	du	har	svaret	på.		
	
Mikkel:	Visuel	god	stil.	
	
Interviewer:	Og	det	får	dig	til	at	involvere	dig	i	et	brands	opslag,	det	her	visuel	god	stil.	
	
Mikkel:	Ja,	hvis	de	har	noget	fucking	god	art	direction.		
	
Interviewer:	Det	allersidste	spørgsmål	handler	om	hvor	opmærksom	du	er	på	virksomheden	
på	brandet?	
	
Mikkel:	Det	er	jeg	ikke	særlig	opmærksom	på.	
	
Interviewer:	Så	hvis	et	brand	står	for	nogle	værdier,	så	behøves	virksomheden	ikke	stå	for	de	
samme	værdier?	Altså	du	ser	det	ikke	som	en	enhed?	
	
Mikkel:	Nej,	fordi	jeg	tror	hvis	jeg	ser	et	brand	så	opfatter	jeg	det	på	en	eller	anden	måde	og	jeg	
går	aldrig	så	dybt	ind	i	noget	at	jeg	begynder	at	gå	ind	og	læse	hvilke	værdier	de	arbejder	ud	
fra,	hvad	er	deres	vision	og	mission.	Sådan	nogle	ting,	så	dybt	går	jeg	altså	ikke	i.	
	
Interviewer:	Men	forventer	du	at	virksomheden	afspejler	de	samme	værdier	som	brandet	gør?	
	
Mikkel:	 Når	 du	 snakker	 virksomhed	 og	 brand	 tænker	 jeg	 kun	 brand.	 Jeg	 tænker	 ikke	
virksomheden	bag	ved.	Jeg	tænker	faktisk	mere	brand	og	virksomhed	som	en	hel	og	ikke	som	
to.	
	
Interviewer:	Det	var	egentlig	også	det	spørgsmål	 jeg	prøvede	at	stille,	at	du	ser	det	som	en	
enhed?	
	
Mikkel:	Ja,	 ja.	Klart,	klart,	klart.	Medmindre	man	er	sådan	en	paraply	virksomhed	og	har	alt	
muligt	forskellige	brands.	
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Interviewer:	Jamen	Mikkel	så	vil	jeg	sige	tusind	tak.	
	
Mikkel:	Jamen	selv	tak.	
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Bilag	10:	Transskribering	3	
	
Interview:	Lasse	Kjær	Kroager	(30	år)	
Beskæftigelse:	Merchandiser	
Bosiddende:	Aarhus	
Dato:	1	juli	2016		
Længde:	42.10	
	
Interviewer:	Jamen	Lasse	tak	fordi	du	gider	og	deltage	i	interviewet	her.	Vi	skal	snakke	lidt	om	
brands	og	hvordan	de	ligesom	er	på	Facebook,	og	hvad	de	poster	og	sådan	noget.	Og	hvordan	
du	interagerer	med	dem	hvis	du	gør	det.	kan	du	ikke	lige	starte	med	at	fortælle	hvad	du	hedder,	
din	alder	og	din	beskæftigelses	status?	
	
Lasse:	Jo.	Jeg	hedder	Lasse	Kjær	Kroager.	Jeg	er	30	år	og	jeg	er	merchandiser.			
	
Interviewer:	Kanon.	Lad	os	starte	sådan	helt	generelt,	hvis	jeg	siger	et	autentisk	brand,	hvad	
forbinder	du	så	med	det?		
	
Lasse:	Øh,	et	autentisk	brand.		
	
Interviewer:	Og,	jeg	vil	lige	understrege	vi	snakker	inden	for	tekstil.	
	
Lasse:	 Inden	 for	 tekstil.	 Okay.	 Autentisk	 brand	 så	 er	 det.	 Jeg	 tror	 det	 jeg	 forbinder	med	 et	
autentisk	brand	det	er	at	det	appellere	til	mig.	Hvis	vi	for	eksempel	snakker	inden	for	tekstil	
snakker	jeg	sådan	noget	Levis,	Marlboro	på	en	eller	anden	måde	fanger	mig	ret	godt,	fordi	jeg	
godt	sådan	kan	lide	det	rå	i	det,	som	jeg	synes	eller	som	jeg	forbinder	med.		
	
Interviewer:	Men	hvorfor	tror	du	det	lige	præcis	er	Levis	og	den	anden	du	nævnte,	altså	hvad	
står	de	for	som	du.	
	
Lasse:	Jamen	jeg	ved	ikke	jeg	tror,	altså	nu	kommer	jeg	til	at	tænkte	på	de	her	gamle	Marlboro	
reklamer,	hvor	de	står	i	sådan	Westernkulisser	og	ryger	smøger	og	har	et	eller	andet	par	jeans	
på.	Det	er	i	hvert	fald,	Marlboro	er	jo	ikke	engang	et	tekstil	brand,	men	det	er	Levis	jo.	Altså	hvis	
jeg	skal	prøve	at	sammenligne	dem	med	nogle	andre	jeans	brand	jeg	kender,	så	synes	jeg	da	
bare	Levis	er	100	gange	sejere.			
	
Interviewer:	Er	det	fordi	de	står	for	nogle	værdier	som	du	ligesom	kan	lide?	
	
Lasse:	Ja	og	historie	altså.	
	
Interviewer:	Jeg	nævner	nu	fem	værdier,	som	man	kan	sige	definerer	autenticitet	og	det	ved	
jeg	 ikke	 om	 du	 ligesom	 kan	 sige	 ja	 til,	 om	 det	 også	 gør.	 Oprigtighed,	 virkelighed,	 sandhed,	
naturlighed	og	ærlighed.	Er	det	noget	som	du	mener	lægger	bag	et	autentisk	brand?	
	
Lasse:	Øh,	oprigtighed	ja.	Ærlighed.	Altså	det	er	da	langt	federe	og	i	hvert	fald	tro	at	tingene	
foregår	ærligt,	det	gør	det	så	alligevel	ikke	ved	Levis,	men	alligevel.	Det	er	i	hvert	fald	det	man	
får	at	vide.	Hvad	var	de	tre	sidste?		
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Interviewer:	Det	var	sandhed,	naturlighed	og	virkelighed,	men	ja	de	hænger	lidt	sammen	kan	
man	sige.	
	
Lasse:	Ja,	det	synes	jeg.	Ja	det	vel	jeg	egentlig	gerne	svare	ja	til.	
	
Interviewer:	Har	du	nogen	ide	om	hvordan	Levis	som	du	nævner	skaber	de	her	værdier	eller	
forestillinger	for	dig	altså,	er	det	noget	med	kvalitetsforpligtelse	eller?	Du	nævnte	nemlig	selv	
noget	med	historie.	
	
Lasse:	Ja,	men	det	har	jo	helt	sikkert	også	noget	at	gøre	med,	nu	ved	jeg	ikke	hvor	gammel	Levis	
det	er,	men	 jeg	ved	 i	hvert	 fald	at	det	er	noget	af	det	ældste	 inden	for	 jeans	eller	 tekstil.	Og	
derfor.	Hvad	var	det	spørgsmålet	var	igen?	
	
Interviewer:	Det	var	om.	Det	der	med	om	historie	og	kvalitetsforpligtelse	det	ligesom	danner	
det	her	ærlighed	og	danner	det	her	oprigtighed	at	man	ved	at	et	brand.	
	
Lasse:	Det	er	i	hvert	fald	noget	der	skaber	autenticitet	synes	jeg.	
	
Interviewer:	Ja.	De	her	værdier	du	siger	her	oprigtighed	og	kvalitetsforpligtelse	er	det	noget	
der	også	afspejler	sig	i	dig	som	person?	
	
Lasse:	Det	er	i	hvert	fald	helt	klart	noget	jeg	gerne	vil	have	til	at	afspejle	mig.	Om	det	gør	det	
ved	jeg	ikke.	
	
Interviewer:	Men	det	betyder	alligevel	noget	når	du	køber	et	brand,	at	de	værdier	det	står	for	
er	i	overensstemmelse	med	det	du	står	for	som	person?	
	
Lasse:	Ja,	helt	sikkert.	Helt	sikkert.	Det	har	i	hvert	fald	en	stor	indvirkning	på	mig,	men	det	har	
også	noget	at	gøre	med	for	eksempel	har	jeg	200	kr.	til	at	købe	et	par	jeans,	så	vil	jeg	ikke	købe	
Levis.	Så	ville	jeg	jo	købe	noget	andet	fordi	Levis	er	dyre	end	det.		
	
Interviewer:	Men	du	har	det	alligevel	bedst	med	du	køber	et	brand,	som,	hvor	du	ligesom	kan	
være	tro	mod	dit	eget	selv?	
	
Lasse:	Ja,	helt	klart.	
	
Interviewer:	Føler	du	et	stærkere	tilhørsforhold	til	de	her	brands	som	vi	snakker	om.	Altså	
dem	du	ligesom	kan	stå	inden	for?	
	
Lasse:	Ja,	det	gør	jeg.		
	
Interviewer:	Vil	du	sige	det	er	mere	loyal	over	for	dem	end	andre?	Loyal	i	at	dem	køber	du	
gerne	gentagne	gange?	
	
Lasse:	Mm,	ja	det	synes	jeg	jeg	er.	Det	er	i	hvert	fald.	Det	faktisk	lidt	sjovt,	fordi	jeg	føler	selv	
mere	loyal	end	jeg	er	lige	nu.	



Side 50 af 159	

	
Interviewer:	Okay,	det	må	du	gerne	uddybe,	om	der.	Hvis	du	kan	det?	
	
Lasse:	Det	har	været.	Jeg	tror	det	handler	om,	at	det	har	været	mere	sådan	identitetsskabende	
for	mig	og	købe	lige	præcis	det	her	brand.	Hvor	det	efterhånden,	jeg	har	det	stadigvæk	sådan,	
at	jeg	synes	det	er	fedt	at	og,	men	tingende	ændrer	sig	også.	Jeg	bliver	også	ældre,	der	sker	også	
noget,	hvor	man	på	en	eller	anden	måde,	ja,	et	par	bukser	er	et	bar	bukser.	Eller	en	skjorte	er	
en	skjorte.	
	
Interviewer:	Så	du	mener	at	alderen	har	lidt	indflydelse?	
	
Lasse:	Ja,	det	tror	jeg	også.	Altså,	ikke	nødvendigvis,	men	det	er	i	hvert	fald	en	tanke	jeg	har	
omkring	det.	
	
Interviewer:	Ja.	Men	lad	os	lige	prøve.	For	resten	jeg	glemte	at	sige,	at	det	kan	godt	være	du	
føler	at	du	svarer	på	de	samme	spørgsmål	og	det	er	ikke	for	at	drille	dig,	men	det	er	bare	fordi	
det	lapper	lidt	over	hinanden.	Så	bare	gentag	dig	selv,	hvis	det	er	du	føler	det.	Det	er	ikke	for	at	
være	 en	 idiot.	 Lad	 os	 lige	 snakke	 om	Levis,	 det	 er	 en	 brand	du	hæfter	 dig	 ved.	 Føler	 du	 et	
stærkere	bånd	der,	kan	man	sige	troværdighedsbyggende	ved	sådan	et	brand?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvordan	 ville	 du	 have	 det	med	 at	 sådan	 et	 brand	 skiftede	 design	 eller	 sådan	
noget,	for	det	dig	til	at	revurdere	hvad	det	er	brandet	står	for?	
	
Lasse:	Oh,	det	er	jo	sådan	en.	Umiddelbart	tænker	jeg	det	er	sådan	noget	brands	gør,	fordi	de	
skal.	Der	er	ikke	nogle	brands	der	har	en	strategi	der	hedder:	”vi	skal	sælge	mindre”,	så	derfor	
forsøger	de	selvfølgelig	og	udvide.	Måske	har	de	en	kollektion	i	Europa,	som	de	ikke	har	i	Asien	
eller	USA,	eller	whatever.	Så	umiddelbart	for	mig	tænker	betyder	det.	Det	betyder	da	noget	hvis	
de	laver	noget	og	hvor	jeg	tænker:	”Det	er	fandme	grimt”.	Det	gider	jeg	da	ikke	købe,	for	så	loyal	
er	jeg	ikke.		
	
Interviewer:	Så	det	får	dig	alligevel	til	at	revurdere	lidt,	altså	det	hele?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Tænker	du	overhovedet	over	om	brands	begiver	sig	ud	for	at	være	autentiske,	
altså	om	de	står	for	nogle	værdier,	som	de	ligesom	brander	sig	med,	men	som	de	egentlig	kun	
gør	på	grund	af,	at	det	ligesom	er	forklædt	som	et	eller	andet?	
	
Lasse:	Ja	jeg	synes	nogle	gange	man	høre	om	nogen	som	bliver	afsløret,	hvis	man	kan	sige	det	
på	den	måde.	Nu	kan	jeg	ikke	lige	komme	med	et	eksempel,	men	det	synes	jeg	at	jeg	har	hørt	
om,	nogen	der	er	blevet	afsløret.	For	eksempel	sådan	noget	som	H&M,	når	du	fortæller	at	de	
eller	alle	ved	jo	godt	at	det	bliver	lavet	i	Kina	og	at	der	sidder	en	eller	anden	12-årig	og	sidder	
og	syer	og	har	slidte	finger,	men	alligevel	det	at	historien	kommer	frem	gør	alligevel,	at	man	
tænker:	”Hvad	bilder	de	sig	ind”.?	
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Interviewer:	Så	du	evaluerer	alligevel	lidt	sådan	hvad	der	er	oprigtigt?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvordan	gør	du	det,	tænker	du?	
	
Lasse:	Jamen	jeg	tror	det	sker	ret	underbevidst	egentlig.		
	
Interviewer:	Men	knytter	du	et	eller	andet	til	det	er	det	på	grund	af.	
	
Lasse:	Nårh,	sådan	en	specifik	ting?	
	
Interviewer:	Jamen	er	det	sådan,	er	det	på	grund	af	at	brandet	har	eksisteret	siden	1830	og	du	
ligesom	ved	der	er	noget	bag	det?	
	
Lasse:	Ja,	det	synes	jeg	da,	sådan	en	historie	kan	jeg	godt	lide.	Når	ting	de	har	eksisteret	længe.	
Altså	nu	kan	jeg	huske	på	nogle	brands.	På	Levis	for	eksempel	står	der	vel	det	er	siden	1800	og	
et	eller	andet	og	det	synes	jeg,	det	kan	jeg	da	egentlig	godt	lidt,	fordi	så	ved	man,	når	okay,	de	
har	da	kunnet	finde	ud	af	et	eller	andet	siden	at	det	er	så	gammelt.	Men	der	er	også	nogen	hvor	
de	skriver,	blandt	andet	en	møbel	tekniker	kan	jeg	huske,	hvor	der	står:	”Since	2013”	og	så	har	
jeg	det	lidt	sådan:	”ja”,	den	virker	sku	ikke	rigtig	på	mig.	Det	jo	nyt.	
	
Interviewer:	Ja.	Så	det	betyder	noget	der	her	med	der	er	lidt	arv	kan	man	sige?	
	
Lasse:	Ja	det	synes	jeg.	
	
Interviewer:	Ja.	Foretrækker	du	at	købe	brands	som	du	definerer	som	værende	autentiske?	
	
Lasse:	Ja,	det	tror	jeg	jeg	foretrækker.	
	
Interviewer:	Dem	vi	snakkede	om	som	du	kan	stå	inden	for,	der	afspejler	de	værdier	der	er	i	
dig?	
	
Lasse:	Ja,	det	foretrækker	jeg,	men	det	er	ikke	altid	det	ender	sådan,	men	det	foretrækker	jeg	
at	gøre.	
	
Interviewer:	Er	du	villig	til	at	bruge	flere	penge	på	sådan	nogle	brands	end	hvis	du	skulle	vælge	
et	eller	andet	no-name	brand?	
	
Lasse:		Ja,	det	er	jeg.	
	
Interviewer:	Ja.	Hvad	vil	du	mene	sådan	et	brand	giver	dig,	som	person,	altså	hvilke	behov	får	
du	tilfredsstillet?	
	
Lasse:	Egentlig	så	absolut	intet,	fordi	et	par	bukser	fra	for	eksempel	Levis	eller	versus	et	par	
bukser	fra	Lee,	altså	jeg	er	rimelig	sikker	på	det	er	den	samme	kvalitet,	men	det	ved	jeg	ikke.	
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Det	giver	da	et	eller	andet,	man	føler	da	man	er	lidt	sejere,	at	man	repræsenterer	et	eller	andet	
kvalitet.	
	
Interviewer:	Repræsenterer	et	fællesskab?	
	
Lasse:	Nej,	det	tænker	jeg	ikke	på.	
	
Interviewer:	Du	siger	kvalitet,	så	det	er	mere	det	funktionelle	behov?	Altså	at	du	kan	få	bukser	
på.	
	
Lasse:	Ja,	og	så	må	de	gerne	være	flotte,	stilet	og	så	videre.	
	
Interviewer:	Ja.	Er	det	lidt	en	måde	du	kan	udtrykke	dig	på?	
	
Lasse:	Ja,	det	er	det.	
	
Interviewer:	Kunne	du	forestille	dig	du	gør	det,	for	ligesom	og	fremhæve	en	eller	anden	ønsket	
identitet?	
	
Lasse:	Ja,	er	du	gal	man.	Ja.	
	
Interviewer:	Jamen	kanon.	Er	det	noget	du	kan	give	eksempler	på?	
	
Lasse:	Jamen,	der	var	et	tidspunkt	hvor	jeg	stod	rigtig	meget	på	snowboard	og	så	var	der	i	den	
her	lille	snowboard	biks	et	mærke	som	var	nogen	af	de	eneste	i	hele	Europa,	der	havde	det	her	
mærke.	Og	det	hed:	”dinosaurs	will	die”,	og	det	var	jeg	bare.	Det	synes	jeg	bare	var	mega	fedt	
og	det	gør	jeg	egentlig	stadigvæk.	Det	er	lidt,	måske	lidt	mere	på	en	voksen	måde	jeg	synes	det	
er	fedt	nu	her.		
	
Interviewer:	ja,	i	takt	med	at	du	er	blevet	ældre?	
	
Lasse:	Men	der	var	det	sådan:	”Okay	det	her	er,	det	her	er	specielt	at	have	på,	der	er	ikke	nogen	
der	ved	hvad	det	er”,	men	jeg	synes	det	er	mega	fedt.	Og	de	her	som	laver	det	her,	de	har	virkelig	
forstået	på	hvad	det	her	går	ud	på.	Sådan	både	i	forhold	til	deres	holdning	eller	specielt	deres	
forhold	eller	deres	holdning	i	forhold	til	snowboarding,	som	jo	er	blevet	sindssyg	kommercielt.		
	
Interviewer:	Altså	nu	nævner	du	selv	lige	det	der,	hvad	hedder.	Mit	næste	spørgsmål	er	nemlig,	
vi	har	været	sådan	lidt	inde	på	det,	men	vil	du	mene	at	de	brands	du	ligesom	går	i	er	med	til	at	
definere	hvem	du	er	som	person?	
	
Lasse:	Narh.	
	
Interviewer:	Men	de	fremhæver	alligevel	en	ønsket	identitet?	
	
Lasse:	Ja,	altså	det	er	jo	ikke	sådan.	Det	er	ikke	sådan	at	det	er	livsnødvendigt	at	der	står	Levis	
eller	der	står	Dinosaurs	will	die.	Jeg	ved	jo	godt	jeg	kan	overleve	uden.	Men.	
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Interviewer:	Men	hvad	er	det	så	for	et	behov.	Hvorfor	er	det	så	det	er	så	dejligt	at	havde	de	
mærker?	
	
Lasse:	Jamen,	jeg	synes	faktisk	lidt	jeg	er	gået	væk	fra	at	synes	det	er.	Jeg	er	helt	sikker	på	at	jeg	
modsiger	mig	selv	rigtig	meget,	men	det	er	måske	også	et	ønske	om	at	jeg	faktisk	ikke	har	lyst	
til	at	have	det	sådan,	fordi	det	synes	jeg	ikke.	Jeg	synes	ikke	det	er	fedt	at	være	”ejede”	på	den	
måde,	som	jeg	måske	egentlig	er.	
		
Interviewer:	Lad	os	snakke	lidt	om	Facebook,	fordi	det	er	jo	det	næste	emne	der	kommer	på	
banen.	Helt	generelt	hvad	ligger	du	så	mærke	til	på	Facebook,	hvis	et	brand	poster	et	eller	andet	
eller	ligger	du	overhovedet	mærke	til	det?	
	
Lasse:	Øh,	 jeg	tror	 jeg	 ligger	mærke	til	det.	Er	det	en	video.	Har	den	sådan	et	reklamerende	
formål.	Er	den	sponsoreret.	
	
Interviewer:	 Føler	 du	 dig	 anderledes	 påvirket	 end	 ved	 traditionelle	medier	 ligesom	 tv	 og	
aviser?	
	
Lasse:	Jamen	der	kommer	det	hele	jo	lige	ind	i	hovedet	på	en,	hvis	man	ikke	gider	se	det,	så	
scroller	jeg	bare	og	det	er	tit	jeg	ikke	gider	og	se	det	der.	
	
Interviewer:	Og	det	leder	mig	lidt	til	næste	spørgsmål.	Det	er	nemlig	om	du	tænker	at	den	her	
teknologiske	udvikling,	det	at	man	hele	tiden	kan	være	på	Facebook.	Tror	du	det	gør	at	du	bliver	
mere	påvirket	af	reklamer	i	forhold	til	dengang	var	det	ligesom	kun	var	igennem	traditionelle	
medier?	
	
Lasse:	De	fanger	mig	i	hvert	fald	på	nogle	andre	tidspunkter	hvor.	Altså	for	eksempel	når	jeg	
ser	fjernsyn,	nu	er	der	masser	af	fod	pt	og	så	på	Tv2	så	kommer	der	reklamer	i	mellemtiden	og	
jeg	har	det	sådan	jeg	skruer	helt	ned	for	lyden,	så	snart	kampen	er	slut,	fordi	jeg	gider	ikke	de	
der	reklamer.	Men	der	ved	jeg	også	de	kommer,	men	det	gør	jeg	ikke	på	Facebook.	Der	kommer	
de	jo	bare	sådan,	man	skal	jo	lige	se	hvad	der	sker,	eller	hvad	man	nu	skal	og	så	kommer	de	lidt	
af	sig	selv.	Så	dukker	de	jo	op	af	sig	selv	og	ligner	almindelig	opslag.		
	
Interviewer:	Føler	du	så	at	de	her	opslag	på	Facebook,	føler	du	at	de	er	mere	troværdige	end	
på	traditionelle	medier?	
	
Lasse:	Det	kommer	an	på	hvem	der	har	delt	det.	Altså	hvem	der	sørger	for	jeg	ser	det.		
	
Interviewer:	Det	må	du	godt	uddybe	lidt.	
	
Lasse:	Jamen	for	eksempel	er	det	min	mor	som	deler	noget	vil	jeg	måske	faktisk	gerne	se	det.	
Men	 er	 det	 en	 eller	 anden	 perifer	 ven,	 som	 jeg,	 som	 jeg	 ikke	 bryder	mig	 om.	 En	 DF’er	 for	
eksempel,	så	vil	jeg	bare	gå	direkte	væk	fra	det.		
	
Interviewer:	Så	du	selekterer	lidt	eller?	
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Lasse:	Ja	det	gør	jeg.	100	procent	og	der	er	rigtig	meget	selektering	i	forhold	til	det.		
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	lige	tilbage	til	det	der	konkret.	Lad	os	lige	blive	ved	det	her	med	
traditionelle	medier	og	Facebook.	Har	du	sværere	ved	at	vurdere	om	brands	er	autentiske	på	
Facebook	eller	om	de	ikke	er?	Altså	lad	os	sige	det	der	med	at	Levis	poster	et	eller	andet,	men	
føler	 du	 ligesom	 at	 er	 det	 samme,	 altså	 kan	 de	 kommunikere	 de	 samme	 værdier	 eller	
forestillinger?	
	
Lasse:	Ja,	det	synes	jeg	egentlig	godt	de	kan	og	jeg	tror	også	de	kan	gøre	det	endnu	mere.		
	
Interviewer:	Så	det	kan	blive	mere	troværdigt	end	igennem	TV?	
	
Lasse:	Det	ved	jeg	ikke.	Jeg	tror	også	lidt	at	hvis	det	bliver	for	at	hvis	de	reklamerer	for	meget,	
så	tager	jeg	fuldstændig	afstand	fra	det.	Altså	jeg	ved	ikke	hvornår	de	overskrider	den	grænse	
for	mig,	men	hvis	de	gør	det	så	er	jeg	pisseligeglad,	så	synes	jeg	det	er	dårlig	og	mindre	kvalitet	
og	så	videre.		
	
Interviewer:	Det	jeg	er	lidt	ud	efter	det	er	nemlig	det	her,	hvordan.	Hvordan	et	brand	ikke	taber	
deres	identitet,	deres	værdier	på	Facebook,	fordi	der	er	så	meget	som	du	selv	siger:	”at	man	
bare	scroller	ned”.	Altså	hvad	er	det	der	fanger	dig.	Altså	hvad	skal	der	til	for	at	fange	dig	på	
Facebook?	
	
Lasse:	Der	skal	ske	et	eller	andet,	der	skal	være	noget,	der	skal	være	nogle	nøgne	damer	og.	Det	
er	der	så	ikke	på	Facebook.		
	
Interviewer:	Du	må	gerne	uddybe	det	lidt.	
	
Lasse:	Okay.	Ej,	billeder	det	virker	ikke	på	mig,	så	scroller	jeg	bare	og	der	skal	ikke	være	gratis	
ting	det	virker	heller	ikke.	Eller	man	skal	ikke	kunne	vinde	noget	det	virker	heller	ikke	på	mig,	
men	der	skal	være	en	eller	anden	form	for	sjov	video	hvor	man	ligesom	har	tænkt	over	nogle	
ting	og	hvor,	 hvad	 skal	man	 sige.	Det	 er	 selve	 aktøren	der	 er	 gemt	væk.	 Så	det	 er	 sådan	 til	
allersidst.	Der	har	været	de	der	reklamer	med	Pepsi,	hvor	Pepsi	har	haft	nogen	unge	basketball	
spiller	som	er	pisse	dygtige,	som	er	forklædt	ud,	som	sådan	nogle	gamle	mennesker,	hvor	der	
ikke	står	Pepsi	før	til	allersidst.	Sådan	noget	der	kan	jeg	godt	lide,	men	der	sker	også	noget,	det	
er	en	god	historie.	Det	synes	jeg	er	sjovt.		
	
Interviewer:	Det	er	 selvfølgelig	 svært	 for	dig	at	vurdere,	men	 tænker	du	at	du	bliver	mere	
påvirket	af	sådan	nogle	opslag	her	af	brands	på	Facebook	end	ved	traditionelle	medier?	
	
Lasse:	Ja,	det	tror	jeg	jeg	gør.	
	
Interviewer:	Måske	mere	end	du	lige	regner	med?	
	
Lasse:	Ja,	det	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Det	her	med	at	man	kan	 like	og	kommentere,	det	kommer	vi	 sådan	 lidt	mere	
specifikt	 ind	på	her	om	2	min,	men	 lad	os	 lige	blive	ved	det	her.	Det	her	med	at	man	bliver	
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påvirket.	Tror	du	at	de	her	funktioner,	det	her	med	at	man	kan	like,	kommentere	og	så	videre,	
tror	du	det	er	med	til	at	gøre	at	man	bliver	mere	påvirket	end	man	lige	går	og	regner	med?	
	
Lasse:	Altså	det	er	jo	en	fysisk	måde	eller	virtuel	måde	at	snakke	med	det	her	på.	Så	i	forhold	
til	at	ha’	ingen	ting	at	gøre	eller	gå	ud	i	supermarkedet	og	købe	deres	produkt	til	faktisk	at	sige	
”hey”	til	en	eller	anden	ven	eller	det	ser	sku	fedt	ud	det	der,	tommelfinger	op.	Så	ja.		
	
Interviewer:	Nu	siger	du	selv	det	her	med	at	man	snakker.	Føler	du	at	du	er	en	del	af	en	samtale	
hvis	du	for	eksempel	liker,	kommentere	eller	deler	et	brands	opslag?	
	
Lasse:	Det	gør	jeg	ikke.	Så	nej.	
	
Interviewer:	Nej.	Okay.	Så	springer	vi	lidt	videre.	Lad	os	snakke	lidt	mere	konkret,	nu	bliver	
det	lidt	mere	teknisk,	om	de	her	funktioner	Facebook	har	lavet.	Hvis	du	bare	nævner	om	du	gør	
det.	Jeg	nævner	nogle	forskellige	funktioner	og	hvis	du	bare	siger	om	du	har	gjort	det	eller	ikke.	
Har	du	synes	godt	om	en	Facebookside/profil	af	et	brand?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Har	du	også	liket	noget	af	deres	indhold?	
	
Lasse:	Ja.		
	
Interviewer:	har	du	skrevet	på	en	brands	væg?	
	
Lasse:	Nej.	
	
Interviewer:	Kommenteret	et	opslag?	
	
Lasse:	Det	ved	jeg	ikke.	Det	kan	jeg	ikke	huske.	
	
Interviewer:	Har	du	delt	et	brands	opslag?	
	
Lasse:	Det	tror	jeg	ikke.	
	
Interviewer:	Har	du	tagget	en	af	dine	venner	i	et	opslag,	i	et	brands	opslag?	
	
Lasse:	Det	kan	jeg	ikke	huske	om	jeg	har.	
	
Interviewer:	Nej,	det	er	også	helt	okay.	Nu	nævnt	jeg	her	seks	forskellige	funktioner.	Kan	du	
sådan	nogenlunde	hvad	det	er	du	gør	mest	af	det,	om	du	liker	og	så	videre?	
	
Lasse:	Altså	på	brands?	
	
Interviewer:	Ja.	
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Lasse:	Altså	 jeg	 tror	 det,	 jeg	 har	 egentlig	 ikke	 så	 meget.	 Det	 har	 allermest	 med	min	 egen	
holdning	at	gøre	og	det	er	jeg	har	egentlig	ikke	lyst	til.	Altså	Facebook	er	blevet	rigtig	meget	
sådan	hvis	du	liker	et	eller	andet	og	vi	er	venner	så	kan	jeg	jo	se	hvad	du	har	liket	osv.	Og	det	
vil	jeg	egentlig	gerne	undgå	for	så	står	det	sådan	lidt	stille.	Altså	der	sker	ikke	noget	nyt	i	den	
forstand	og	derfor	så	gør	jeg	det	ikke	særlig	meget	føler	jeg	ikke.	Jeg	tænker	faktisk	over	at	jeg	
skal	lade	være	med	at	gøre	det.	
	
Interviewer:	Altså	nu	siger	du	ikke	særlig	meget,	hvor	ofte	er	det	du	sådan	cirka	bruger	en	af	
de	her	funktioner?	
	
Lasse:	Jeg	tror	jeg	måske	bruger	én	af	dem	engang	i	måneden	og	det	er	helt	sikkert	at	like	et	
eller	andet	brand.	
	
Interviewer:	Og	hvorfor	tror	du	lige	præcis	det	er	den	her	like-funktion?	
	
Lasse:	Fordi	det	er	nemt	og	så	får	man	måske	noget	indhold.	
	
Interviewer:	Hvad	er	det	for	noget	indhold	du	hovedsagligt	liker	når	det	er,	kan	du	huske	det?	
	
Lasse:	Jeg	tror	ikke	jeg	liker	indhold.	Jeg	liker	siderne.	Altså	selve	brandet.	
	
Interviewer:	Okay.	 Ja.	Så	du	kommenterer	ikke	på	billeder,	videoer,	konkurrencer	og	sådan	
noget?	
	
Lasse:	Nej,	det	gør	jeg	ikke.	
	
Interviewer:	Har	du	selv	uploadet	noget	på	en	brands	Facebookvæg,	hvis	du	kan	huske	det?	
	
Lasse:	Øh,	ikke	inden	for	tekstil	i	hvert	fald.	
	
Interviewer:	Nej.	Har	du	deltaget	i	nogle	konkurrencer	på	Facebook?	
	
Lasse:	Det	tror	jeg	ikke.	Altså	jeg	tænker	over,	at	jeg	ikke	skal	gøre	det	fordi	jeg	synes	det	er	lidt	
latterligt.	Så	nej.		
	
Interviewer:	Det	er	helt	fint.	Har	du	nogensinde	lavet	en	Facebook	statusopdatering	hvor	du	
har	nævnt	et	tekstilbrand	i	selve	opdateringen?	
	
Lasse:	Shit	man,	vi	skal	langt	tilbage	hvis	jeg	har	gjort	det	i	hvert	fald.	Jeg	vil	ikke	afvise	jeg	har	
gjort	det,	men	jeg	tror	ikke	det	har	været	med	den	der	blå	skrift,	det	tror	jeg	ikke	det	har	været.	
	
Interviewer:	Men	kunne.		
	
Lasse:	Jo	det	må	jeg	jo	have	gjort	fordi	sådan	noget	hashtag	er	det	også	det.	
	
Interviewer:	Ja.	
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Lasse:	Så	tror	jeg	at	jeg	har	gjort	det.		
	
Interviewer:	Hvorfor	kunne	du	forestille	dig	du	gjorde	det?	Altså	hvorfor?	
	
Lasse:	Fordi	det	er	sejt.	Fordi	det	er	noget	man	identificerer	sig	med.		
	
Interviewer:	Ja.	Nu	skal	vi	snakke	lidt	om.	Nej	vi	kører	den	bare	lige	lidt	videre	her.	Tror	du,	at	
du	har	nemmere	ved	at	huske	brands	som	du	på	den	eller	anden	måde	har	interageret	med,	
altså	enten	liket,	kommenteret	og	så	videre	på	Facebook	end	hvis	du	ikke	havde?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Og	hvorfor	tror	du	det?	
	
Lasse:	Fordi	man	er	i	en	eller	anden	form	for	dialog	med	dem.		
	
Interviewer:	Nu	nævner	du	Levis,	er	det	et	brand	du	følger	på	Facebook.	
	
Lasse:	Nej,	det	tror	jeg	faktisk	ikke.	
	
Interviewer:	Kan	du	huske	nogle	brands,	som	du	inden	for	tekstil	følger	på	Facebook?	
	
Lasse:	Ja.	Fresher	som	er	sådan	noget	skateboard,	som	jeg	også	synes	er	mega	sejt	og	som	jeg	
gerne	vil	identificere	mig	med.	Og	så	tror	jeg	også	Dinosaurs	will	die,	hvis	de	har	en	profil.		
	
Interviewer:	Er	det	vigtigt	for	dig	at	sådan	nogle	brands	er	aktive	på	Facebook?	
	
Lasse:	Lad	mig	sige	det	sådan.	Jeg	forventer	det	faktisk	ikke,	men	jeg	synes.	Om	det	er	vigtigt,	
næh,	men	jeg	kan	godt	lide	det.	Jeg	vil	langt	hellere	have	et	opslag	fra	dem	end	der	kommer	et	
eller	andet	sponsoreret	fra	en	eller	anden	lad	os	bare	sige	en	blomsterforretning,	som	jeg	er	
pisseligeglad	med.		
	
Interviewer:	Forventer	du	at	hvis	du	skriver	til	et	af	de	her	brands,	at	de	så	også	svarer	dig?	
	
Lasse:	Ja	det	gør	jeg.	
	
Interviewer:	Føler	du	at	de	her	funktioner,	at	du	for	eksempel	kan	skrive	til	dem,	føler	du	at	
det	ligesom	styrker	dit	forhold	til	det	brand.	Det	at	man	kan	interagere	med	det?	
	
Lasse:	Ja.	Ja,	det	gør	jeg.		
	
Interviewer:	Så	er	mit	 spørgsmål.	Nu	nævner	du	 selv	de	her	brands	 som	du	 synes	 er	 seje,	
hvordan	forbliver	sådan	nogle	brands	for	dig.	Altså	hvordan,	de	værdier	de	står	inden	for,	synes	
du	det	er	anderledes	end	traditionelle	medier.	Altså	hvordan	de	ligesom	forbliver	dem	de	er?	
	
Lasse:	Øh,	nej	jeg	tænker.	Om	de	forbliver	dem	de	er.	Når	man	skriver	til	dem	på	Facebook	så	
er	det	umiddelbart	lidt	ligesom	og	ringe	til	dem.	De	skal	svare.	
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Interviewer:	Det	jeg	er	ude	efter	er	om	du	lidt	forventer	på	en	eller	måde,	om	de	kommunikerer	
anderledes.	For	eksempel	det	der	med	du	forventer	de	svarer	dig	hvis	du	skriver	til	dem,	men	
forventer	du	også	at	deres	adfærd	på	Facebook	er	anderledes	end	på	traditionelle	medier?	
	
Lasse:	Nej,	det	tror	jeg	ikke.		
	
Interviewer:	Så	du	vurderer	ikke.	Altså	de	står	stadigvæk	inden	for	de	samme	værdier	og	de	
skal	ikke	kommunikere	anderledes?	
	
Lasse:	Ja.	Jeg	tænker	det	bliver	man	jo	nødt	til	man	må	have	lavet	en	eller	anden	strategi	for	det	
eller	skal	man	jo	have	to	forskellige.	
	
Interviewer:	 Men	 det	 er	 ikke	 noget	 du	 tænker	 over	 sådan,	 at	 de	 kommunikerer	 noget	
anderledes	her	end	de	gør	på	TV.		
	
Lasse:	Nej	det	tror	jeg	ikke,	men	jeg	kan	godt	forstå	hvis	de	gør	det.	Det	giver	jo	meget	godt	
mening	at	hvis	de	henvender	sig	til	to	forskellige	målgrupper.	Altså	lad	os	bare	sige	en	ældre	
tøjkollektion	til	plus	50	og	så	har	de	en	til	børn	eller	ungdom,	så	er	det	jo	klart	at	man	prøver	at	
henvende	sig	forskellige	steder.	Der	hvor	folk	er.		
	
Interviewer:	Ja.	Men	du	tænker	mere	at	det	er	i	forhold	til	de	segmenter	der	er.	
	
Lasse:	Ja	det	må	det	jo	være.	
	
Interviewer:	Jeg	håber	ikke	du	keder	dig.	Vi	har	lige	ti	minutter,	så	er	vi	done.	
	
Lasse:	Nej,	det	er	fint.	
	
Interviewer:	Du	snakkede	lidt	om,	at	det	du	gør	mest	på	Facebook	det	er	at	du	liker.	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Kan	du	komme	i	tanke	om	hvad	der	ligesom	motiverer	dig	til	det,	altså	er	det	for	
at	hjælpe	andre	eller	er	det	for	et	behov	du	selv	får	opfyldt.	At	du	synes	det	er	fedt	at	like	dem,	
fordi	det	gør	alle	andre.	
	
Lasse:	Ej,	det	tror	jeg	primært	er	for	at	hjælpe	andre.	Altså	folk	der	gerne	vil	i	gang.	Fordi	de	
store	etablerede	siger	mig	ikke	vildt	meget	faktisk.	Jeg	synes	faktisk	det	er	sådan	lidt	hvad	skal	
jeg	bruge	af	info	fra	dem	ud	over	at	de	kan	reklamere	til	mig.		
	
Interviewer:	Så	det	er	måske	mere	sådan	nogle	niche	brands?	
	
Lasse:	Ja,	det	er	det	helt	sikkert.	Det	er	det.		
	
Interviewer:	Er	det	for	at	give	dem	noget	omtale	eller	noget?	
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Lasse:	Måske	ikke	for	at	give	dem	omtale,	det	er	ikke	sådan	jeg	tænker	det,	men	måske	for	at	
hvad	skal	man	sige,	at	hjælpe	dem	et	like	på	vejen.	Et	mere	på	vejen.	Det	kan	være	det	kan	give	
et	eller	andet.		
	
Interviewer:	Kan	du	finde	på	at	bruge	Facebook	til	at	skrive	til	en	i	dit	netværk	omkring	et	
brand?	Altså	kan	du	for	eksempel	finde	på	at	”tagge”	en	af	dine	kammerater	i	et	brands	opslag?	
	
Lasse:	Så	skal	det	være	mega	fedt.	Altså	overdrevet	fedt.		
	
Interviewer:	Og	hvis	det	så	er	mege	fedt,	hvorfor	ville	du	så	gøre	det?	
	
Lasse:	Det	er	fordi	de	skal	se	det.	Prøv	lige	at	tjekke	det	her,	men	der	skal	være	et	eller	andet	
sygt	ved	det	ellers	så.	Det	kan	ikke	bare	være.	Det	kan	ikke	være	noget	der	er	set	før,	det	skal	
være	et	eller	andet	helt	sådan	wow	over	det.		
	
Interviewer:	Men	er	det	noget	du	gør?	
	
Lasse:	Nej.	
	
Interviewer:	Så	du	har	aldrig	tagget	dine	kammerater?	
	
Lasse:	Det	tror	jeg	ikke.		
	
Interviewer:	Er	du	selv	blevet	tagget	i	et	eller	andet	fra	dine	venner	i	et	brands	opslag?	
	
Lasse:	Ja,	det	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Synes	du	det	virker	mere	troværdigt	når	de	gør	det?	
	
Lasse:	Ja	selvfølgelig,	men	igen	det	kommer	an	på	hvem	det	er.		
	
Interviewer:	Men	hvis	det	er	et	fra	dit	tætte	netværk	så	er	det	mere	troværdigt	og	pålideligt?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvorfor	tror	du	det	er	det?	
	
Lasse:	Jamen	det	er	fordi	folk	omkring	en	minder	vel	lidt	omkring	en,	man	har	lidt	de	samme	
interesser.	Og	derfor,	hvis	der	er	en	der	gerne	vil	vise	en	noget,	så	siger	man	jo	ikke:	”glem	det,	
det	skal	jeg	aldrig	se”	før	man,	og	det	er	ikke	længere	end	et	klik	væk.			
	
Interviewer:	Du	sagde	du	ikke	rigtig	kommenterede	eller	taggede	i	brands.	Det	gør	du	ikke?	
	
Lasse:	Nej.	
	
Interviewer:	Men	kunne	du	forestille	dig	hvis	du	gjorde	ville	du	så	typisk	bruge	det	til	noget	
positivt	eller	negativt?	



Side 60 af 159	

	
Lasse:	Positivt	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Hvordan	tænker	du	så	med	hvis	det	var	du	var	fik	noget	negativ	information	af	
en	kammerat,	ville	det	så	havde	større	indflydelse	på	dig	end	hvis	det	var	positivt?	Hvis	du	fik	
af	vide	at	Levis	brugte	børnearbejde	i	Pakistan.	
	
Lasse:	Som	de	jo	nok	gør.	Øh.	
	
Interviewer:	Det	jeg	er	lidt	ude	efter	det	er	om	du	hæfter	dig	mere	ved	noget	der	er	negativt	
eller	det	der	er	positivt?	
	
Lasse:	Altså	hvad	kan	man,	det	er	jo	mere	brænde	på	bålet	på	den	positive	måde,	men	hvis	det	
er	noget	negativt	så	hælder	man	vand	på	bålet.	Så	slukker	du	det	lidt.	Ja,	jeg	tror	negativitet	har	
en	større	effekt	faktisk.	
	
Interviewer:	På	dig?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Og	er	det	noget	du	bemærker	på	Facebook?	
	
Lasse:	At	jeg	gør?	Eller	ser	andre	gør?	
	
Interviewer:	Nej,	altså	hvis	der	for	eksempel	er	en	eller	anden	shitstorm	omkring	et	brand?	
	
Lasse:	Ja	da.	Altså	ser	vi	bare	i	forhold	til	at	rejse	til	Tyrkiet	lige	pt.	Så	synes	jeg	da.		
	
Interviewer:	Og	sådan	ville	du	også	have	det	inden	for	tekstil?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Vi	har	været	lidt	inden	på	det,	men	er	der	nogle	brands	du	følger	og	interagerer	
med	 på	 Facebook.	 Du	 sagde	 der	 var	 nogle	 du	 likede,	men	 der	 er	 ikke	 nogle	 hvor	 du	 rigtig	
deltager	i	nogle	aktiviteter?		
	
Lasse:	Nej.	
	
Interviewer:	Vil	du	mene	at	dit	primære	behov	på	Facebook	er	at	indhente	informationer?	
	
Lasse:	Altså	i	forhold	til	brands,	tekstil	brands?	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Lasse:	Ja,	ja	det	er	det	vel,	men	det	er	også	for	at	se	nogen	der	repræsenterer	det.	Altså	en.	Nu	
er	det	så	primært	skateboard	og	snowboard	mærker	jeg	tror	jeg	liker.	Jeg	ved	det	faktisk	ikke.	
Kan	man	ikke	se	sådan	en	oversigt	over	hvad	man	har	gang	i?	
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Interviewer:	Jo.	
	
Lasse:	Så	vil	jeg	langt	hellere	se	en	skateboard	film	eller	snowboard	film	fra	det	brand,	altså	
nogen	som	kører	rundt	med	deres	kluns	på	eller	snowboards	eller	hvad	det	lige	er.	
	
Interviewer:	Så	du	har	et	eller	andet	tilhørsforhold	til	det?	
	
Lasse:	Ja.	Jeg	glæder	mig	da	hver	gang	til	jeg	skal	se	skateboardfilm	fra	det	her	brand,	det	glæder	
jeg	mig	da	mega	meget	til.		
	
Interviewer:	Det	ser	du	inden	på	Facebook?	
	
Lasse:	Ja.	
	
Interviewer:	Ja.	Så	du	er	faktisk	lidt	aktiv	i	nogle	aktiviteter?	
	
Lasse:	Det	er	faktisk	løgn	for	jeg	fandt	engang.	Jeg	har	delt	opslag,	men	jeg	deler	det	sådan	med	
link	og	så	sender	jeg	det	til	folk.	Altså	linket	til	folk.	Ikke	sådan:	”Hey	check	det	her	ud”.	Altså	
jeg	gør	det	ikke	sådan	offentligt.		
	
Interviewer:	Du	deler	ikke.	Det	er	skjult.	
	
Lasse:	Det	er	skjult.	Det	er	inden	bagved	altså	i	en	privat	besked	eller	i	en	privatgruppe.		
	
Interviewer:	Men	det	gør	du	så?	
	
Lasse:	Ja	det	gør	jeg.	
	
Interviewer:	Ja.	Nu	prøver	jeg	lige.	Der	er	lige	tre	spørgsmål	tilbage	og	det	er	lige	for	at	jeg	får	
svaret	på	1	million	dollar	spørgsmålet.	Det	er,	hvordan	skal	et	brand	fange	din	opmærksomhed	
på	Facebook?	
	
Lasse:	video.	
	
Interviewer:	Video.	
	
Lasse:	Det	skal	være	autentisk.	
	
Interviewer:	Det	skal	være	autentisk.	
	
Lasse:	I	forhold	til	mine	behov	og	så	skal	det	være	real.	Det	skal	være	real,	ægte.	Og	så	skal	det	
være	sejt.		
	
Interviewer:	Det	er	ikke	for	at	være	ubehøvlet,	men	jeg	skal	lige	have	at	vide,	hvordan	gør	man	
det	anderledes	eller	skal	man	gøre	det	anderledes	end	ved	traditionelle	medier?	Du	var	 lidt	
inden	på,	det	er	godt	nok	ikke	et	tekstil	brand,	men	lad	os	lige	hive	det	op	alligevel,	at	Pepsi	
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lavede	noget	fedt	noget.	Men	det	ville	du	også	kunne	se	i	de	traditionelle	medier,	så	påvirker	
det	dig	forskelligt.	Det	her	med	at	det	skal	være	autentisk,	er	det	ligesom	en	standard,	er	det	
lige	meget	om	det	er	traditionelle	medier	eller	Facebook?	
	
Lasse:	 Jeg	 tror	 ikke	 det	 er	 lige	meget.	 Jeg	 tror	 der	 er	 stor	 forskel	 på	 det	 på	 hvordan.	 Det	
afhænger	selvfølgelig	også	af	at	det	skal	være	det	rigtige	vindforhold	i	forhold	til	hvilket	humør	
jeg	 er	 i	 og	 ramme	 på	 det	 rigtige	 tidspunkt,	men	 jeg	 tror	 der	 er	 stor	 forskel	 på	 tv	 eller	 for	
eksempel	traditionelle	medier.	
	
Interviewer:	Ja	ja,	Tv.	Altså	jeg	kan	heller	ikke	give	dig	et	svar	på	det,	fordi	jeg	ved	det	ikke	selv,	
men	min	refleksion	er	måske	at	det	er	noget	der	sker	 i	ubevidstheden.	Er	det	noget	du	kan	
bekræfte?	
	
Lasse:	Selvfølgelig	gør	jeg	da	det.	Der	er	et	eller	andet,	hvis	det	er	den	rigtige	farve	der	bliver	
brugt	eller.	Altså	det	ved	jeg	ikke	hvordan	man	helt	teknisk.	
	
Interviewer:	Jamen	det	er	meget	teknisk,	så	det	springer	vi	hurtigt	væk	fra.	Så	er	det	sidste	
spørgsmål.	Det	er,	hvor	meget	er	du	interesseret	i	virksomheden	bag	brandet,	altså	ser	du	det	
som	én	enhed.	Når	du	tænker	på	et	brand	tænker	du	at	virksomheden	skal	afspejle	de	samme	
værdier?	
	
Lasse:	Øh,	sådan	at	brand	og	virksomhed	er	en	enhed?	
	
Interviewer:	Ja,	hvis	man	kan	sige	det	sådan,	at	virksomheden	skal	stå	for	de	samme	værdier	
som	selve	brandet.	
	
Lasse:	Ja	det	synes	jeg.	Ellers	så	bliver	jeg	forvirret.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Lasse:	Det	er	i	hvert	fald	min	umiddelbare	tanke.	
	
Interviewer:	Så	det	er	vigitigt	at	der	også	er	den	sammenhæng	på	Facebook.		
	
Lasse:	Ja,	ja	det	ville	jeg	100	procent	mene.	
	
Interviewer:	Ja.	Lasse	så	vil	jeg	sige	tusind	tak	for	en	god	samtale.	Det	har	været	en	fornøjelse.	
	
Lasse:	Selv	tak	Simon.	Farvel.		
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Bilag	11:	Transskribering	4	
	
Interview:	Simon	Agerbo	(28	år)	
Beskæftigelse:	Butiksbestyrer	Samsø	Samsø	
Bosiddende:	København	
Dato:	3	august	2016		
Længde:	40.26	
	
Interviewer:	Yes,	 så	 er	 vi	 i	 gang.	 Jamen	 Simon	 tak	 fordi	 du	 gider	 og	 deltage	 i	 det	 her	 lille	
interview.	
	
Simon:	Det	var	så	lidt.	
	
Interviewer:	 Vi	 skal	 snakke	 lidt	 om	 tekstilbrands	 og	 hvad	 der	 definerer	 autentiske	
tekstilbrands,	og	så	i	sammenhæng	med	sociale	medier	i	form	af	Facebook.	Vil	du	ikke	starte	
med	at	præsentere	hvad	du	hedder,	din	alder	og	hvad	du	beskæftiger	dig	med?	
	
Simon:	 Jamen,	 jeg	hedder	Simon	Agerbo.	 Jeg	er	28,	kommer	 fra	Aulum	af	over	ved	siden	af	
Herning	 og	 jeg	 er	 startede	 i	 tekstilbranchen.	 Jeg	 er	 faktisk	 været	 elev	 i	 i	 tøjbutik,	 i	 en	
herretøjsbutik,	hvor	jeg	er	blevet	udlært	og	efter	jeg	blev	udlært	flyttede	jeg	til	København	og	
drog	videre	 i	min	karriere	 inden	 for	 tøjbranchen.	 Jeg	står	 i	dag	som	butikschef	af	en	Samsø	
Samsø	butik.	
	
Interviewer:	Ja.	Jamen	så	lad	os	gå	lige	til	sagen.	Simon	hvis	du	sådan	skal	definere,	hvad	der	
for	dig	er	et	autentisk	brand,	sådan	helt	generelt	inden	for	tekstil.	Hvordan	vil	du	så	definere	et	
autentisk	brand?	
	
Simon:	 I	 min	 verden	 synes	 jeg	 jo	 et	 autentisk	 brand.	 Brandet	 med	 en	 rigtig,	 rigtig	 fed	
baggrundshistorie	for	hvorfor	de	startede	som	virksomhed	og	hvorfor	de	laver	de	kvaliteter	de	
gør.	Den	røde	tråd	i	firmaet,	det	er	det	jeg	lægger	allermest	vægt	på.	Jeg	synes	det	er	fedt	for	
når	 der	 en	 baggrund	 for	 hver	 eneste	 detalje	 i	 eventuelt	 beslutningsprocesserne	 ved	 alle	
produkter,	lige	fra	start,	og	hvordan	man	udvikler	sig	fra	år	til	år.		
	
Interviewer:	Betyder	det	noget	at	et	brand	er	gammelt	eller	kan	det	lige	så	godt	være	et	nyt?	
	
Simon:	Jeg	er	faktisk	personligt	ret	stor	fan	af	upcoming	brands.	Alle	de	nye	brands.	Ikke	fordi	
jeg	synes	der	mangler	nogle,	fordi	der	er	så	mange	brands	der	kopierer	hinanden	mere	og	mere	
efterhånden.	Men	de	brands	som	er	nye,	de	specialisere	sig	mere	og	mere	og	laver	nogle	fede	
fede	udtryk	på	en	lidt	old-school	fashion,	dem	som	jeg	er	vilde	med.		
	
Interviewer:	Nu	bed	jeg	lige	lidt	mærke	i	det	her	med	at	du	sagde,	at	de	kopierer	hinanden.	Har	
du	så	svært	ved	at	evaluerer	om	det	er	autentisk	eller	ikke?	Altså.	
	
Simon:	Altså	dem	der	kopierer	hinanden.	Det	er	jo	de	store	firmaer	der	kopierer	dem	der	har	
succes	med	deres.	Dem	der	godt	kan	lide	at	gøre	tingene	lidt	billigere	og	ser	de	dyre	mærker	vil	
lave	de	her	fede	kvaliteter	til	billigere	penge	og	ved	de	kan	det,	fordi	de	har	en	større	form	for	
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masseproduktion	og	så	videre.	Så	de	skaber	videre	på	en	succes	fra	et	anden	firma	af,	dog	inden	
for	reglerne,	men	det	er	desværre	sådan	det	er.		
	
Interviewer:	Er	der	nogle	bestemte	værdier	du	sådan	lægger	vægt	på	i	sådan	et	brand	her?	
	
Simon:	Jamen,	de	værdier	jeg	lægger	vægt	på	det	er	som	jeg	også	sagde	før,	at	der	er	den	her	
røde	 tråd	 fra	 da	man	 skaber	 firmaet	 til	 at	man	 faktisk	 er	 3-4-5	 år	 fremme	 i	 processen,	 og	
stadigvæk	lægger	vægt	på	de	værdier	man	havde	fra	start	af.	Så	der	er	den	røde	tråd,	det	synes	
jeg	er	fedt,	så	man	ligesom	skaber	sig	unik	på	den	måde.		
	
Interviewer:	Men	når	du	siger	det	er	det	så	mere	designet	eller	når	du	siger	historien,	er	det	
så	historien	bag	brandet?	
	
Simon:	Det	 er	 historien	 bag	 brandet.	 Det	 er	 designet.	 Det	 er	 alt,	 altså	 nørderiet	 bag	 hele	
processen.	
	
Interviewer:	Kan	du	nævne	nogle	som	du	vil	definere	som	autentiske?	
	
Simon:	Jamen	det	kan	jeg	godt.	Jeg	har	en	rigtig	god	kammerat	for	eksempel,	som	jeg	føler	rigtig	
tæt.	Han	startede	et	tøjbrand	for,	hvad	var	det	2009	tror	jeg	det	var,	som	hedder	Les	Deux.	Og	
jeg	følger	det	rigtig	rigtig	tæt	især	på	de	sociale	medier	og	via	vores	fælleskommunikation	på	
sms’er	og	whatever.	De	startede	som	to	mennesker	og	har	bare	udviklet	firmaet	og	nu	er	de	
altså	world	wide.	De	er	i	Kina,	de	er	i	Europa,	de	er	i,	de	arbejder	på	USA.	Og	de	arbejder	hele	
tiden	på	og	huske	hvor	de	kom	fra	og	hvor	de	startede,	og	de	nørder	meget	på	deres	værdier	og	
deres	hvad	er	det	det	hedder,	 altså	deres	baggrund.	De	husker	hele	 tiden	deres	historie	og	
hvorfor	de	startede	og	kvaliteterne	sætter	de	i	højsædet.	Jeg	elsker	når	man	nørder	tingene.		
	
Interviewer:	Går	du	også	i	det	mærke?	
	
Simon:	Det	gør	jeg	ikke	og	det	er	primært	fordi	jeg	står	i	butik	og	køber	primært	det	tøj,	som	
jeg	har	i	min	butik.	
	
Interviewer:	Hvad	er	det	for	et	mærke?	
	
Simon:	Det	er	Samsø.	
	
Interviewer:	Ville	du	kunne	definere	det	som	autentisk?	
	
Simon:	Jamen	det	ville	jeg	sikkert	godt.	Jeg	er	forholdsvis	ny	for	branchen	eller	ikke	branchen,	
men	deres	kæde	og	jeg	kender	ikke	100	procent	historien	endnu,	da	det	er	gået	meget	hurtigt,	
men	det	et	dansk	brand	og	det	lyder	måske	lidt	forkert,	men	jeg	er	lidt	sucker	for	danske	brands,	
fordi	de	nørder	det	meget.	Jeg	kan	rigtig	godt	lide	historien	bag	de	forskellige	firmaer.		
	
Interviewer:	Det	jeg	er	lidt	ude	efter,	det	er	også	om,	de	værdier	du	ligesom	evaluerer	et	brand	
autentisk	på,	er	det	noget	du	synes	afspejler	sig	i	dig.	Altså	giver	et	brand	dig	noget	også?	
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Simon:	Det	giver	måske	lidt	mere	skarphed	og	personlighed	bag	personen.	Viser	en	styrke	frem	
som	man	først	lærer	at	kende	når	man	snakker	med	folk.	Jeg	synes	folk	udtrykker	sig	vanvittigt	
meget	igennem	det	tøj	de	vælger	at	have	på	hver	eneste	dag.		
	
Interviewer:	Ja.	Ville	du	gå	så	langt	og	sige	at	det	faktisk	fremhæver	en	eller	anden	bestemt	
identitet?	
	
Simon:	 Det	 gør	 det	 bestemt.	 Dit	 tøjvalg,	 dit	 tøjkøb,	 det	 er	 100	 procent	 en	 fakta	 i	 din	
personlighed.		
	
Interviewer:	Hvilken	følelse	giver	det	dig,	når	du	for	eksempel	køber	et	autentisk	brand	eller	
det	du	ligesom	står	inden	for	at	værdier.	Givet	det	dig	et	eller	andet?	
	
Simon:	Altså	jeg	skal	være	ærlig	lige	og	sige	at	jeg	løj	lidt	før.	Jeg	køber	også	Lex	Deux,	men	det	
er	sjældent	og	jeg	bruger	det	ikke	andet	end	hvis	jeg	har	fri.	Når	jeg	køber	hos	dem,	så	køber	jeg	
med	stolthed.	Jeg	deltager	nærmest	i	deres	succes	i	og	med,	ja,	jeg	er	med	til	at	forbedre	deres	
mærke	ved	at	købe	deres	produkter	og	jeg	bær’	det	med	stolthed	når	jeg	har	fri.	Jeg	kan	dog	
ikke	tillade	mig	selv,	at	have	det	på	på	mit	arbejde.	Men	når	jeg	har	fri	så	tager	jeg	det	glædeligt	
på	og	bære	det	med	stolthed	og	det	er	fordi	det	er	lidt	af	min	identitet	også,	at	det	brand	er	fedt	
og	det	betyder	noget	for	mig.	Ikke	fordi	han	er	min	kammerat	kun,	men	også	fordi	jeg	synes	
produktet	er	super	fedt.			
	
Interviewer:	Så	du	føler	måske	en	hvis	loyalitet	over	for	det?	
	
Simon:	Det	har	jeg	nok	ja.	I	starten	mundende	det	måske	ud	i	at	det	var	min	ven,	men	i	dag	
synes	jeg	hele	historien	bagved	er	vanvittig	unik	og	de	udvikler	sig	hele	tiden.		
	
Interviewer:	Vil	du	gå	så	langt	og	sige,	at	du	faktisk	ligesom	det	her	brand	Lex	Deus,	altså	de	
brands	du	går	i.	Vil	du	gå	så	langt	og	sige	at	du	knytter	et	eller	andet	forhold	til	det?	
	
Simon:	Ja,	det	vil	jeg	nok	sige.	Det	vil	jeg	nok	sige.	Når	man	følger	et	brand	så	meget	som	man	
gør	via.	Nu	går	jeg	meget	med	det.	Er	fan	på	medierne,	de	sociale	medier	og	så	følger	man	jo	
med	i	det	hele	tiden	og	når	man	følger	med	i	det	hele	tiden,	og	når	man	følger	med	i	tingene,	så	
knytter	man	et	forhold.	Sådan	er	vi	jo	indlagt	eller	anlagt	alle	mennesker.	Så	ja	det	vil	jeg	gå	så	
langt	som	at	sige.		
	
Interviewer:	Vil	du	kunne	strække	den	helt	ud	og	sige,	at	du	får	en	følelse	af	at	du	tro	mod	dit	
eget	selv,	altså	med	de	værdier	du	står	for?	
	
Simon:	Nej	det	ville	jeg	ikke.	Det	ville	jeg	ikke,	fordi	tøj	betyder	meget,	men	ikke	så	meget.	Jeg	
vil	sige	så	meget,	at	ja,	jeg	køber	det	og	bære	det	med	stolthed,	men	jeg	kan	ikke	sige	at	jeg	er	
tro	mod	mig	selv,	 fordi	 jeg	går	også	 i	andre	mærker.	Så	 jeg	har	måske	 ikke	kun	en	stil,	men	
måske	flere	stile,	så	på	den	måde	så	giver	man	nogle	nye	udtryk	hver	eneste	dag	
	
Interviewer:	Ja,	og	det	var	så	det	med	identitet.	
	
Simon:	Ja,	lige	præcis.	
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Interviewer:	Hvordan	har	du	det	med	eller.	Ja,	hvordan	har	du	det	med,	hvis	et	brand	har	stået	
for	noget	engang	og	så	pludselig	skifter	design	eller	sådan	en	radikal	ændring,	for	det	dig	til	at	
revurdere	hvad	brandet	er?	
	
Simon:	Det	har	jeg	det	sådan	set	fint	med	fordi	at	det	skal	til	engang	imellem,	fordi	alle	firmaer	
kører	fast	på	et	tidspunkt	og	så	er	det	vigtigt	at	få	noget	nyt	input	ind	og	det	sker	ved	at	få	nogle	
nye	folk	ind	på	de	rigtige	stillinger.	Og	ved	at	man	gør	det,	betyder	det	bare	at	man	prøver	at	
videreudvikle	det	her	koncept	og	det	skal	til.	Man	mister	nogen	engang	i	mellem	og	man	gainer	
nogen	nye	og	det	er	vigtigt	for	alle	brancher.	
	
Interviewer:	Men	du	sætter	ikke	spørgsmålstegn	ved,	hvad	sker	der	nu	her?	
	
Simon:	Nej,	altså	som	sagt,	man	mister	nogle	kunder	og	det	vil	ske.	Nej,	så	ville	jeg	finde	et	andet	
mærke,	som	måske,	altså	der	er	mange	der	minder	om	hinanden,	men	man	skal	også	bare	kunne	
lide	historien	bagved.		
	
Interviewer:	Ja.	Lige	apropos	det	her	du	siger	med	at	der	er	mange	der	minder	om	hinanden	
og	det	var	du	også	inden	på	lidt	i	starten.	Når	du	ligesom	køber	de	her	brands,	dem	du	går	med,	
tænker	du	egentlig	over	hvad	der	for	dig	er	et	autentisk	brand	eller.	Fordi	jeg	tænker	lidt	på	det	
der	med,	at	der	er	jo	nogle	der	nærmest	bare	laver	et	mediestunt	eller	hvad	hvad	jeg,	en	strategi	
for	nu	skal	vi	sælge	det	her	fordi	det	lyder	godt.	Altså	tænker	du	over	hvad	der	er	bag	brandet?	
	
Simon:	Altså	dem	som	jeg	følger	er	dem	som	jeg	synes	har	en	spændende	historie,	og	har	et	
fedt	udtryk	og	gør	det	rigtig	rigtig	godt,	og	brænder	for	det	de	laver.	Ud	over	det,	altså	der	er	jo	
altid	forslag	inde	på	de	sociale	medier.	Lad	os	tage	et	eksempel	på	Facebook	opstillet	noget	for	
for	eksempel	Puma	eller	Hummel.	Det	er	ikke	mærker	som	jeg	som	sådan	identificerer	mig	med,	
men	nej.	Jeg	kan	bedst	lide	og	være	loyal	og	være	loyal	over	for	de	mærker	som	jeg	følger.	Ja.			
	
Interviewer:	Vi	kommer	 lige	 lidt	nærmere.	Det	er	 ikke	 for	at	være	uhøflig,	men	vi	kommer	
meget	konkret	ind	på	det	der	du	siger,	så	den	venter	vi	lige	lidt	med.	Men	det	er	fordi	jeg	er	lidt	
interesseret	i,	det	der	du	lægger	vægt	på,	når	du	skal	vurdere	om	et	brand	er	autentisk.	Det	var	
det	her	med	historie	og	hvad	var	det.	
	
Simon:	Det	var	historien	og	selve	den	røde	tråd	i.	Lad	os	sige	de	starter	09	og	vi	er	i	2016	nu,	at	
de	stadig	har	samme	identitet,	som	de	havde	dengang	og	udvikler	fra	de	samme	ideer.	
	
Interviewer:	Du	sagde	også	noget	omkring	kvalitet?	
	
Simon:	Kvaliteten	følger	med.	Det	skal	den.		
	
Interviewer:	Ja.	Du	nævnte	også	det	der	med	at	det	betyder	bare	noget	når	det	er	produceret	i	
Danmark?	
	
Simon:	 Nej	 nej.	 Designet	 foregår	 altid	 i	 Danmark,	 der	 er	 ikke	 rigtig	 mange	 firmaer	 der	
producerer	i	Danmark.	
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Interviewer:	Ja,	præcis.	
	
Simon:	Men	du	har	ret,	jo.	
	
Interviewer:	Øhm	ja.	Så	kigger	jeg	lige	her.	Foretrækker	du	at	købe	de	her	brands,	som	ligesom	
står	inden	for	de	værdier	her	som	du	står	inden	for?	
	
Simon:	Til	hver	en	tid.	Til	hver	en	tid.		
	
Interviewer:	Jeg	glemte	lige	at	nævne,	at	det	kan	godt	være	du	nogle	gange	føler,	at	du	svarer	
på	det	samme,	fordi	at	spørgsmålene	lapper	lidt	over	hinanden,	men	du	bare	svare.	Det	skal	du	
ikke	tænke	på.	Vil	du.	Er	du	villig	til	at	bruge	flere	penge	på	sådan	nogle	brands	som	afspejler	
dine	værdier?	
	
Simon:	Jeg	kan	godt	lide	at	blande	lidt.	Du	kan	aldrig	købe.	Man	skal	have	en	ret	god	løn,	hvis	
man	skal	have	et	helt	garderobeskab	fra	det	samme	brand.	Fordi	ud	fra	hvad	jeg	har	nævnt	over	
for	dig,	så	nørder	jeg,	så	kan	jeg	godt	lide	det	nørderi	der,	men	du	skal	have	en	ret	god	løn,	for	
at	hele	dit	klædeskab	kan	komme	derfra.	Jeg	kan	godt	lide	at	blande	mærkerne.	Jeg	kan	også	
godt	lide	at	ha’	et	par	billige	bukser	på	og	så	en	ultra	fed	skjorte	der	måske	har	kostet	lidt	ekstra.	
Så	jeg	kan	godt	lide	at	blande	og	i	og	med,	som	jeg	sagde	før,	mærkerne	minder	nogen	gange	
om	 hinanden,	 så	 der	 er	 ikke	 den	 store	 forskel	 der	 for	 mig.	 Prisen	 har	 ikke	 noget	 at	 sige,	
kvaliteter	nu	til	dags	er	billige	i	forhold	til	hvad	de	var	i	gamle	dage.	Så	det	har	meget	at	skulle	
have	sagt.	Jeg	er	ikke	så	loyal	over	for	et	firma,	at	jeg	ikke	kan	blande	fra	nogle	andre,	men	jeg	
kan	godt	lide	ideen	om	kun	at	købe	dansk	i	og	med	jeg	er	fra	Danmark	af.		
	
Interviewer:	Ja.	Er	der.	Hvad	vil	du	sige	sådan	et	brand	giver	dig,	altså	hvilke	nogle	behov	får	
du	tilfredsstillet?		
	
Simon:	Jamen	jeg	får	behovet,	hvad	hedder	det.	Jeg	får	stillet	det	behov,	som	først	og	fremmest	
er	det	egoistiske	behov	og	bag	efter	mit	måske	også	lidt	snobbede	behov.	Jeg	får	også	stillet	min	
selvtilfredshed.	
	
Interviewer:	Altså	det	du	er	tilfreds	er	det	du	du	mener	er	lidt	snobbede?	
	
Simon:	Jamen.	Snobbede	det	betyder	måske	at	det	er	lidt	dyre	og	man	kræser	lidt	mere	for	det,	
fremfor	at	gå	ud	og	købe	noget	billigt,	fordi	det	kan	enhver	gøre	jo.		
	
Interviewer:	Synes	du	også	der	er	et	socialt	behov?	Det	her	med	at	man	køber	noget.	
	
Simon:	Jamen	social	behov	den	dag	i	dag.	I	gamle	dage,	du	mener	dengang	får	ti	år	siden,	hvor	
alle	sammen	købte	det	samme	mærke,	det	signalerede	bare	at	man	kom	fra	en	higher	class.	I	
dag	der	betyder	det	synes	jeg	måske	bare,	at	der	er	så	mange	forskellige	brands	den	dag	i	dag.	
Det	betyder	ikke,	der	er	ikke	nogen	der	kan	se	du	har	dyrt	tøj	på.	Der	er	bare	nogen	der	kan	se	
det	har	et	andet	udtryk	og	du	kan.	Mange	af	mærkerne	ved	du	ikke	hvor	bliver	shoppede	henne,	
så	den	dag	i	dag,	kan	du	ikke	se	på	folk	hvor	rige	de	er	eller	noget	som	helst,	men	udtrykket	
betyder	meget	for	mig.		
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Interviewer:	 Ja.	 I	 forhold	 til.	 Du	 nævner	 selv	 det	 her	 med	 før	 i	 tiden	 og	 jeg	 er	 også	 lidt	
interesseret	i	at	vide	om	brands	er	blevet	vigtigere	for	dig	med	alderen?	
	
Simon:	Nej.		
	
Interviewer:	Det	er	de	ikke?	
	
Simon:	Eller	jo.	Både	og.	Både	og.	Da	jeg	var	yngre	gik	jeg	meget	op	i	det	sociale,	jeg	skulle	gerne	
gå	i	det	samme	som	alle	andre.	I	dag	vægter	jeg	højere	det	med,	at	når	der	kommer	noget	nyt	så	
synes	jeg	det	er	spændende.	Og	jeg	kunne	godt	tænke	mig	og	hoppe	ind	i	deres	i	historie	og	læse	
lidt	om	det	og	vide	noget	om	det.	Det	har	jeg	aldrig	ville	før,	så	jeg	har	udviklet	mig	på	den	måde		
	
Interviewer:	Ja,	så	skal	vi	lige	herned	af.	Jamen	lad	os	gå	lidt	mere	konkret	til	de,	Facebooks	
interaktionsfunktioner.	 Det	 er	 sådan	 lidt	 et	 fint	 ord,	 det	 betyder	 egentlig	 bare	 alle	 de	 her	
funktioner	der	er	på	Facebook	med	at	man	kan	like,	kommentere,	dele	og	så	videre.	Jeg	nævner	
seks	forskellige	måder,	og	vi	tager	dem	bare	en	efter	en	og	så	kan	du	bare	sig	om	det	har	gjort	
det.	Har	du	nogensinde	synes-godt-om	en	en	brands	Facebookside?	
	
Simon:	Ja.	
	
Interviewer:	Har	du	nogensinde	synes-godt-om	noget	indhold?	
	
Simon:	Kan	du	definere	det?	
	
Interviewer:	Altså	for	eksempel	noget	de	har	postet.	
	
Simon:	Et	enkelt	opslag,	2	eller	3,	ja.	Tit.		
	
Interviewer:	Har	 du	 skrevet	 på	 en	 brands	 væg	 uopfordret,	 hvor	 det	 ikke	 har	 været	 på	 et	
opslag?		
	
Simon:	Nej.	
	
Interviewer:	Har	du	kommenteret	indhold.	Det	sagde	du	du	havde.	Nej	hov	du	sagde	synes-
godt-om.	Har	du	også	kommenteret?	
	
Simon:	Ja.	
	
Interviewer:	Har	du	delt	et	brands	opslag?	
	
Simon:	Ja.	
	
Interviewer:	Har	du	tagget	en	af	dine	venner	i	et	opslag?	
	
Simon:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvad	gør	du	oftest	af	de	her	seks	funktioner	jeg	lige	nævnte.		
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Simon:	Jeg	deltager	i	konkurrencer	og	foregår	sådan	at	man	kommenterer	den	vare,	som	man	
ønsker,	man	liker	opslaget	og	man	liker	deres	fanpage.	
	
Interviewer:	Det	leder	mig	lidt	videre	til.	Føler	du	der	er	en	forskel	i	hvilken	funktion	du	bruger	
på	Facebook?	
	
Simon:	Definerer	det	lige.	
	
Interviewer:	 Ja,	 for	eksempel	når	du	 liker,	det	ved	 jeg	det	går	 rimeligt	hurtigt.	Når	du	skal	
kommentere,	så	skal	du	alligevel	sætte	dig	lidt	ind	i	det.	Eller	føler	du	at	funktionerne,	skal	du	
være	mere	tilstede	i	nogle	funktioner?	
	
Simon:	Altså	man	kan	altid	sige	at	like	det	tager	1	sekund	at	trykke.	At	skrive	så	skal	man	tænke.		
	
Interviewer:	 Jamen	 lad	 os	 starte	 med	 det	 her	 like	 hvad	 motiverer	 dig	 til	 at	 gøre	 det	 for	
eksempel?	
	
Simon:	Jamen	det	er.	Det	er	at	jeg	interessere	mig	for	mærket.	En	anden	ting	kan	være	hvis	de	
kører	en	konkurrence,	hvor	jeg	synes	præmien	er	det	jeg	gider	og	dele	det	med	hele	mine	venne	
kontakter	derinde,	at	når	jeg	liker	så	kan	de	se	det.	Men	hvis	præmien	er	fed	nok	så	gider	jeg	
godt	at	bruge	tid	på	det.	
	
Interviewer:	Ja.	Hvad	så	når	du	kommenterer	et	opslag,	er	det?	
	
Simon:	 Jamen	 det	 igen	 på	 grund	 af	 konkurrencen	 eller	 for	 at	 rose	 selve	 firmaet	 for	 deres	
produkter,	som	de	poster.		
	
Interviewer:	Så	det	kan	være	begge	dele?	
	
Simon:	Det	kan	være	forskellige	ting.		
	
Interviewer:	Ja.	Jamen	du	må	gerne	nævne	alt	det	du	kan.	Men	det	er	primært	konkurrencer	
eller	ros?	
	
Simon:	Altså	det	er	primært	de	to	ting.	Der	kan	være	flere,	men	jeg	bruger	det	ikke	som	kritik,	
fordi	det	gider	jeg	ikke	poste	offentligt.		
		
Interviewer:	Det	kommer	vi	også	lige	ind	på.	Men	deler	du.	Hvorfor	skulle	du	dele	et	brands	
opslag?	
	
Simon:	Igen,	hvis	jeg	synes	produktet	som	de	laver	opslaget	på	noget	jeg	synes	der	er	så	fedt,	
at	jeg	synes	der	er	nogle	flere	der	skal	se	det.	Det	er	nok	primært	det.	
	
Interviewer:	Er	det	den	samme	følelse	du	har	når	du	tagger	dine	venner	i	noget?	
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Simon:	Nej,	det	er	måske	mere	ejerskab	i	forhold	til	eller	ikke	ejerskab,	men	identifikation	i	
forhold	til	selve	brandet.	Når	jeg	tagger	folk	i	noget,	så	er	det	fordi	jeg	synes	de	skal	se	det.	Hvis	
jeg	deler	det	så	er	det	for	at	hjælpe	firmaet.		
	
Interviewer:	Okay.	Så	hvis	du	deler	er	det	for	at	hjælpe	firmaet?	
	
Simon:	Ja,	måske,	for	ligesom	at	få	flere	til	at	åbne	øjnene	op	for	det.		
	
Interviewer:	Når	du	tagger	dine	venner	føler	du	så,	at	du	egentlig	hjælper	dem	lidt?	
	
Simon:	Altså	hvis	der	er	et	opslag	og	jeg	tagger	mine	venner,	så	er	det	ligesom	for	at	de	skal	se	
selve	opslaget.	Og	så	er	det	fordi,	at	jeg	måske	synes	at	det	er	et	interessant	opslag	for	dem.		
	
Interviewer:	Men	får	du	en	følelse	af	at	du	hjælper	dem?	
	
Simon:	 Jamen	det	kan	man	vel	altid	på	et	eller	andet	punkt	sige,	men	det	er	 ikke	sådan	 jeg	
sidder	og	får	en	tilfredshedsfølelse	i	forhold	til,	at	jeg	har	da	lige	hjulpet	en.	Nej,	ikke	på	den	
måde,	men	lidt	er	der	vel	altid.		
	
Interviewer:	Vi	skal	lige.	Vi	kommer	også	lidt	tilbage	til	det	her,	men	lad	os	lige	prøve	og	holde	
os	lidt	til	den	her.	Hvad	er	det	hovedsageligt	for	noget	indhold	du	interagerer	med	på	den	ene	
eller	den	anden	måde.	Altså	er	det,	du	nævnte	konkurrencer?	
	
Simon:	Det	er	ikke	så	tit	det	nej.	I	ny	og	næ,	hvis	det	er	sådan	nogle	speciel	items	og	det	kunne	
være	et	smykke	af	en	art,	som	man	ikke	lige	synes	man	selv	gider	og	gå	ud	og	ofre	mange	penge	
på.	Er	det	en	bluse	eller	et	par	bukser,	så	gør	jeg	det	ikke.		
	
Interviewer:	Okay.	Men	hvad	er	det	ellers	for	noget	indhold.	Er	det	billeder	eller?	
	
Simon:	Det	er	i	forhold	til,	hvis	de	videreudvikler	deres	koncept.	Det	kunne	være	et	brand	som	
lige	pludselig	begynder	at	lave	sko,	så	skal	jeg,	så	kan	jeg	godt	lige	finde	på	at	dele	det	så	folk	
kan	se	at	det	her	brand,	det	bliver	altså	også.	Det	kan	de	også	finde	ud	af.		
	
Interviewer:	Men	hvad	er	det	du	bliver	fanget	af	på	selve	opslaget.	Er	det	sådan	hovedsagligt	
billeder,	videoer	eller	tekst?	
	
Simon:	Altså	de	bruger	jo	aldrig	andet	end	billeder,	så	det	er	primært	billeder.	
	
Interviewer:	Okay.	Men	virker	det	på	dig?	
	
Simon:	Det	virker	mega	godt	på	mig.		
	
Interviewer:	Har	du	selv	uploadet	noget	på	en	brands	væg?	
	
Simon:	Nej	aldrig.	
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Interviewer:	 Okay.	 Og	 konkurrencer	 det	 havde	 du	 deltaget	 i.	 Når	 du	 deltager	 i	 de	 her	
konkurrencer,	hvad	er	det	så	dig	motiverer	dig?	
	
Simon:	Jamen	at	man	får.	At	man	er	den	heldige	vinder	og	får	det	her	speciel	items,	som	måske,	
man	et	eller	andet	sted	kunne	købe,	men	det	er	sjovere	lige	at	vinde	det	synes	jeg.	
	
Interviewer:	Har	du	nogensinde	 lavet	en	Facebook	statusopdatering,	hvor	du	har	nævnt	et	
brand?	
	
Simon:	Ja.	
	
Interviewer:	Kan	du	huske	hvilke	et	det	er?	
	
Simon:	Det	var	præcis,	 som	vi	 snakkede	om	 før	et	mærke	der	hedder	Lex	Deus.	Det	er	 lige	
startet,	hvad	var	det	i	2009	og	jeg	køber	nok	mit	første	item	i	2010.	Jeg	køber	et	par	eller	en	
trøje.	Jeg	køber	to	skjorter	og	jeg	køber	en	t-shirt.	Jeg	tager	det	på,	tager	et	billede	og	poster	det	
og	det	er	100	procent	sikkert	også	fordi	jeg	er	sindssyg	glad	på	det	her	tidspunkt.	Og	stolthed	
over	at	jeg	har	gjort	mit	første	køb	fra	min	kammerats	firma,	men	også	ligesom	for	at	hjælpe	
dem,	fordi	på	det	tidspunkt	var	de	ret	nye	og	Facebook	var	ret	nyt	for	dem.	Og	når	en	kunde	
poster	et	billede	med	nyt	tøj	af	fra	et	firma	der	ikke	er	så	kendt,	så	hjælper	det	altid.	Så	det	giver	
en	trustpilotagtig	anmeldelse.		
	
Interviewer:	Så	det	var	det	der	motiverede	dig	lidt?	
	
Simon:	Det	motiverede	mig	100	procent.		
	
Interviewer:	 Lige	 i	 forhold	 til	 de	 her	 Facebooksider	 med	 brands.	 Føler	 du	 at	 de	 er	 mere	
troværdige	end	det	popup-reklame	man	betaler	for?	
	
Simon:	Meget,	fordi	det	popup-reklame	der	kommer	er	aldrig	relevante.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Simon:	Det	er	ganske	ganske	sjældent	der	kommer	en	popup	reklamer,	som	jeg	faktisk	bruger	
tid	på	overhovedet	at	kigge	på.	
	
Interviewer:	 Ja.	Så	helt	generelt,	hvis	du	 logger	på	Facebook,	hvad	er	det	så	der	 fanger	din	
opmærksomhed	ved	et	brand?	
	
Simon:	Jamen	ved	et	brand	er	det	de	her	posts	af	videreudvikling	af	eventuelt	et	koncept.	Så	
sætter	man	sig	ned	og	virkelig	læser	opslaget.		
	
Interviewer:	Og	det	gør,	at	du	involverer	dig	i	det?	
	
Simon:	Ja	det	kunne	det	sagtens,	fordi	så	skal	jeg	se	hvad	sker	der	nu.	Hvad	er	det	de	prøver	på	
at	lave	nu.	Det	kan	også	godt	være	et	opslag	på	et	nyt	produkt,	men	det	der	virkelig	fanger	mig,	
det	er	videreudvikling	af	selve	firmaet.	Hvad	skal	der	ske	nu.		
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Interviewer:	Og	nu	siger	du	det	her	videreudvikling	af	firmaet	og	det	leder	mig	nemlig	hen	til	
næste	 spørgsmål.	 På	 Facebook	 er	 du	 der	 også	 meget	 opmærksom	 på	 virksomheden	 bag	
brandet?	
	
Simon:	Kun	de	firmaer	som	jeg	følger.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Simon:	Øh,	og	så	ja.	Så	vil	jeg	gerne	vide	det	hele.	
	
Interviewer:	I	forhold	til	det	her	med,	at	du	følger.	Følger	du	nogle	brands,	som	du	ikke	kendte	
i	forvejen?	
	
Simon:	Der	kommer	altid	nogle	som,	i	forhold	til	de	her	iværksætterfirmaer,	så	kommer	de	jo	
altid.	De	deler	altid	ligesindede	nye	up-coming	brands.	Det	gør	de	måske	ikke	altid,	men	det	gør	
de	som	jeg	følger.	Og	ved	at	de	gør	det,	så	føler	man	at	de	har	en	eller	form	for	kammeratskab	
og	så	spærer	man	måske	øjnene	op	for	det	på	den	måde.	Som	hvis	jeg	nu	ikke	havde	kendt	til	
det,	altså	hvis	de	nu	ikke	havde	postet	hinanden	ting,	så	havde	jeg	måske	ikke	lagt	mærke	til	det	
firma.	Men	ved	at	de	gør	det,	så	får	man	måske	en	eller	anden	form	for	tilknytning	til	det	via	det	
og	liker	man	jo	igen.	Men	jeg	er	jo	bare	en	sucker	for	de	her	up-coming	brands.	Hvad	hedder	
det,	iværksætteriet.			
	
Interviewer:	Så	det	er	måske	også	noget	du	ligesom	kan.	
	
Simon:	Det	kan	jeg	godt	identificerer	mig	med.		
	
Interviewer:	Ja.	Hvis	man	sådan	skulle	sammenligne	det	her	med	brands	på	Facebook.	Synes	
du	det	er	mere	troværdigt	end	for	eksempel	traditionelle	medier,	fjernsynet	eller	aviser.	
	
Simon:	Meget,	fordi	at	Facebook,	lad	os	bare	blive	ved	med	at	snakke	om	det.	Det	er	selvvalgt.	
Jo,	der	kommer	nogle	popup,	men	når	du	ser	i	fjernsynet,	så	kommer	der	ufrivillig	reklame	og	
dem	skal	du	jo	eventuelt	sidde	og	se,	medmindre	du	slår	over	på	en	anden	kanal	der	ikke	har	
reklamer.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Simon:	Men	på	Facebook	kan	du	selv	bladre	igennem	reklamerne.	Du	styrer	det	selv.	Så	ja.		
	
Interviewer:	Har	du	så	også	nemmere	ved	at	huske	brands,	du	på	en	eller	anden	måde	har	
interageret	med	på	Facebook?	
	
Simon:	Ja,	men	nu	er	jeg	jo	også	i	tekstilbranchen.	Så	på	den	måde	hjælper	det	mig	til	at	huske	
noget	som	jeg	arbejder	med.		
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Interviewer:	Men	tænker	du	at	 for	eksempel.	Altså	det	er	bare	om	du	tænker,	når	du	 liker,	
kommenterer	eller	deler,	eller	tagger	eller	whatever	du	gør.	Tænker	du	så	at	det	kan	påvirke	
hvor	meget	du	husker	det?	
	
Simon:	Overhovedet	ikke.	Jeg	gør	det	fordi	jeg	har	lyst	til	at	gøre	det.	Jeg	gør	det	fordi	jeg	synes	
at	de	fortjener	noget	mere.		
	
Interviewer:	Så	du	tænker	ikke	det	har	indflydelse	på	hvor	godt	du	husker	brands?	
	
Simon:	Nej.	
	
Interviewer:	 Nej.	 Kan	 du	 give	 nogle	 eksempler	 på	 nogle	 brands	 du	 interagerer	 med	 på	
Facebook?	
	
Simon:	Jamen,	jeg	har	som	sagt	op	til	flere	gange	nævnt	Les	Deux.	Jeg	har	noget	der	hedder,	så	
er	det	måske	ikke	så	meget	tekstilbrands	ud	over	dem.	Så	er	det	mere	iværksætteri	firmaer	eller	
butikker,	som	starter	noget	ekseptionelt	op.	Et	eksempel	på	det	kunne	være	S.T	Valentin	over	i	
Aarhus.	Noget	andet	kunne	være	Wardrobe	19	her	i	København.		
	
Interviewer:	Og	det	er	også	tekstil?	
	
Simon:	Det	er	butikker	som	sælger	for	firmaer,	som	er	lidt	specielle	firmaer	og	som	ikke	er	de	
her	kæmpe	firmaer	som	dominerer	i	hele	verden.	Det	er	de	her	små	nørdede	firmaer.		
	
Interviewer:	Det	jeg	er	lidt	ud	efter	er	om	du	føler	at	det	er	vigtigt,	at	de	brands	du	går	i	er	
aktive	på	Facebook?	
	
Simon:	Det	er	jeg	ligeglad	med.	Facebook	er	ikke	alt.	Jeg	synes	Facebook	er	en	vigtig	del,	men	
det	er	ikke	derinde	de	henter	alle	deres	kunder.	Det	er	ikke	sådan	jeg	ser	det.	
	
Interviewer:	Men	forventer	du	at	et	brand	er	på	Facebook?	
	
Simon:	Nej.	
	
Interviewer:	Okay.	Men	hvis	du	skriver	til	et	brand	derinde	forventer	du	så	ikke	at	de	svarer?	
	
Simon:	Jo.	Jeg	forventer	at	hver	person	der	har	en	Facebookprofil	og	dermed	sagt	også	firmaer,	
at	de	svarer	hvis	man	stiller	dem	et	spørgsmål.		
	
Interviewer:	De	her.	Det	her	med	at	vi	kan	interagerer	med	brands	på	den	eller	anden	måde.	
Føler	du,	at	det	på	nogen	måde	er	med	til	at	styrke	din	relation	til	brandet?	
	
Simon:	Det	vil	jeg	gerne	sige	ja	til	på	alle	andres	vegne,	som	alle	dem	der	bruger	det	meget	mere	
end	jeg	gør.	Jeg	bruger	det,	men	ikke	i	særlig	stor	en	grad.		
	
Interviewer:	Men	lad	os	bare	holde	det	individuelt.	
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Simon:	Lad	os	holde	det	på	mit	niveau.	Så,	mmm,	nej,	fordi	jeg	har	min	interesse	i	det	alligevel.	
Om	Facebook	var	der	eller	ej,	så	var	min	interesse	for	det	her	firma	der	stadigvæk,	fordi	jeg	har	
stiftede	bekendtskab	ved	dem	inden.	Men	man	kan	sige	det	der	bekræfter	mig	i	min	interesse	
også,	er	når	man	via	de	her	firmaer	som	jeg	følger	opdager	nogle	nye	firmaer.	Og	så	er	Facebook	
og	sociale	medier	på	andre	vis	en	rigtig	god	måde	at	gøre	det	på.	Så	Facebook	er	måske,	det	kan	
godt	være	det	er	lidt	stærkere	end	jeg	havde	tænkt	over.		
	
Interviewer:	Okay.	Ja,	og	det	leder	mig	så	lidt	videre	til	det	næste.	Det	er	nemlig	om	du	føler	
dig	anderledes	påvirket	på	Facebook	end	ved	traditionelle	medier?	
	
Simon:	Det	gør	jeg.	Men	igen	man	kan	selv	følge	fra	og	vælge	til	inde	på	Facebook.	Er	du	inde	
og	læse	nyhederne	lad	os	sige	på	for	eksempel	Ekstrabladet,	så	er	der	reklamer	overalt.	Dem	
kan	du	ikke	vælge	eller	fravælge	eller	noget	som	helst.	Ser	du	fjernsyn,	de	er	der,	du	kan	ikke	
gøre	noget.	Bruger	du,	 jamen	altså,	der	er	reklamer	over	alt,	over	alt	 lige	pt.	Og	du	kan	ikke	
vælge	dem	selv.	Men	på	Facebook,	jo	de	er	ude	i	siden,	men	jeg	bruger	kun	det	inde	i	midten.		
	
Interviewer:	 Ja.	 Tænker	 du	 at	 den	 her	 teknologiske	 udvikling,	 det	 her	 med	 at	 alle	 har	
smartphones,	 Ipads	 og	 bærbarer,	 det	 her	med	 vi	 hele	 tiden	 kan	 være,	 eller	 at	 Facebook	 er	
tilgængeligt.	Tænker	du	at	det	gør,	at	man	godt	kan	blive	mere	påvirket	end	man	lige	går	og	
tror?	
	
Simon:	Jamen	jeg	spekulerer	aldrig	over	det.	Jeg	er	blevet	så	integreret	at	jeg	bruger	det	uden	
at	tænke	mig	om.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Simon:	Så	jeg	tænker	overhovedet	ikke	over	det.	Når	jeg	sidder	og	snakker	med	folk	om	hvor	
stor	en	del	sociale	medier	har	og	ikke	bare	sociale	medier,	men	også	ens	telefon.	Jamen	jo,	så	
sidder	man	og	snakker	om	det,	men	i	min	daglig	dag	eller	sidder	og	bruger	den	og	der	ikke	er	
de	her	samtaler,	så	nej,	så	tænker	jeg	ikke	over	det.	
	
Interviewer:	Men	du	sagde	tidligere	eller	nu	må	du	rette	mig	hvis	det	ikke	er	korrekt,	at	du	
føler	at	Facebook	er	mere	troværdigt	end	traditionelle	medier	ikke?	
	
Simon:	Det	synes	jeg	stadigvæk.		
	
Interviewer:	Og	det	er	lige	fra	posts,	fra	ting	de	poster	til	deres	side?	
	
Simon:	Jo,	fordi	på	Facebook	profilerne	poster	de	hvad	de	føler	og	ikke	reklamestunts.	Så	det	
er	mere	personligt	rettet	mod	kunder,	hvor	man	vil	ind	og	fortælle	dem	hvorfor	de	skal	kunne	
lide	det	her.	Fremfor	at	lave	en	eller	anden	slogan	som	BIVA-damen	gør,	for	ligesom	at	folk	skal	
kunne	huske	dem	på	den	måde.	De	prøver	og	gå	ind	og	skabe	relationer	til	kunderne,	fremfor	
at	sælge	noget	hele	tiden.		
	
Interviewer:	 Ja	og	det	 leder	mig	 faktisk	også	videre	 til	det	næste.	Det	er	nemlig	om	du	har	
sværere	ved	at	vurdere	om	et	brand	 ligesom	står	 inden	for	dine	værdier	på	Facebook	end	 i	
virkeligheden?	
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Simon:	Jamen	det	kan	man	jo	ret	hurtigt	finde	ud	af,	fordi	er	det	sådan	på	Facebook	at	de	poster	
noget,	så	kan	man	jo	altid	gå	ind	på	deres	hjemmeside	og	så	bagefter	se	produkterne.	Så	man	
kan	jo	sige	det	er	et	klik	væk.	Et	klik	væk,	hvorimod	ser	du	på	fjernsyn,	så	skal	du	bagefter	til	at	
tænde	computeren	eller	telefonen,	hvor	du	så	skal	ind	og	søge	efter	det.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Simon:	Men	når	det	kun	er	et	klik	væk,	så	kan	du	altid	gå	ind	og	finde	svarene	ret	hurtigt.		
	
Interviewer:	 Det	 var	 fordi	 jeg	 tænkte	 også	 på.	 Altså	 synes	 du	 at	 de	 skal	 kommunikere	
anderledes	på	Facebook	end	de	skal,	altså	for	at	de	ligesom	fremmer	de	her	værdier	der.	
	
Simon:	Vil	du	frem	til	salgsteknikker?	
	
Interviewer:	Nej.	Jeg	vil	egentlig	bare	frem	til	at	man	kan	hurtigt	blive	tabt	i	det	her	univers,	
fordi	der	er	så	mange	brands	altså.	
	
Simon:	Der	er	mange	brands,	men	som	sagt	man	kan	vælge	dem	fra,	man	kan	gå	ind	og	skrive	
ikke	følger	mere	og	så	slipper	du	for	dem.	Så	på	den	måde,	du	kan	vælge	fra	og	til	selv,	så.	
	
Interviewer:	Men	du	føler	ikke	der	er	en	specifik	måde	de	skal	kommunikere	på	for	at	deres	
værdier	virker	autentiske,	altså?	
	
Simon:	De	skal	altid	gå	ind	og	identificerer	sig	med	nogle	kunder,	for	at,	de	skal	jo	fange	nogle	
nye	hele	 tiden	på	hver	post	kan	man	 jo	sige.	For	hver	post	skal	de	vel	altid	gerne	have	100	
followers	mere	på	et	eller	andet	punkt.	Så	jo,	der	skal	være	noget	salgsfremstød	i	det	på	en	eller	
anden	måde,	men	nej	jeg	synes	reklamerne	i	forhold	til	de	her	posts	her,	lad	os	bare	kalde	dem	
det.	 På	 Facebook	 og	 lad	 os	 bare	 blive	 ved	 med	 at	 bruge	 det	 som	 eksempel,	 de	 er	 mere	
troværdige	end	en	reklame	i	fjernsynet	eller	en	reklame	på	Ekstrabladet,	fordi	det	de	gør	det	er	
simpelthen	at	man	skal	huske	dem	og	så	bagefter	besøge	deres	firmaer.	På	deres	hjemmesider	
eller	i	deres	personlige	fysiske	butikker.	Så	nej.			
	
Interviewer:	Men	jeg	tænker	du	siger	det	her	med.	Det	her	med	de	værdier	det	vil	jeg	gerne	
prøve	 og	 holde	 lidt	 fast	 i.	 Du	 sagde	 jo	 før,	 eller	 i	 starten	 at	 det	 her	 med	 historien	 bag	
virksomheden	er	vigtig	og	sådan	noget.	Er	det	også	vigtigt	at	den	story	telling	der,	den	kommer	
med	ind	på	deres	Facebookside?	
	
Simon:	Ikke	i	hver	eneste	post.	
	
Interviewer:	Nej,	nej	 ikke	i	hver	eneste	post,	men	du	ved	inde	på	Facebook	der	kan	man	jo	
skrive	”om	virksomheden”.	Altså	at	der	også	kommer	det	her	om	virksomheden?	
	
Simon:	Ja,	jeg	synes	man	skal	skrive	hvorfor	man	startede	firmaet,	og	hvor	vi	er	henne	nu	og	
man	skal	opdatere	den	ofte	i	forhold	til	hvordan	firmaet	udvikler	sig.	Jeg	synes	aldrig	du	skal	
slappe	af	og	læne	dig	tilbage.	Jeg	synes	når	du	har	en	offentlig	profil	på	Facebook	og	du	gerne	
vil	have	en	masse	followers,	som	betyder	utrolig	meget	i	forhold	til	virksomhedens	vækst	og	alt	
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muligt,	så	skal	du	hele	tiden	være	på	dupperne	og	opdatere	de	sociale	medier	konstant	for	og	
være	med.		
	
Interviewer:	Ja.	Men	det	er	vigtigt	at	der	også	er	det	her	historie	bagved?	
	
Simon:	Historien	skal	være	der.	
	
Interviewer:	Ja.	Så	det	er	ikke	bare	posts?	
	
Simon:	Og	så	kan	man	blive	ved	med	at	udvide	sin	historie.	
	
Interviewer:	Ja.	Tænker	du	at	du	bliver	mere	påvirket	af	reklame	i	form	af	Facebookopslag	end	
traditionelle	medier?	
	
Simon:	Narj,	altså	jeg	tænker.	Altså	jeg	ved	ikke	hvor	tit	jeg	bliver	påvirket	af	en	reklame.	Det	
gør	vi	alle	sammen	ubevidst,	men	det	er	jo	ikke	noget	man	spekulerer	over	tror	jeg	ikke.	Øh,	jo	
måske	bliver	jeg	mere	påvirket	af	det	derinde,	men	det	er	så	også	fordi	jeg	selv	har	valgt	af	følge	
dem.	Og	hvis	de	så	laver	noget	fedt	så	synes	jeg	måske	bare	der	er	nogle	flere	der	skal	vide	noget	
om	dem.	Og	på	den	måde	støtter	man	jo	også	et	firma	uden	at	købe	noget.		
	
Interviewer:	Men	du	tænker	ikke	at	det	her	med.	Det	her	med	at	vi	kan	like	og	kommentere	og	
dele,	at	det	gør,	at	man.	
	
Simon:	Altså	et	like	i	min	verden	er	ikke	et	like	fordi	jeg	synes	de	nødvendigvis	fortjener	det.	
Et	like	er	også	mere	fordi,	at	den	dag	i	dag	kan	alle	se	hvis	du	har	liket.	Så	igen,	det	er	en	eller	
anden	form	for	en	hjælp	agtigt	uden	og	købe	noget.		
	
Interviewer:	Men	du	vil	ikke	gå	så	langt,	at	du	føler	du	er	i	en	dialog	med	brandet?	
	
Simon:	Nej.	
	
Interviewer:	Føler	 du	 dig	 anonym	eller	 hvad	 når	 du	 liker,	 eller	 føler	 du	 alligevel	 at	 det	 er	
personligt?	
	
Simon:	 Jamen	 jeg	 føler	 det	 er	 personligt.	 Øh,	 anonym	 så	 skal	 du	 ind	 og	 lave	 en	 masse	
indstillinger	og	jeg	ved	godt	at	det	ikke	er	det	du	spørger	om.	Men	anonymt,	hvis,	hvis	noget	
skal	være	anonymt	så	kan	du	altid	gå	ind	og	indstille	det.		
	
Interviewer:	Nej,	men	nu	skal	du	bare	tænke	sådan	ren.	
	
Simon:	Absolut.	Det,	det	simpelthen,	det	har	ikke	noget	med	anonymitet	at	gøre	overhovedet.	
	
Interviewer:	Så	du	føler	det	er	personligt	nok?	
	
Simon:	Jeg	synes	det	er	personligt	100	procent.	
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Interviewer:	Gør	det	også	at	du	ligesom	føler	du	har	lidt	mere	at	sige	i	og	med	du	kan	deltage	i	
de	her	aktiviteter	i	opslag?	
	
Simon:	Nej,	 overhovedet	 ikke,	 fordi	 den	 dag	 i	 dag	 er	 der	 så	mange	 der	 kommenterer	 hver	
eneste	opslag,	at	man.	
	
Interviewer:	Men	du	skal	holde	det	lidt	op	mod	traditionelle	medier?	
	
Simon:	Ja.	Jo,	men	så	har	du	måske	mere	at	sige,	fordi	de	følger	nok	med	i	alle	kommentarerer.	
Det	 skal	 de	 nok	 gøre,	 men.	 Og	 på	 et	 opslag,	 altså	 en	 reklame	 inden	 på,	 lad	 os	 bare	 bruge	
Ekstrabladet	igen,	der	kan	du	ikke	rigtig	kommenterer	noget.	Du	kan	ringe	og	svine	dem	til	eller	
rose	dem,	men	du	kan	ikke	altså	hvis	ikke	du	gør	det,	så	er	der	jo	ingen	respons.		
	
Interviewer:	Nej.		
	
Simon:	Men	det	er	der	på	et	opslag,	et	kommenteret	opslag	på	Facebook.	
	
Interviewer:	Ja.	Kan	du	finde	på	at	bruge	Facebook	til	at	skrive	til	en	i	dit	netværk	omkring	et	
brand.	Det	har	vi	været	lidt	inde	på,	med	at	tagge	og.		
	
Simon:	Lad	mig	bøje	den	på	den	måde	og	sige	ja,	men	nu	står	jeg	i	en	butik,	så	jeg	vil	ikke	stå	og	
bede	andre	om	at	købe	andre	steder.	Jeg	vil	altid	være	loyal	over	for	der	hvor	jeg	er	og	bede	folk	
om	at	købe	der	hvor	jeg	er,	altså	så	vidt	muligt.	Men	familie	og	venner,	jo	der	ville	jeg,	hvis	et	
brand	er	fedt	så	ville	jeg	anbefale	dem	at	købe	det.		
	
Interviewer:	Så	tagger	du	dem	i	det	eller	hvad?	
	
Simon:	Jeg	tror	faktisk	aldrig	jeg	har	tagget,	jo	jeg	har	tagget	min	bror	en	enkel	gang.	Jeg	tror	
jeg	har	tagget	en	kammerat	en	enkel	gang,	men	jeg	bruger	ikke	det	tagning	så	voldsomt.	Jeg	
kommenterer	mere	hvis	der	er	konkurrencer.	
	
Interviewer:	Hvordan	gør	du	så	hvis	du	anbefaler	et	produkt?	
	
Simon:	Hvis	jeg	anbefaler	et	produkt,	så	deler	jeg,	så	deler	jeg	opslaget.		
	
Interviewer:	Okay.		
	
Simon:	Så	er	der	flere	der	ser	det	i	stedet	for	at	der	kun	er	en.		
	
Interviewer:	Er	du	blevet	anbefalet	et	produkt	altså	et	brand	af	dine	venner,	kan	du	huske	det?	
	
Simon:	Så,	spørger	du	mig	enten	om	to,	altså	du	spørger	mig	enten	om	jeg	har	set	nogen	dele	
et	andet	brands	opslag,	eller	også	spørger	du	om	der	specifikt	har	tagget	mig	i	et	opslag.	
	
Interviewer:	Du	må	gerne	svare	på	begge	dele.	
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Simon:	Begge	dele.	Jeg	kan	ikke	huske	om	der	er	nogen	der	har	delt,	selvfølgelig	er	der	nogen	
der	har	delt	et	opslag.	Det	er	der	100	procent,	men	i	forhold	til	at	blive	tagget,	så.	Det	kan	jeg	
ikke	huske.	Det	tror	jeg	da	højst	sandsynligt	uden	tvivl.	
	
Interviewer:	Men	synes	du	det	virker	mere	troværdigt	end,	når	de	gør	det,	når	venner	gør	det,	
end	hvis	du	bare	selv	så	det.	
	
Simon:	Altså	det	giver	det	samme	for	mig.	Det	giver	det	samme	for	mig,	fordi	de	ved	jeg	godt	
kan	lide	og	sidde	og	kigge	på	sådan	noget.	Så	hvis	de	gør	det,	så	bruger	jeg	”taggningen”,	jeg	ved	
ikke	om	det	bliver	kommunikeret	ordentligt	på	den	anden	måde.	Altså	om	de	bruger	selve	min	
kommunikation	til	dem.	
	
Interviewer:	Men	synes	måden	man	ligesom	gør	det	på	virker	bedre	end	hvis	du	bare	så	en	
reklame	inde	i	Tv’et?	
	
Simon:	Meget.	Meget	bedre.	I	og	med	jeg	tagger	nogen	eller	liker	det,	eller	deler	det.	Jamen	så	
er	der	flere	der	ser	det,	lige	meget	hvad	jeg	gør.	Øh,	ved	at	jeg	ser	en	reklame.	Altså	min	nabo	
inden	 ved	 siden	 af	 ser	 jo	 ikke	 nødvendigvis	 den	 samme	 reklame.	 Så	 vi	 ser	 alle	 sammen	
forskellige	kanaler,	hvis	vi	overhovedet	ser	fjernsyn.	Og	nej,	Facebook	er	bedre	på	det	punkt.		
	
Interviewer:	Så	lad	os	hoppe	lidt	videre	her.	De	her	måder,	på	den	ene	eller	anden	måde	du	
ligesom	har	interageret	med	et	brand	på,	har	det	været	af	en	positiv	eller	negativ	grund?	
	
Simon:	Jeg.	Hvis	jeg	har	en	negativ	oplevelse	med	noget,	med	et	produkt,	lad	os	bare	sige	et	
tekstilprodukt,	jamen,	så	kontakter	jeg	firmaet.	Jeg	kontakter	aldrig	via	sociale	medier	på	nogen	
måder.	Hvis	jeg	har	haft	et	problem,	så	ved	jeg	via	min	erfaring	i	branchen	at	produktet	ikke	
nødvendigvis	er	skod.	Det	kan	være	en	fejl	i	selve	stoffet.	Det	kan	være.	Og	så	synes	jeg	ikke	det	
skal	gå	ud	over	hele	brandet,	at	jeg	har	haft	et	problem	med	det.		
	
Interviewer:	Så	der	tænker	du	også	lidt	på	dem	der	bruger	brandet?	
	
Simon:	 jeg	tænker	på	hele	 firmaet.	 Jeg	tænker	på	mig	selv.	 Jeg	gider	 ikke	være	en	af	de	der	
offentlige	tosser,	der	skriver	rundt	hele	tiden	for	og	kritiserer.	Jeg	tænker	både	på	mig	selv	og	
firmaet.	Ja,	det	må	være	mit	svar.		
	
Interviewer:	Hvad	med	de	andre	der	bruger	brandet,	tænker	du	på	dem?	
	
Simon:	Nej.	Nej	overhovedet	ikke.	Jeg	tænker	kun	mig	selv	og	firmaet.	
	
Interviewer:	Men	det	vil	så	sige.	Du	bruger	Facebook	udelukkende	til	positive	ting?	
	
Simon:	Ja.		
	
Interviewer:	Tænker	du	at	negativ	information.	Hvis	du	får	noget	negativt	af	vide,	bliver	tagget	
i	et	eller	andet	om	et	brand,	tænker	du	at	har	større	indflydelse	på	dig	end	positiv	information?	
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Simon:	Der	er	altid	to	sider	af	en	sag	og	det	vil	der	altid	være.	Om	det	handler	om	tekstil	eller	
om	det	handler	om	noget	andet.	Så	det	vil	sige	når	folk	kommenterer	noget	negativt	inde	på	
Facebook.	Jo,	jeg	kan	godt	finde	på	og	sidde	og	kigge	det	igennem,	men	jeg	kan	også	godt	skelne	
mellem	sandhed	og	bare	ren	og	skær	hysterisk	folk.	Så,	så	er	der	et	reelt	problem,	så	ved	jeg	så	
tager	folk	jo	fat	i	firmaet.	Kan	de	ikke	få	fat	i	firmaet	og	firmaet	ignorerer	dem,	så	kan	jeg	godt	
forstå	de	tager	fat	i	Facebook	og	bruger	det	den	vej,	men	ud	over	det	så	kan	jeg	ikke	forholde	
mig	til	folk	der	bruger	Facebook	på	den	måde.		
	
Interviewer:	Men	tænker	du	sådan	helt	generelt,	at	du	ville	huske	negativ	information	bedre	
end	noget	positivt.		
	
Simon:	Jeg	ville	nærmere	huske	de	personer	som	sidder	og	skriver	det	og	ryst	på	hovedet	af	
dem.	Jeg	ville	aldrig	bebrejder	et	firma	for	at	have	lavet	en	lillebitte	fejl.	
	
Interviewer:	Nej,	men	du	vil	alligevel	huske	den?	
	
Simon:	jeg	ville	nok.	Jo,	jeg	ville	nok	huske	selve	opslaget,	men	jeg	ville	ikke	huske	firmaet	som	
noget	negativt.		
	
Interviewer:	Nej.	Er	der	på	nuværende	tidspunkt	nogle	brands	du	følger	og	interagerer	med	
på	Facebook,	altså	ikke	lige	nu,	men	som	i?	
	
Simon:	Altså	 jeg	 følger	 løbende	 tre	 forskellige	 firmaer	 og	det	 er	 dem	 som	 jeg	 også	nævnte	
tidligere.	Lex	Deus,	S.T	Vallentin	og	Wardrobe.	
	
Interviewer:	Og	det	gør	du	grundet?	
	
Simon:	Interessen	for	firmaerne.	
	
Interviewer:	Så	det	er	nyheder	og	informationer?	
	
Simon:	Det	er	nyhederne	og	informationerne	og	hvad	hedder	det,	nyskabelsen	inden	for	selve	
deres	brand.	
	
Interviewer:	Og	det	var	også	dem	du	følte	et	tilhørsforhold	til?	
	
Simon:	Jeg	har	fulgt	dem	i	mange	år	og	det	vil	jeg	blive	ved	med.	Det	er	de	eneste	som	jeg	rigtig	
kan	 identificere	 mig	 med,	 som	 jeg	 også	 føler	 stolthed	 og	 købe	 produkter	 hos.	 (Identitet	 +	
værdier	+	loyalitet).	
	
Interviewer:	Og	det	er	dem	du	også	føler	dig	knyttet	til?	
	
Simon:	Ja,	på	den	måde.	Ja.	
	
Interviewer:	Jamen	Simon	medmindre	du	har	et	eller	andet,	så	vil	jeg	sige	1000	tak	for	den	her	
snak.	
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Simon:	Jamen	stor	ros	til	intervieweren.		
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Bilag	12:	Transskribering	5	
	
Interview:	Camia	Friedlef	(27	år)	
Beskæftigelse:	Butiksassistent	i	Stella	Mccartney	
Bosiddende:	København	
Dato:	2	august	2016		
Længde:	46.09	
	 	
Interviewer:	Yes,	så	er	vi	i	gang.	Camia	vi	skal	snakke	lidt	om	brands	og	hvad	der	definerer	
autentiske	 brands	 og	 lidt	 omkring	 Facebook,	 og	 hvordan	man	 ligesom	 kan	 interagere	med	
brands	 derinde.	 Og	 hvis	 du	 har	 nogle	 spørgsmål	 eller	 noget	 jeg	 skal	 uddybe	 så	 siger	 du	
selvfølgelig	bare	til.	Vil	du	ikke	starte	med	at	præsentere	hvad	du	hedder,	din	alder	og	hvad	du	
beskæftiger	dig	med	til	dagligt?		
	
Camia:	 Jo.	 Jeg	hedder	Camia	Friedlef	og	er	27	år.	Lige	nu	arbejder	 jeg	for	Stella	Mccartney	i	
butikken	flagshipstoren	inde	i	København.	Så	har	jeg	læst	på	Teko,	branding	og	marketing	og	
skal	 til	 at	 tage	 min	 overbygning	 nu	 på	 KEA	 på	 noget	 der	 hedder	 branddesign.	 Og	 bor	 i	
København.	
	
Interviewer:	Yes.	 Jamen	 så	 lad	os	 gå	 lige	 til	 sagen.	Hvis	du	 skal	definere	 for	dig	 eller	hvad	
forbinder	du	med	et	autentisk	brand?	
	
Camia:	Mm.	Et	autentisk	brand	for	mig	er	noget	jeg	for	det	første	kan	forholde	mig	til	eller	det	
er	nok	derfor	jeg	bliver	draget	af	det,	men	det	er	tit	hvis	det	er,	hvis	jeg	kan	mærke	der	er	en	
historie	bag	eller	en	ide	bag.	Det	behøver	ikke	være	et	gammelt	brand,	men	bare	jeg	kan	mærke	
det	er	noget	de	brænder	for	og	det	ikke	bare	er	sådan	en	pengemaskine,	men	at	de	gør	det	af	
interesse	for	produktet	og	ikke	bare	for	pengenes	skyld.		
	
Interviewer:	Så	hvad	er	det	for	nogle,	er	det	nogle.	Kan	du	nævne	nogle	specifikke	værdier,	
som	du	ville	sige	et	autentisk	brand	skulle	indeholde	for	dig?	
	
Camia:	 Jamen	 det	 kan	 være	 selve	 designet	 og	 det	 kan	 også	 være	 kvaliteten	 eller	 hvis	 de	
producerer	hvad	hedder	det	produktet	på	en	bestemt	måde.	Eller	hvis	de	nu	producerer	det	i	
Europa,	det	ville	jeg	synes.		
	
Interviewer:	Du	nævnte	noget	om	historien.	
	
Camia:	Jamen	historien.	Jeg	synes	det	er	meget	fedt	hvis	det	er	familieejede	eller	hvis	man	ved	
det	kommer	fra	en	lille	by	et	eller	andet	sted	hvor	de	bruger	nogle	lokale	produkter,	hvis	der	er	
en	eller	anden	god	historie	bag.		
	
Interviewer:	Nu	har	du	ligesom	nævnt	nogle	værdier	som	det	her	kvalitet,	alle	de	her	værdier	
du	står	inden	for	i	forhold	til	et	autentisk	brand.	Er	det	også	noget	du	vil	mene	afspejler	sig	i	dig	
som	person?	
	
Camia:	Ja.	Ja	det	er	jo	nok	noget	jeg	selv	går	op	i.	Ja.	
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Interviewer:	Så	når	du	køber	de	her	brands	er	det	så	vigtigt	at	de	her	værdier	og	forestillinger	
er	i	overensstemmelse	med	dine	egne	værdier.	
	
Camia:	Ja,	så	tror	jeg	i	hvert	fald	jeg	bliver	gladere	for	produktet.	Ja.		
	
Interviewer:	Det	var	nemlig	mit	næste,	eller	du	kommer	lidt	ind	på	mit	næste	spørgsmål,	det	
er	fint.	Hvilken	følelse	giver	det	dig	når	du	køber	noget	du	kan	stå	inden	for?	
	
Camia:	Jamen,	jeg	tror	jo	også	det	giver.	Det	der	med	man	virkelig	føler	sig	godt	tilpas	i	det,	hvis	
det	er	et	stykke	beklædning.	At,	jamen	hvis	det	er	noget	man	synes	er	så	lækkert,	pænt	og	flot	
at	ja	så	bliver	man	jo	glad	og	man	bliver	glad	hver	gang	man	tager	det	på.	Og	hvis	det	så	holder	
i	flere	år	fordi	det	er	god	kvalitet	så	er	det	jo	bare	mega	fedt.		
	
Interviewer:	Vil	du	gå	så	langt	og	sige	at	du	føler	du	er	tro	mod	dig	selv	når	du	køber	et	brand	
som	har	de	samme	værdier	som	du	også	går	inden	for?	
	
Camia:	Ja	det	synes	jeg.	Også	fordi	man	sådan	kan.	For	eksempel	hvis	du	går	i	H&M	og	køber	et	
eller	andet	ligegyldigt	sæson,	ja	en	eller	anden	ligegyldig	sæsonvare	man	alligevel	ikke	rigtig	
føler	sig	helt	tilpas	i,	så	er	det	jo	altid	det	der	bliver	smidt	ud	eller	solgt	igen,	men	hvor	de	der	
ting	man	virkelig	føler	at	det	er,	ja.		
	
Interviewer:	Så	det	kan	også	være	du	har	en	stærkere	relation	til	de	brands	her	og	loyalitet?	
	
Camia:	Ja.	Ja.		
	
Interviewer:	Det	vil	du	mene	du	har?	
	
Camia:	Ja,	fordi	det	er	sjovere	på	en	eller	anden	måde.	Altså.	
	
Interviewer:	Så	er	jeg	lidt	interesseret	i	at	vide.	Lad	os	siger	de	her	brands,	du	får	senere	lov	til	
at	give	lidt	eksempler	på	det,	hvilke	du	definerer	som	autentisk.	Hvordan	har	du	det	med	et	
brand	som	du	har	brugt	i	flere	år,	hvor	du	går	ind	for	de	her	værdier,	skifter	design	eller	et	eller	
andet	generelt	i	deres	produkt.	Revurdere	du	så	produktet	og	brandet	eller	er	du	så	meget	loyal,	
at	du	ligesom	springer	med	på	vognen	lige	meget	hvad	de	gør?	
	
Camia:	Altså	jeg	ville	kun.	Ej,	jeg	tror	hvis	det	var	et	brand	jeg	var	glad	for	og	brugt	i	flere	år,	så	
ville	jeg	blive	skuffet,	hvis	det	pludselig	ikke	var	min	smag	længere.	Så	ville	jeg	nok	tænke	lidt	
mere	på	design	også.	Altså	fordi	jeg	gider	ikke	gå	i	en	grim	bluse,	men	på	den	anden	side,	hvis	
jeg	ved	det	er	et	brand	der	eksisterer,	men	som	jeg	ikke	har	købt	noget	fra,	som	så	lidt	skifter	
design	og	identitet	til	mig	smag,	så	er	det	jo	positivt.		
	
Interviewer:	Så	det	kan	gå	begge	veje?	
	
Camia:	Ja,	men	jeg	ville.	Jeg	køber	det	også	hvis	jeg	synes	det	er	pænt.	Jeg	køber	det	ikke	kun	
fordi	jeg	vil	støtte	et	bestemt	brand.	Det	skal	sådan	være	designet	der	er	i	orden	synes	jeg.		
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Interviewer:	Og	det	 leder	mig	 lidt	 hen	 til	mit	 næste	 spørgsmål,	 det	 er	 nemlig,	 hvordan	du	
ligesom	vurderer	eller	evaluerer	om	et	brand	er	autentisk	eller	ikke.	Altså	du	snakkede	lidt	om	
det	her	med	kvalitet	og	historie,	men	tænker	du	nogle	gange	over	at	der	faktisk	er	nogle	brands	
der,	hvad	skal	man	sige	ligesom	opbygger	det	for	at	sælge?	En	falsk	autenticitet	hvis	man	kan	
sige	det	sådan.	
	
Camia:	Jamen	om	jeg	hvad	siger	du.	Om	jeg	tænker	over	at	de	gør	det?	
	
Interviewer:	Ja,	altså	tænker	du	over	om	det	her	virkelig	er	oprigtigt?		
	
Camia:	Jamen	jeg	synes	hurtigt	man	kan	mærke	det	og	se	det.	At	sådan.	
	
Interviewer:	Vil	du	uddybe	det?	
	
Camia:	Jamen	for	eksempel	det	med	pris	og	kvalitet.	At	hvis	jeg	skal	købe	en	eller	anden	god	
striktrøje,	så	vil	jeg	hellere	give	1000	kr.	end	jeg	vil	give	300	kr.	Jeg	vil	selvfølgelig	gerne	give	
300	kr.	det	er	da	fedt,	men	jeg	ved	bare	at	jeg	måske	bliver	gladere	for	den	jeg	har	givet	1000	
kr.	for	og	så	holder	det	nok	også	bare	lidt	bedre.	Så	jeg	synes	tit	at	hvis	man	går	en	tur	ned	af	
strøget	i	København,	at	der	er	mange	af	de	der	lidt	mainstream	butikker,	som	forhandler	lidt	
sådan	nogle	døgnflueprodukter.	Så	der	synes	jeg	at	jeg	lægger	mærke	til	det.		
	
Interviewer:	 Ja.	 Men	 du	 nævnte	 lidt	 om	 det	 her	 med	 at	 brands,	 autentiske	 brands	 ikke	
nødvendigvis	ikke	behøver	at	være	gamle	og	sådan	noget,	men	det	var	vigtigt	at	de	bare	havde	
en	historie,	det	her	kvalitet	og	design.	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Altså	hvordan	vurderer	du	det,	hvis	du	eksempelvis	ser	et	brand	i	morgen.	Altså	
går	du	ind	og	læser	om	det	eller?	
	
Camia:	 Ja,	 jeg	 læser	 nok	 ret	 meget	 om	 det	 også	 i	 forbindelse	 med	 skole	 og	 arbejde,	 så	
interesserer	jeg	mig	sådan	automatisk	meget	omkring	det.	Så	ved	jeg	bare	tit	generelt	lidt	om	
mærkerne	og	ja,	hvis	der	bliver	lanceret	et	eller	andet	nyt,	så	er	det	da	tit	jeg	følger	op	på	hvad	
det	er	for	noget.		
	
Interviewer:	Ja.	Du	har	været	lidt	 inde	på	det,	men	jeg	stiller	 lige	spørgsmålet	 igen.	Det	var	
måske	også	lige	noget	jeg	skulle	have	sagt	i	introduktionen,	det	er	at	nogle	gange	kan	du	godt	
føle	du	svarer	på	det	samme,	men	det	er	altså	lige	meget,	du	skal	bare	blive	ved	med	at	svare.	
Det	er	fordi	spørgsmålene	lapper	meget	over	hinanden.	
	
Camia:	Ja.	Okay.	
	
Interviewer:	Du	har	selv	været	 lidt	 inde	på	det,	men	er	du	villig	 til	at	bruge	 flere	penge	på	
brands	der	ligesom	afspejler	de	her	værdier	du	står	inden	for?	
	
Camia:	Ja,	det	er	jeg.		
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Interviewer:	Og	så	var	det	det	her	med	behov.	Hvilke	nogle	behov	dækker	det	ved	dig,	når	du	
køber	det?	
	
Camia:	Mm.	
	
Interviewer:	Altså	du	sagde	du	blev	glad?	
	
Camia:	Jamen	man	bliver	glad	og	man	føler	sig	smart,	men	også	det	der	med	at	hvis	du	køber	
en	god,	nu	ved	jeg	ikke	lige	hvorfor	jeg	bliver	ved	med	at	sige	striktrøje,	men	at	den	er	varm.	
Det	er	jo	også	godt	at	købe	noget	i	ordentlig	kvalitet,	som	faktisk	også	holder	en	varm.	Og	så	ja.		
	
Interviewer:	Og	du	sagde	også,	at	du	følte	en	større	relation	til	de	her	brands	du	ligesom	står	
inden	for.	Er	det	korrekt?	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Er	der	noget	socialt	i	det	også?	
	
Camia:	Det	tror	jeg	der	er,	helt	bestemt.		
	
Interviewer:	Sådan	noget	ala’	et	fællesskab	om	det	brand?	
	
Camia:	Ja,	og	man	kan	godt	være	sådan	helt	høj	over	det	med	sine	veninder,	hvis	man	lige	har	
købt	et	eller	andet	eller	hvis	de	også	har	købt	noget	og	man	bare	synes	det	er	for	fedt.	Eller	de	
bare	synes	det	er	mega	flot,	så	kan	man	føle	det	er	et	endnu	bedre	køb.		
	
Interviewer:	Ja.		
	
Camia:	Så	der	er	helt	sikker	noget	socialt	i	det.	
	
Interviewer:	Okay.	Noget	socialt	accept	måske?	
	
Camia:	Også	det.	Altså	jeg	plejer	egentligt	at	være	lidt	ligeglad	med	det,	men	det	er	fedt	at	få	at	
vide	at	det	er	et	godt	køb	eller	man	ser	godt	ud	i	et	eller	andet.		
	
Interviewer:	Så.	Det	er	nemlig	mit	næste	spørgsmål.	Om	det	er	en	måde	du	kan	udtrykke	dig	
på?	
	
Camia:	Ja	også	det.		
	
Interviewer:	Vil	du	gå	så	langt	og	sige	at	det	fremhæver	en	ønsket	identitet?	
		
Camia:	Mm.	Altså	det	er	det	jo	nok.	Jeg	tror	da	at	man,	at	man	bliver	afspejlet	lidt	i	sin	tøjstil.	
Altså	det	ville	jeg	jo	ønske,	at	jeg	kunne	sige	nej	til,	men	det	gør	man	vel.	Ja.		
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Interviewer:	De	her	brands,	det	er	ikke	sikkert	du	kan	svare	på	alle	spørgsmålene,	så	skal	du	
heller	ikke	det,	men	kan	du	huske	om	de	ligesom	er	blevet	vigtigere	med	tiden.	Altså	er	brands	
blevet	vigtigere	for	dig	jo	ældre	du	er	blevet?	
	
Camia:	Ja.	Fordi	da	jeg	var	yngre	var	det	mere	sådan,	hvad	der	var	moderne	og	nu	kan	jeg	godt	
mærke	at	jeg	er	blevet	sådan	lidt	mere	med	hensyn	til	kvalitet,	og	at	for	eksempel	hvis	det	er	et	
dansk	brand,	så	kan	jeg	godt	lide	at	støtte	dem,	fordi	jeg	synes	det	er	mega	sejt.		
	
Interviewer:	Jamen	lad	os	lige	gå	lidt	ned	i	dybden	med	det	der	kvalitet,	det	vil	 jeg	egentlig	
gerne	gå	lidt	mere	i	dybden	med.		
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Når	du	siger	kvalitet,	hvad	er	det	så?	
	
Camia:	Jamen	så	er	det	metervaren.	Jeg	synes	hvis	det	er	en	lækker	uld,	kashmir	eller	hvis	det	
er	noget	med	noget	silke	i.	
	
Interviewer:	Så	du	tænker	meget	på	selve	produktet?	
	
Camia:	Ja.		
	
Interviewer:	Okay.	Så	du	tænker	ikke	sådan	noget	med	at	virksomheden	er	politisk	korrekt	for	
eksempel	i	forhold	til	miljø?	
	
Camia:	Jo.	Jo	det	kan	det	også	godt.	Men	det	synes	jeg	bare.	Altså	jeg	vil	gerne	give	mig	penge	
for	tøj,	men	jeg	synes	også	i	hvert	fald	i	Danmark,	at	hvis	det	er	økologisk	for	eksempel,	så	kan	
det	være	rigtig	rigtig	dyrt.	
	
Interviewer:	Men	du	sagde	lige	før,	at	du	synes	det	var	dejligt	hvis	det	var	fra	Danmark	af?	
	
Camia:	Ja,	men	når	du	køber	det	i	Danmark.	Modsiger	jeg	mig	selv	nu.	
	
Interviewer:	Nej	nej.	Jeg	prøver	bare.	
	
Camia:	Nej,	men	jeg	synes.	Nu	står	jeg	jo	selv	i	Stella	Mccartney,	hvor	hun	også	producerer	det	
altså	miljø	venligt	og,	og	sådan	noget	og	det	er	jo	mega	dyrt.	Det	er	jo	helt	ekstremt	dyrt	og	så	
synes	jeg	sådan	lidt	at	så	er	der	H&M	der	også	laver	nogle	økologiske	varer	og	der	er	jeg	sådan	
lidt.	Ja	jeg	ved	ikke,	jeg	går	bare	ikke	så	tit	i	H&M.		
	
Interviewer:	Det	jeg	også	er	lidt	ude	efter,	det	er	det	her	med	at	vores	samfund	er	blevet	sådan	
lidt	mere	politisk	orienteret	og	vores	virksomheder.	Tror	du,	tror	du	det	er	derfor	du	også	har	
det	sådan	lidt	med	at	du	vil	give	flere	penge?	
	
Camia:	Ja,	det	kan	egentlig	godt	være,	at	det	er	fordi	at	man	har	hørt	så	meget	i	medierne	og	
læst	så	meget	om,	hvor	skadeligt	nogle	af	de	der	kemikalier	de	bruger	på	at	lave	jeans	og	hvidt	
bomuld.	Altså	det	er	jo	super	farligt,	så	jeg	tror	da	også	at	hvis	man	ved	det	bare	er	små	kineser	
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børn,	der	står	med	det,	så	er	det	sku	heller	ikke	særlig	fedt.	Men	det	tror	jeg	er	fordi	man	er	
blevet	mere	opmærksom	på	det.	Altså	igennem	medier	og	ja	brands	der	selv	fremstår	eller	står	
frem	og	siger	det	gør	vi	ikke,	men	vi	producerer	på	den	her	måde	i	stedet	for.		
	
Interviewer:	Så	 skal	 vi	 snakke	 lidt	 om	Facebook.	Vi	 starter	 lidt	 stille	 ud.	Generelt	 hvordan	
fanger	et	brand	så	din	opmærksomhed	på	Facebook?	
	
Camia:	 Det	 gør	 det,	 hvis	 det	 for	 mig	 virker	 sådan	 lidt	 ægte.	 Altså	 det	 skal	 ikke	 være	 for	
reklameagtigt,	 det	 skal	 mere	 være	 sådan	 hvis	 de	 bruger	 lidt	 mere	 som,	 som	 sådan	 en	
nyhedskanal.	Altså	det	skal	ikke	være	sådan	noget	dagens	look	eller	konkurrencer	og	alt	sådan	
noget.	Det	skal	bare	være	opdateringer.		
	
Interviewer:	Altså	en	Facebookside	hvor	man	selv	kan	gå	ind	og	ikke	sådan	noget	betalt	pop-
reklame?	
	
Camia:	Nej	sådan	noget,	så	står	jeg	helt	af	overfor.	
	
Interviewer:	Fordi	mit	næste	spørgsmål	er	hvornår	du	involverer	dig,	altså	hvis	der	er	noget	
der	er	blevet	postet	og	sådan	noget,	hvis	du	gør	det?	
	
Camia:	Jamen	jeg	liker,	hvis	de	ligger	billeder	op	eller	opdateringer	med	nye	varer,	men	det	
skal	bare	ikke	være	sådan	for.	Sådan	for	pushy.		
	
Interviewer:	Vi	kommer	lige	lidt	ind	på	det	der,	så	tager	vi	lige	det	hele	der.	
	
Camia:	Okay.	
	
Interviewer:	Og	så	tror	jeg	lige	jeg	springer	lidt	tilbage	til	det	her	med	politisk	virksomhed.		
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Er	det	noget	du	også	lægger	mærke	til	på	Facebook,	hvis	du	kigger	på	brands,	
altså	lægger	du	meget	mærke	til	det	her	med,	hvor,	altså	er	du	interesseret	i	virksomheden	bag	
produktet	eller	er	det	meget	meget	kommercielt	på	Facebook?	
	
Camia:	Mm.	Om	jeg	går	ind	og	læser	om	det?	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Camia:	Altså	jeg	bruger	tit	også	hvis	jeg	for	eksempel	skal	søge	på	et	nyt	brand,	så	kan	jeg	tit	
finde	på	at	gå	ind	på	Facebook	og	så	gå	ind	på	den	der	om,	fordi	så	står	der	sådan	kort	altså	
beskrivelse.	Fordi	tit	hvis	du	er	inde	på	hjemmesiden,	så	er	det	en	lang	beskrivelse,	men	inde	
på	Facebook	har	de	ligesom	valgt	en	lille	kort	vigtig	beskrivelse.	Så	har	man	lige	sådan	en	ide	
om,	hvad	virksomheden	står	for.		
	
Interviewer:	Så	det	bruger	du	inde	på	Facebook.	
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Camia:	Ja.	Ja.	Ja.	Det	gør	jeg	faktisk	tit.		
	
Interviewer:	Hvordan,	nu	var	du	selv	lidt	inde	på	det	før,	men	hvis	brands	poster	noget	opfatter	
du	det	så	som	mindre	kommercielt,	sammenlignet	med	traditionelle	medier	eller	mere?	
	
Camia:	Hva,	om?	
	
Interviewer:	Det	 kan	 godt	 være	 jeg	 lige	 skal	 omformulere	 det.	 At	 det	 er	 sådan	 meget	 et	
reklamestunt,	altså?		
	
Camia:	Nej,	ikke	hvis.	Ikke	hvis	jeg	stadig	føler	det	er	lidt	personligt.		
	
Interviewer:	Okay.		
	
Camia:	Men.	Og	personligt	for	mig	er	jo	at	jeg	kan	relatere	til	det	og	det	der	med,	at	det	ikke	
bare	er.	Jamen	sådan	nogle	hvad	hedder	det	betalte	reklamer	og	konkurrencer,	bare	for	at	få	
flere	likes	og	få	flere	medlemmer,	men	hvor	det	bare	er	interesse,	at	de	gerne	vil	vise	et	produkt	
frem.	
	
Interviewer:	Men	generelt	synes	du	så	eller	tror	du	at	Facebook	er	mere	personligt	end	for	
eksempel	en	TV-reklame?		
	
Camia:	 Ja,	 fordi	det	er	 jo.	Der	bliver	det	 jo	sendt	ud	 til	dem	valgt	at	 like	siden,	hvor	en	TV-
reklame	ville	jeg	ikke.	Det	er	jo	bare	til	alle.	
	
Interviewer:	Tænker	du	at	den	her	 teknologiske	udvikling	 i	 form	af	smartphones,	 Ipads	og	
computere,	altså	det	her	med	at	vi	hele	tiden	kan	tilsluttet	det	her	blå	univers	Facebook,	at	det	
ligesom	 gør	 at	 vi	 bliver	 mere	 påvirket	 af	 reklame	 igennem	 det	 end	 igennem	 traditionelle	
medier?	
	
Camia:	Ja,	det	tror.	Også	fordi	du	kan	blive	opdateret	hele	tiden.	Førhen	var	det	vel	bare	når	
man	sad	derhjemme	om	aftenen	og	så	fjernsyn,	men	nu	er	det	jo.	Altså	der	er	jo	sikkert	nogen	
der	tjekker	Facebook	engang	i	timen.	Så	du	kan	virkelig	påvirke	folk.		
	
Interviewer:	 Ja.	 Du	 snakkede	 lidt	 om,	 at	 du	 synes	 Facebook	 er	 mere	 personligt	 end	
traditionelle	medier,	 fordi	 at	man	 ligesom	kunne	 trykke	 like	og	 så	var	det	 ligesom	det	man	
havde.	Synes	du	så	også	troværdigt	det	man	ligesom	modtager?	
	
Camia:	Ikke	nødvendigvis.	Det	kommer	helt	an	på	hvordan	de	ligger	det	op	synes	jeg.		
	
Interviewer:	okay.	
	
Camia:	Altså	det,	hvis	de	gør	det	på	den	måde	hvor	jeg	godt	kan	li’,	så	føler	jeg	jo,	fordi	så	føler	
jeg	det	er	til	mig.	Men	hvis	det	bliver	alt	for	reklameagtigt,	så	mister	jeg	det	lidt.		
	
Interviewer:	Så	bliver	det	lidt	for	kommercielt?	
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Camia:	Ja,	men	det	er	nemlig	det,	så	bliver	det	lidt	som	man	får	reklamer	ind	af	døren	hele	tiden	
eller	reklamer	midt	i	filmen.		
	
Interviewer:	Ja.	Mit	næste	spørgsmål	har	vi	også	været	lidt	inde	på,	men	det	er	det	her,	synes	
du	på	Facebook	at	det	er	sværere	at	vurdere	om	brands	er	autentiske	for	dig?	
	
Camia:	Mm.	Jamen	det	kan	det,	ja.	Jamen	man	kan	jo	godt	bare	snyde	med	billeder	og,	men	det	
kan	egentligt	godt.	Det	har	jeg	egentlig	ikke	tænkt	over.	Jeg	tror	jeg	først,	nej.	Jo,	det	tror	jeg	
faktisk.	Jo	det	tror	jeg	er	sværere	at	vurdere,	hvis	jeg	ikke	kender	brandet	i	forvejen,	så	tror	jeg	
måske	jeg	ville	have	svært	ved	at,	så	tror	jeg	måske	jeg	ville	gå	videre	til	deres	hjemmeside.		
	
Interviewer:	Så	det	er	nemmere	ved	brands	du	kender	i	forvejen?	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Men	ved	nye	brands	ville	det	være	sværere.	
	
Camia:	Ja.		
	
Interviewer:	Og	det	leder	mig	til	næste	spørgsmål	og	det	er	hvordan,	og	det	er	jo	ikke,	det	er	
jo	individuelt,	men	har	du	nogle	idé	om	hvordan	man	kunne	ligesom	kommunikere	det	sådan,	
at	man	ikke	har	svært	ved	det?	
	
Camia:	Så	tror	jeg,	at	jeg	ville	blande	opslagene	lidt	både	med.	Altså	både	lave	opslag	med	selve	
produkterne	du	kan	købe,	men	også	sådan	produktionen	bag	eller.	Det	ved	jeg	ikke,	man	kunne	
lave	noget	med	nogen	af	medarbejderne	eller	sådan	et	eller	andet.		
	
Interviewer:	Så	der	kommer	noget	story?	
	
Camia:	Ja.	Altså	hvis	man	er	interesseret	i	at	følge	brandet,	så	er	det	jo	også	spændende	at	få	
nogle	andre	eller	høre	om	hvilke	nogle	butikker	der	forhandler	de	forskellige	ting	og	sådan.	
Måske	lave	interviews	med	dem,	altså	bare	at	det	ikke	er	det	samme.		
	
Interviewer:	At	det	ikke	bare	ting	der	bliver	postet?		
	
Camia:	Ja.	Ja,	og	så	flotte	billeder.	Det	kan	jeg	godt	lide.		
	
Interviewer:	Det	får	du	lige	lov	til	at	uddybe	senere.	
	
Camia:	Okay.	
	
Interviewer:	Sådan	helt	generelt,	tror	du	så	at	den	påvirkning	der	er	på	Facebook	den	er	større	
end	ved	traditionelle	medier,	ikke	kun	grundet	det	her	med	at	vi	hele	tiden	kan	gå	på	det,	men	
bare	bare	på	grund	af	måden	det	bliver	kommunikeret?	
	
Camia:	Okay,	jeg	skal	lige	have	den	igen.	Undskyld.	
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Interviewer:	Tænker	 du	 at	 du	 bliver	mere	 påvirket	 af	 reklame	 gennem	Facebook	 end	 ved	
traditionelle	 medier,	 sådan	 generelt,	 altså	 ikke	 kun	 grundet	 af,	 at	 du	 hele	 tiden	 kan	 gå	 på	
Facebook,	men	mere	måden	at	det	bliver	kommunikeret	ud	på?	
	
Camia:	Ja	altså,	men	sådan	er	det	jo	på	alle	medier,	men	det	kommer	jo	an	på	om	de	fanger	mig	
på	den	måde	jeg	synes	det	er	spændende.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Nu	bliver	det	lidt	mere	teknisk	uden	at	det	bliver	svært.	Det	her	med	at	man	på	
Facebook	kan	interagere	med	et	brand	via	post	og	inde	på	deres	væg	og	sådan	noget.	Altså	det	
her	med	vi	kan	like,	kommentere,	tagge	og	så	videre.	Tænker	du	at	det	ved	dig	gør,	at	du	bliver	
påvirket	i	en	højere	grad,	fordi	du	ligesom	kan	deltage	i	det	her?	
	
Camia:	Altså	 jeg	tror	 i	hvert	 fald,	at	hvis	 jeg	kan	mærke	at	der	også,	 for	eksempel	hvis	man	
skriver	til	en	virksomhed,	hvis	man	har	spørgsmål	til	et	eller	andet,	hvis	de	svarer	hurtigt.	Så	
tror	jeg,	at	jeg	synes	at	det	er	federe	end	hvis	det	bare	er	sådan	en	like-maskine,	der	bare	vil	
have.	Jeg	kan	godt	lide	det	der	med	at	der	er	noget,	hvad	siger	man?		
	
Interviewer:	En	dialog?	
	
Camia:	Ja.	Ja.	
	
Interviewer:	Så	du	føler	måske	du	er	i	en	dialog	med	brandet?	
	
Camia:	 Ja,	 jamen	 og	 det	 er	 nok	 det	 jeg	 sådan	 bliver	 fanget	 af	 og	 det	 kan	 godt	 være	 de	
overhovedet	ikke	aner	hvem	jeg	er	eller	kan	huske	mig,	hvis	jeg	har	skrevet	2	måneder	før,	men	
bare	det	at	jeg	føler	at,	at	jeg	er	noget	særligt	så.		
	
Interviewer:	Så	du	føler,	det	er	nemlig	mit	næste	spørgsmål,	om	du	føler	dig	anonym	eller	føler	
du	alligevel	det	er	personligt	når	du	deltager?	
	
Camia:	Jamen	hvis	de	er	gode	til	det,	så	kan	jeg	jo	godt	føle	det	er	personligt	og	hvis	man	kan	
mærke	de	giver	en	god	service	og	de	tager	sig	tid	til	at	svare.	Men	hvis	de	ikke	ligesom	bruger	
det	med	at	folk	kan	skrive	til	dem,	så	giver	det	jo	heller	ingen	mening.		
	
Interviewer:	Nej	nej.		
	
Camia:	Altså.	
	
Interviewer:	Men	du	har	alligevel	en	følelse	af	at	du	har	mere	at	sige	via	Facebook	end	ved	
traditionelle	medier?	
	
Camia:	Det	er	i	hvert	fald	nemmere	tror	jeg,	at,	det	er	bare	så	nemt	Facebook.	Dut	dut	dut,	så	
skriver	man	bare	lige.		
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Interviewer:	Ja.	Og	den	nemhed	går	vi	lige	lidt	mere	i	detaljer	i	nu,	fordi	nu	skal	vi	snakke	lidt	
om	den	her	måde	Facebook	har	lavet	hvordan	man	kan	interagere	med	brands.	Og	nu	nævner	
jeg	seks	forskellige	måder.	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Overordnet	måder	og	så.	Vi	tager	dem	bare	en	efter	en	og	så	går	vi	lidt	i	dybden	
med	hvad	du	har	gjort.	Har	du	nogensinde	synes	godt	om	en	Facebookside/profil?	
	
Camia:	Ja.		
	
Interviewer:	Kan	du	nævne	nogle?	
	
Camia:	Jeg	er	ret	sikker	på,	at	jeg	synes-godt-om	Stina	Goya	og	Mads	Nørgaard,	Stella	Mccartney	
også,	fordi	jeg	synes	det	er	spændende	at	få	opdateringer	fra	mit	arbejde.	Isabel	Marant.	Altså	
jeg	tror	der	er	flere	end	jeg	måske	sådan	lige	tænker.	
	
Interviewer:	Kan	du	uddybe	hvorfor	det	er	du	liker	de	her	Facebooksider?	
	
Camia:	Det	er	hvis	jeg	enten	har	været	glad	for	et	produkt	eller	synes	at	de	laver	noget	flot,	eller	
at	det	er	noget	jeg	gerne,	altså	en	virksomhed	der	er	spændende.	Så	vil	jeg	jo	gerne	følge	dem,	
plus	så	vil	jeg	jo	også	gerne	støtte	dem,	så	føler	jeg	også.	Jo	større	de	bliver.		
	
Interviewer:	Så	der	er	måske	lidt	en	fællesskabsfølelse?	
	
Camia:	Ja,	så	føler	jeg	også	jeg	hjælper	dem,	fordi	jeg	hjælper	dem	med	at	blive	mere	kendte	
eller	sådan	ja.	Så	ser	mine	venner	jo	at	jeg	liker	dem	og	så	tænker	de:	”Nå	okay,	hvad	er	det	for	
noget”.	
	
Interviewer:	Ja.	Bruger	du	også	den	funktion	der	hedder	synes-godt-om	indhold?	Altså	hvis	de	
har	postet	et	eller	andet?	
	
Camia:	Ja.	Ja,	hvis	jeg	synes	det	har	været	spændende	eller	sjovt	eller	vigtigt	så,	ja.		
	
Interviewer:	Har	du	skrevet	på	en	brands	væg,	altså	helt	uopfordret?		
	
Camia:	Mm,	ikke	på	væggen,	men	jeg	tror	jeg	har	skrevet	sådan	privat.	 Jeg	har	skrevet	det	i	
sådan	en	privatbesked.	Jeg	har	ikke	lagt	det	op	på	en	væg.	
	
Interviewer:	Okay.	Har	du	kommenteret	på	et	opslag	på	en	Facebookside?	
	
Camia:	Det	tror	jeg,	og	så	har	jeg	sikkert	tagget	nogle	venner	også.	
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	også	til,	men	det	er	fint	du	siger	det.	
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Camia:	Nårh	okay.	Jeg	ville	ikke	være	typen	der	sådan	skriver:	”wow”.	Så	vil	jeg	hellere	bare	
trykke	synes-godt-om	og	så	ikke	mere	i	det,	men	hvis	det	er	noget	jeg	har	behov	dele	med	nogen,	
nå	men	det	kommer	vi	til.		
	
Interviewer:	Jamen	det	kommer	lige	her,	men	du	har,	ja	nu	sagde	du	lige	selv.	Har	du	delt	et	
brands	opslag?	
	
Camia:	 Ja,	 fordi	 så	 er	 det	 enten	 at	 jeg	 deler	 det	 på	 en	 andens	 væg	 eller	 tagger	 nogen	 i	
kommentaren.		
	
Interviewer:	Okay.		
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	 Jeg	er	 lidt	 interesseret	 i	og	høre.	Hvad	gør	du	oftest	af	de	her	seks	 forskellige	
funktioner	jeg	lige	nævnte?	altså	det	er	bare	sådan	cirka.	
	
Camia:	Jeg	tror	det	er	synes-godt-om.	Det	er	så	dejligt	nemt	og	hurtigt.		
	
Interviewer:	Og	det.	Det	er	nemlig	mit	næste	spørgsmål,	hvordan.	Hvorfor	gør	man	det	ene	
frem	for	noget	andet,	fordi	er	det	ikke	forskel	på	om	du	liker	og	tagger?	
	
Camia:	Jo,	altså	jeg	tror	når	jeg	bare	liker	så	er	det	bare	for	mit	eget.	Og	når	jeg	så	tagger	andre	
er	det	fordi	jeg	har	behov	for,	at	de	også	skal	vide	det.	Jeg	tror	bare	det	er	fordi	det	lige	er	en	
nem	måde	at	give	anerkendelse	på,	sådan	klik,	og	så	videre.		
	
Interviewer:	Når	du	tagger	andre	venner	i	et	brands	opslag	føler	du	så	at	du	hjælper	dem?	
	
Camia:	Ja	også	det.	Så	føler	man	lidt	at	man	har	gjort	en	god	gerning.		
	
Interviewer:	Du	var	lige	kort	inde	på	det	her	med,	hvad	for	noget	opslag	du	liker,	kommenterer	
eller	tagger	i.	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvor	du	sagde	billeder.	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Og	hvorfor	er	det	lige	præcis	billeder?	
	
Camia:	Jeg	tror	bare	det	fanger	mig,	altså	bedre	end	en	tekst.	Jeg	er	nok	bare	meget	mere	sådan	
visuel,	at	hvis	det	er	et	flot	billede	så	stopper	jeg	op.	Hvis	det	bare	er	en	lang	tekst	så	kan	jeg	
ikke	lige	overskue,	jeg	kan	godt	lide	at	jeg	sådan	lige	hurtigt	kan	se	hvad	handlingen	ligesom	er.	
Eller	hvis	jeg	synes	det	er	pænt	så	stopper	jeg	op	og	hvis	jeg	ud	fra	billedet	eller	en	overskrift	
lige	sådan	kan	læse	om	det,	vil	jeg	hellere	gå	i	dybden	og	så	læse	resten	også.		
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Interviewer:	Ja.	Har	du	nogensinde	selv	uploadet	et	billede	på	en	brands	væg?	
	
Camia:	Nej,	det	tror	jeg.	Nej	det	har	jeg	ikke.		
	
Interviewer:	Hvordan	har	du	det	med	videoer?	
	
Camia:	Det	kan	også	være	okay,	men	jeg	tror	bare	jeg	bedst	kan	lide	billeder,	fordi	det	sådan.	
At	det	gør	det	nemmere,	altså	jeg	synes	også	Facebook	er	sådan	lidt	hurtigt	medie.	Altså	det	er	
ikke	der	jeg	sådan.	
	
Interviewer:	Men	billeder	det	er	det	der	fanger	dig	og	får	dig	til	at	involvere	dig?	
	
Camia:	Ja	for	billedet	skal	jo	sige	det	hele	med	et	billede,	hvor	en	video,	så	skal	du	nogle	gange	
sidde	og	bruge	to	minutter	for	at	få	meningen	og	det	er	ikke	altid	jeg	lige	gider	det.		
	
Interviewer:	Men	i	forhold	til	de	her	billeder	så.	Altså	tekst	synes	du	ikke	godt	om?	
	
Camia:	ikke	for	meget	i	hvert	fald.	
	
Interviewer:	Nej.	Men	altså	sådan	et	billede	her	det	kan	du	både	finde	på	at	like,	kommentere	
og	tagge	i	og	dele,	er	det	korrekt?	
	
Camia:	Ja.	
	
Interviewer:	Super.	Hvordan	har	du	det	så	med	konkurrencer?	
	
Camia:	Det	kan	jeg	ikke	lide.	
	
Interviewer:	Vil	du	uddybe	det	lidt,	hvorfor?	
	
Camia:	Mm.	Jeg	tror	bare	at,	ej,	når	jeg	bliver	irriteret	på	det	så	er	det	sådan	noget	fordi,	at	så	
skal	man	dele	det	eller	man	skal	tagge	et	eller	andet.	Eller	du	skal,	ej,	men	det	er	bare	fordi	jeg	
synes	det	nogle	gange	er	sådan	lidt	latterligt	den	måde	de	gør	det	på.	Hvor	jeg	gider	ikke	altså,	
så	er	det	fordi	de	skal	have	followers	og	det	er	selvfølgelig	også	klart	de	gerne	vil	have	det,	når	
de	giver	et	produkt	væk,	men	det	synes	jeg	bare,	at	de	burde	lave	så	fedt	produkter,	at	det	skulle	
komme	af	sig	selv.		
	
Interviewer:	Vil	du	gå	så	langt	og	sige,	at	du	synes	det	er	irriterende	og	det	afviger	du	stærkt	
fra?	
	
Camia:	Ja.	Ja.	
	
Interviewer:	Så	du	har	aldrig	deltaget	i	en	konkurrence	på	Facebook?	
	
Camia:	I	hvert	fald	ikke	hvor	jeg	skulle	dele.	Altså	jeg	kan	godt	sådan	hvis	man	bare	skal	skrive	
sit	navn	eller	måske	tagge	en	veninde,	men	jeg	gider	ikke	sådan	noget	med	at	man	skal	dele	
opslaget	og	tagge	fem	veninder	og	like	siden.		
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Interviewer:	Men	kan	du	uddybe	hvorfor	du	ikke	gider	det?	
	
Camia:	Jamen	jeg	tror	bare,	så	bliver	det	sådan.	Så	bliver	det	lidt	fake	på	en	eller	anden	måde,	
at	så	kommer	jeg	måske	til	at	se	andre	brands,	kun	fordi	mine	veninder	har	liket	det	fordi	de	
kunne	vinde	noget,	men	faktisk	ikke	fordi	de	syntes	at	brandet	var	interessant.		
	
Interviewer:	Synes	du	at	selve	brandet	mister	lidt	troværdighed	ved	det?	
	
Camia:	Ja	lidt.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Camia:	Altså	der	er	selvfølgelig	engang	imellem	så	lægger	man	en	konkurrence	op	og	det	er	
også	fint	nok,	men	der	er	bare	nogen	gange	synes	jeg,	hvor	jeg	kan	se	der	er	nogen	der	sådan	
bliver	ved	og	det	kan	jeg	godt	blive	sådan	lidt.		
	
Interviewer:	Ville	det	have	nogle	forskel	ved	dig	personligt,	hvis	det	var	man	ikke	var	tvunget	
til	at	like,	tagge	eller	kommentere	på	billedet?	Altså	der	er	mange	af	de	konkurrencer	så	står	
der	jo	direkte	at	du	skal	like	det.	
	
Camia:	Ja,	men	det	er	det	jeg	synes	godt	kan	være	sådan	lidt	irriterende,	men	jeg	kan	også	godt	
forstå	dem,	fordi	hvordan	skal	du	ellers	deltage	i	konkurrence,	de	bliver	jo	også	nødt	til	det.	
Men	hvis	nu	det	bare	var	at	like	eller	tag	en	veninde	eller	et	eller	andet.	Så	er	det	fint	nok,	det	
er	bare.		
	
Interviewer:	 Men	 lad	 os	 hoppe	 lidt	 videre	 til	 det	 her	 med	 Facebook,	 når	 man	 laver	
statusopdateringer.	Har	du	nogensinde	lavet	en	statusopdatering,	hvor	du	har	nævnt	et	brand	
i?	
	
Camia:	Mm.	Nej,	det	tror	jeg	ikke.	
	
Interviewer:	Kunne	du	forestille	dig,	hvorfor	du	skulle	gøre	det?	
	
Camia:	Jamen	så	skulle	det	være	fordi	jeg	havde	fået	en	eller	anden,	sådan	en	helt	vild.	Eller,	
altså	 en	 god	 behandling	 eller	 en	 god	 service	 eller.	 Hvis	 jeg	 bare	 havde,	 ja	 bare	 blevet	 over	
lykkelig	over	et	eller	andet.		
	
Interviewer:	Så	det	skal	virkelig	være	en	vild	følelse?	
	
Camia:	Ja,	det	tror	jeg,	fordi	ellers	så.	Ja,	ville	jeg	jo	tit	kunne	ligge	et	eller	andet	op,	hvis	jeg	bare	
blev	små	imponeret.	
	
Interviewer:	Ja.	Så	skal	vi	snakke	lidt	om	det	her,	de	her	brands	du	interagerer	med,	på	den	
ene	eller	den	anden	måde.	Er	det	generelt	brands	du,	eller	 lad	mig	sige	det	omvendt.	Er	det	
udelukkende	brands	du	kendte	i	forvejen?	
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Camia:	Ja,	jeg	tror	ikke.	Jeg	tror	ikke	det	er	igennem	Facebook	jeg	sådan	lære	nye	brands.	Så	er	
det	hellere.	
	
Interviewer:	Og	det	kan	du	udelukkende	sige	med	100	procent	sikkerhed,	at	du	ikke	har	liket	
et	tekstil	brand,	som	du	ikke	kendte	i	forvejen?	Du	må	godt	sige	det	kan	jeg	ikke	huske,	det	var	
bare	hvis	det	nu	var.	
	
Camia:	Mm.	Nej,	men	det	er	bare	fordi,	det	ved	jeg	jo	ikke	om	jeg	kan	udelukke.	Det	kan	jeg	jo	
nok	ikke	helt	huske.	
	
Interviewer:	Nå,	men	du	kan	i	hvert	fald	huske	at	du	har	en	stor	tendens	til	at	følge	de	brands,	
som	du	kendte	i	forvejen?	
	
Camia:	 Ja,	 men	 man	 kan	 jo	 selvfølgelig	 også	 tit,	 så	 kan	 man	 jo	 lige,	 altså	 hvis	 det	 er	 i	
opstartsfasen	eller	hvis	det	bliver	mere	kendt,	så	er	det	jo	både	der	man	lægger	mærke	til	det	
på	Facebook,	men	også	på	 Instagram,	men	også	på	andre	medier.	Så	nogle	gange	kan	det	 jo	
komme	på	samme	tid.		
	
Interviewer:	Men	hvad	hvis	du	er	blevet	 tagget	 i	noget,	 for	eksempel	af	dine	veninder,	 i	 et	
brand	du	ikke	kender.	Kunne	du	så	ikke	finde	på	at	like	det?	
	
Camia:	Jo,	det	kunne	jeg	nok	godt,	hvis	det	så	også	er	noget	jeg	synes	er	interessant.		
	
Interviewer:	Ja.	Føler	du	at	du	har	nemmere	ved	at	huske	brands	du	på	den	eller	anden	måde	
har	interageret	med	på	Facebook?	
	
Camia:	Ja,	fordi	så	er	det	som	vi	snakkede	om	før,	så	er	det	man	føler	det	bliver	lidt	personligt.	
Det	kan	du	jo	bedre	huske	eller	det	kan	jeg	i	hvert	fald	bedre	huske.		
		
Interviewer:	Er	der	så	forskel	på	om	man	har	liket,	kommenteret	eller	delt	eller	er	det	same	
same?	
	
Camia:	Altså	like	er	måske	lidt	hurtigt	og	nemt,	du	kan	nok	bedre	huske	det,	hvis	det	er	noget	
du	decideret	har	brugt	tid	på,	og	enten	kommenteret	eller	har	synes	det	sku	deles	eller	tagget	
nogle	venner.	Altså	så	husker	man	det	nok	lidt	bedre	end	bare	et	like.		
	
Interviewer:	 Ja.	 De	 brands	 du	 nævnte	 i	 starten,	 som	 for	 dig	 ligesom	 står	 inden	 for	 de	 her	
værdier	du	også	står	inden	for.	Er	det	vigtigt	for	dig,	at	de	er	aktive	på	Facebook?	
	
Camia:	Mm.	 Jeg	 synes	 i	 hvert	 fald,	 at	 det	 er	 smart.	 Altså	 de	 behøver	 ikke	 at	 være	 sådan	
overaktive,	men	 jeg	kan	godt	 lide	det	der	med	at	man	kan	kommunikere	med	dem	og	 finde	
oplysninger	derinde.	Og	både	det	der	med,	at	man	kan	finde	oplysninger	på	virksomheden,	men	
også	at	du	kan	gå	ind	på	Facebooksiden	og	finde	hjemmesiden	og	webshop.	Ja.		
	
Interviewer:	Ville	du	også	have	det	sådan	hvis	det	var	nye	brands.	Altså	ville	du	også	være	
vigtigt	for	dig,	som	en	eller	anden	måde	at	finde	ud	af	noget	på?	
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Camia:	Jamen	ja,	fordi	jeg	synes	faktisk	det	er	et	godt	sted	hvor	de	har	mulighed	for	at	samle	
alle	deres	oplysninger.		
	
Interviewer:	Altså	det	var	det	her	med	at	de	kan	orientere	omkring	virksomheden,	nyheder	og	
så	videre.	
	
Camia:	Ja,	lige	præcis.	
	
Interviewer:	Du	snakkede	lidt	om	det	her	med,	at	du	synes	det	er	smart	og	nemt,	det	her	med	
at	skrive	til	et	brand.	Så	når	du	gør	det,	så	forventer	du	også	at	få	respons?	
	
Camia:	Ja,	ellers	kan	jeg	godt	være	sådan	lidt,	hvorfor	så!		
	
Interviewer:	Så	overordnet	set	ville	du	så	mene,	at	de	her	måder	vi	kan	 interagere	med	et	
brand	på,	synes	du	på	nogen	måder	det	styrker	dit	forhold	til	brandet?	
	
Camia:	Ja.	Ja.	
	
Interviewer:	Og	det	er	grundet	den	her.	
	
Camia:	Jamen	det	er	det	der	personlige	bånd	man	føler	man	får	og	det	kan	jo	egentlig	bare	være	
en	studentermedhjælper	der	sidder	i	den	ende,	men	bare	det	der	med,	at	 jeg	føler	at	de	gør	
noget	for	mig	eller	at	jeg	er	blevet	hørt,	har	fået	en	god	service.	Altså	det	gør	jo	at	man	sådan	
husker	dem	og	endda	også	siger	det	videre	til	andre.			
	
Interviewer:	Hvad	med.	Vi	har	været	lidt	inde	på	det,	det	her	med	at	man	kan	tagge	sine	venner	
og	dele	opslag.	Vi	kører	den	lige	lidt	mere	hardcore	igennem.	Kan	du	finde	på	at	bruge	Facebook	
til	at	skrive	til	en	i	dit	netværk	omkring	et	brand.	Altså	både	en	personlig	besked,	men	også	det	
her	med	at	tagge	og	dele.	Du	har	sagt	du	har	tagget	og	delt,	men	kunne	du	også	finde	på	at	skrive	
det	uden	for	alt	det	her?	
	
Camia:	Altså	på	en	almindelig	privat	besked	eller	hvad?	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Camia:	Ja.	Ja,	hvis	der	er	et	eller	andet	brand	jeg	har	behov	for	at	de	skal	se	eller	der	er	et	eller	
andet	tilbud	for	eksempel.	Eller	hvis	de	kører	med	et	eller	andet	eller	hvis	der	er	et	eller	andet.	
Ja,	så	kan	man	da	godt	skrive.	
	
Interviewer:	Det	jeg	leder	lidt	efter	eller	er	ude	efter,	er	det	her	om	det	er	nemmere	bare	lige	
at	tagge	end	altså?	
	
Camia:	Ja	det	tror	jeg,	fordi	så	ved	folk	jo	godt	at	det	er	noget	man	gerne	vil.	
	
Interviewer:	Ja.	Hvad	gør	du	hyppigst,	altså	når	du	anbefaler	et	brand.	Skriver	du	en	personlig	
besked	via	Facebook,	tagger	en	i	opslaget?	
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Camia:	Så	tagger	jeg	dem.		
	
Interviewer:	Ja.	Er	du	nogensinde	blevet	anbefalet	et	produkt	over	Facebook?	
	
Camia:	Jeg	kan	ikke	huske	hvad,	men	det	er	jeg	helt	sikkert.	
	
Interviewer:	Hvordan	tænker	du	det	virker	ved	dig,	altså	virker	det	mere	troværdigt	når	det	
er	dine	venner	der	gør	det?	
	
Camia:	Ja,	fordi	så	er	det	jo	også	fordi	dem	der	så	gør	det	ved	hvad	jeg	godt	kan	lide.	Og	så	ved	
jeg	jo	også	at	de	har	tænkt	på	mig.	Så	føler	jeg	også,	okay	så	giver	jeg	det	lige	et	forsøg	og	læser	
om	hvad	det	er	eller.		
	
Interviewer:	Så	det	bekræfter	måske	også	dine	egne	forestillinger	om	hvad	brandet	står	for,	
hvis	de	ved	hvilke	brands	du	ligesom	står	inden	for?	
	
Camia:	Ja,	fordi	så	ved	de	jo	godt	at.	Ja.	
	
Interviewer:	Men	synes	du	den	her	måde,	den	her	måde	vi	anbefaler	over	Facebook.	Det	her	
med	vi	tagger	og	deler,	synes	du	det	virker,	synes	du	det	er	mere	effektivt	end	hvis	du	ser	en	
TV-reklame?	
	
Camia:	Ja,	fordi	så	er	det	jo	mine	venner	der	for	eksempel	har.	Altså	det	er	bare	mere	sådan,	de	
ved	jo	godt,	for	det	første	at	jeg	hader	alle	de	der	sådan	falske	eller	reklamer	og	sådan	noget.	Så	
de	ved	jo	godt	at	det	her	er	tiltænkt	Camia,	så	nu	tagger	jeg	hende.	Og	så	synes	jeg	da,	det	virker	
mere	sådan,	altså	ægte	eller	hvad	skal	man	sige.	Det	virker	nok	bare	bedre	på	mig.		
	
Interviewer:	Ja.	Hvis	du	på	den	ene	eller	anden	måde	interagerer	med	et	brand.	Er	det	det	så	
positivt	eller	negativt.	Altså	er	det	mest	af	positive	grunde	du	gør	det?	
	
Camia:	Ja.	Det	er	det.	Hvis	jeg	bruger	Facebook	ville	det	helt	klart	være	positivt.		
	
Interviewer:	Har	du	aldrig	gjort	det	af	en	negativ	grund?	
	
Camia:	Nej.		
	
Interviewer:	Kan	du	prøve	og	uddybe	det	 lidt.	Hvorfor	du	 tror	du	kun	bruger	det	 til	noget	
positivt?	
	
Camia:	Jamen,	fordi	at	hvis	det	var	noget	negativt.	Hvis	det	var	fordi,	at	det	var,	hvis	det	var	de	
havde	 behandlede	mig	 dårligt.	 Nej,	 men	 det	 ved	 jeg	 ikke.	 Jeg	 tror	 bare	 hvis	 det	 var	 noget	
negativt,	 så	 ville	 jeg	 skrive	 en	mail	 til	 dem,	 fordi	 at	det	 kan	godt	 være	det	bare	 engang	det	
kiksede	eller	at	det	faktisk	bare	er	mig	der	er	et	røvhul.	Altså	så	vil	jeg	ikke	have,	at	det	skal	gå	
ud	over	dem,	at	folk	kan	se	hvad	jeg	har	skrevet.		
	
Interviewer:	Okay.	Altså	ud	over	dem,	det	er	brandet?	
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Camia:	Ja,	og	de	andre	hvad	hedder	det.	
	
Interviewer:	Som	også	bruger	det	brand?	
	
Camia:	Ja,	som	liker	eller	følger.	Det	synes	jeg	er.		
	
Interviewer:	Så	der	tænker	du	lidt	på	hvad	den	gruppe	tænker?	
	
Camia:	Jamen	bare	sådan,	det	synes	jeg	måske	ikke	er	fair	over	for	brandet,	at	bare	fordi	jeg	
lige	har	haft	en	dårlig	oplevelse,	så	kan	man	jo	skrive	en	mail	til	dem	og	forklare	situationen	og	
hvis.	Altså	det	tror	jeg,	at	jeg	ville	gøre	i	stedet	for.	Så	er	det	da	først,	hvis	de	svarer	et	eller	andet	
mega	nederen	mail	tilbage,	at	så	kunne	måske	tænke.	Okay,	det	vil	jeg	gerne	advare	andre	imod,	
men	det	ville	jeg	ikke	bruge	Facebook	til	i	første	omgang	i	hvert	fald.		
	
Interviewer:	Ja.	Men	din	holdninger	og	meninger	er	generelt	positive,	eller	har	udelukkende	
været	positive?	
	
Camia:	Ja,	ja.	Ja,	fordi	det	skal	andre	ikke	blandet	end	i.		
	
Interviewer:	Kunne	du	forestille	dig	at	du	var	mere	påvirket,	hvis	du	fik	noget	negativt	at	vide	
end	hvis	det	var	noget	positivt?	
	
Camia:	Altså	hvis	andre	siger	noget	eller?	
	
Interviewer:	Ja,	eller	du	blev	tagget	i	et	eller	andet?	
	
Camia:	Og	de	havde	skrevet	noget	negativt	eller?	
	
Interviewer:	Ja,	eller	det	var	et	eller	andet	du	var	blevet	tagget	i	en	avisartikel.	Altså	tænker	
du,	at	du	er	mere.	At	du	husker	negativ	information	bedre	end	positivt?	
	
Camia:	Altså	det	ved	jeg	at	man	gør,	men	det	gør	man	nok,	fordi	at,	fordi	det	sker	mere	sjældent	
end	det	gode	ikke.	Så	tror	jeg	man	husker	en,	en.	Og	det	er	også	derfor	jeg	ikke	ville	gøre	det	på	
en	 virksomhedsside,	 fordi	 jeg	 synes	det	 er	 lidt	 synd	og	 fordi	 jeg	 ved	 at	 folk	 laver	 sådan	 en	
kædereaktion	med	dårlige	kommentarer.	Og	så	glemmer	de	lidt	alle	de	andre	tusind	gange	de	
har	handlet	et	sted	eller	at	det	faktisk	var	godt.		
	
Interviewer:	Lige	her	til	sidst	kan	vi	så	ikke	lige	få	en	opsummering,	og	det	er	selvfølgelig	bare	
lige	de	brands	du	kan	huske.	Hvilke	nogle	du	interagerer	med	på	Facebook	på	den	ene	eller	
anden	måde?	Altså	de	brands,	du	nævnte	nogle	i	starten,	Stina	Goya	og?	
	
Camia:	Ja.	Stina	Goya	og	Mads	Nørgaard,	Stelle	Mccartney,	Isabel	Marant.	Hvad	er	der	mere.	Så	
er	der	måske	også	sådan,	altså	butikker	som	så	har	alle	mulige	forskellige	brands.	Men	hvis	det	
sådan	er,	Wood	Wood	ved	jeg	at	jeg	også.	Det	er	sådan	meget	ja.	
	
Interviewer:	Ja,	og	så	lige	det	sidste,	det	er	faktisk	ikke	et	spørgsmål.	Det	er	bare	lige	for	at	få	
en	afklaring.	Du	snakkede	meget	om	det	her	med,	at	du	følger	dem	inde	på	deres	Facebookside,	
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men	er	det	korrekt	forstået,	at	når	du	bliver	tagget	i	noget	eller	tagger	folk	i	noget	så	kan	det	
det	også	være	noget	der	poster	op	på	din	væg?	
	
Camia:	Ja.	Ja,	fordi	så	er	der	andre.	Ja,	ja.	
	
Interviewer:	Ja,	okay.	Og	når	vi	snakkede	om	det	her	med	reklame,	så	var	det	det	her	betalt	
reklame	der	popper	ude	i	margin.	
	
Camia:	Ja,	eller	medmindre	man	kan	se,	at	der	er	tyve	af	ens	veninder	der	reposter	et	eller	andet	
konkurrence	eller	et	eller	andet,	så	synes	jeg	det	er,	så	bliver	det	reklame	for	mig.		
	
Interviewer:	Jamen	Camia,	medmindre	du	har	noget,	så	vil	jeg	sige	tusind	tak	for	interviewet.	
	
Camia:	Selv	tak.	
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Bilag	13:	Transskribering	6	
	
Interview:	Anne	Stenvad	Madsen	(27	år)	
Beskæftigelse:	Danske	Bank	
Bosiddende:	København	
Dato:	4	august	2016		
Længde:	39.14	
	
Interviewer:	Så	er	vi	i	gang.	
	
Anne:	Yes.	
	
Interviewer:	Jamen	Anne	tusind	tak	fordi	du	gider	og	være	her.	
	
Anne:	Det	var	så	lidt.	
	
Interviewer:	Vi	skal	jo	snakke	lidt	om	hvad	der	ligesom	definerer	et	autentisk	brand	og	så	skal	
vi	snakke	lidt	om	Facebook	og	hvordan	det	ligesom	hænger	sammen.	Vil	du	ikke	starte	med	
ligesom	og	præsenterer	hvad	du	hedder,	din	alder,	og	hvad	du	beskæftiger	dig	med	til	dagligt.	
	
Anne:	Jo.	Jeg	hedder	Anne	og	jeg	er	27,	bor	her	i	København	ude	i	Nord	Vest,	og	er	lige	blevet	
færdig	på	IT-universitetet,	digital	design	og	kommunikation	og	jeg	skal	starte	i,	et	job	i	Danske	
Bank	her	om	en	uges	tid.	
	
Interviewer:	Yes.	 Jamen	så	synes	 jeg	bare	vi	 skal	gå	 lige	 til	 sagen.	Anne	hvis	du	sådan	skal	
definere	hvad	der,	eller	jeg	prøver	lige	igen	forfra,	hvad	du	forbinder	med	et	autentisk	brand.	
Altså	hvad	er	det	for	nogle	værdier	du	tænker	på,	når	du	tænker	på	et	autentisk	brand?	
	
Anne:	 Ja.	Altså	 jeg	 tror	når	 jeg	sådan	hører	ordet	at	noget	er	autentisk	eller	autenticitet,	 så	
tænker	jeg	på	sådan	baggrund	og	historie	og	sådan	noget	tror	jeg.	At	man,	altså	hvad	der	er	
autentisk	for	et	brand	er	måske	ikke	autentisk	for	et	andet	brand,	fordi	det	måske	handler	om	
hvad	deres	baggrund	er.	Hvad	det	er	de	skal	 leve	op	til,	at	der	er	måske,	hvis	man	er	en	ny	
virksomhed	 som	arbejder	 super	hurtigt	 og	 innovativt	 og	 sådan	nogen	 ting,	 jamen	 så	 er	det	
måske	det	man	skal	leve	op	til	for	at	være	autentisk	mod	sin	baggrund.	Jeg	tror	det	handler	lidt	
om	det	for	mig,	at	man	lever	op	til	det.		
	
Interviewer:	Og	det.	Altså	 et	 autentisk	brand	det	 behøves	 ikke	 for	dig	 at	 være	 et	 gammelt	
brand?	Altså.	
	
Anne:	Nej,	ikke	nødvendigvis,	men	hvis	man	er	det,	så	tænker	jeg	at	der	er	nogle	andre	ting	man	
lever	op	til.	Så	er	det	måske	mere	noget	historie	og	forventninger.	Ja	en	en	eller	historik	der	jo	
har	været	i,	hvordan	det	brand	er	og	har	været	præsenteret	og	sådan	nogle	ting,	og	så	er	det	
der,	hvis	man	lever	op	det	der	gør	at	det	er	autentisk,	selv	flere	år	efter.		
	
Interviewer:	Kan	 du	 sådan	 prøve	 og.	 Du	 nævner	 selv	 det	 her	med	 historie,	 kan	 du	 sådan	
konkretisere	nogle	specifikke	værdier,	der	ligesom	for	dig?	
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Anne:	Jeg	skal	prøve	og	se	om	jeg	kan	komme	i	tanke	om	et	eksempel	måske.	Øh,	Jeg	ved	det	et	
dårligt	eksempel,	men	jeg	var	i	Sydamerika	på	et	tidspunkt	og	rejse	rundt	på	et	tidspunkt.	Og	i	
Peru	kan	jeg	huske,	at	vi	var	oppe	i	nogle	bjerge,	hvor	der	var	kvinder	der	solgte	sådan	nogle	
ponchoer	og	hjemmesko	og	sådan	noget,	der	var	lavede	ud	af	fåreuld	og	det	var	super	autentisk,	
fordi	de	gjorde	det	på	den	måde	de	altid	har	gjort	det.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Og	det	var	meget	vigtigt	for	dem	og	fortælle	den	historie	der	fulgte	med.	Så	det	synes	jeg	
var	autentisk.	Ja,	at	der	måske	også	var	den	der	historiefortælling	i	det,	fordi	det	var	noget	som	
de	ligesom	har	gjort	længe	på	den	måde.	Det	var	ret	autentisk.	Der	fik	jeg	selvfølgelig	også	hele	
oplevelsen	med	fordi	jeg	stod	der,	men	den	historiefortælling	tænker	jeg	også	man	ville	kunne	
få,	hvis	man	sad	i	Danmark.		
	
Interviewer:	Ja.		
	
Anne:	Altså	det	handler	måske	om	at	få	det	med,	for	at	det	virker	autentisk.		
	
Interviewer:	Så	story	telling	det	er.	
	
Anne:	Ja,	måske	faktisk.	Ja.	
	
Interviewer:	Hvad	med	når	du	køber	brands.	Er	det	noget	du	sådan	tænker	over	om	det	er	
autentisk.	Altså	skal	de	stå	for	nogle	specifikke	værdier?	
	
Anne:	Mm.	Ikke	nødvendigvis.	Jeg	kan	godt	lidt	hvis	der	er	nogen	der	står	for	noget.		
	
Interviewer:	Vil	du	uddybe	det	lige,	hvad	det	så	skal	stå	for?	
	
Anne:	 Jamen	 for	 eksempel	 hvis	 et	 brand	 er	 bæredygtigt.	 Det	 kan	 jeg	 ret,	 men	 det	 er	 også	
personligt.	Det	kan	jeg	godt	lide.	Fordi	så	føler	jeg,	at	jeg	ikke	bidrager	til	noget	være	rod.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Men	det	heller	ikke	fordi	det	er	afgørende	for	mig,	at	det	skal	være	sådan	overhovedet	
og	jeg	tror	også	ofte	så	tænker	jeg	ikke	så	meget	over	det.	Så	er	det	bare	et	plus.		
	
Interviewer:	Men	giver	det	dig	en.	Altså	når	du	køber	et	brand	der	for	eksempel	er	bæredygtigt,	
vil	du	sige	at	det	er	nogle	værdier	der	afspejler	sig	i	dig	som	person?	
	
Anne:	Øh,	det	er	nogle	værdier	som	jeg	nok	gerne	vil	have	der	skal	afspejle	sig	i	mig	som	person.	
Men	det	 gør	 de	måske	 ikke	 altid	 så,	 fordi	 jeg	 også	 køber	 andre	 vare	 ikke.	Det	 ligesom.	Det	
ligesom	når	jeg	køber	økologi.	Altså,	det	er	jo.	Det	vil	jeg	jo	gerne	hele	vejen	igennem,	men	det	
kommer	måske	ikke	altid	til	at	ske	og	det	er	jo	det	samme	med	tøj.		
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Interviewer:	Det	er	fordi	jeg	er	lidt	interesseret	i	og	vide,	om	de	værdier	du	ligesom	står	for	
som	person.	Er	det	vigtigt	at	de	brands	du	køber	også	er	i	overensstemmelse	med,	altså	at	der	
er	et	sammenspil	der?	
	
Anne:	Mm.	Et	stykke	hen	af	vejen,	men	ikke	nødvendigvis	nej,	fordi	jeg	tror	heller	ikke	at	jeg	
sådan.	Det	er	ikke	altafgørende	hvilket	brand	det	lige	er	for	mig.	Altså	det	er	ikke.		
	
Interviewer:	 Okay,	 men	 du	 sagde	 selv	 du	 alligevel	 lægger	 vægt	 på	 nogle	 ting	 som	
bæredygtighed.	
	
Anne:	Det	er	et	plus	for	mig.	Altså	det	er	lidt.	Det	er	ikke	nødvendigt,	men	hvis	det	er	der,	så	er	
det	bedre	end	det	andet.		
	
Interviewer:	Hvad	med.	Går	du	op	i	om	virksomheden	bag	brandet	er	sådan	politisk	korrekt?	
	
Anne:	Hvis	det	er	noget	der	fylder	meget,	ja.	Ellers	der.	Jeg	kunne	nok	godt	gå	i	dybden	med	
mange	brands,	hvordan	de	egentlig	er.	Hvordan	de	forholder	sig	rent	politisk,	men	det	gør	jeg	
ikke.	Det	er	ikke	noget	jeg	selv	går	ind	og	undersøger,	medmindre	det	er	noget	jeg	læser	om	
eller	et	eller	andet.	
	
Interviewer:	Men	du	kunne	godt	finde	på	at	købe	et	brand	der	bruger	børnearbejde?	
	
Anne:	Ikke	hvis	det	er	noget	jeg	kender	til.	
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Men	jeg	går	ud	fra	jeg	sikkert	har	købt	noget	hvor	jeg	ikke	kender	til	det.	
	
Interviewer:	Okay.	De	her	brands	du	siger	med	bæredygtighed,	det	giver	dig	lidt.	Det	er	et	plus.	
	
Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Altså	det	giver	en	tilfredsstilende	følelse	eller	hvad?	
	
Anne:	Ja.	Ja	det	synes	jeg.	
	
Interviewer:	Ja.	Vil	du	gå	så	langt	og	sige,	at	du	føler	dig	mere	knyttet	til	sådan	nogle	brands?	
	
Anne:	Ja,	det	tror	jeg	faktisk	jeg	vil,	 fordi	så	bliver	man	lidt	en,	altså	en	ambassadør	eller	en	
repræsentant	for	det	brand	og	det	kan	jeg	godt	lide	og	forbinde	mig	med.	Men	hvis	det	er	nogen	
der	ikke	har	nogen	særlige	værdier,	som	jeg	synes	er	super	fede,	så	er	det	bare	noget	jeg	pakker	
væk.	Altså,	så	kalder	jeg	mig	ikke	ambassadør	for	det	brand.		
	
Interviewer:	Så	du	er	mere	loyal	over	for	de	her	brands?	
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Anne:	Hvis	jeg	først	køber	det,	ja,	så	er	jeg.	Og	jeg	tror	også	jeg	er	sådan.	Ja,	det	er	nok	det	jeg	
opsøger	mere,	men	om	det	er	det	jeg	har	mest	af	for	eksempel	i	mit	klædeskab.	Det	er	det	ikke	
nødvendigvis.		
	
Interviewer:	Nej.	
	
Anne:	Men	de	ting	jeg	så	har	betyder	nok	lidt	mere.	Ja.		
	
Interviewer:	Men	det	er	ikke	sådan	når	du	går	ud	og	køber	brands,	så	er	det	ikke	sådan	du	
virkelig	sådan	evaluerer	hvad	der	er,	altså,	hvad	er	det	for	nogle	værdier	de	står	inden	for?	
	
Anne:	Overhovedet	ikke.	Altså	det	tror	jeg	ligger	lidt.	Det	er	sådan	lige	hvad	jeg,	der	ligger	lidt	
underbevidst,	hvad	jeg.		
	
Interviewer:	Så	du	tænker	ikke	om	et	brand	lige	pludselig,	altså,	står	det	egentlig	for	det	det	
står	for,	eller	er	det	bare	et	reklamestunt	tænker	du	ikke?	
	
Anne:	Lidt	med	enkelte	brands.	Altså	nu	tænker	jeg	med	samme	H&M.	Jeg	har	selv	arbejdet	i	
H&M	 og	 har	 derigennem	 fået	 en	 masse	 baggrundsviden	 omkring	 hvordan	 virksomheden	
arbejder	ude	i	verden.	Og	hvordan	de	arbejder	med	CSR	og	bæredygtighed	og	sådan	noget.	Og	
det	står	i	ret	stor	kontrast	til	hvad	man	hører	i	medierne	omkring	H&M.	Så	der	har	jeg	været	ret	
splittet	 omkring	 hvordan	 de	 laver	 de	 her	 bæredygtige	 kollektioner.	 At	 det	 er	 én	 ud	 af	 52	
kollektioner	på	et	år.	Altså	og	så	kalder	man	sig	bæredygtig.	Så,	sådan	nogle	ting	der,	der	kan	
jeg	godt	være	lidt	kritisk	over	for	det.	Men	til	gengæld	har	jeg	det	også	sådan,	det	er	jo	bedre	at	
gøre	lidt	end	ingen	ting.		
	
Interviewer:	Men	er	det	noget	du	sådan	vurderer,	når	du	køber	brands,	altså	går	du	ind	og	
ligesom	tænker	over	hvad	de	står	for,	inden	du	køber	det?	
	
Anne:	Ikke,	jo	måske	lidt,	men	ikke	så	meget.	Det	er	ikke	noget	jeg	sådan	opsøger	inden	jeg	går	
ind	i	en	butik,	så	er	det	mere	når	jeg	står	der	med	noget	i	hånden.	Altså	så	synes	jeg	måske	det	
virker	mere	lækkert,	det	ved	jeg	ikke,	det	giver	en	eller	anden	ekstra	lille	ting.	
	
Interviewer:	Men	hvis	du	nu.	Lad	os	sige	du	havde	røven	fuld	af	penge,	ville	du	så	foretrække	
og	købe	brands,	der	ligesom	100	procent	var	i	overensstemmelse	med	det	du	står	for?	
	
Anne:	Det	tror	jeg,	at	jeg	ville	være	mere	tilbøjelig	til.	Altså	det	kan	jeg	godt	mærke	nu,	at	nu	
har	jeg	fået	rigtig	voksenjob	og	sådan	noget	og	så	tror	jeg	også	det	er	noget	jeg	kommer	til	at	
prioritere.	
	
Interviewer:	Ja.		
	
Anne:	Både	at	købe	økologisk	og	købe	mere	bæredygtigt.	
	
Interviewer:	Det,	det	 leder	mig	nemlig	 til	det	næste	spørgsmål.	Det	er	om	du	er	villig	 til	at	
bruge	flere	penge	på	brands	der	afspejler	dine	værdier?	
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Anne:	Helt	klart.	Helt	klart	fordi,	det	er	sådan	noget.	Det	er	vigtigt	for	mig	jeg	har	bare	ikke	
rigtig	heller	haft	råd	til	at	prioritere	det	så	meget.	Så	det	er	nok	også	derfor	jeg	har,	jeg	har	lagt	
det	lidt	under	tæppet	og	ikke	brugt	så	meget	tid	på	at.		
	
Interviewer:	Så	købekraften	betyder	også	noget?	
	
Anne:	Ja.	Helt	klart.	
	
Interviewer:	Nu	snakkede	vi	om	de	her	værdier	og	bæredygtighed	er	noget	der	fylder.	Kan	du	
konkretiserer	nogle	andre	værdier,	som	du	ligesom	lægger	vægt	på?	
	
Anne:	Når	der	nogen	der	skiller	sig	ud,	tror	jeg.	Altså	hvis	der	er	nogen,	men	nu	arbejder	jeg	jo	
også	med	noget	digitalt,	men	der	kan	jeg	virkelig	godt	mærke,	hvis	der	er	nogen	der	virkelig	har	
en	eller	anden	mega	sej	strategi	eller	visuelt	identitet.	Eller	sådan	noget	som	jeg	virkelig	synes	
er	anderledes	eller	innovativt	eller	sådan,	som	gør	noget	nyt,	eller	flot.	Det	kan	også	bare	være	
rent	æstetisk.	Så,	så	husker	jeg	det	mere	tror	jeg	forestiller	jeg	mig	lidt.		
	
Interviewer:	Hvad	med	sådan	noget	som	kvalitet?	
	
Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Er	det	noget	du	tænker	over?	
	
Anne:	Ja,	det	er	det.	Ja,	altså	i	forhold	til	holdbarhed	og	sådan	noget	tænker	jeg	over	det.	
	
Interviewer:	Men	er	det	noget	du	ligesom	også	forbinder	med	bæredygtighed?	
	
Anne:	 Ikke	nødvendigvis,	 nej.	 Slet	 ikke,	 fordi	 igen	de	billige	brands	 laver	også	bæredygtige	
kollektioner	 og	 det	 holder	 ikke	 overhovedet	 lige	 så	 godt,	 som	 et	 ikke	 bæredygtigt,	 en	 ikke	
bæredygtig	vare	fra	en	lidt	dyre	virksomhed.		
	
Interviewer:	Hvis	du	sådan	helt	generelt	skal	sige,	hvad	giver	et	brand	dig,	når	du	køber	det,	
ud	over	det	funktionelle	behov?	At	et	tørklæde	selvfølgelig	er	varmt.	
	
Anne:	Mm.	
	
Interviewer:	 Og	 så	 sagde	 du	 det	 her	 med	 at	 det	 tilfredsstiller	 dig	 at	 købe	 et	 bæredygtigt	
produkt?	
	
Anne:	Ja.	Ja.	Altså,	hvad	giver	det	mig.	Det	giver	mig.	Hvis	vi	nu,	ja	siger	et	tørklæde	eller	sådan	
accessories	på	den	måde.	Så	giver	det	mig	jo	også	noget,	altså	det	handler	jo	også	om	stil.	Om	
udtryk.	Så	det	giver	mig	helt	klart	også	en	eller	anden,	altså	der	er	jo	en	eller	anden	identitets	
ting	 i	det.	At,	 jamen,	at	 jeg.	 Jeg	ved	 ikke	hvordan	 jeg	skal	 forklare	det,	men	at	 jeg	sådan	kan	
identificere	mig	med	brandet	og	at	jeg	også	gerne	vil	identificere	mig	med	det,	og	jeg	gerne	vil	
udstråle	det	som	de	er.		
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Interviewer:	 Så	du	 ville	 godt	 kunne	 sige,	 at	 det	 er	 en	måde	hvorpå	man	kan	 fremhæve	en	
ønsket	identitet?	
	
Anne:	Ja.	Ja	og	så	bliver	det	jo	ikke	en	ønsket	identitet	længere,	så	bliver	det	jo,	hvis	jeg	rent	
faktisk	gør	det	ikke.	Ja.		
	
Interviewer:	Hvad	med	et	socialt	behov,	er	der	også	noget	i	det,	det	her	med	at	man	ligesom	
tilhører	et	brandfællesskab?	
	
Anne:	Det	tror	jeg	ikke	så	meget	for	mig,	men	det	kommer	måske	an	på	hvordan	det	brand,	om	
det	er	sådan	noget	der	er	vigtigt	for	dem	at	fremhæve.	At	der	skal	være	et	fællesskab.	Det	gør	
de	måske	oftest	i	sådan	en	eller	anden	kampagne	eller	sådan	noget	kunne	jeg	forestille	mig.		
	
Interviewer:	Men	det	er	ikke	noget	du	sådan	vægter,	at	nu	tilhører	du	den	her	Wood	Wood	
gruppe?	
	
Anne:	Overhovedet	ikke.	Tværtimod	så	tror	jeg	hellere	jeg	vil	være	sådan.	
	
Interviewer:	Neutral?	
	
Anne:	Ja,	ja.	Fuldstændig.	
	
Interviewer:	Hvordan.	Hvis	du	sådan	skal	se	tilbage	igennem	årene,	er	brands	så	noget	der	er	
blevet	vigtigere	for	dig?	
	
Anne:	Nej,	tværtimod	tror	jeg.		
	
Interviewer:	Vil	du	uddybe	det?	
	
Anne:	Ja.	Jeg	havde	jo	en	modeblog	engang	og	der	researchede	jeg	en	hel	del.	Og	skrev	jo	om	
forskellige	brands	også	hvad	de	stod	for.	Altså,	ja	det	ved	jeg	ikke.	Det	betød	bare	noget,	at.	Jeg	
tror	også	det	er	lidt	sådan	en	bloggerting	og	det	har	været	sådan	lidt	socialt.	Det	sociale	medie	
der	har	sat	de	der	ting	i	gang,	at	så	er	der	en	der	bærer	noget	fra	et	brand,	jamen	så	bliver	det	
smart	og	bære	noget	fra	det	brand.	Så	er	det	nærmest	ligegyldigt	hvad.	Så	på	det	tidspunkt	tror	
jeg	det	betød	mere,	men	altså	det	har	aldrig	været	noget	der	har	betydet	det	store	for	mig.	Jeg	
har	aldrig	været	sådan	en,	altså	det	er	ikke	fordi	jeg	flasher	brands	og	det	betyder	ikke	noget	
for	mig.	Tværtimod,	så	synes	jeg	det	betyder	mere,	at	man	kan	gøre	det	elegant	og	så	at,	at	det	
ikke	er	brandet	der	træder	frem,	men	det	er	mig	der	træder	frem.		
	
Interviewer:	 Men	 du	 sagde	 alligevel	 før,	 at	 i	 og	 med	 du	 har	 fået	 lidt	 flere	 penge	 mellem	
hænderne,	så	kunne	du	godt	forestille	dig,	at	du	brugte	flere	penge	på	at	købe	brands.	
	
Anne:	Ja.	Ja,	men	det	er	i	forhold	til	sådan	noget	som	bæredygtighed	og	hvilke	værdier	de	står	
for	der.	Så	det	er	ikke.	Det	er	ikke	sådan	fordi,	at	det	er	brandet	der	betyder	noget.		
	
Interviewer:	Okay.	
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Anne:	Narj,	der	adskiller	jeg	det	måske	lidt.	Det	kan	jeg	godt	høre.		
	
Interviewer:	Jamen	jeg	spørger	bare.		
	
Anne:	 Ja.	 Jamen	 jeg	 ved	 ikke	 hvordan	 jeg	 skal	 forklare	 det,	 fordi	 bæredygtigheden	 er	
selvfølgelig	også	en	del	af	et	brand.	
	
Interviewer:	Mm.	
	
Anne:	Men	jeg	tror.	Ja,	jeg	ved	det	ikke.	At	sige	at	et	brand	er	vigtigt	for	mig	når	jeg	køber	noget,	
så	lyder	det	i	mine	ører	også	bare	sådan,	at	det	er	brandet	der	kommer	med	mig	og	ikke	mig	
der,	altså.		
	
Interviewer:	Ja.	Ja.	Men	du	nævnte	jo	også	før,	at	det	ligesom	var	en	måde	hvorpå	du	kunne	
fremhæve	en	identitet	på?	
	
Anne:	Men	det	er	mere	det	specifikke	item,	altså	stilen.	
	
Interviewer:	Alright,	så	designet	og	sådan	noget,	altså	stilen?	
	
Anne:	Ja	præcis.	Præcis.	Ja,	fordi	jeg	ved	ikke	hvordan	andre	mennesker	skulle	kunne	vide	det	
er	noget	der	er	bæredygtigt	for	eksempel.		
	
Interviewer:	Ville	du	ikke	gerne	kunne	lide	hvis	folk	de	tænkte,	at	du	var	en	der	tænkte	over	
bæredygtighed?	
	
Anne:	Ikke	nødvendigvis	nej.	Fordi	så	ville	de	også	tænke	over,	når	jeg	ikke	lige	var	det.		
	
Interviewer:	Okay,	ja.	
	
Anne:	Så	ville	de	også	kunne	gennemskue	det.	Det	er	måske	lidt	for	afslørende.		
	
Interviewer:	 Men	 lad	 os	 gå	 lidt	 mere	 konkret	 til	 det	 her	 med	 Facebooks	
interaktionsfunktioner.	
	
Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Det	 er	 lidt	 et	 fint	 ord,	men	det	 er	 simpelthen	bare	 alt	 det	her	med	vi	 kan	via	
Facebook.	Jeg	nævner	her	seks	forskellige	funktioner.	
	
Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	 Og	 vi	 tager	 dem	 bare	 en	 efter	 en.	 Har	 du	 nogensinde	 synes-godt-om	 en	
Facebookside/profil.	
	
Anne:	Yes,	masser.	
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Interviewer:	Masser.	Vil	du	nævne	nogle	brands?	
	
Anne:	Øhm.	Nyhedssites,	tidsskrifter	og	aviser	og	modebrands	rigtig	meget.		
	
Interviewer:	Kan	du	nogle	nævne	nogle	konkrete?	
	
Anne:	Specifikke.	Åh,	det	kan	jeg	ikke	huske.	Det	er	ikke	noget	jeg	gør	længere.	Det	er	lidt	sjovt,	
jeg	går	ikke	rigtig	ind	og	liker	længere,	men	jeg	gjorde	det	engang.	Engang	var	det	sådan	lidt	
”mit”.		
	
Interviewer:	Så	lad	os	lige	snakke	om,	hvorfor	du	gjorde	det	meget	og	hvorfor	du	ikke	gør	det.		
	
Anne:	Ja.	Jeg,	jamen	jeg	tror	det	var	da	der	ligesom	kun	var	Facebook.	Så	kunne	jeg	godt	lide	og	
følge	en	masse	brands,	fordi	så	fik	jeg	nyheder	der	og	det	var	også	på	det	tidspunkt	jeg	havde	
min	blog.	Så	det	var	meget	rart	at	få	de	der	nyheder	fra	brandsne	og	sådan	følge	med	i	deres	
kampagner	og	nye	varer	og	sådan	nogle	ting.	Og	dem	jeg	likede	dengang	har	jeg	stadig	likede,	
det	er	ikke	fordi	jeg	er	gået	ind	og	unfollowede	nogen,	men	jeg	har	ikke	de	sidste	2	år	tror	jeg.	
Jeg	ved	det	ikke,	det	er	virkelig	sjælden	jeg	liker	noget.	Jeg	kan	ikke	huske	hvornår	jeg	sidst	har	
liket	eller	fulgt	en	side,	fordi	så	gør	jeg	det	nok	på,	så	gør	jeg	det	nok	på	Instagram	i	stedet	for	
nu.		
	
Interviewer:	Ja.	Hvad	med	synes-godt-om	indhold,	har	du	også	gjort	det	på	Facebook?	Altså	et	
eller	andet	opslag	eller.	
	
Anne:	Ja.	Jeg	har	gjort	det,	men	ikke	så	ofte.		
	
Interviewer:	Har	du	skrevet	på	et	brands	væg?	Altså	uopfordret.		
	
Anne:	En	gang,	men	det	var	ikke	altså.	Det	var	et	teleselskab,	fordi	de	var	nogle	idioter.	
	
Interviewer:	Men	ikke	inden	for	tekstil?	
	
Anne:	Nej.	Det	har	jeg	ikke.	
	
Interviewer:	Okay.	Har	du	kommenteret	noget	indhold?	Og	det	er	selvfølgelig	kun	hvad	du	kan	
huske.	
	
Anne:	Nej,	det	tror	jeg	faktisk	ikke.	
	
Interviewer:	Har	du	delt	et	brands	opslag?	Heller	ikke.	
	
Anne:	Nej.	Det	tror	jeg	faktisk	ikke	jeg	har.	Jeg	kan	ikke	komme	i	tanke	om	det.	
	
Interviewer:	Har	du	tagget	en	af	dine	venner	i	et	brands	opslag?	
	
Anne:	Altså	hvis	vi	snakker	sådan	tekstil	brands	så	nej,	ikke	nogle	af	de	ting	der,	tror	jeg	ikke.	
Øh,	nyhedssites	og	aviser,	så	ja,	men.	
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Interviewer:	Så	det	eneste	du	har	egentlig	sådan	som	jeg	har	forstået	det,	har	brugt,	det	er	det	
her	med	at	du	har	likede?	
	
Anne:	Ja,	for	at	læse	med.	Altså	jeg	tror	bare	jeg	har	fulgt	med.	Jeg	har	ikke	været	sådan.		
	
Interviewer:	Og	er	det	fordi	du	er	interesseret	i	de	nyheder	der	ligesom	kommer?	
	
Anne:	Ja.	Ja.	
	
Interviewer:	Men	det	er	ikke	noget	du	gør	mere?	
	
Anne:	Jo,	jeg	læser	stadig	med.	Dem	jeg	fulgte	dengang.	Jeg	har	bare	ikke	aktivt	gået	ind	og	fulgt	
nye.	
	
Interviewer:	Okay.	De	brands	som	du.	
	
Anne:	Hvilket	egentlig	er	lidt	dumt,	fordi	jeg	kan	egentlig	godt	lide	at	have	det	samlet.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Og	følge	det.	
	
Interviewer:	Så	du	kunne	godt	forestille	dig,	hvis	der	kom	et	eller	andet	attraktivt,	at	du	så	ville	
trykke	like?	
	
Anne:	Ja.	Jeg	tror	også.	Jeg	vil	også	stadig	gøre	det,	hvis	det	er	noget	hvor	jeg	tænker:	”det	sku	
sejt	eller”.	Dem	vil	jeg	gerne	lige.	Så	kunne	jeg	godt,	altså	det	kunne	jeg	nok	godt	finde	på	at	gøre	
igen.		
	
Interviewer:	Så	kan	du	prøve	og	forklare	mig	hvorfor	du	lige	præcis,	for	eksempel	kun	bruger	
den	her	like	funktion?	
	
Anne:	Altså,	ja,	den	jeg	følger.	Altså	det	der	med	at	følge	ikke?		
	
Interviewer:	Ja.		
	
Anne:	Like	et	site.	Jamen	det.	Jeg	tror	ikke	jeg	har	brug	for	at	deltage	i	en	eller	anden	diskussion	
eller	bidrage	til,	til	sådan	hvordan.	Ja,	det	ved	jeg	ikke,	men	jeg	tror	jeg	er	nok	også	lidt	mere	
anonym	eller	hvad	hedder	det,	lidt	mere	tilbageholdende	på	Facebook.	Så	det	gør	jeg	ikke	rigtig	
så	meget,	altså.		
	
Interviewer:	Men.	Men	du	kunne	heller	ikke	finde	på	at	tagge	dine	venner	i	et	eller	andet	fedt	
brands	opslag	på	grund	af,	at	du	ligesom	tænker,	at	det	er	fedt	for	dem,	at	de	ser	det?	
	
Anne:	Ikke	tekstil	brands	tror	jeg,	så	skulle	det	være	noget	vi	havde	talt	om.		
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Interviewer:	Okay.		
	
Anne:	Hvis	vi	havde	siddet	face-to-face	og	snakkede	om	noget.	Ja.	
	
Interviewer:	Ja,	men	det	er	ikke	noget	der	ligesom	har	fundet	sted	indtil	videre?	
	
Anne:	Nej,	det	synes	jeg	ikke	rigtig.	
	
Interviewer:	Og	du	har	heller	aldrig	deltaget	i	nogle	konkurrencer?	
	
Anne:	Nej.	Jamen	jeg	synes	det	er	forfærdeligt,	men	det	er	måske	også	derfor,	nu	kommer	jeg	
lige	i	tanke	om,	at	jeg	tror	det	er	derfor	jeg	ikke	kommentere	eller	liker	så	meget	på	Facebook.	
Det	er	fordi	den	der	funktion,	hvor	at	det	så	popper	op	på	mine	venners	væg.	At	Anne	synes-
godt-	om	det	her	opslag.	Det	synes	jeg	er	røv	irriterende,	det	skal	de	ikke	følge	med	i.	Altså	jeg	
synes	virkelig	det	er	sådan,	det	afholder	mig	lidt.		
	
	Interviewer:	Så	konkurrencer	afholder	dig?	
	
Anne:	Ja.	Det	afholder	mig	for	at	gøre	noget	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Okay.		
	
Anne:	Jeg	synes	det	er.	Det	er	sådan	hvis	jeg	vil	deltage	i	en	konkurrence,	så	vil	jeg	gerne	gøre	
det.	Så	er	det	bare	noget	jeg	ved	og	virksomheden	ved.	Det	behøves	alle	andre	ikke	følge	med	i.	
Så	der	synes	jeg	måske	også	at	Instagram	er	lidt	mere	diskret	og	at	jeg	lige	giver	et	like.	Det	
lægger	folk	ikke	mærke	til.		
	
Interviewer:	Men	hvad	 vil	 du	 sige.	Hvad	 er	 det	 for	 noget	 indhold	 der	 sådan	 fanger	 dig	 på	
Facebook.	Er	det	sådan	hovedsagligt	videoer	og	billeder	eller?	
	
Anne:	Video	fanger	mig	rigtig	meget.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	De	går	i	gang	når	man	lige	scroller	forbi	og	så	kan	jeg	ikke	lige	lade	være	med	at	følge	lidt	
med.	Det	er	nærmest	ligegyldigt	hvor	åndssvagt	det	er.		
	
Interviewer:	Okay,	så	det	visuelle?	
	
Anne:	Helt	klart.	Helt	klart	det	visuelle.	
	
Interviewer:	Okay.		
	
Anne:	Og	så	hvis	der	er	noget	der	sådan	springer	i	øjnene,	altså	noget	der	er	anderledes.	
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	faktisk	også	lidt	tilbage	til,	fordi	vi	skal	snakke	lidt	om	forskellen	
mellem	traditionelle	medier	og	digitale	medier.	
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Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Lad	os	lige	blive	ved	de	her	funktioner	her.	Har	du	selv	uploadet	noget	på	en	et	
brands	Facebookvæg?	Helt	uopfordret.	
	
Anne:	Nej.	Nej.	
	
Interviewer:	Så	kan	vi	springe	hurtig	videre	her.		
	
Anne:	Jeg	beklager.	Jeg	er	ikke	så.	
	
Interviewer:	Nej,	men.	Prøv	og	hør’	her	der	er	ikke	noget	rigtig	og	forkert.	Jeg	vil	gerne	prøve	
og	snakke	lidt	om	det	her	med	troværdigheden,	fordi	synes	du	at	sådan	en	Facebookside	her	
den	er	troværdig?	
	
Anne:	Ja.	Det.	
	
Interviewer:	kan	du	uddybe	det	lidt.	
	
Anne:	For	mig	er	det	en	rimelig	direkte	kanal	til	virksomheden.	Det	kan	jeg	ret	godt	lide.		
	
	
Interviewer:	Og	til	brandet?	
	
Anne:	Ja,	præcis.	Det	synes	jeg.	Det	der,	at	der	er	en	mulighed	for	den	direkte	kontakt,	og	at	jeg	
ved	 at	 dem	der	 sidder	 og	 skriver	 arbejder	 intern	 i	 virksomheden,	 oftest.	Der	 er	 jo	 også	 ret	
mange	sites	der	efterhånden	styret	af	nogen,	content	bureau	eller	et	eller	andet,	men	det	ved	
jeg	ikke	altså.	Så	gør	de	det	ret	godt	kan	man	sige.		
	
Interviewer:	Men	synes	du	at,	at	de	her	popup-reklame	det	er	troværdigt	inde	på	Facebook?	
	
Anne:	Det	kommer	meget	an	på	hvordan	det	er	udformet	tror	jeg.	Hvis	det	virkelig	er	sådan	
reklame	reklame	plastret	til	i:	”skynd	dig	og	like	vores	side	eller	et	eller	andet”,	så	står	jeg	lidt	
af.	Fordi	så	vil	de	bare	have	mit	like,	så	vil	de	ikke	have	min,	altså	mig	som	kunde	eller	så	handler	
det	ikke	rigtig	om	så	meget	andet.	Men	hvis	det	er	et	eller	andet,	en	ny	vare	eller	en	kampagne	
eller	et	eller	andet.	Det	synes	jeg	sku	egentlig	er	meget	fint,	fordi	der	kan	jeg	godt	forstå	at	man	
gerne	vil	nå	ud	til	flere.	
	
Interviewer:	Ja.	Men	det	der	fanger	din	opmærksomhed	det	er	ligesom	videoer?	
	
Anne:	Ja.	Videoer	og	billeder	tror	jeg.	Ja.		
	
Interviewer:	Men	det	er	alligevel	ikke	noget	du	kunne	finde	på	at	like,	eller	på	en	eller	anden	
måde	involvere	dig	i?	
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Anne:	Max	at	like.	Det	kunne	jeg	måske	godt	finde	på	at	gøre	engang	imellem,	hvis	det	er	noget	
sejt.	Så	kunne	jeg	godt.		
	
Interviewer:	Ja.	På	Facebook	er	du	der	meget	opmærksom	på	ligesom	virksomhedens,	altså	
virksomheden	bag	brandet?	
	
Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Jeg	tænker	går	du	også	op	i	hvad	de	står	for	på	Facebook	eller	er	det	mere	sådan	
indholdet	de	kommer	med?	
	
Anne:	Kan	du	give	et	eksempel,	jeg	tror	ikke	helt	jeg.	
	
Interviewer:	Jamen	jeg	tænker	på	at	på	Facebook,	der	er	der	nogen	brands	der	har	det	med	at	
opbygge	nærmest	sådan	en	facade,	hvis	man	kan	sige	det	sådan.	
	
Anne:	Ja,	ja.	
	
Interviewer:	Hvor	der	ikke	er	så	meget	bag	selve	brandet,	for	eksempel	hvor	man	ikke	hører	
hvordan	deres	produktion	er	og	alt	det	her.	Det	er	sådan	meget	fokuseret	på	selve	produktet.	
	
Anne:	Ja.	Det	ved	jeg	ikke.	Jeg	tror	jeg	måske	har	vænnet	mit	til	at	det	er	sådan.		
	
Interviewer:	At	det	er	anderledes?	
	
Anne:	At	det	der	kommer	på	Facebook	er	sådan	nyheder,	nye	varer,	kampagner.	Og	hvis	jeg	vil	
vide	mere	så	klikker	man	ind	på	hjemmesiden	tænker	jeg.	Jeg	kan	meget	godt	lide,	at	man	kan	
gå	ind	og	læse	sådan	en	”om”	på	en	virksomhed.	Det	kan	jeg	godt	finde	på	at	gå	ind	og	læse.		
	
Interviewer:	Ja.	Der	hvor	der	står.	
	
Anne:	Hvor	de	har	en	beskrivelse.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Så	man	ikke	behøver	at	gå	ind	på	sitet.	På	nogen	virksomheder,	det	ved	jeg	ikke	engang	
imellem	så	ender	jeg	med	lige	og	tjekke	ud.	Især	hvis	det	er	noget	jeg	ikke	kender	til,	så	vil	jeg	
gerne	lige	hurtigt	læse	hvad	det	står	for.	Så	kan	jeg	meget	godt	lide,	hvis	det	sådan	er	skrevet	
lidt	ud	også	med	deres	værdier	etc.		
	
Interviewer:	Ja,	så	man	alligevel	får	det	der	indtryk	med	hvad	det	står	for.	
	
Anne:	Ja.		
	
Interviewer:	Du	sagde	selv	det	her	med,	at	Facebook,	en	Facebookside	var	lidt	en	direkte	kanal	
til	virksomheden.	
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Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Føler	du,	at	det	ligesom	er	noget	der	styrker	din	relation	til	brandet,	at	det	ligesom	
er	tilstede	på	Facebook?	
	
Anne:	Ja,	fordi	jeg	bliver	mindet	om	det.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Jeg	tror	det	er	det.	Hvis	det	popper	up	i	min	feed,	så	glemmer	jeg	det	ikke.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Så	jeg	tror	mest	det	er	der	det	sådan	styrker.		
	
Interviewer:	Det	leder	mig	faktisk	lidt	hen	til	næste	spørgsmål,	for	det	er	om	du	sådan.	Ja	du	
var	selv	lidt	inde	på	det,	om	du	husker	brands	bedre	dem	du	har	liket?	
	
Anne:	Ja.		
	
Interviewer:	Det	gør	du?	
	
Anne:	Det	gør	jeg.	Og	hvad	enten	det	så	er	på	Facebook	eller	Instragram.	Bare	det	der	med	at	
det	er	nogen	der.	Nogen	jeg	har	taget	stilling	til,	at	dem	vil	jeg	gerne	følge	med	hos	og	at	de	så	
popper	up	i	mit	feed	engang	i	mellem,	så	bliver	man	lige	mindet	om	det.	Og	så.	Men	så	kan	man	
også	lige	pludselig	undre	sig	over	nogen,	hvor	gud,	dem	har	jeg	da	også	liket	hvorfor	har	jeg	
ikke	hørt	noget	fra	dem	i	5	år.		
	
Interviewer:	Nå,	så	det.	Spiller	det	også	ind	om	din	er	aktive	på	Facebook	for	dig	så?	
	
Anne:	Ja,	det	synes	jeg.			
	
Interviewer:	Og	det	vil	du	gerne	have	de	er?	
	
Anne:	Ja	for	ellers	så	glemmer	jeg	dem.	Så,	det	der	like	eller	det	der	follow	en	side	betyder	ikke	
så	meget.	Det	betyder	mere	at	jeg	bliver	mindet	om	det	løbende.	At	de	smider	noget	op.		
	
Interviewer:	News	feed	og	sådan	noget?	
	
Anne:	Ja.		
	
Interviewer:	Noget	indhold?	
	
Anne:	Hvis	det	bare	var	et	like,	så	var	det	jo	mere	bare	for	at	der	stod	på	min	profil,	at	Anne	
liker.	Det	sku	sådan	lidt	ligegyldigt.	
	
Interviewer:	Vil	du	havde	noget	mere	kaffe?	
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Anne:	Nej	tak.	Ellers	tak.	Jeg	tager	lige	lidt	mere	af	det	her.	
	
Interviewer:	Ja.	Det	er	vigtigt	vi	lige	holder	nogle	pauser.	Men	Anne	hvis	du	nu	skriver	til	et	
brand	på	Facebook	forventer	du	så	at	få	et	svar?	
	
Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Og	det	høre	ligesom	ind	under	det	her	med	aktivitet?	
	
Anne:	Yes	og	den	direkte	kontakt.		
	
Interviewer:	Ja.		
	
Anne:	Det	forventer	jeg	100	procent.	
	
Interviewer:	Den.	Den	kontakt	der	er	her,	hvad	skal	man	sige,	føler	du	at	du	kommer	tættere	
på	brandet	på	en	eller	anden	måde?	
	
Anne:	Altså	nu	er	jo	nok	ikke	selv	den	der	går	ind	og	skriver,	men	hvis	jeg	for	eksempel	ser	hvad	
andre	har	skrevet,	og	virksomheden	så	har	svaret	på	det.	Så	bliver	jeg	sku’	lidt	glad.	Det	kan	jeg	
godt	lide.	Det	synes	jeg	er	sejt.	At	man	er	hurtig	til	at	svare,	at	man	tager	sig	tid	til	at	svare	en	
personlig	kommentar	på	dem	der	skriver	derinde.	Det	synes	jeg,	det	kan	jeg	godt	lide.	Det	giver	
en	eller	anden	nede	på	jorden	følelse.	Sådan	en	troværdighed,	der	sidder	mennesker	bag,	det	
er	ikke	bare,	det	er	ikke	bare	sådan	en	plakat	man	ikke	kan	snakke	med	på	Facebook,	altså.			
	
Interviewer:	Ja.	Så	de	her	måder	vi	kan	interagere	med,	det	kunne	du,	det	synes	du	måse	er	
med	til	at	styrke	forholdet?	
	
Anne:	Ja.		
	
Interviewer:	Ja.		
	
Anne:	Det	synes	jeg.	
	
Interviewer:	Nu	synes	jeg	eller	nu	skal	vi	snakke	lidt	om,	om	det	her	med	traditionelle	medier	
sammenlignet	med	digitale	medier.	Helt	generelt	føler	du,	føler	du	så	at	du	bliver	anderledes	
påvirket	ved	Facebook	end	ved	traditionelle	medier	som	for	eksempel	TV	eller	et	magasin?	
	
Anne:	Ja,	fordi	det	har	jeg	selv	valgt,	oftest.	Der	kommer	også	de	der	sponsorerede	engang	i	
mellem	ikke.	Og	hvis	det	fanger	mig	så	kan	jeg	godt	finde	på	at	kigge	på	dem,	men	ellers	scroller	
jeg	bare	forbi	det.	Det	gør	mig	ikke	så	meget.	Men	ja,	jeg	synes	faktisk,	altså,	de	reklamer	eller	
kampagner	der	kører	i	TV	har	jeg	ikke	selv	valgt,	men	det	har	jeg	på	Facebook,	hvis	jeg	har	valgt	
at	følge	en	virksomhed.		
	
Interviewer:	Men	synes	du	så	også	at	selve	reklamen	og	det	her.	Altså	synes	du	Facebook	som	
en	helhed	er	mere	troværdig	end	traditionelle	medier?	
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Anne:	Mm.	 Ja,	 fordi	 jeg	 tror	 ikke	 rigtig	 altså.	 Det	 kommer	meget	 an	 på	 hvad	 det	 er	 for	 et	
traditionelt	medie	tror	jeg.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Om	det	er.	Nej,	det	ved	jeg	sku	ikke,	fordi	også	hvis	det	er	en	avis.	Altså	hvis	det	er	en	
eller	anden	annonce	i	en	avis.	Det	er	jo	også	bare,	der	er	bare	den	der,	det	er	sådan	en	én-vejs-
kommunikation.	Vi	har	sat	den	her	annonce	 i	bum.	Læs	den	som	du	har	 lyst.	Der	er	 ikke	så	
meget,	altså	der	er	jo	ingen	interaktion	overhovedet.	Andet	end	jeg	sidder	med	en	avis	og	læser	
det	og	så	ryger	det	enten	ind	eller	ud	ikke.		
	
Interviewer:	Altså	interaktionen	mellem	dig	og	brandet?	
	
Anne:	Præcis,	hvor	at	på	Facebook	der	er	noget	andet.	Der	er	i	hvert	fald	mulighed	for	mere	
troværdighed,	 fordi	 der	 er	 mulighed	 for	 at	 interagere	 med	 følgerne.	 Men	 jeg	 tror	 ikke	
nødvendigvis	der	er	mere	troværdighed	i	det.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Fordi	hvis	man	ikke	bruger	de	der,	så	er	det	jo	også	bare	en	annonce.		
	
Interviewer:	Men.	Men	det	her	med	vi	hele	 tiden	kan	være,	 i	 form	af	den	her	 teknologiske	
udvikling,	 i	 form	af	 vi	 er	på	vores	 smartphones	og	 Ipads	og	det	her.	Tror	du	det	 er	med	 til	
ligesom	og	påvirke	os	meget	mere	end	vi	lige	går	og	tror.	Eller	tror	du,	at	du	bliver	påvirket	lad	
mig	sige	det	sådan?	Mere	af	det	end	traditionelle	medier?	
	
Anne:	Altså	til	og	købe	brands	eller?	
	
Interviewer:	Ja,	ellers	også	bare	til	at	huske	dem	eller?	
	
Anne:	Ja.	Det	tror	jeg.	Og	jeg	tror	måske	også	det	skulle	have	noget	og	have	sagt,	at	det	bliver	
blandet	med	mine	venners	opslag.	Og	hvis	jeg	synes	mine	venner	er	troværdige	og	sidder	og	
scroller	igennem	deres	opslag	og	der	så	kommer	noget	fra	et	brand,	jamen	så	er	det	jo,	ligger	
det	i	samme	feed.	Så	det	bliver	præsenteret	i	blandt	noget	der	er	troværdigt.		
	
Interviewer:	Ja.	Det	kommer	vi	faktisk	også	ind	på	det	der,	men	det	er	rigtig	spændende	det	
der.	
	
Anne:	Ja.	Ja,	det	er	det	faktisk.	Det	har	jeg	aldrig	tænkt	over.	
	
Interviewer:	Jeg	er	lidt	interesseret	i	at	vide	også	om,	føler	du	at	brands,	skal	de	ligesom	gøre	
et	 eller	 andet	 anderledes	 i	 deres	 kommunikation	 på	 Facebook	 end	 de	 skal	 på	 traditionelle	
medier?	
	
Anne:	Ja.	Det	tror	jeg	at	jeg	syne.	Altså	hvis	det	er	en	TV-reklame	eller	en	avisannonce	så	er	det	
mere,	så	er	det	salg.	Eller	det	er	i	hvert	fald	den	måde	jeg	oplever	det	oftest	der.	Altså	de	kunne	
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jo	egentlig	også	godt	rykke	lidt	ved	det	og	gøre	det.	Altså	det	behøves	måske	ikke	altid	og	handle	
om	salg,	men	også	om	brandværdi	eller,	ja,	deres	værdier	generelt,	ikke	for	virksomheden.	Og	
præsentere	det,	fordi	det	også	sælger.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Tror	jeg.	Men	der	handler	det	jo	ofte	om	pris	eller	tilbud	eller	et	eller	andet	nyt	produkt.	
	
Interviewer:	Så	du	føler	at	traditionelle	medier	er	sådan	lidt	mere	slagsfremstødende?		
	
Anne:	Ja.	Ja,	det	gør	jeg	lidt.	Det	kan.	Det	er	der	også	nogen	der	gør	på	Facebook,	men	potentialet	
bliver	bedre	udnyttet	på	Facebook	til	at	gøre	det	mere	tilrettelagt.		
	
Interviewer:	 Ja.	 Så	 du	 ville	 godt	 kunne	 sige,	 at	 du	 bliver	mere	 påvirket	 via	 Facebook	 end	
traditionelle	medier?	
	
Anne:	Ja,	det	tror	jeg	faktisk	jeg	gør.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Ja.	
	
Interviewer:	Vi	var	 lidt	 inde	på	det	 før,	men	det	her	med	at	man	 ligesom	kan	 like	og,	eller	
kommentere,	altså	det	her	med	vi	kan	være	med	i	dialogen,	som	du	sagde	til	brandet.	Gør	det	
at	du	føler,	at	du	ligesom	er	en	del	af	dialogen?	
	
Anne:	Ja,	altså	jeg	føler,	at	hvis	det	er	en	virksomhed	der	for	eksempel	svare	på	spørgsmål	på	
en	Facebookvæg,	at	de	lytter	til	deres	kunder.	Altså	det	synes	jeg	bare	er	fedt	og	sejt.	Jeg	gør	det	
ikke,	jeg	skriver	ikke	rigtig	selv.		
	
Interviewer:	Okay.		
	
Anne:	Nogen	opslag	til	virksomheder,	men	det	er	måske	også	fordi,	så	vil	jeg	hellere	være	lidt	
anonym.	Så	vil	jeg	hellere	gå	ind	og	skrive	på,	i	en	kontaktformular	på	en	hjemmeside,	eller	i	en	
chat-funktion	eller	et	eller	andet	der.	Fordi	så	behøves	mine	venner	ikke	følge	med	i	at	jeg	har	
et	spørgsmål	omkring	størrelsen	på	et	par	sko	eller	et	eller	andet.	Altså.		
	
Interviewer:	Nej.	Men	 du	 sagde	 alligevel	 det	 her	med	man	 liker	 og	 så	 følger	 det,	 det	 også	
ligesom	var	en	del	af	og.		
	
Anne:	Ja.	Jamen	og	bare	det,	at	jeg	kan	se	at	de	gør	det	for	andre,	betyder	også	noget	for	mig	
faktisk.	Så	kan	det	godt	være	jeg	ikke	selv	er	den	der	poster.		
	
Interviewer:	Men	jeg	er	også	lidt	interesseret	i	at	vide,	det	der	med	du	ikke.	Hvorfor	er	det	du	
ikke	vil	kommentere	og	vil	have	at	andre?	
	



Side 115 af 159	

Anne:	Jeg	ved	det	sku	ikke.	Jeg	tror	bare,	at	der	er	jeg	sådan	lidt	lukket.	At	det	behøver	andre	
ikke	at	følge	med	i.	Øhm,	der	skal	virkelig	meget	til	tror	jeg,	for	at	jeg	har	lyst	til	i	offentlig,	for	
det	 er	 jo	også	 lidt	det	Facebook	er	blevet	 ikke.	 I	 offentlighed	og	 skulle	henvende	mig	 til	 en	
virksomhed.		
	
Interviewer:	Mm,	men.	
	
Anne:	Jeg	tror	oftest,	så	klarer	jeg	det	bare,	altså.	
	
Interviewer:	Er	det	fordi	at	man.	Er	det	fordi	at	man	så	lige	pludselig	ikke	er	anonym?	
	
Anne:	Ja,	det	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Ja,	ja.	Altså	for	eksempel,	det	eneste	gang	jeg	kan	huske	jeg	har	gjort	det.	Det	er	dengang	
med	det	teleselskab	og	det	var	fordi	de	virkelig	gik	mig	på	nerverne.	Så	skrev	jeg	til	dem,	fordi	
der	var	jeg	sådan,	nu	kan	jeg	ikke	få	fat	på	dem	på	andre	måder,	så	var	det.	Nu	var	det	sku	nok.	
Det	må	folk	godt	høre,	fordi	der	var	jeg	virkelig	utilfreds,	men	der	skulle	også	meget	til.	Så	jeg	
tror	virkelig	det	skal	derud	for	at	jeg	kunne	finde	på	at	gøre	det.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Ellers	så.	
	
Interviewer:	Vi	kommer	lige	tilbage	med	det	her	med	negativ,	fordi	det	synes	jeg	nemlig	også	
er	meget	spændende,	men	lad	os	lige.	Helt	konkret,	så	kunne	du	ikke	finde	på	at	bruge	Facebook	
til	at	skrive	til	en	i	dit	netværk	omkring	et	brand,	altså	det	her	med	at	tagge	eller	dele?	
	
Anne:	I	en	privatbesked,	så	kunne	jeg	godt.	
	
Interviewer:	I	en	privatbesked,	så	kunne	du	godt?	
	
Anne:	Ja.	Ja.	
	
Interviewer:	Okay.	Og	det	er	det	her	med	du	gerne	vil	være	anonym?	
	
Anne:	Ja.	Ja,	det	tror	jeg	lidt.	
	
Interviewer:	Ja	ja.		
	
Anne:	Altså	hvis	jeg	tagger	en	person,	så	er	det	mellem	mig	og	den	person	eller	ikke	tagger,	
men	skriver	en	besked	med	et	link	for	eksempel.		
	
	
Interviewer:	Ja.	
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Anne:	Så	er	det	mellem	mig	og	den	person.	Så	er	det	ikke	mellem	mig	og	hele	Facebook.		
	
Interviewer:	Okay.	Jamen	det.	Nu	skal	jeg	lige	se	her.	Bliver	du	selv	anbefalet	af	dine	venner,	
sådan,	for	eksempel	bliver	tagget	eller?	
	
Anne:	Så	er	det	mest	nyheder	jeg	bliver	tagget	i.	Det	kan	jeg	også	godt	finde	på	at	tagge	andre	i.	
Nyheder	eller	anmeldelser.	Hvis	man	har	været	til	en	eller	anden	koncert	og	sådan	noget.	
	
Interviewer:	Men	ikke	inden	for	brands?	
	
Anne:	Ikke	inden	for	brands,	inden	for	tekstil	nej.		
	
Interviewer:	Men	har.	Og	du	er	heller	aldrig	blevet	anbefalet	noget	over	en	personlig	besked?	
	
Anne:	Jo	det	er	jeg	nok.	
	
Interviewer:	Brand.	
	
Anne:	Ja.		
	
Interviewer:	Føler	du	det	er	mere	troværdigt,	når	det	ligesom	er	dine	venner	der	gør	det?	
	
Anne:	Ja.	Helt	klart.	Det	synes	jeg,	men	så	er	det	jo	også	fordi	så	er	der	en	eller	anden.	Så	gør	de	
det	af	en	årsag,	fordi	de	ved	det	vedkommer	mig	eller	det	er	noget	vi	har	snakket	om.		
	
Interviewer:	Er	det	også	noget	der	ligesom	kan	bekræfte	dine	egne	forestillinger	om	det	i	har	
snakket	 om,	 altså.	Altså	hvis	 det	 nu	 er	 et	 brand.	Altså	det	 her	med,	 ja	 hvordan	kan	 jeg	 lige	
omformulere	det.	Er	det	fordi	de	ved,	at	du	ligesom	står	inden	for	det	her,	at	de	kunne	finde	på	
at	gøre	det?	
	
Anne:	Ja,	så	er	det	jo	fordi	vi	kender	hinanden.	Ja.	Så	der,	der	havner	det	ikke	forkert.		
	
Interviewer:	Nej.	
	
Anne:	Tror	jeg.	Altså.	
	
Interviewer:	Lad	os	lige	snakke	lidt	om	det	her	med.	Helt	generelt	bruger	du	så	Facebook	til	
noget	positivt	eller	negativt,	eller	begge	dele?	
	
Anne:	Mest	positivt	tror	jeg.	Og	ellers	ganske	neutral.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	 Ja,	 jeg	 tror.	 Jo,	det	er	mest	 sådan	noget.	 Jeg	bruger	 ikke	Facebook	særlig	meget,	men	
engang	imellem.	Jeg	bruger	det	til	at	like	mine	venners	opslag.		
	
Interviewer:	Og	det	er.	
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Anne:	Og	kommentere	på	det.	
	
Interviewer:	Men	når	du	liker	så	det	oftest	på	grund	af,	altså	det	er	ikke	på	grund	af	en	eller	
anden	skandale	nede	i	et	eller	andet?	
	
Anne:	Nej.	
	
Interviewer:	Altså	det	er	positive	ting.	
	
Anne:	Ja,	det	tror	jeg	mest	det	er,	eller	nyheder.	Noget	der	er	spændende.	
	
Interviewer:	Ja.	Du	belyste	lige	en	lille	episode	her	med	et	teleselskab.		
	
Anne:	Kun	den	ene	gang.	
	
Interviewer:	Kunne	du	forestille	dig,	at	hvis	du	fik	sådan	en	behandling	af	et	brand,	at	du	godt	
kunne	finde	på.	Kunne	du	godt	finde	på	og	ligesom?	
	
Anne:	Hvis	det	er	noget	jeg	synes	andre	bør	vide	eller	som	jeg	tænker	andre	kan	få	gavn	af,	så	
ja.	Så	kunne	jeg	måske	godt,	men	der	skal	meget	til.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Fordi	jeg	synes	heller	ikke.	Jeg	synes	ikke	det	er	særlig	fedt	og	dele	og	sprede	negativ	
stemning,	fordi	det	er	jo	stadig	et	fællesskab.	Det	er	jo	ikke.	Det	er	stadig	et	rum	man	skader	
noget	i.	Det	er	jo	ikke	bare.	Det	påvirker	måske	også	andre,	at	der	lige	pludselig	popper	negativ	
ting	op	i	deres	news	feed.		
	
Interviewer:	Og	det	 leder	mig	 lidt	 til	 næste	 spørgsmål.	Det	 er	 nemlig	 om	det	 her	 negative	
information,	har	det	større	indflydelse	på	dig	end	hvis	du	får	noget	positivt	at	vide.	Husker	du	
det	bedre?	
	
Anne:	Ikke	nødvendigvis.	
	
Interviewer:	Okay.	
	
Anne:	Jeg	tror	det	handler	om.	Mere	om	ekstremer.	Noget	rigtigt	godt,	noget	rigtigt	sjovt	eller	
noget	rigtig	tarveligt	eller.	Altså	noget	der	lige	får	en	op	af	stolen	og	så	det	jo	egentlig.	Afhængig	
af	om	det	er	positivt	eller	negativt	et	eller	andet	sted,	men.		
	
Interviewer:	Men	lad	os	sige	at	en	af	de	brands	du	følger,	hvis	de	nu	havde	lavet.	Jamen	nu	
maler	jeg	det	lort	sort	hvidt	ikke	også,	men	lad	os	sige	det	der	børnearbejde.	Altså	ville	du	så	
ikke	ligge	meget	vægt	på	det	eller	ville	du	så	tænke:	”nå,	shit	happens”?	
	
Anne:	Øhhh.	Jeg	forstår	ikke	helt,	hvis	jeg.	Hvis	jeg	vidste	det?	
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Interviewer:	Hvis	det	nu	kom	ud	på	Facebook	for	eksempel,	og	du	læste	det,	og	det	var	et	brand	
du	fulgte.	Ville	du	så	tænke:	”nå”!	
	
Anne:	Det	ville	påvirke	mig.	Helt	klart.	Altså	hvis	der	lige	pludselig	bliver.		
	
Interviewer:	Ville	det	påvirke	dig	mere	end	hvis	de	havde	10-års	jubilæum?	Ville	du	huske	det	
bedre?	
	
Anne:	Det	kommer	an	på	hvordan	det	10-års	jubilæum	bliver	forklaret	tror	jeg.	Altså	jo,	hvis	
det	10-års	jubilæum	bliver	fortalt	med	en	god	historie,	så	jeg	virkelig	tænker:	”det	er	fandme	
godt	gået,	hold	kæft	hvor	sejt”.	Så	kan	det	også	godt	påvirke	mig.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Men	der	er	sku	noget	over	skandaler.	Selvfølgelig	er	der	det.		
	
Interviewer:	Men	ville	du	godt	kunne	tilgive	det?	Altså.	
	
Anne:	En	skandale	på	den	måde?	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Anne:	Altså	nogen	der	har.	Kun	at	hvis	det	bliver	forbedret.	Altså	så	ville	jeg.	For	eksempel	hele	
den	her	Bangladesh	sag	med	H&M.	Det	er	sku	lidt	nederen,	ikk’.	Og	så	bliver	de	lige	lagt	lidt	på	
is	indtil	man	ved	de	har	styr	på	deres	shit	igen.		
	
Interviewer:	Så	køber	du	ikke	det?	
	
Anne:	Nej.	Det	har	jeg	ikke	lyst	til	at	støtte.		
	
Interviewer:	Nej.	
	
Anne:	Men	de	fik	jo	ret	hurtigt	styr	på	deres	ting.	De	er	jo	heller	ikke	kun	H&M	der	havde	været	
i	den	bygning.	Så	det.	
	
Interviewer:	Men.	Jamen	det	var	egentlig	det	Anne.	
	
Anne:	Cool.	
	
Interviewer:	Medmindre	du	har	et	eller	andet	så	vil	jeg	sige	1000	tak.	
	
Anne:	Det	tror	jeg	ikke.	Selv	tak.	
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Bilag	14:	Interviewguide	-	Fokusgruppeinterview		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Research	Field	 Interview	Questions	

Introduktion		
En	kort	gennemgang	af	
afhandlingens	undersøgelse	

Vil	i	være	så	venlig	lige	at	præsentere	hvad	i	hedder,	
alder,	beskæftigelse	etc.?	

Brandautenticitet	&	CBBA	
	
	
	
	
Facebooks	interaktions	
funktioner	og	e-WOM	
	
	
	
	
	

Hvad	forbinder	i	med	et	autentisk	brand?	
- Er	der	nogle	specifikke	værdier	i	vægter?	
- Er	de	brands	vigtige	for	jer?	
- Er	de	mere	troværdige?	
- Føler	i	jer	tættere	knyttet	til	de	brands?	

	
Hvorfor	følger	i	brands	på	Facebook?	

- De	brands	i	følger	er	det	brands	i	kan	identificere	
jer	med?	

- Er	det	vigtigt	for	jer	at	de	er	tilstede	på	Facebook?	
- Føler	i	at	brands	Facebooksider	er	troværdige?	
- Hvordan	skaber	brands	troværdighed	over	for	

jer?	

Hvilke	funktioner	bruger	i?	
- Til	noget	positivt	eller	negativt?	
- Hvordan	skabes	der	brugerinvolvering	
- Finder	i	det	troværdigt	når	i	bliver	anbefalet	

noget	indhold	på	andre?	



Side 120 af 159	

Bilag	15:	Startkodeliste	-	Fokusgruppeinterview	
	
Brandautenticitet	

• Autenticitetsforestillinger	
o Oprigtighed	
o Virkelighed	
o Sandhed	
o Naturlighed	
o Ærlighed	
o Troværdighed	

	
• Autenticitetsværdier	(CBBA)	

o Kvalitetsforpligtelse	
o Brandarv	
o Ensartethed	i	design	
o Passion	for	håndværksmæssig	dygtighed	
o Nostalgi	
o Kulturel	symbolisme	

	
• Konsensus	mellem	brandidentitet	og	brandimage	

Troværdighedsaspekt	
o Brandtroværdighed	
o Informationstroværdighed	–	kognitive	heuristikker	

o Omdømme	
o Betro	
o Overensstemmelse	
o Selvbekræftelse	
o Forventning	
o Misvisende	hensigt	

	
Kommunikations	&	Social	medieteori	

• Transparent	kommunikation	
o Personliggjort	indhold	
o Tilpasset	målgruppes	præferencer	
o Involveringsbudskaber	

	
• Facebooks	interaktions	funktioner	

o Synes-godt-om-Facebookside-funktion	
o Synes-godt-om-indhold	funktion	
o Skriv-på-væg-funktion	
o Kommenter-indhold-funktion	
o Tag-funktion	
o Del-funktion	
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o Skriv-privat-besked-funktion	
o Originale	statusopdateringer	

	
• E-WOMs	troværdighed	

	
• Tre	medskaberniveauer	

o Højt	niveau		
o Mellem	niveau	
o Lavt	niveau	
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Bilag	16:	Slutkodeliste	–	Fokusgruppeinterview	
	
Brandautenticitet	

• Autenticitetsforestillinger	
o Oprigtighed	
o Ærlighed	
o Troværdighed	

	
• Autenticitetsværdier	(CBBA)	

o Kvalitetsforpligtelse	
o Brandarv	
o Ensartethed	i	design	
o Passion	for	håndværksmæssig	dygtighed	
o Nostalgi	
o Kulturel	symbolisme	

	
• Konsensus	mellem	brandidentitet	og	brandimage	

	
• Andet	

o Traditioner	
o Familievirksomhed	
o Historie	
o Relatering	med	brand/værdier	

Troværdighedsaspekt	
o Brandtroværdighed	
o Informationstroværdighed	–	kognitive	heuristikker	

o Betro	
o Overensstemmelse	
o Selvbekræftelse	
o Forventning	
o Misvisende	hensigt	

	
Kommunikations	&	Social	medieteori	

• Transparent	kommunikation	
o Personliggjort	indhold	
o Tilpasset	målgruppes	præferencer	
o Involveringsbudskaber	
o Storytelling	

	
• Indhold	

o Billeder	
o Film	
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• Facebooks	interaktions	funktioner	
o Synes-godt-om-Facebookside-funktion	
o Synes-godt-om-indhold	funktion	
o Skriv-på-væg-funktion	
o Kommenter-indhold-funktion	
o Tag-funktion	
o Del-funktion	
o Skriv-privat-besked-funktion	
o Originale	statusopdateringer	

	
• E-WOMs	troværdighed	

o Afsenders	troværdighed	
o Aktivitetsniveau	
o Informationsmængde		

	
• Tre	medskaberniveauer	

o Højt	niveau		
o Mellem	niveau	
o Lavt	niveau	

	
• Trussel	for	Troværdighed	-	Brandautenticitet	

o Sponsoreret	reklame	
o Kommercielt	indhold	
o Konkurrencer	
o E-WOMs	aktivitetsniveau	

	
• Utroværdighed	
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Bilag	17:	Transskribering	7	
	
	
Fokusgruppeinterview:	6	personer	
Lokalitet:	Aarhus	
Dato:	9	august	2016		
Længde:	1.14.33	
	
Interviewer:	Så	er	vi	on.	Jamen	tusind	tak	fordi	i	kunne	komme	og	som	sagt,	så	skal	vi	snakke	
lidt	om	en	virksomhed	der	hedder	FRAAS,	der	har	produceret	tørklæder	siden	1800-tallet	og	
startede	deres	eget	brand	i	2006.	Det	hedder	FRAAS.	Så	det	vi	ligesom	skal	snakke	om,	det	er	
hvad	der	ligesom	definerer	et	autentisk	brand,	hvad	det	er	for	nogle	værdier	man	forbinder	
med	det.	Og	det	er	individuelt.	Og	så	skal	vi	snakke	lidt	om	Facebook	også,	hvordan	man	kan	
interagere	derinde.	Jeg	vil	gerne	have	at	i	selvfølgelig	respekterer	hinanden	og	byder	ind	med	
alt,	netop	fordi	der	ikke	er	det	her	rigtigt	og	forkert.	Jeg	vil	prøve	og	styre	samtalen	så	vidt	som	
muligt,	 for	 ligesom	 at	 kontrollere	 hvor	 vi	 skal	 hen	 af.	 Og	 så	 håber	 jeg	 bare	 vi	 får	 en	 rigtig	
konstruktiv	samtale.	Og	jeg	vil	gerne	lige	understrege,	at	når	der	skal	refereres	til	et	brand,	så	
er	det	inden	for	tekstil,	men	det	er	bredt.	Men	bare	så	i	ikke	begynder	at	give	et	eksempel	fra	
Ikea	af,	for	eksempel,	så	er	det	bedre	bare	at	sige:	”nej	ikke	inden	for	tekstil”.	Okay.	Så,	fordi	det	
er	lidt	kompleks	det	her,	så	har	jeg	valgt	at	vi	lige	skal	starte	ud	med	at	have	3	minutter,	hvor	vi	
skriver	noget	ned	til	det	første	spørgsmål.	Det	her	med	hvad	i	forbinder	med	et	autentisk	brand.	
Og	som	sagt	det	kan	være	alt.	Sæt	nogle	ord	på	hvad	i	forbinder	med	det.	Og	så	tager	vi	det	bare	
fra	en	ende	af	og	så	ser	vi	bare	på	det.		
	
Interviewer:	Hvis	man	ikke	kan	skrive	noget	er	det	også	i	orden,	fordi	vi	kommer	til	at	snakke	
om	det	sammen.		
	
Heidi:	Ja.		
	
Interviewer:	I	kan	bare	lige	kigge	op	når	i	føler	at.	Er	folk	ved	at	være	nogenlunde	klar?	Skal	vi	
ikke	starte	over	ved	dig	Rasmus.	
	
Rasmus:	Jamen	jeg	har	mere	delt	dem	ind	i.	Jeg	synes	det	var	lidt	svært	at	sætte	ord	på,	så	jeg	
har	delt	det	ind	i	forskellige	brands	jeg	sådan	har	fulgt.	Hvor	at,	hvor	jeg	kender	historien	lidt	
bag	det,	for	ligesom	at	tage	det	autentiske.	Den	første	jeg	egentlig	kom	på	det	var	Jack	&	Jones	i	
forhold	til	at	det	egentlig	er	en	kæmpe,	et	kæmpe	brand	efterhånden.	Men	det	startede	helt	
tilbage	med	en	fyr	der	tog	50	par	cowboybukser,	smed	i	en	kuffert,	og	gik	fra	butik	til	butik	og	
så	er	de	der	hvor	de	er	nu.		Så	for	mig	har	den	en	eller	anden	for	autenticitet	det	der	med,	at	
man	bare	startede	med	at	gå	rundt	med	en	kuffert	og	egentlig	bare	bygget	det	op	helt	fra	bunden	
og	nu	er	man	hvor	man	er	nu.		
	
Interviewer:	Så	historien	bag	det?	
	
Rasmus:	Ja	det.	Det	tror	jeg	egentlig	det	er	ved	mig	for	det	hele.	Det	altid	den	der	historie.	Man	
kan	også	tage	sådan	nogle	som	S.T.	Valentin	her	i	Aarhus,	hvor	at	ejerne	står	i	butikken.	De	har	
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formået	at	bygge	et	eller	andet	helt	vildt	brand	op,	hvor	at	ejerne	står	der	og	det	er	lokale,	meget	
lokale	kunder	også	og	de	har	lige	et	tilhørsforhold.	Så	de	føler	de	er	venner	med	butikken.	Og	
det	er	defor	de	kommer	og	køber	igen	og	igen.	Det	synes	jeg	også	der	er	meget	autenticitet	over,	
at	det	er	sådan	lidt	nærliggende	og	man	kan.	Man	har	lyst	til	at	komme	derned	på	grund	af	de	
mennesker	der	er	der	og	egentlig	ikke	bare	fordi	tøjet	er	så	fedt.		
	
Interviewer:	Så	der	er	en	relation?	
	
Rasmus:	Ja	relationerne.	
	
Interviewer:	Jeg	vil	gerne	lige	prøve	og	holde	lidt	fast	i	det	her	med	historie.	Er	det	noget	i	alle	
sammen	ligesom	har	tænkt	over,	at	det	er	noget	der	er	vigtigt?	Ja	Winther.	
	
Kasper:	Jamen	jeg	har	også	skrevet.	Det	med	at	fortælle	en	god	historie.	Jeg	synes	det	er	svært	
at	gøre	et	brand	autentisk,	hvis	det	er	noget	der	startede	i	sidste	måned.	Det	er	noget	der	skal	
have,	fortælle	en	god	historie.	Det	er	i	hvert	fald	noget	af	det	jeg	forbinder	med	et	autentisk	
brand.	Så,	så	det.		
	
Interviewer:	Så	du	er	enig?	
	
Kasper:	Ja,	det	er	helt	det	samme	jeg	har.	
	
Interviewer:	Hvad	med	jer	andres?	
	
Andreas:	Jeg	har	også	noteret	historie,	men	så	også	noget	jeg	egentlig	synes	hænger	sammen	
med	historie,	der	er	også	tradition.	Så	der	er	noget.	Der	er	den	her	tidslinje	ind	over	et	autentisk	
brand.	Og	så	har	jeg	skrevet	den	røde	tråd,	fordi	jeg	føler	egentlig	at	et	autentisk	brand	følger	
de	værdier	man	har	lagt	i	virksomheden	helt	tilbage	fra	opstarten.	Det	er	også	derfor	jeg	har	
skrevet	oprigtighed,	ærlighed,	troværdighed.	Også	ting	som	omdømme	og	image,	altså	følelsen	
af	 at	 hvis	 jeg	 var	 forbruger	 så	 det	 mærke	 jeg	 køber,	 det	 også	 repræsenterer	 tænker	 om	
virksomheden.		
	
Interviewer:	Altså	at	man	kan	identificere	sig	med?	
	
Andreas:	Ja.	
	
Interviewer:	Isabel,	har	du?	
	
Isabel:	Altså	jeg	er	enig.	I	hvert	fald	i	forhold	til	det	der	med	omdømme,	at	hvis	man,	altså	et	
autentisk	brand	det	ser	jeg	i	hvert	fald	som	noget	positivt.	Så	for	at	et	brand	skal	være	autentisk,	
så	skal	du	have	et	godt	omdømme	og	noget.	Og	det	kræver	noget	historie	og	noget.	Et	solid,	ja	
et	solidt	brand.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Camilla:	Jeg	har	også	skrevet	ned.	Noget	af	det	der	også	jeg	synes	er	autentisk	bag	et	brand,	er	
at	man	skal	være	tro	mod	sig	selv	og	også	de	værdier	de	ligger	sig	ud	på.	Det	nytter	ikke	noget	
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at	de	mener	de	har	en	CSR	strategi	og	så	de	ikke	følger	den.	Ja,	de	skal	følge	deres	strategier	og	
værdier,	 og	 ikke	 bare	 sige	 det	man	 tror	 forbrugerne	 gerne	 vil	 høre	 og	 ikke	 rigtig	 følge	 det	
alligevel.		
	
Rasmus:	Det	der	med.	Der	er	sindssyg	mange	virksomheder	lige	nu	der	gerne	vil	slå	sig	ned	på,	
at	de	har	en	eller	anden	CSR	strategi,	og	at	de	ih	og	å’,	de	tager	ansvar	og	sådan	noget.	Men	når	
du	kommer	ud	i	virksomheden	og	spørger	dem:	”hvad	gør	i”?	Det	ved	vi	ikke.	Hvem	sidder	for	
det?	 Jamen	det	gør	vores	elev.	Der	bliver	 ikke	gjort	noget	som	helst,	men	de	prøver	bare	at	
brande	sig	på	det.	
	
Camilla:	Ja.	
	
Rasmus:	Det	er	jo	mega	utroværdigt	og	det.	Det	er	forfærdeligt	at	det	er	blevet	sådan.	Hvor	du	
så	 tager	 andre	 virksomheder,	 hvor	 der	 bare	 er	 nogle	 der	 knivskarpe	 på	 det.	 For	 eksempel	
Grundfos	der	har	projekter	i	Vietnam,	hvor	de	laver	pumper	til	de	her	fattige	byer,	og	så	gør	de	
sådan	at	de	får	rent	vand.	Det	er	noget	der	er	fondet	igennem	medarbejderne.	Og	det	gør	de	
ganske	gratis.	Så	de	har	lagt	sådan	en	klar	strategi	for	hvad	de	gør.	Altså	ligesom	tager	noget	
ansvar.	Det	synes	jeg	er	sejt.	
	
Interviewer:	Så	man	er	tro	mod	det	man	ligesom	kommunikerer?	
	
Rasmus:	Ja,	lige	præcis	
	
Camilla:	Ja.	
	
Andreas:	Jeg	ved	ikke,	på	den	ene	eller	anden	måde.	Jeg	har	også	noteret	her	ledelse,	fordi	det	
handler	altså	om,	at	der	er	et	eller	anden	management	ind	over.	Hvordan	skal	man	styrer	det	
her	brand	der	skal	være	autentisk.	Er	det	noget	alle	medarbejdere	tager	del	af	eller	er	det	noget	
man	bare	skriver	på	sin	hjemmeside	og	så	er	brandet	autentisk.	Altså	der	er	også	sådan	en.	
Hvad	er	et	autentisk	brand	og	hvordan	kommer	det	ud	intern	og	ekstern.		
	
Interviewer:	Ja.	Det	kommer	vi	også	lige	til.	
	
Andreas:	Men	det	er	bare	hvad	jeg	har	noteret.	
	
Interviewer:	Ja.	Heidi	du	havde	lidt	svært	ved	at	at	notere	noget.	
	
Heidi:	Jamen,	altså.	
	
Interviewer:	Men	kan,	er	du	enig	i	det	der	bliver	sagt?	
	
Heidi:	Ja	jeg	er	helt	enig	i	det	der	er	blevet	sagt,	men	jeg	skulle	lige	sådan.	
	
Interviewer:	Ja,	ja.	Men	det	er	helt	fint,	men	har	i	så.	Føler	i	at	i	har	lige	svært	ved	at	vurdere	
brands	nu,	hvad	der	egentlig	er	autentisk	og	hvad	der	ikke	er.	Nu	når	i	lige	reflekterer	over	det,	
fordi	 når	 du	 nævner	 det	 her	med,	 at	 der	 ligesom	 er	 nogle	 der	 gerne	 vil	 stå	 for	 noget,	men	
kommunikerer	noget	andet?	Isabel.	
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Isabel:	Jamen	jeg	synes,	altså	alt	det	folk	siger	om	værdier	er	vigtige	for	et	brand	er	jeg	helt	enig	
i.	Men	hvis	man	tænker	tekstil	branchen	og	man	går	ned	i	byen	og	køber	noget	tøj,	så	kender	
man	jo	ikke	nødvendigvis	værdierne	i	Gina	Tricot	og	S.T.	Valentin	og	på.	Så	jeg	ved	ikke	hvor	
meget	det	reelt	betyder	for	at	det	skal	være	et	autentisk	brand	for	mig.	Det	kunne	være	fedt	at	
vide	det,	men	jeg	kender	dem	ikke.	Så	det	er	ikke	det	der	danner	mit	grundlag	i	hvert	fald.		
	
Interviewer:	Det.	Vi	bliver	lige.	Jeg	kommer	lige	tilbage.	
	
Andreas:	Ja,	for	man	kan	sige	det	kan	stadig	godt	være	et	autentisk	brand,	for	eksempel	NN07,	
som	bare.	Lige	pludselig	blev	det	hurtigt	et	kendt	brand	og	egentlig	fik	succes	og	er	blevet	solgt	
videre	nu.	Det	er	jo	også.	Det	kan	jeg	stadigvæk	godt	være	autentisk	selvom	det	måske	ikke	har	
samme	historie	som	Bestseller	har.	
	
Interviewer:	Men	er	du	enig	med	det,	fordi	du	snakkede	noget	om	at	den	her	lange	tidslinje?	
	
Kasper:	Jamen	jeg	har	også	noteret	sådan	noget	som	jeg	tænkte	på,	sådan	noget	som	JBS.	En	
familievirksomhed	skaber	sådan,	ud	fra	at	det	er	en	familievirksomhed,	noget	troværdighed	og	
giver	på	baggrund	et	autentisk.	Det	er	i	hvert	fald	noget	klinger	når	jeg	tænker	på	det.		
	
Interviewer:	Ja.	Isabel,	hvis	jeg	lige	i	første	omgang	starter	med	at	spørge	dig.	Brands,	altså	kan	
brands	der	starter	i	morgen	være	ligeså	autentisk	som	et	brand	fra	1800-tallet?	
	
Isabel:	For	mig	tror	jeg,	ja.		
	
Camilla:	Det	ville	jeg	også	sige	det	umiddelbart	kunne.	
	
Isabel:	Det	er	i	hvert	fald	ikke	det	der	ville	være	afgørende	for	mig,	hvis	jeg	skulle	ind	og	vælge	
en	butik	eller	et	eller	andet.	Om.	
	
Camilla:	Man	kan	også	sige	nu	nævnte	du	selv	S.T.	Valentins	i	hvor	mange	år	har	de	eksisteret	
nu?	
	
Rasmus:	Jeg	ved	det	faktisk	ikke.	
	
Camilla:	5?	
	
Rasmus:	Ja.	
	
Camilla:	4-5.	
	
Ramus:	4-5	år.	
	
Camilla:	4-5	år	ikke,	det	er	jo	ikke	fordi	de	har	en	lang	lang	årrække	bag	sig,	men	det	er	alligevel	
nogen	man	forbinder	med	autentisk.	Så,	det	kan	jo	sagtens	lade	sig	gøre.		
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Rasmus:	Og	jeg	har	aldrig.	Altså,	jeg	har	aldrig	sat	mine	fødder	derinde.	Jeg	har	bare	studeret	
dem	og	læst	og	set	hvad	folk	har	sagt	om	dem.	Så	det	er	egentlig	det	jeg	bygger	det	ud	fra.	Man	
føler	der	er	noget	autentisk	over	det,	fordi	man	se	hvordan	folk	egentlig	opfatter	det.		
	
Camilla:	Jeg	tror	også	i	sammenhæng	med	det.	Også	det	der	med	at	man	kommer	ind	og	får	det	
der	ekstra.	Jeg	mener	har	de	en	lille	bar,	så	kan	man	lige	få	en	whiskey	en	fredag	aften	eller	hvad	
det	nu	er	ikke.	Det	der	med	at	man	lige	gør	lidt	mere	end	bare	sælge	det	der	tøj,	det	tror	jeg	også	
gør	at	det	virker	sådan	lidt	mere	autentisk.	Det	at	man	kører	den	hele	vejen	og	siger:	”hvad	kan	
mænd	godt	lide	ud	over	tøj,	et	glas	Whiskey”.	Jamen,	så	er	det	det	vi	skal	have	ikke.		
	
Interviewer:	Andreas	du	havde	også	hånden	oppe?	
	
Andreas:	Nå,	 jamen	 jeg	 tænkte	også	bare	på	at	det	er	også	det	der	med	hvordan	møder	de	
kunden.	Altså	der	er	 forskellige.	En	 forbruger	kan	have	en	holdning.	 Jeg	kan	have	en	anden	
holdning.	Altså	det	er	svært	at	sige	de	har	et	autentisk	brand,	man	skal	ligesom	lave	en	bred	
undersøgelse	for	at	kunne	sige,	i	hvert	fald	om	at	blive	til	enighed	om	det.	
	
Interviewer:	Isabel	jeg	vil	gerne	lige	tilbage	med	det	her,	at	du	siger	du	har	lidt	svært	ved	at	
definere	det	her,	hvad	der	er	autentisk	og	ikke	er	autentisk.	Og	nu	stiller	jeg	så	spørgsmålet	ud	
til	alle,	fordi	at	vi	er	jo	en	gruppe	her,	men	når	i	køber	brands,	er	det	så	noget	der	er	vigtigt	for	
jer.	At	i	køber	nogle	brands	som	afspejler	nogle	værdier	i	kan	stå	inden	for?	Og	det	var	så	også	
relation	til	det	der.	
	
Isabel:	Vil	du	gerne	have	jeg	svarer?	
	
Interviewer:	Ja,	du	må	egentlig	godt	starte,	fordi	så	kan	du.	
	
Isabel:	Jamen	både	og.	Jeg	tror	mere,	at	jeg	kender	primært	de	virksomheder	der	har	et	dårligt	
omdømme	i	forhold	til	at	der	er	sket	noget	på	en	fabrik	i	Vietnam.	Så	høre	man	om	det,	men	
man	hører	sjældent	synes	jeg,	jo	man	hører	om	noget	bæredygtigt	og	økologisk	tøj,	men	man	
hører	ikke	om	sådan	til	virksomhedens	værdier.	Ikke	inde	for	tøj	synes	jeg	ikke.	I	hvert	fald	ikke	
når	jeg	sådan	køber	en	trøje,	så	tænker	jeg	ikke	om	de	har	en	speciel	strategi	eller	hvad	de	lige	
går	efter,	men	selvfølgelig	kunne	jeg	godt	tænke	at	måske	H&M,	de	bruger	meget	børnearbejde	
eller	hvad	der	nu	har	været	omkring	det.	
	
Interviewer:	Men.	Men	når	jeg	tænker	på	autentisk,	så	tænker	jeg	også	sådan	mere.	Altså	at	du	
ved	at.	Jeg	køber	det	her	brand	fordi	at	det	står	for	en	god	kvalitet,	det	er	dansk,	du	ved.	Altså	
sådan	nogle	værdier	der	er	personlige	for	en.	Det	er	også	sådan	i	skal	tænke	det	lidt.	
	
Andreas:	 Jeg	 tænker	 for	eksempel	at	Tiger	of	Sweden	bare	 lige	 for	at	give	et	eksempel.	Det	
synes	jeg	lidt	at,	for	mig	er	det	et	mærke	som	er	autentisk,	fordi	det	startede	med	at	det	var	en	
håndarbejdevirksomhed	der	lavede	jeans.	Og	det	blev	de	egentlig	ved	med,	fordi	jeg	har	følelsen	
af	at	de	jeans	jeg	køber	er	god	kvalitet	og	god	pasform,	og	de.	Altså	god	kvalitet	og	så	kan	jeg	
egentlig	godt	lide	at	man	kan	sige:	”okay	det	har	de	lavet	i	så	og	så	mange	år,	så	bygger	man	jo	
en	tradition	op	ved	siden	af”.	Men	der	kan	jeg	se	den	der	røde	tråd	jeg	også	snakkede	om.	Så.	
Tiger	og	Sweden	synes	jeg	er	et	eksempel	på	det,	men	det	er	så	min	personlige	holdning.		
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Interviewer:	Men	er	det	noget	i	foretrækker	de	her.	Altså	foretrækker	i	nogle	brands	frem	for	
andre?	Den	må	i	godt	alle	svare	på.	
	
Rasmus:	Helt	klart,	men	altså	for	eksempel	Tiger	og	Sweden.	Det	er	klart,	det	er	ikke	der	man	
render	og	køber	alt	sit	tøj.	Der	er	også	lige	pengepungen	som	skal	være	med.	Men,	men	jeg	tror	
mere	 det	 er	 fordi	 jeg	 synes	 de	 har	 noget	 pænt	 tøj	 og	man	 føler	 jo.	 Det	 er	 jo	 også	 et	mere	
eksklusivt	sted.	Jeg	ved	ikke	om	den	der	autenticitet	der	er	der	for	mig,	som	sådan.	Altså	jeg	
synes	de	har	noget	pænt	 tøj.	Nu	kender	 jeg	 så	også	et	par	 stykker	der	arbejder	 for	dem	på	
hovedkonteret.	Så	der	har	man	måske	et	tilhørsforhold	og	det	er	måske	også	derfor	man	tænker	
lidt	Tiger	og	Sweden.		
	
Interviewer:	Ja,	Isabel.	Jeg	kører	bare	den	her	vej	rundt.	
	
Isabel:	Nej	jeg	rakkede	ikke	hånden	op.	
	
Interviewer:	Jamen	kan	du	ikke	lige	se	om	du	kan	svare	på	det	alligevel.	Føler	du	dig	ikke	mere	
tiltrukket	til	nogle	brands	end	andre	brands?	
	
Isabel:	Jo.	Og	der	tror	jeg	både	det	er	værdier,	som	jeg	snakkede	om	tror	jeg	det	er	ligeså	meget	
det	også	bare	er	design.	Der	vil	betyde	noget	for	mig.		
	
Interviewer:	Men	det	ville	jeg.	Det	vil	man	også	kunne	kalde	en	værdi.		
	
Isabel:	Ja	og	selvfølgelig	også	som	vi	har	snakkede	meget	om,	kvalitet	og	sådan	noget	betyder	
meget,	man	ved	når	man	går	ind	i	Tiger	of	Sweden,	så	er	der	også	kvalitet.	Men	jeg	synes	også	
bare	i	dag	kan	man	gå	ind	i	H&M	og	købe	en	trøje	i	uld,	så	det	er	nok	også	et	spørgsmål	om	og	
kigge	efter	hvad	der	lige.	
	
Andreas:	For	mig	kan	det	godt	altså.	Jeg	tror	også	mere	det	er	sekundært,	fordi	jeg	tænker	også	
sådan	lidt	det	handler	også	om	pris	og	design	for	mig.	Så	er	det	bare	”nice	to	have”	at	det	måske	
også	er	et	autentisk	brand,	lad	os	sige	det	sådan.	
	
Interviewer:	Jeg	vil	hellere.	Lad	os	måske	pakke	det	der	autentisk	væk	og	så	sige	hellere	købe	
nogle	værdier.	Eller	et	brand	der	ligesom	afspejler	nogle	værdier	som	i	afspejler.	Det	kan	jeg	
egentlig	bedre	lide	at	bruge	fordi	autentisk	er	ikke	noget	man	tænker	over.	Jeg	går	heller	ikke	
rundt	og	siger	Carhartt	er	autentisk,	men	det	her	med	at	man	køber	noget	som	man	ligesom	
kan	stå	inden	for,	fordi	det	også	fremhæver	noget	i	ens	egen	identitet.	Og	det	er	klart	som	du	
selv	nævner	rådighedsbeløbet	har	jo	også	en	indflydelse.	Det	er	jeg	godt	klar	over,	men	det	jeg	
vel	frem	til,	det	er	bare	om	det	er	noget	man	ligesom	søger,	nogle	brands	frem	for	andre?	
	
Andreas:	Jeg	tror	også	det	handler	om	vaner.	Altså	jeg	er	måske	fordi	jeg	er	en	fyr,	hvis	jeg	er	
vant	til	at	købe	de	steder	hvor	jeg	synes	de	laver	god	kvalitet,	og	nice	design,	og	jeg	også	kan	
købe	til	fornuftige	penge,	så	går	jeg	også	derhen	igen.	Og	så	nu	hvor	online	shopping	bliver	mere	
og	mere	aktuelt,	så	er	det	måske	også	de	virksomheder	der	er	gode	til	at	sende	nyhedsbreve	ud	
eller	fange	min	interesse	igen	og	igen.	Så	går	jeg	måske	hen	til	den	samme	virksomhed.	
	
Interviewer:	Camilla	hvordan	har	du	det?	
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Camilla:	Jamen	for	mig	handler	det	tror	jeg	også	meget	om	den	stil	 jeg	har.	Om	de	butikker	
rundt	omkring	de	matcher	til	det	jeg	gerne	vil	have.	Der	er	da	altid	nogle	butikker	man	sådan	
er	mere	stolt	af	at	gå	ind	eller	hvad	siger	man.	At	man	gerne	vil	ses	gå	ind	i	end	andre	butikker,	
hvor	man	måske	godt	kan	skynde	sig	og	kigge	og	så	går	man	videre.	Men	altså	det	er	der	jo,	ikk’,	
men	ikke	fordi	de	ikke	har	noget	flot	tøj	engang	imellem,	men	der	er	da	altid	nogle	ting	man	
hellere	vil	forbindes	med	end	andre.	Og	nogle	ting	hvor	man	synes	det	er	federe	de	ser	jeg	har	
det	 her	mærke	 end	 et	 andet	mærke,	men	 jeg	 tror	 også	 ja.	 Det	 er	 stil	 og	 pris	 og	 design	 det	
kommer	an	på.	
	
Interviewer:	Heidi?	
	
Heidi:	Jamen	jeg	vil	også	sige,	at	jeg	tænker	ikke	over	om	det	er	autentisk	når	jeg.	Jeg	tænker	
om	man	selv	synes	det	sidder	godt.	Øh.	
	
Interviewer:	Men	søger	du	nogle	brands	frem	for	andre,	er	der	nogle	du	er	vildere	med	end	
andre?	
	
Heidi:	Ja,	ja.	Det	er	der	selvfølgelig.	Og	som	du	også	siger,	så	er	der	jo	nogle	butikker	man	går	i	
igen,	men	det	har	ikke	noget	at	gøre	med	om	den	her	er	mere	autentisk	end	den	her.	Hvad	jeg	
ville	vælge.	
	
Interviewer:	Winther?	
	
Kasper:	Altså,	jeg	er	også	enig	hele	vejen	rundt,	men	jeg	tænker	også	sådan	noget	som,	når	man.	
En	konkret	eksempel,	hvis	jeg	skal	ud	og	købe	et	par	nye	bukser	og	jeg	kan	se	der	ligger	et	par	
Diesel	bukser,	der	ligger	et	par	H&M	bukser,	måske	et	par	Levis	bukser.	Så	vil	jeg	måske	hurtig	
sige	H&M,	det	vil	jeg	måske	vælge	fra,	hvis	det	koster	det	samme.	Fordi	jeg	ved	Diesel	eller	Levis	
dem	forbinder	jeg	også	med	kvalitet,	og	hvis	jeg	køber	et	par	Diesel	bukser	eller	Tiger	of	Sweden	
som	der	var	nogen	der	sagde.	Så	ved	jeg	at	jeg	ville	kunne	gå	ind	i	butikken	og	få	en	knald	god	
service	og	højst	sandsynligt	få	et	par	nye,	hvis	der	skulle	ske	et	eller	andet.	Så	der	ville	jeg	i	hvert	
fald	foretrække	det.		
	
Interviewer:	Ja.	Rasmus.	
	
Rasmus:	I	hvert	fald	noget	jeg	synes	er	vigtigt	lige	og	bringe	op,	det	er	os	i	forhold	til	hvordan	
tiden	er	lige	nu,	for	nu	taler	vi	meget	om	det	her	med	kvalitet	og	pris	og	hvilke	værdier	man	har.	
Men	man	ser	jo	en	grund	til	at	en	virksomhed	som	ONLY	for	eksempel,	de	stormer	frem	inden	
for	kvindetøj	og	pigetøj.	Altså	de	eksploderer	jo.	Og	det	er	jo	fordi	de	er	begyndt	at	kunne	lave	
kvalitetstøj	til	ingen	penge.	Så	nu	er	folk	lidt	begyndt	at	gå	på	kompromis	med	at	det	skal	hedde	
Tiger	of	 Sweden	eller	Diesel,	men	egentlig	 skal	det	bare	være	pænt	og	 til	 en	 skarp	pris.	Og	
faktisk	så	begynder	de	også	mere	og	mere,	 for	eksempel	Vero	Moda	begynder	og	 fokuserer	
mere	og	mere	på	organic	cotton,	og	begynder	og	lave	de	her	økologiske	linjer.	Fordi	økologi	er	
bare	kommet	 for	at	blive.	Vi	 får	kastet	den	ene	artikel	efter	den	anden,	at	nu	skal	det	være	
økologisk	og	det	er	det	vi	kan	gøre	for	at	være	mere	bæredygtige	og	dit	og	dat.	Så	jeg	tror	også	
at.	For	mig,	hvis	jeg	vidste	at	det	her	firma	havde	brugt	børnearbejde	og	ja,	hvad	det	nu	kunne	
være	til	at	producere	nogle	underbukser.	 Jamen,	så	tror	 jeg	egentlig	at	 jeg	ville	gå	hen	i	den	



Side 131 af 159	

anden	butik,	hvor	 jeg	måske	vidste	de	 ikke	havde	gjort	det.	Sådan	tror	 jeg	alligevel	 jeg	ville	
vælge,	hvis	jeg	havde	fået	det	af	vide.	
	
Interviewer:	Men.	Men	kan	alle	nikke	genkendende	til	det	Camilla	sagde.	Det	med	at	der	er	
noget	man	hellere	vil	ses	i,	det	var	også	lidt	det	Winther	han	sagde.	Noget	man	hellere	vil	ses	i	
end	andet?	
	
Rasmus:	Ja.	
	
Andreas:	Ja.	Jamen	jeg	vil	faktisk	sige	at	jo	ældre	jeg	er	blevet,	jo	mindre	er	det	blevet.	I	starten	
dengang	jeg	var	teenager,	så	var	det	jo	uhyggeligt	vigtigt	at	jeg	gik	i	de	rigtige	mærker	og	den	
signalværdi	der	var	i	det.	Nu	hvor	man	udvikler	en	mere	personlig	stil,	så	synes	jeg	godt	man	
kan	mikse	lidt	i	mærkerne,	men	jeg	vil	stadigvæk	sige,	at	jeg	vælger	måske.	Jeg	vil	hellere	gå	til	
kvalitetsmærker	frem	for	et	discountmærke,	men	hvis	jeg	alligevel	er	inde	i	H&M	og	kigge	efter	
noget	så	ville	jeg	også	købe	noget.	Det	er	ikke	sådan	at	jeg	vælger	butikker	fra,	men	jeg	tror	også	
det	handler	om	vaner,	hvor	du	går	ind,	i	hvilken	butik	og	så	køber	du	de	mærker,	som	de	så	
præsenterer	for	dig.		
	
Interviewer:	Ved	du	hvad	vi	bliver	nødt	til	 lige	og.	Fordi	hvor	langt	kom	vi	egentlig	med	de	
værdier	her.	Isabel	havde	du	noget?	
	
Isabel:	Nej,	vi	har	egentlig	været	meget	godt	rundt,	men	jeg	tror	også	meget	i	forhold	til	det	du	
siger	der	med,	hvor	man	er	henne	i	sit	liv	og	penge	og	sådan	noget.	Jeg	tror	for	eksempel,	når	
man	går	studerende	til	at	arbejde,	så	er	der	også	bare	en	anden	dresscode	end	man	normal	går,	
skal	gå	i,	hvilket	også	kan	have	betydning	for	de	butikker	man	vælger.		
	
Interviewer:	Er	der	nogen	der.	Er	der	noget	der	ikke	er	blevet	nævnt	her?	Rasmus.	
	
Rasmus:	Det	var	mere	i	forhold	til	nu	sidder	vi	jo,	hvad	hedder	det,	seks	vi	bordet	her.	Jeg	ved	
ikke	om	der	er	nogen	af	os	der	har	børn,	men	jeg	kender	i	hvert	fald	mange	af	dem	jeg	kender	
der	har	børn.	Altså	sådan	nogle	mødre	fokuserer	utrolig	meget	på	for	eksempel	værdier	med	at	
det	er	økologisk	og	det	her,	fordi	det	er	kommet	så	meget	op	og	det	er	jo	økologi	inden	for	alt.	
Fordi	deres	børn	skal	ikke	have	noget,	der	kan	skade	huden.	Så	det	tror	jeg	også	er	vigtigt	at	
have	med.	Det	er	jo	også	en	kæmpe	målgruppe.	
	
Interviewer:	Ja,	ja.	
	
Rasmus:	Fordi	de	sidder	jo	derhjemme	på	nettet	og	shopper.	Og	der	er	det	jo	vigtigt	at	tage	den	
der	med	på	Internettet.	At	det	er	der	man	skal	være	tilstede,	fordi	mødrene	sidder	hjemme	på	
barsel,	og	det	er	nemt	lige	at	tage	computeren	og	shoppe	frem	for	at	gå	ned	i	byen.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Andreas:	Jamen	jeg	tænkte	også	bare	på	nu,	nu.	Rasmus	han	nævner,	jeg	ved	ikke	hvordan	i	
andre	har	det,	men	det	 er	 jo	 lidt	også.	 Jeg	 synes	mærker	også	nogle	gange	 følger	 lidt	nogle	
trends.	Nu	er	trenden	med	økologi	oppe	at	køre	og	man	kender	også	om	genbrug	og	second	
hand.	Og	det	er	måske	også	nogle	værdier,	som	andre	virksomheder	tager	til	sig	og	så	ændrer	
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de	måske	brandet.	Jeg	ved	det	ikke,	men	altså	du	ved.	Det	der	med	at	være	et	autentisk	brand	
eller	et	brand	med	værdier.	De	værdier	kan	jo	også	ændre	sig	over	tid.	(God	pointe	-	værdier)	
	
Camilla:	Ja.	
	
Andreas:	Så.	Så	det	kan	godt	være	et	mærke	man	ikke	rigtig	kan	afspejle	sig	i.	Det	kan	godt	
være	man	kan	gøre	det	senere.	For	eksempel	Bestseller	går	lige	over	og	laver	økologiske	linjer,	
så	kan	det	godt	være	hvis	jeg	er	hipster,	så	synes	jeg	lige	pludselig	det	er	mega	nice.	
	
Interviewer:	Ja.	Troværdighed	det	havde	også	snakket	om	eller	hvad?	Winther.	
	
Kasper:	Ja.	
	
Interviewer:	Altså	i	sidder	ikke	med	noget	i	ikke	føler	vi	ikke	har	snakket	om	vel?	
	
Camilla:	 Jeg	 har	 også	 skrevet,	 at	 det	 jeg	 måske.	 Det	 jeg	 forbinder	 med	 et	 autentisk	 eller	
troværdigt	brand	er	at	det	tør	stå	ved	sine	fejl.	Gå	ud	og	si’:	”ved	du	hvad.	Vi	har	lavet	et	tøjbrand	
eller	mærke	og	der	er	kommet	det	og	det	forkerte	stoffer	i	eller	hvad	det	er.	Det	beklager	vi	
virkelig	meget,	i	stedet	for	at	det	hele	sådan	skal	pakkes	væk	og	folk	ikke	vil	komme	ud	med	
udtalelser.		
	
Interviewer:	Ærlig	og	oprigtig?	
	
Camilla:	Præcis.	Lige	nøjagtigt,	det	får	jeg	egentlig	lidt	respekt	for.	Okay,	den	tager	de	til	sig	og	
det	var	noget	lort.	Vi	arbejder	på	det.	Vi	laver	det	om,	altså	det	forbinder	jeg	egentlig	også	lidt	
med	 et	 autentisk	 og	 troværdigt	 brand.	 At	 man	 står	 ved	 sine	 ting.	 Så	 har	 jeg	 også	 skrevet	
employer-branding	 ind.	 Jeg	 kan	 egentlig	 også	 godt	 lide	 dem	 som	 kommer	 med	 de	 gode	
historier.	Det	behøves	ikke	nødvendigvis	kun	og	være	noget	med,	nu	har	vi	lavet	den	her	nye	
kollektion,	jamen,	også	nogen	der	gør	noget	for	sine	medarbejdere,	hvor	det	virkelig	skinner	
igennem.	Men	at	man	virkelig	også	gør	nogle	ting	for	sine	medarbejdere.	Lige	gør	det	ekstra	for	
at	de	også	føler,	at	det	er	et	fedt	sted	og	være.	Det	synes	jeg	også	der	er	et	autentisk	brand	for	
mig.			
	
Interviewer:	Ja.	
	
Rasmus:	Altså	så	ved	man	også	at	dem	der	har	siddet	bag	tøjet	og	lavet	det,	at	de	har	det	godt	
på	deres	arbejdsplads.	Ligesom	du	også	siger,	at	det	har	været	fedt	og	at	de	også,	under	nogle	
dårlige	forhold	eller	et	eller	andet.	
	
Interviewer:	Ja.	Nu	skal	vi	altså	videre.	Men,	men	det	kører	bare.	Det	er	super	fedt.	Men	i	var	
alle	 sammen	enige	om	at	der	 var	noget	 troværdigt	 over	de	her	brands.	Var	det	noget	 i	 alle	
sammen	ligesom	kunne?	
	
Andreas:	Ja,	ja	det	har	jeg	også	noteret.	
	
Camilla:	Ja.	
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Rasmus:	Ja.	
	
Winther:	Ja.	
	
Heidi:	Ja.	
	
Isabel:	Ja.	
	
Interviewer:	Er	det	noget	i	føler	i	har,	i	er	tættere	knyttet	til	nogle	brands	end	andre.	Det.	Vil	i	
gå	så	langt	og	sige	det?	Det	her	med	at	der	er	nogle	i	hellere	vil	kendes	ved	end	andre?	Isabel.	
	
Isabel:	Det	eneste	måde	jeg	sådan	kan	føler	mig	knyttet	til	et	brand	på	er	sådan	tror	jeg	er	hvis,	
der	flytter	det	historie	nok	ind	igen,	kommer	ind	igen.	I	forhold	til	at,	amen	det	har	jeg	kunne	
gå.	Jeg	har	kunne	gå	i	H&M	siden	jeg	var	13	og	går	stadigvæk	i	H&M,	eller	hvilken	butik	det	nu	
kan	være.	Så	på	den	måde	kan	jeg	være	knyttet,	men	jeg	tror	også	det	er	det	eneste.	Jeg	tror	det	
skifter	meget	i	forhold	til	trends.	
	
Interviewer:	Ja,	men	man	kan	godt,	det	er	i	orden	og	skifte	altså.	Men,	men	du	føler	du	er	mere	
knyttet	til	nogle	brands	end	andre?	
	
Isabel:	Ja,	men	jeg	tror	bare	det	er	mere	familiært	på	en	eller	anden	måde.	Det	har	jo	bare	altid	
været	der.		
	
Interviewer:	Ja.		
	
Isabel:	Og	man	ja.		
	
Interviewer:	Ja,	helt	sikkert.	Heidi?	
	
Heidi:	Altså	jeg	vil	også	sige,	at	jeg.	Jeg	føler	i	hvert	fald	jeg	er	mere	knyttet	til	nogle	brands	end	
andre.	Og	det	kan	være	fordi	at,	hvis	jeg	gentagne	gange	har	været	inde	og	prøve	det	mærke,	at	
jeg	bare	oplever	hver	gang.	Det	sidder	godt	og	det	er	en	fed	stil.	Så	det	jo	klart	at	så	er	det	jo	det	
man	går	ind	til	igen.		
	
Interviewer:	Ja.	Så	lad	os	springe	lidt	videre	til	det	her	med	Facebook.	Jeg	synes	bare	vi	starter	
fra	en,	eller	den	der	først	vil	byde	ind.	Hvorfor	følger	i	brands	på	Facebook?		
	
Andreas:	Jeg	følger	primært.	Jeg	følger.	
	
Interviewer:	Og	i	må	også	godt	nævne	hvem	i	følger.	
	
Andreas:	Jamen	det	kan	jeg	godt	gøre,	altså	jeg	følger	Tiger	og	Sweden	på	Facebook,	og	det	gør	
jeg	egentlig	meget	fordi,	at	jeg	kan	godt	kan	lide	når	de	sætter	priser	ned,	hehe,	for	jeg	synes	
det	er	ret	dyrt.	Men	nogle	gange	så	kan	man	godt	få	nogle	gode	deals	blandt	andet	på	deres	
blazers.	Det	er	egentlig	derfor	 jeg	 følger	dem,	 fordi	at.	 Jeg	synes	egentlig	når	man	kigger	på	
deres	design,	det	 følger	egentlig	meget	det	samme,	altså	de	har	meget	med	det	samme	snit,	
mere	eller	mindre.	Så	måske	med	nogle	forskellige	farver	de	skifter	ud.	Men	jeg	synes	det	er	et	
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ret	fedt	mærke,	men	det	er	ikke	sådan	jeg	går	ind	og	virkelig	nærstuderer	hvad	de	sælger.	Det	
er	mere,	meget	pris	synes	jeg,	at	jeg	følger	et	mærke	efter.		
	
Interviewer:	Ja.	Er	der.	Winther.	
	
Kasper:	Jeg	følger	også	to	brands	inde	på	Facebook.	Det	er	et	brand	der	hedder	Lex	Deus	og	
Etaldesign	tror	jeg	det	udtales,	og	det	gør	jeg	fordi	jeg	synes	de	har	en	super	fed	stil,	som	jeg	
godt	kan,	og	det	er	sådan	lidt	nyt	og.	Og	så	kan	jeg	godt	følge	det	du	siger	med	prisen,	fordi	at	
det	er	da	lidt	mere	attraktivt	hvis	det	koster	500	frem	for	1000	ikk’.	Men	også	sådan,	jeg	synes	
nogen	af	de	nye	ting	de	kommer	med.	Det	er,	det	er	sådan	lidt	den	moderetning,	som	jeg	gerne	
vil	gå	i.	Ikke	dermed	sagt	jeg	køber	det	ved	første	øjekast,	men	jeg	synes	det	er	spændende	og	
så	synes	jeg	de	gør	mange	ting	på	Facebook.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Kasper:	Som	jeg.	Jeg	identificerer	mig	ikke	med	spam,	men	med	vigtige	ting.	
	
Interviewer:	Det	kommer	vi	lige	ind	på	senere.	Heidi	følger	du	nogle	brands?	
	
Heidi:	Ja.	Jeg	følger	blandt	andet	Minimum.	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Heidi:	Og	det	er	 jo	fordi,	at,	at	Minimum	er	et	af	de	mærker	jeg	rigtig	godt	kan	lide	og	føler	
passer	meget	til	min	stil.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Heidi:	Mange	af	deres	ting.	
	
Interviewer:	Ja.	Så	det	er	interessen	for.	
	
Heidi:	Ja.	Interessen	for	at	se	hvad	de	kommer	med	af	nyheder.	
	
Interviewer:	Ja.	Camilla,	følger	du	nogle?	
	
Camilla:	Ja.	Det	gør	jeg.	Jeg	følger	også	nogle	blandt	andet	fordi	jeg	synes	det	er	en	fed	tøjstil.	
Og	 så	 følger	 jeg	også	nogle	danske	virksomheder	også	 fordi	 jeg	 synes,	 at	det	er	 spændende	
indhold.	Det	er	ikke	kun	tøj	de	lægger	op,	men	hvad	der	sker	i	deres	virksomhed.	Det	synes	jeg	
også	er	spændende	nogle	gange	of	følge	med	i.		
	
Interviewer:	Ja.	Så	det	er	også	det	her	med	virksomheden.	Det	er	ikke	nødvendigvis	kun	på	
grund	af	at	der	er	gode	tilbud?	
	
Camilla:	Nej.	Men	også	på	grund	af	fordele.	Sådan	lidt	en	god	blanding.	
	
Interviewer:	Isabel.	
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Isabel:	Jo.	Jamen	jeg	følger	også	nogle	på	Facebook.	Jeg	har	egentlig	aldrig	tænkt	over,	om	det,	
at	de	tøjmærker	man	følger	på	Facebook	kommer	med	tilbud.	Sådan	har	jeg	aldrig	brugt	det.	
Jeg	tror	mere	at	hvis	jeg	følger	en	tøjvirksomhed,	altså	de	virksomheder	jeg	følger	på	Facebook,	
det	 er	 ofte,	 når	 jeg	 har	 været	 inde	 og	 kigge	 nogle	 nyere	 virksomheder,	 hvor	 det	 er	
nyhedsværdien	i	det.	Jeg	tror	aldrig	jeg	ville	gå	ind	og	følge	en	virksomhed	jeg	kendte,	for	så	
ville	jeg,	så	ved	jeg	hvad	de	har.	Det	skulle	være	for	at	finde	ud	af	hvad	de	har	at	byde	på.		
	
Interviewer:	Så	andre	nye	brands	du	ikke	kendte	i	forvejen?	
	
Isabel:	Ja.	Det	var	det	jeg	ville	følge	for	at	finde	ud	af	hvad	det	var,	fordi	jeg	behøver	ikke	følge,	
hvad	ved	jeg	ONLY,	for	det	kender	jeg	i	forvejen,	tror	jeg.	
	
Interviewer:	Ja.	Så	dem	gider	du	ikke?	
	
Isabel:	Nej,	så	tror	jeg	at	jeg	synes	det	er	irriterende,	for	jeg	ved	godt	hvad	de	har.	
	
Interviewer:	Ja.		
	
Andreas:	Må	jeg	spørge	om	noget?	Hvordan	finder	du	frem	til	de	virksomheder?	
	
Isabel:	Jamen	hvis	der	er	nogen	der	deler	eller	konkurrencer	og	sådan	noget	tror	jeg.			
	
Interviewer:	Godt	spørgsmål	Andreas.	
	
Isabel:	Ville	jeg	tro,	men	jeg	har	ikke	tænkt	over	det,	men	det	tror	jeg.		
	
Andreas:	Ja.	
	
Interviewer:	Ja.	Rasmus.	
	
Rasmus:	Jeg	følger	også	nogen.	Men	hvilke,	ej,	jeg	følger,	som,	jeg	har	Jack	&	Jones,	men	det	er	
nok	også	fordi	jeg	er	lidt	farvede,	fordi	jeg	har	været	inde	omkring	Bestseller.	Og	så	fulgt	dem	
lidt	for	at	være	interesseret	i	deres	strategi,	finde	ud	af	hvad	er	det	de	deler.	Er	det	relevant	
content	eller	har	de	bare	en	og	hvordan	gør	så	stor	en	organisation.	Der	har	jeg	tit	tænkt,	at	der,	
en	organisation	som	dem,	som	er	så	store.	Jeg	føler	ikke	rigtig	de	har	en	klar	strategi,	altså.	Jeg	
synes	lidt	det	er	noget	underligt	noget	og	så	kan	der	gå	lang	tid	før	der	kommer	noget.	Hvor	at	
man	kan	tydeligt	se	hvis	der	er	en	klar	strategi	og	der	sidder	nogen	der	har	styr	på	det.		
	
Interviewer:	Ja.	Men	altså	som	jeg	høre	det.	Så	er	det	lidt	et	miks	af	nogen	bruger	det	som	en	
nyhedskanal	i	forhold	til	både	virksomheden,	men	også	det	her	med	at	man	kan	få	nogle	tilbud,	
og	også	som	en	måde	at	søge	nye	brands	på,	og	også	det	her	med	at	se	hvad	virksomheden	har	
gang	i.	
	
Andreas:	Ja.	Lige	det	sidste	det	vil	jeg	nok	sige,	fordi	nu	sagde,	gav	jeg	et	eksempel	på	at	jeg	
fulgte	Tiger	of	Sweden,	for	at	få	indblik	i	hvornår	de	kommer	med	deres	næste	udsalg.	Men	så	
følger	jeg	også	Nike,	som	laver	meget	sportstøj,	fordi	jeg	også	er	meget	sports	interesseret,	men	
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så	synes	jeg	også	de	bygger	et	univers	op,	som	jeg	synes	er	interessant	at	følge	med	i.	Og	man	
kan	få	nogle	nogle	forskellige	indblik	i	nogle	forskellig	stjerners	liv	eller	bare	det	at	de	laver	
nogle	fede	videoer.	Det	synes	jeg	også	er	et	univers	der	tiltaler	mig.	Det	er	også	derfor	når	jeg	
er	rundt	i	storbyer,	så	vil	jeg	gerne	ind	i	Nike	town,	fordi	det	synes	jeg	er	et	fedt	univers.	De,	de	
gør	mere	end	det	jeg	lige	forventer	at	et	sportsmærke.				
	
Interviewer:	Så	der	skal	være	noget	aktivitet	derinde	på	siden	eller	hvad?	
	
Andreas:	Der	skal	være	noget	der	fanger,	hvis	det	er	fedt,	bare	lige	Nike	for	eksempel.	Så	synes	
jeg	det	er	fedt,	at	de	har	de	store	kontrakter,	det	er	også	qua	deres	størrelse,	men	så	også	det	
der	med,	at	de	laver	et	univers	jeg	også	kan	finde	i	en	butik.		
	
Interviewer:	Ja.	Ja.	Vi	går	meget	konkret	ind	i	det	der.	Det	er	nemlig	rigtig	spændende,	men	lad	
os	lige	blive	ved	det	her,	de	brands	i	følger.	Er	det	nogle	i	føler	i	kan	identificere	jer	med?	
	
Andreas:	Det	kan	jeg	jo	godt	med	Nike,	fordi	at	jeg,	hvad	skal	man	sige,	de	har	nogle	budskaber	
som	jeg	godt	kan	lide.	At	man	skal	være	aktiv	og	at	man	skal	tro	på	sig	selv	og	alt	det	der.	Det	
synes	jeg	er	nogle	fede	værdier	og	”just	do	it”,	bare	kaste	sig	ud	i	det.	Det	er	noget	jeg	også	godt	
kan	se	i	mig	selv.		
	
Interviewer:	Hvad	med	Winther?	
	
Kasper:	Jeg	sad	lige	og	tænkte	på.	Jeg	følger	en,	Lego,	det	gør	jeg	så	ikke	mere,	hvor	sådan	bare	
mest	af	interesse	fra	man	var	lille,	men	også	fra	nu.	Jeg	synes	det	er	fedt	brand,	som	jo,	hvad	kan	
man	sige.	
	
Interviewer:	Som	laver	børnetøj.	
	
Kasper:	Og	 så	 den	 historie	med.	Her	 op	 til	 Jul,	 hvor	 de	 giver	 en	 kæmpe	 gave	 til	 alle	 deres	
medarbejdere.	Det	syntes	jeg	var	mega	fed	sådan,	historien	fortæller	omkring	det,	men	også	at	
de	giver	noget	til	medarbejderne.	Der	tænkte	jeg	wow	og	det	synes	jeg	er	en	fed	historie.		
	
Interviewer:	Men	det	er	fordi	jeg	har	bidt	mærke	i,	de	her	brands	i	har	nævnt,	hver	især	i	følger.	
Det	er,	Heidi	sagde	at	hun	fulgte	Mimimum	fordi	det	syntes	hun	var	fedt.	Og	du	nævnte	Tiger	of	
Sweden	 og	 Jack	 &	 Jones.	 Altså	 det	 var	 også	 de	 brands	 i	 ligesom	 nævnte	 som	 havde	 nogle	
værdier,	da	jeg	spurgte	hvad	definerer	for	et	autentisk	brand.	Det	ved	jeg	ikke	om	i	selv	har	
reflekteret	over,	men	er	det	sådan,	er	i	meget	selektive	når	i	vælger	inde	på	Facebook,	sådan	i	
forhold	til	hvad	for	nogle	brands	i	gerne	vil	følge?	
	
Rasmus:	 Jeg	 havde	 på	 et	 tidspunkt,	 det	 er	 nok	 et	 halvt	 år	 siden,	 hvor	 jeg	 netop	 gik	 ind	 og	
kiggede	på.	Hvad	fanden	er	det	jeg	følger	på	Facebook,	fordi	man	har	jo	bare	trykket	like	til	alt	
muligt	skørt.	Jeg	fulgte	jo	fandme	200	sider.	Fordi	jeg	følte	bare	at	den	der	news	feed	den	blev	
bombaderet	med	alt	muligt	fuldstændig	ligegyldigt.	Så	det	var	ligesom	for	at	være	lidt	selektiv	
og	gå	ind	og,	nu	skal	der	altså	sorteres	og	så	finde	ud	af	hvem	er	interessante.	Men	jeg	følger	
rigtig	mange	virksomheder	fordi	jeg	er	nysgerrig	på	deres	strategi.	Jeg	synes	det	er	spændende	
og	 se	hvad	man	 smider	op.	Man	kan	 lære	af	det.	Men	 især	Nike,	 at	der	kommer	nogle	 fede	
billedere	man	kan	blive	glad	af	og	se,	og	det	ikke	bare	er	salg.		
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Interviewer:	Ja.	Føler.	Ja,	Heidi.	
	
Heidi:	 Altså	 jeg	 må	 indrømme,	 for	 eksempel	 Minimum,	 jeg	 kender	 ikke	 deres	 historie	
overhovedet.	
	
Interviewer:	Okay.	
	
Heidi:	Jeg	følger	dem	kun	fordi	jeg	synes	de	laver	noget	flot	tøj.		
	
Interviewer:	 Ja.	 Ja.	Var	der	andre	der	havde	hånden	oppe.	Føler	 i	 at	de	her,	de	her	brands	
profiler/sider	her,	føler	i	at	de	er	troværdige?	I	rækker	bare	hånden	op	hvis.	
	
Rasmus:	Det	syntes	jeg	faktisk	ikke.	Når	jeg	tænker	over	det	med	Jack	&	Jones,	hvis	man	tager	
dem	igen.	Fordi	det	er	også	meget	det	der	du	også	nævnte,	at	det	der	med	at	man	føler	også	der	
sidder	nogle	folk	bag,	at	det	ikke	bare	er	sådan	en	maskine	der	kører	og	spytter	lidt	nyheder	ud,	
men	at	man	for	eksempel	inddrager	medarbejderne	og	fortæller	lidt	om	dem.	Og	viser	lidt	bag	
kulissen.		
	
Interviewer:	Altså	du	syntes	det	var	troværdigt	eller	hvad	sagde	du?	
	
Rasmus:	Nej	jeg	synes	egentlig	ikke	det	er	troværdigt,	fordi	meget	af	det	de	smider	op	er	links	
til	deres	webshop.	At	man	kan	købe	det	og	det.	Men	det	der	med	at	man	kommer	med	 ind	
bagved	eller	lavet	en	film	fra	kontoret	og	siger	nu	har	vi	lavet	det	og	det.	Eller	den	her	kollektion	
kommer	snart.	Så	bliver	det	troværdigt	og	så	føler	man,	at	man	bliver	inviteret	med	inden	for	
og	er	en	del	af	det.		
	
Camilla:	Ja.	
	
Interviewer:	Camilla.	
	
Camilla:	Jeg	vil	sige	jeg,	jeg	følger	også	Hummel.	Hvor	nu	her,	de	har	lige	været	ude	på	Smukfest	
og	har	haft	rigtig	mange	ting	oppe	omkring	det.	Og	det	synes	jeg	også	har	været	lidt	sjovt	at	
følge	med	i	og	egentlig	også,	fordi	jeg	selv	skal	til	det.		
	
Interviewer:	Okay.	
	
Camilla:	Altså	igen	bygger	et	eller	anden	forventningsglæde	op	omkring	det.	Og	det	synes	jeg	
egentlig	er	meget	meget	troværdigt	og	det	rammer	egentlig	også	mig.	Det	er	selvfølgelig	også	
lidt	heldigt	at	 jeg	også	 lige	skal	på	Smukfestival,	men	det	er	 jo	et	eller	andet	sted	noget	der	
rammer	en	meget	bred	ung	målgruppe.	Eller	dem	der	er	på	Smukfest	der.	Jeg	synes	tit	de	laver	
noget	godt	indhold	faktisk	også	noget	jeg	synes	er	interessant	at	følge	med	i	og	ikke	bare	den	
der:	”okay	nu	gider	jeg	ikke	synes-godt-om	dem	længere	fordi	at	jeg	bliver	bombarderet	med	
alt	muligt”.	Altså,	men	jeg	vil	faktisk	sige,	jeg	var	nemlig	også	inde	og	tjekke	for	noget	tid	siden.	
Og	jeg	troede	faktisk	jeg	fulgte	flere	end	jeg	gør,	men	det	er	simpelthen	fordi	når	folk	deler	og	
kommer.	Jeg	følger	faktisk	ikke	så	mange	ting	igen,	fordi	det	popper	bare	automatisk	op	på	ens	
væg.		
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Interviewer:	Det	skal	vi	også	snakke	om,	det	her	med.	Men	Isabel	hvordan	har	du	det	med	
troværdigheden	på	sådan	en	brands	Facebookside?	
	
Isabel:	Jamen,	jeg	tror	ikke	jeg	ville	følge	et	brand	medmindre	jeg	fandt	det	troværdigt	og	kunne	
relatere	til	det.	Men	jeg	tror	meget	det	i	snakkede	om	med,	at	i	følger	brandsne	fordi	i	også	gerne	
vil	se	deres,	deres	måde	og	deres	organisation	og	strategier	på.	Jeg	tror	det	er	meget	qua	jeres	
uddannelse	også,	hvor	 jeg	er	meget	sådan,	det	 interesserer	mig	egentlig	 ikke,	 fordi	 jeg	 laver	
noget	helt	andet.	Jeg	er	i	en	helt	anden	branche	og	kan	godt	finde	på	at	følge	mine	konkurrenter	
af	andre	grunde,	men	det	er	i	hvert	fald	ikke	derfor	jeg	følger	nogle	brands.	Det	er	bare	for	at	
blive	inspireret	tror	jeg.	Og	jeg	tror	jeg	vil	helst	ikke	have	for	meget	spam	i	forhold	til,	måske	nu	
har	vi	været	på	Smukfest.	Jeg	synes	ikke	rigtigt.	Jeg	har	det	bare	for	at	se	nogle	billeder,	se	noget	
tøj	og	blive	inspireret	tror	jeg.		
	
Interviewer:	Ja,	som	en	nyhedskanal?	
	
Isabel:	Ja	eller	en	reklame	af	deres	tøj.	Nye	kollektioner,	se	nye	kollektioner	og	sådan	noget.	
	
Rasmus:	Det.	Det	er	jo	også	det	der	er	udfordringen	lige	nu	synes	jeg	på	Facebook,	fordi	at	som	
du	siger	man	følger	dem	egentlig	ikke,	men	der	kommer	så	meget	skidt	op,	fordi	at	alle	mulige	
andre	følger	det.	Og	så	er	det	jo	bare	vigtigt,	at	de	her	virksomheder,	at	de	kommer	med	noget	
relevant	content,	fordi	at	man	synes	jo	kun	det	er	skidt,	måske	er	det	ikke	relevant	for	en	selv,	
men	det	kunne	rent	faktisk	være	en	virksomhed	man	ikke	kendte	kom	med	noget	spændende.		
	
Interviewer:	Men.	Men.	Heidi	hvordan	har	du	det	med	det	her,	synes	du	det	er	troværdigt?	
	
Heidi:	Altså	jeg	tænker	faktisk	slet	ikke	over	det.	
	
Interviewer:	Nej.	
	
Heidi:	Altså,	jeg	ser	det	bare,	det	ser	godt	ud,	mine	øjne	kan	li’	det	og	så	tænker	jeg	ikke	mere	
over	det.	
	
Interviewer:	Okay.		
	
Heidi:	Det	må	jeg	indrømme.	
	
Interviewer:	Winther?	
	
Kasper:	Ja.	Nu	nævnte	du	indledelses	vis	det	her	med	om	man	er	selektiv	i	forhold	til	hvad	man	
følger	 og	 i	 forhold	 til	 Facebook.	 Jeg	har	det	 sådan,	 at	 hvis	 jeg	 bliver	 inviteret	 af	 en	 af	mine	
Facebook	venner	til	at	synes-godt-om	noget,	så	er	jeg	da	nysgerrig,	fordi	der	må	være	en	grund	
til	de	har	 inviteret	mig.	Så	klikker	 jeg	 lige	hurtigt	 ind	på	det	og	så	hvis	 jeg	 inden	 for	de	par	
minutter	 jeg	måske	giver	det,	 finder	det	 interessant,	så	kunne	jeg	da	godt.	Så	tror	 jeg	da	 jeg	
trykker	 følg.	Og	så	 frem	det	 ikke	 fanger	min	 interesse	 i	de	 ting	de	 lægger	op	så	ville	 jeg	 lyn	
hurtigt	miste	interessen	igen.			
	



Side 139 af 159	

Interviewer:	Ja.	I.	Jeg	fornemmer	sådan	lidt,	at	der	er	det	her	med,	at	det	er	svært	at	vurdere	
brands	inde	på	Facebook.	Er	det	rigtigt	at	jeg	sidder	med	den	følelse?	
	
Andreas:	Jamen.	Jeg	ville	personligt	sige	også	lige	inde	på	Facebook,	fordi	man	møder	så	mange	
andre	meddelelser,	som	ikke	kun	er	fra	brands	fra	tekstil	branchen,	men	også	alle	mulige	andre	
events	og	sådan	noget.	Så	nogle	gange	så	bliver	man,	hjernen	bliver	også	bare	træt	af	og	møde	
mærker	fra	alle	mulige	brancher.	Så	nogle	gange	lægger	du	egentlig	heller	ikke	mærke	til	hvad	
de	skriver	til	dig	eller	hvad	budskabet	egentlig	er.	Så	det	kan	godt	være	lidt	svært	og	bruge	tiden	
på	at	læse,	jeg	går	ikke	ind	og	læser	stolpe	op,	stolpe	ned	om	den	her	virksomhed.	Hvad	står	de	
for	og	hvad	laver	de.	I	hvert	fald	ikke	på	Facebook.	Kanalen	er	måske	heller	ikke	velegnet	til	den	
form	for	information.		
	
Camilla:	Nej.	
	
Andreas:	Men	 jeg	 synes	 stadigvæk	man	 bliver	 bombaderet	med	 så	mange	mærker	 fra	 alle	
mulige	slags	brancher,	at	det	er	også	svært	at	følge	med.	
	
Interviewer:	Ja.	Camilla.	
	
Camilla:	Jeg	ville	bare	lige	tilføje	i	forhold	til	det.	Jeg	bruger	nok	også	mere	Linkdin	med	at	følge	
virksomheder,	for	at	finde	ud	af	hvad	jeg	egentlig	føler	er	et	autentisk	brand.	
	
Interviewer:	Ja	
	
Camilla:	Og	måske,	ja,	Facebook	det	er	også	nogen	gange	lidt	mere	hvad	er	det	for	noget	tøj	jeg	
synes	der	er	flot.	Og	hvis	man	sådan	skal	gå	dybere	ind	med	deres	virksomhedsværdier,	så	er	
det	nok	lidt	mere	Linkdin	jeg	bruger	der.	
	
Interviewer:	Ja.	Rasmus.	
	
Rasmus:	Men	det	er	også	det	der,	måske	for	at	tage	blikket	lidt	væk	fra	Facebook,	fordi	igen	
med	alt	det	content	man	ikke	gider	og	se.	Alle	de	her	videoer	af	aber	og	kaniner	og	katte	og	det	
kommer	jo	bare	hele	tiden.	Så	lige	pludselig	er	det	en	platform	som	er	for	private	beskeder,	
altså	sådan	man	bruger	det	til	kommunikation	mellem	venner	imellem,	fordi	man	er	egentlig	
blevet	 lidt	 afhængig.	 Altså	man	 bruger	 ikke	 så	meget	 din	 sms	 længere.	 Nu	 bruger	 du	 bare	
Facebook	chat.	Så	tror	jeg	mere	sådan	noget	som	Instagram,	der	handler	om	at	dele	billeder	og	
korte	tekster,	at	det	i	hvert	fald	også	et	sted	jeg	kan	finde	på	og	følge	virksomheder.	Fordi	der	
er	 det	meget	 igennem	 billeder	 og	 en	 lille	 tekst	 de	 fortæller	 budskabet,	 og	 der	 er	 det	 også	
nemmere	for	dem	lige	at	dele	et	billede	fra	hverdagen.	Igen	det	her	med	man	kommer	inden	
for.	
	
Interviewer:	Men	nu	kan	jeg	ligesom	høre	det	her	med,	at	i	er	egentlig	meget	selektive	i	forhold	
til	at	 følge	brands	 fornemmer	 jeg.	Undtagen	Isabel	du	har	en	 interesse	 i	og	 finde	meget	nyt,	
sådan	som	jeg	ligesom	har	forstået	det.	Men,	men	vil	 i	sige	der	ligesom	er	en	tendens	til	at	i	
følger	brands	på	Facebook,	som	i	egentlig	kendte	i	forvejen?	Andreas.	
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Andreas:	Jeg	vil	sige,	ja	helt	klart.	Helt	klart.	Altså	jeg	er	ikke	den	der,	der	går	ud	og	finde	nye	
mærker	på	Facebook.	Det	er	i	hvert	fald	ikke,	det	ligger	ikke	til	mig.	Så	skal	det	være	fordi,	at	
nogen	af	mine	venner	begynder	at	 like	et	nyt	mærke,	som	Valentin	dengang	de	dukkede	op	
ellers	havde	jeg	ikke	kendt	det	mærke	overhovedet.		
	
Interviewer:	Ja,	den	vej.	Det	perspektiv	kommer	vi	også	lige	ind	på.	
	
Andreas:	Okay.	
	
Interviewer:	Men,	det	er	mere,	jeg	er	interesseret	i	at	høre,	hvis	der	er	nogen	af	jer	der	ligesom	
finder	nye	brands	på	Facebook?	
	
Isabel:	Jamen,	også	som	du	siger,	det	tror	jeg	da	man	gør	fordi	folk	deler.	Nå,	hvad	er	det,	det	
er	spændende.	Det	følger	man.	Hvor	igen	hvis	der	var	nogen	der	delte	et	brand	som	jeg	godt	
kendte.	Fordi	jeg	tror	hvis	jeg	vil	vide	mere	om	et	eller	andet	brand,	så	vil	jeg	gå	ind	på	deres	
hjemmeside.	Så	ville	jeg	ikke	følge	det	via	Facebook	eller	måske	ville	jeg	gå	ind	på	Instagram	og	
følge	det	tror	jeg.		
	
Interviewer:	Nej,	men	ved	du	hvad.	Nu	synes	jeg,	nu	hopper	vi	derned	hvor	det	bliver	rigtig	
sjovt	i	forhold	til	det	her	med	at	følge	brands,	fordi	nu	er	det	blevet	nævnt	op	til	flere	gange.	Nu	
kan	jeg	ikke	ligesom	holde	den	længere.	Det	her	med	at	jeres	venner	deler	på	Facebook,	deler	
brands.	Er	det	noget	der	får	jer	til	at	følge	nye	brands?	Andreas.	
	
Andreas:	En	af	mine	gode	kammerater	har	været	meget	inde	for	tøjbranchen,	og	han	har	altid	
haft	det	smartest	tøj	på	og	haft	en	god	stil.	Så	det	jo	klart	hvis	han	lige	pludselig	begynder	at	
følge	et	mærke,	hvor	han	gentagne	gange	liker	eller	skriver:	”det	er	fedt	det	her”,	hvad	ved	jeg.	
Så	det	klart	så	får	jeg	også	en	større	interesse	for	det,	fordi	jeg	ligesom	kan	forbinde	det	med	
hans	stil.	Så	det,	lige	det	eksempel,	så	kan	jeg	godt,	hvis	jeg	ved	det	er	nogen	bestemte	venner	
som	har	en	god	stil,	så	kan	det	også	godt	være	jeg	følger	mærket	efterfølgende.		
	
Interviewer:	Ja.	Jeg	vil	faktisk	gerne	have	det	spørgsmål	hele	vejen	rundt.	Rasmus,	er	du	blevet	
anbefalet	et	brand	på	Facebook,	som	du	muligt	er	gået	ind	og	liket?	
	
Rasmus:	Ikke,	hvad	jeg	umiddelbart	kan	komme	på.	
	
Interviewer:	Nej.	
	
Rasmus:	Ikke	sådan.	
	
Interviewer:	Isabel?	
	
Isabel:	Ja.	Jeg	tror	jeg	har	det	lidt	ligesom	dig,	hvis	man	ser	nogle	andre	der	følger	et	eller	andet	
og	man	tænker:	”nå,	hun	går	i	det	samme	som	mig	eller	et	eller	andet”,	så	tror	jeg	også	godt.	Så	
kunne	jeg	godt	blive	inspireret	på	denne	måde.		
	
Interviewer:	Ja.	Camilla.	
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Camilla:	Det	tror	jeg	heller	ikke	rigtig.	Jeg	følger	ikke	så	mange	af	de	der.	Selvfølgelig,	der	har	
nok	været	nogle	tilfælde,	men	for	eksempel	også	når	jeg	nogle	gange	bliver	inviteret	til	at	synes	
om	noget.	Jeg	kigger	slet	ikke	på	det.	Væk	med	det.	Så	nej	ikke	sådan	noget.	
	
Interviewer:	Ja.	Heidi	er	det	noget	der	smitter	af	på	dig?	
	
Heidi:	Altså	jeg	synes	at	ens	væg	er	efterhånden	fyldt	op	med	så	meget,	at	jeg	kan.	Altså	det	der	
med,	efterhånden	følge	noget,	det	bliver	bare	smidt	ind	på	ens	væg,	så	man	kan	alligevel	ikke	
finde	hoved	og	hale	i	noget.	Så	jeg	bruger	ikke	Facebook	til	at	finde	inspiration	som	sådan.	Andet	
end	jo	så	følger	jeg	selv	nogle	ting,	men	der	er	så	meget	mine	øjne	de	bare	glider	videre	ned	
over.	
	
Interviewer:	Men	hvis	du	nu	bliver	tagget	i	et	eller	andet,	lad	os	sige	det,	af	en	af	dine	veninder	
i	et	brand.	Altså	ville	det	være	mere	troværdigt,	ville	du	alligevel	lige	bruge	tid	på	og	skimte	det?	
	
Heidi:	Ja,	det	ville	jeg	nok,	men	altså	det	skulle	hurtigt	fange	mine	øjne	ellers	ville	jeg	klikke	
væk	fra	det	igen.	
	
Interviewer:	Ja.	Det	kommer	vi	lige.	Winther	hvordan	har	du	det	med	det	der?	
	
Kasper:	Jamen	hvis,	det	kommer	også	an	på,	om	det	er	en	der	tagger	mig	hver	halve	time,	så	
bliver	man	nok	hurtigt	træt	af	det.	Men	hvis	der	er	nogen	der	synes	 jeg	fortjener	at	 jeg	skal	
tagges	 eller	 synes-godt-om	 eller	 vise	 interesse	 for	 et	 brand,	 så	 ville	 jeg	 da	 klart	 være	
interesseret	i	det.		
	
Interviewer:	Altså,	det	 jeg	er	 lidt	ude	efter,	det	kan	i	måske	også	godt	høre.	Det	er	om,	om,	
virker	det	mere	troværdigt,	når	det	kommer	den	vej	igennem.	Altså,	når	det	kommer	igennem	
ens	venner,	og	det	kunne	jeg	ligesom	fornemme	ved	nogen	af	jer.	
	
Camilla:	Lad	mig	lige	sige.	Jeg	tænkte	ikke	over	det	der,	hvis	man	sådan	direkte	bliver	tagget.	
Jeg	 tænkte	bare	nogle	gange	bliver	man	 inviteret	 til	 at	 synes-godt-om	om	siden.	Så	hvis	 jeg	
direkte	bliver	tagget,	så	ville	jeg	nok	bruge	noget	tid	og	lige	hurtigt	gå	ind	og	se	hvad	det	er.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Camilla:	Hvis	jeg	har	en	veninde	der	synes	at	det	her	skulle	jeg	se.	
	
Interviewer:	Og	så	kunne	man	godt	finde	på	at	følge	det?	
	
Camilla:	Ja.		
	
Interviewer:	Ja.	Winther.	
	
Kasper:	Jeg	tænker	også	man	kan	også	vende	den	rundt.	Hvis	man	har	været	inde	og	kigge	på	
et	eller	andet	ud	af	en	eller	anden	årsag.	At	de	så	kommer	dernede	i	siderne,	synes-godt-om	det	
her	 fra	virksomhederne.	Det	 synes	 jeg	 ikke	er	 specielt	okay	eller	det	vil	have	den	modsatte	
effekt	på	mig	eller	det	har	det.	
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Interviewer:	Ja.	
	
Kasper:	Og	bliver	ved	med	at	poppe	up	og	hvis	man	åbner	google	så,	kig	på	JBS	eller	hvad	det	
nu	kan	være.	
	
Andreas:	Det	er	selvfølgelig	også	historik	og	simpelthen	reklamer	efter.	
	
Kasper:	Ja.	Det,	det	har	den	modsatte	effekt.	
	
Interviewer:	Du,	du	havde	også	hånden	oppe.	
	
Andreas:	Jeg	tænker	bare	det	der	med,	at	mange	gange	synes	jeg	også	konkurrencer	gør,	at	jeg	
bliver	opmærksom	på	andre	brands.	Hvis	der	er	nogle	venner	der	deltager	i	nogle	konkurrencer	
og	skal	tagge	nogle	venner	eller	hvad	ved	jeg.	Det	synes	jeg	også,	det	gør	også	at	et	mærke	kan	
gøre	sig	kendt.	(Lyder	ikke	nødvendig	negativt	som	det	plejer)		
	
Interviewer:	Er	det	noget	der	virker	positivt?	
	
Andreas:	Hvis	konkurrencen	er	interessant,	ja,	men	der	er	altså	også	mange	konkurrencer	der	
er	 irrelevante	 for	mig,	 fordi	 jeg	 gider	 ikke	 dele	 like	 billeder	 og	 dele	 det	 eller	 hvad	 ved	 jeg.	
(adfærd	+	identitet)	
	
Camilla:	Præcis.	
	
Andreas:	Men	man	bliver	opmærksom	omkring	en	konkurrence.	
	
Interviewer:	Ja,	det	er	spændende,	vi	gør	lige	det	her	konkurrence.	Er	der	nogen	der	er	meget	
i	mod	konkurrencer?	
	
Camilla:	 Jeg	 synes,	 det	 er	 nok	 også,	 nej	 det	 er	 nok	mere	 personerne	man	 nogle	 bliver	 lidt	
irriteret	på,	fordi	det	er	de	samme	der	deler,	deler	og	deler	konkurrencer	igen,	igen	og	igen.	
	
Interviewer:	Dem	der	gerne	vil	vinde,	vinde	og	vinde?	
	
Camilla:	Ja.	Min	mor	for	eksempel.	
Interviewer:	Hvad	med	dig	Heidi?	
	
Heidi:	 Jeg	 vil	 sige	 at,	 at	 jeg	 jeg	 deltager	 sjældent	 i	 konkurrencer,	 fordi	 jeg	 tænker	 der	 er	
titusinder	andre	mennesker	der	deltager,	så	jeg	vinder	alligevel	ikke.	Så	det	gider	jeg	ikke.	
	
Interviewer:	Så	det	virker	måske	af	skræmmende?	
	
Heidi:	Ja.	Det	er	sådan	lidt	ligegyldigt	vil	jeg	sige.	
	
Interviewer:	Ja.	Er	der.	Isabel.	
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Isabel:	Jeg	synes	nogle	gange	det	der	med,	i	ved,	at	hvis	man	bliver	tagget	af	nogle	veninder,	så	
føler	man	lidt	en	forpligtelse	til	også	at	tagge	dem,	hvis	det	en	konkurrence.	Så	på	den	måde	kan	
jeg	godt	finde	så,	ja	ja,	så	gør	man	det	alligevel.	(Interessant,	skaber	forpligtelsen	en	e-WOM)	
	
Interviewer:	Okay.	
	
Isabel:	Men	jeg	har	også	tit	den	der	følelse	af,	at	der	er	en	million	andre	der	er	med.	Så.	
	
Rasmus:	Jamen	det	var	nok	mest	i	forhold	til	hvad	Camilla	sagde	med,	når	man	bliver	inviteret	
til	nogle	sider,	og	det	var	i	led	med	det	her	konkurrence	noget.	Det	synes	jeg,	det	er	jo	bare	spam	
for	mig,	fordi	så	har	de	bare	inviteret	for	at	vinde	en	konkurrence.	Det	er	jo	ikke	fordi	de	føler	
det	er	relevant	for	en,	men	det	er	nemlig	noget	andet	når	man	bliver	decideret	tagget,	at	så	føler	
man	at	det	er	mere.	(Interessant)	
	
Interviewer:	personligt?	
	
Rasmus:	Ja	og	man	kan	jo	så	sige.	Det	er	jo	lidt	det	der	positive/negative	med	en	konkurrence,	
jamen	hvad	er	formålet	med	den.	Er	det	bare	at	få	en	masse	eksponering	og	bare	få	en	million	
mennesker	til	at	se	den	her	video	man	måske	har	lagt	op	i	forbindelse	med	en	konkurrence.	
Eller	vil	man	kun	ramme	målgruppen	der	egentlig	køber	det.	
	
Interviewer:	Ja.		
	
Rasmus:	Der	tror	jeg	der	er	nogen	der	er	glade	for	det	kommer	ud	til	en	million.	Fordi	der	skal	
nok	være.	Så	er	der	måske	30%	der	synes	det	er	pisse	irriterende,	men	det	er	de	da	ligeglade	
med,	når	70%	de	måske	er	interesseret.		
	
Interviewer:	Ja,	det	her.	Så	vil	jeg	gerne	prøve	og	vende	den	om	nu.	Er	det	noget	i	bruger	de	
her	funktioner	med	at	dele,	eller	hvad	hedder	det	tagge,	eller	skrive	en	privatbesked?	Det	her	
med	ligesom	og	anbefale	et	produkt,	altså	er	det	noget	i	har	gjort?	
	
Andreas:	Jeg	kan	ikke	huske	hvornår	jeg	selv	har	gjort	det.	Jo,	så	skulle	det	være	en	sjov	video	
fra	 Nike,	 hvor	 jeg	 så	 har	 tagget	 nogle	 andre	 i,	 hvis	 de	 har	 lavet	 grin	 med	 en	 eller	 anden	
fodboldklub	eller	hvad	de	har	gjort.	Eller	lavet	en	fed	video	hvor	en	stjerne	dribler	eller	sådan	
noget,	 helt	 konkret,	men	det	 der	med	og	 tagge	 en	 anden	 i	 noget	 end	 jeg	 ikke	 selv	 synes	 er	
interessant,	et	tøjmærke	det	har	jeg	ikke	gjort.	(Han	tagger	kun	i	de	mærke	han	kan	identificere	
sig	med	-	godt	eksempel	på	Indhold	der	skaber	brugerinvolvering).	
	
Interviewer:	Hvorfor	for	mærkeligt?	
	
Andreas:	Det	ved	jeg	ikke.	Jeg	ved	ikke	om	jeg	synes	den	anden	person	ville	finde	det	relevant	
eller	bare.	Jeg	synes	bare	der	er	så	meget	spam	på	Facebook	eller	så	meget	meget	man	bare,	du	
ved,	det	gør	jeg	bare	ikke,	men	det	er	jo	et	personligt	valg.	Jeg	synes	heller	ikke	jeg	oplever	så	
tit	 at	 der	 er	 nogen	 der	 anbefaler	 et	 mærke	 til	 mig	 af	 ren	 interesse:	 ”hey	 se	 lige	 det	 her”.	
(Interessant	pointe	i	forhold	til	interesse	+	Adfærd	+	identitet)		
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Interviewer:	Okay.	Er	der.	Er	der	ikke	nogen	af	jer	der	har	tagget	eller	delt,	eller	skrevet	en	
privatbesked	på	Facebook	med	et	eller	andet	brand?		
	
Rasmus:	Ikke	med	et	brand,	det	har	været	en	sjov	video	med	en	abe	eller	kanin.	Hehe.	
	
Andreas:	Ja,	som	man	gerne	vil	dele.	Hehe.	
	
Interviewer:	Winther	du	havde	hånden	oppe?	
	
Kasper:	Jeg	har	engang	for	et	år	siden,	hvor	man	skulle	synes	godt	om	et	billede	og	det	synes	
jeg,	det	ville	jeg	gerne	gøre.	Det	der,	jeg	er	enig	med	det	du	siger,	at	man	skal	tagge	nogen,	hvor	
det	så	kan	man,	hvis	jeg	nu	tagger	dig	og	så	kendte	en,	min	bror,	så	ser	at	jeg	sidder	og	tagger	
en	af	mine	venner	eller	en	af	mine	bekendte	eller	en	eller	anden	i	noget.	At	det	så	kommer	op	
på	deres,	at	man	sådan	markedsfører	det	produkt	uden	at	man	egentlig	faktisk	markedsfører	
det.	Men	jeg	trykkede	engang	synes-godt-om	et	og	det	synes	jeg	var	stille	og	roligt.	Og	det	var.	
Det	var	fred	være	med	det,	så	kunne	jeg	vinde	noget.	(Uklart	+	interessante	pointer).	
	
Interviewer:	Ja.	Men	nu	tænker	jeg	også	på	det	her.	Nå,	ja	det	var	så	en	konkurrence	du	var	
med	i.		
	
Kasper:	Det	var	en	konkurrence	var	man	kun	skulle	synes-godt-om.	
	
Interviewer:	Men	jeg	tænker	også	sådan	ud	over	konkurrencerne	egentlig.	Altså	kunne	i	godt	
finde	på	og	altså	bare	sende	et	link	eller,	altså.		
	
Isabel:	Det	kunne	jeg	måske	godt	på	Instagram.	Måske.	
	
Interviewer:	Men	ikke	på	Facebook?	
	
Isabel:	Nej,	det	tro	jeg	ikke.		
	
Kasper:	Når	du	tænker	sende	et	link,	hvad	tænker	du	så?	
	
Camilla:	Ja.	
	
Kasper:	Altså	tænker	du	kopiere	det?	
	
Interviewer:	Jamen	enten	dele	det.	Nogen	der	har.	Altså	et	brand	der	poster	noget	på	deres	
Facebookside	og	så	tænker	du,	det	vil	du	gerne	have	dine	venner	ser,	så	deler	du	det.	
	
Kasper:	 Hvis	 jeg	 lige	 må	 følge	 den	 til	 dørs.	 Så	 kunne	 jeg	 godt	 finde	 på	 at	 dele	 det	 i	 en	
privatgruppe,	 hvor	 jeg	 havde	 nogle	 af	 mine	 gode	 kammerater.	 Som	 jeg	 ved	 var	 meget	
interesseret	 i,	 nu	 er	der	nogen	er	nævner	Nike.	 Prøv	 at	 se	den	her	det	 er	 en	 fed	video	den	
fortæller	en	fed	historie,	men	ikke	til.	(Deler	privat	men	ikke	offentlig	+	adfærd	identitet)	
	
Interviewer:	Så	ikke	i	det	offentlige?	
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Camilla:	Nej,	det	skulle	være	privatbeskeder.	
	
Interviewer:	Og	vi	skal	lige	have	helt	styr	på	det	her.	Er	i	enige.	Er	folk	enige	med	det	her,	at	
det	skal	være	lidt	mere	privat?	
	
Camilla:	Ja.	
	
Andreas:	Altså	jeg	tror	det	er	meget	personligt	det	der	med:	”hey	prøv	lige	og	se	det	her,	synes	
du	det	er	pænt	eller	det	kunne	være	noget	 for	dig”.	Altså	min	kæreste	hun	sender	mange	af	
sådan	nogle	links	omkring,	hvor	jeg	skal	vurdere	nogle	tøjstile	eller	et	eller	andet	hun	gerne	vil	
købe.	Der	tror	jeg	da	man	gør	det	meget,	men	til	venner	der	tror	jeg	det	er	lidt	noget	andet.	For	
jeg	tror	faktisk	man	skal	have	et	tæt	forhold	for	at	man	virkelig	begynder	at	spamme	hinanden	
med	 mærker	 man	 synes	 er	 fede.	 (KANON	 CITAT	 –	 Det	 bliver	 virkelig	 brugt	 til	 e-WOM	 +	
interessant	omkring	spamming)	
	
Interviewer:	Men.	Men.	
	
Andreas:	Medmindre	jeg	havde	en	god	kammerat	der	skulle	til	et	bryllup	og	jeg	vidste	han	ledte	
efter	et	fedt	jakkesæt.	
	
Camilla:	Ja.	
	
Andreas:	Så	kunne	det	godt	være	jeg	lige	ville	hjælpe	ham	med	et	eller	andet,	men	hvor	tit	gør	
man	det.	(e-WOM)	
	
Camilla:	Jeg	tror	også	kun	det	har	været	noget,	hvis	der	har	været	et	eller	andet	pigeaften	eller	
hvad	det	nu	er.	En	eller	anden	fordel,	hvis	man	kommer	ned	en	aften	og	så	er	der	procenter.	Så	
kunne	jeg	da	godt	dele	det	i	en	gruppe	med	mine	veninder:	”hey	vil	i	med	herned	torsdag	aften,	
vi	kan	få	50%	i	butikken”.	For	eksempel.	Det	kunne	jeg	godt	finde	på	at	gøre,	men	ikke	noget	
offentligt.	(e-WOM)	
		
Rasmus:	For	lige	hurtigt	og	tage	hvad	Andreas	han	sagde.	Det	her	med	at	skulle	vurdere	tøjstil	
og	 sådan	 noget.	 Nu	 når	 det	 er	 tekstilbranchen	 vi	 taler	 om	 og	 sociale	medier,	 det	 er	meget	
Facebook	vi	taler	hele	tiden.	Så	er	det	måske	også	at	tænke	andre	sociale	medier,	Pinterest,	især	
for	tekstiler.		
	
Interviewer:	Ja,	men	det	er	fordi,	at	min	opgave	er	afgrænset	til	Facebook.		
	
Rasmus:	Nå,	okay.	
	
Interviewer:	Så,	så,	men	ja	der	er	mange	andre	meget	relevante	sociale	medier.	
	
Rasmus:	Ja.	
	
Interviewer:	Så	du	har	da	helt	sikkert	en	pointe	der.	Når	i	bruger	Facebook,	ville	i	så.	Ville	i	så	
mene	i	hovedsagligt	bruger	det	til	noget	positivt	og	nu	skal	i	tænke	i	forhold	til	brands?	Altså	er	
det	positivt	og	like	for	eksempel.	
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Camilla:	Altså	og	like	et	brand?	
	
Interviewer:	Ja	altså,	bruger	i	det	til	noget	positivt	eller	kunne	i	også	finde	på	for	eksempel,	
hvis	i	finder	ud	af	at	Nike	har	anvendt	børnearbejde	i	Bangladesh	og	så	bare	dele	for	vanvittigt.	
Altså	om	i	generelt	bruger	det	til	noget	positivt	og,	om	hvis	der	er	noget	negativt	vil	i	så.	Vil	i	så	
egentlig	bare	lade	være	med	at	røre	det?	
	
Rasmus:	Hvis	der	var	den	der	gode	historie.	Det	kunne	være	et	firma	der	valgte,	lad	os	bare	
sige	H&M,	vi	kører	en	helt	ny	linje	med	økologisk	bomuld.	Bare	lad	os	sige	det	er	det,	og	det	er	
bæredygtigt	og	det	er,	de	har	sikret	sig	at	dem	der	laver	det	er	under	fair	trade,	fordi	dem	der	
laver	det	er	under	ordentlige	forhold	og	alle	de	her	ting.	Så	tror	jeg	godt	jeg	kunne	finde	på	at	
dele,	 fordi	at	 jeg	kender	 folk	der	går	meget	 ind	 for	det.	Og	hvis	det	har	været	sådan	en	god	
historie.	Nu	har	de	valgt	den	her	strategi.	Jamen	så	lige	tagge	nogle	folk	i	det.	(e-WOM)			
	
Interviewer:	Men	nu	tænker	jeg	også	sådan,	dem	i	har	liket,	bruger	i	bare	sådan	helt	generelt	
til	noget	positivt?	Altså	det	er	sådan,	altså	sådan,	er	det	positivt	når	i	liker	en	side,	altså.	
	
Andreas:	Altså	jeg	vil	sige.	Jeg	vil	sige	at	det	er	lidt	ufarligt	at	gå	ind	og	like	noget	som	Nike,	
fordi	hvem	gør	ikke	det.	Men	det	er	stadigvæk,	hvis	man	sådan	tænker	efter	så	er	det	stadigvæk	
noget	der	siger	det	er	en	del	af	mig.	Jeg	synes	det	er	fedt,	det	fortæller	lidt	om	hvem	er	jeg.	Men	
jeg	synes	da	det	er	meget	positivt.	Og	når	du	snakker	om	deler	man	en	historie	hvor	man	er	
kritisk,	der	måske	bliver	bragt	på	i	Tv2,	det	kommer	også	an	på	er	jeg	den	politiske	forbruger.	
Er	jeg	sådan	en	der	virkelig	går	op	i	om	tøjet	er	produceret	rigtigt	og	sådan.	Det	tror	jeg	også	er	
sådan	 lidt,	hvor	 interesseret	man	er	 i	det.	Hvis	 jeg	nu	var	kendt	 for	at	 jeg	gik	 ind	 i	politiske	
diskussioner	og	sådan	noget,	så	kan	det	godt	være	jeg	vil	dele	det,	men	det	vil	så	igen	også	vende	
tilbage	til,	hvem	er	jeg.	Og	jeg	synes	i	takt	med	at	Facebook	er	blevet	sådan	en	opslagstavle,	hvor	
folk	bare	slår	alt	muligt	mærkeligt	op	på,	så	tror	jeg	også	jeg	trækker	mig	længere	og	længere	
væk	 fra	Facebook,	og	egentlig	prøver	og	holde	 sådan	en	armslængde	væk.	Så	 jeg	 ikke	er	 så	
personligt	engageret	i	det	jeg	liker	eller	deler,	eller	hvad	jeg	gør.	Men	jeg	tror	meget	af	det	er	
meget	ufarligt.	Og	like	et	billede,	jeg	tror	ikke	det	er	så	darligt.	Jeg	tror	ikke	folk	tænker	så	meget	
over	det.	(Men	du	interagerer	jo	netop	kun	med	det	du	kan	identificere	dig	med	+	Adfærd	+	
identitet	+	FB	bruges	positivt)	
	
Interviewer:	Er	der	andre	der	vil	bidrage	til?	
	
Kasper:	Hvad	var	det	spørgsmålet	var?	
	
Interviewer:	Jamen	det	var	om	i	generelt	bruger	det	til	noget	positivt,	Facebook?	
	
Kasper:	Jeg	kan	ikke	se	hvordan	man	skulle	kunne	bruge	det	til	noget	negativt.		
	
Interviewer:	Det	var	for	eksempel	det	eksempel	jeg	sagde	med,	at	hvis	man	er	også	typen,	der	
vil	kommentere	alle	opslag,	du	ved,	ligesom	lave	sådan	en	negativ	spiral.		
	
Isabel:	Tænker	du	og	skrive:	”ej,	hvor	er	det	tøj	her	grimt”	og	så	dele	det?	
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Interviewer:	Ja.	Alt	muligt	alla	sådan	noget.		
	
Rasmus:	Altså	til	at	ytre	sine	meninger.	
	
Interviewer:	Ja	lige	præcis.		
	
Camilla:	Altså	hvis	man	har	fået	dårlig	service,	så	skriver	man	inde	på	deres	Facebookside.	Nu	
har	jeg	oplevet	det	og	det.	For	eksempel?	
	
Interviewer:	Ja	altså	sagde	du	dårlig	service?	
	
Camilla:	Ja.	
	
Interviewer:	Ja.	Altså	det	her	med	man	virkelig	har	et	behov	for	at	komme	af,	ud	med	alt	det	
her	negative	man	oplever?	
	
Rasmus:	 Jamen	 der	 tror	 jeg	 da	 man	 kan	 tage	 den	 der	 H&M	 igen,	 der	 havde	 det	 her	 med	
børnearbejde,	 hvor	 at	 det	 florerede	 på	 Facebook.	 Og	 det	 florerede	 jo	 sådan	 med	 lynets	
hastighed,	 fordi	 der	 var	 rigtig	 mange	 der	 delte	 det.	 (Godt	 eksempel	 på	 negativ	 e-WOM	 +	
viralitet)	
	
Interviewer:	Men	nu	skal	i,	i	skal	svare	personligt.	
	
Camilla:	Ja.	
	
Interviewer:	Altså	i	skal	ikke.	Altså	ville	i	bruge	det.	Bruger	i	Facebook	til	og	vurdere,	hvis	i	
køber	et	stykke	tøj	og	der	er	en	fejl	i	syningen.	Går	i	så	ind	og	skriver	alt	muligt?	
	
Kasper:	Nej.	
	
Camilla:	Nej.	
	
Interviewer:	Og	det	er	der.	Så	i	bruger	det	mest	til	noget	positivt	eller	så	ignorer	i	det?	
	
Isabel:	Ja.	
	
Heidi:	Ja.	
	
Rasmus:	Ja	
	
Andreas:	Ja.	
	
Camilla:	Præcis.	
	
Kasper:	Jeg	kunne	da	godt	finde	på	og	skrive,	men	så	ville	jeg	ikke	skrive	i	det	offentlige	rum.	
Så	kunne	man	måske	godt	finde	på	og	skrive	en	privatbesked,	hvis	det	nu	var	et	mærke.	Ja,	det	
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ved	jeg	ikke,	hvis	jeg	nu	købte	noget	i	København	og	jeg	bor	jo	så	her	i	Århus.	Det	tror	jeg	godt	
jeg	kunne	finde	på.	(God	pointe	–	tager	direkte	kontakt	til	firma,	ikke	offentligt)	
	
Andreas:	Der	vil	jeg	også	gerne	tilføje	lidt,	fordi	jeg	synes	det	er.	Jeg	tror	vi	alle	sammen	har	
læst	en	tråd,	hvor	man	egentlig	skriver	noget	der	er	meget	fornuftigt,	men	så	er	der	altid	nogen	
der	går	ind	og	skriver	fuldstændigt	vanvittigt,	eller	sviner	en	til	eller	et	eller	andet.	Og	det	har	
jeg	bare	ikke.	Det	gider	jeg	simpelthen	bare	ikke.	Det	er	også	derfor	at	jeg	holder	mig	lidt	væk,	
som	jeg	sagde	før,	fra	Facebook,	med	min	personlige	mening,	fordi	at	jeg	ved	bare	at	der	er	altid	
nogen	der	misforstår	det	eller	egentlig	fordrejer	mine	ord	og	så	bliver	det	bare	en	debat	uden	
ende.	Jeg	ved	godt	at	det	er	noget	andet	hvis	man	skriver	om	en	dårlig	episode,	fordi	så	kan	det	
godt	være	virksomheden	reagerer	på	det,	men	jeg	tror	også	bare	hellere	jeg	ville	tage	privat,	
som	du	også	siger	Winther.	
	
Rasmus:	Men	som	du	siger	Simon.	Det	er	jo	også	det	her	med	anmeldelser	nu	på	Facebook.	På	
firmaernes	grupper.	Det	tror	jeg	da	jeg	har	bruget	et	par	gange,	men	det	har	været	positivt,	fordi	
ligesom	Kasper	siger,	hvis	det	er	negativt.	Så	er	jeg	alligevel	sådan,	jeg	synes	egentlig	jeg	er,	så	
har	jeg	respekt	for	firmaet	alligevel	og	skriver	privat	til	dem.	Sådan	at	de	ikke	får	dårlig	omtale	
udadtil.	Men	der	er	da	tit	jeg	har	læst	nogle	negative	anmeldelser,	hvor	jeg	sagtens	kan	nikke	
genkendende	til	det,	men	jeg	vil	aldrig	selv	gøre	det,	fordi	hvis	der	så	er	en	masse	af	ens	venner	
og	sådan	noget,	der	går	ind	og	ser	at	jeg	har	brokket	mig.	Sådan	tror	jeg	ikke	jeg	gider	og	blive	
identificeret	med.	(det	skal	undersøges	hvad	de	anmeldelser	er	+	identitet/adfærd	+	vil	ikke	
skade	der	brand	image	vil	jeg	er	godt	opretholdelse	af	autenticitet)	
	
Camilla:	Nej,	sådan	har	jeg	det	også.	Jeg	tror	også	jeg	er	en	lidt	for	anonym	person.	Altså	det	
kommer	ikke	hele	verden	ved,	man	har	så	mange	venner	inde	på	Facebook	og	nogen	fra	nær	og	
fjern,	 så	 det	 kommer	 egentlig	 ikke	 dem	ved.	Hvad	 jeg	 lige,	 hvilken	 holdning	 jeg	 har	 til	 det.	
(Adfærd	+	identitet	+	godt	for	opretholdelse	af	autenticitet)	
	
Isabel:	Må	jeg	spørge	om	noget.	Så	vil	du	hellere	ikke	gå	ind	og	skrive:	”ej,	det	var	bare	så	fedt,	
den	her	trøje	jeg	har	købt”?		
	
Camilla:	Aldrig.	
	
Isabel:	Altså	det	er	vel	både	positivt	og	negativt.	
	
Camilla:	Ja,	aldrig	det	ville	jeg	heller	ikke.		
	
Isabel:	Nej.	
	
Kasper:	 Jeg	 tænker	også	 lidt	 i	 tråd	med	det	her,	 i	hvert	 fald	med	den	negative	omtale,	bare	
generelt	omtale	via	Facebook,	sociale	medier,	at	de	respektive	brands,	de	er	så	bevidste	om,	at	
det	er	vigtigt	at	have	en	der	enten	står	for	det	eller	i	hvert	fald	svare	på	en	fornuftig	måde.	Så	
derfor	tror	jeg	nok	lige	man	skulle.	
	
Interviewer:	Men.	Men	som	Isabel	var	lidt	inde	på,	eller	det	jeg	ved	ikke	om	det	var	mig	der	
forstod	det	forkert,	men	tror	i	der	er	en	tendens	til	at	man	ligesom	roser.	At	man	giver	mere	ros	
end	negativ	sådan	i	forhold	til	brands?	
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Rasmus:	Man	er	jo	altid,	det	tror	jeg	næsten	alle	mennesker	ville.	Altså	at	blive	sammenlignet	
med	noget	positivt.	Hold	da	op	Rasmus	han	er	godt	nok	flink	at	han	lige	går	ind	og	giver	det	her	
firma	en	anmeldelse.	Det,	det	godt	nok	god	stil.	Det	tror	jeg	folk	ville	tænke	og	det	vil	man	da	
gerne	identificeres	med.	Hvorimod,	hvis	jeg	gik	ind	og	sagde	det	er	kraftedme	en	lorte	trøje,	den	
gik	i	stykker	efter	anden	gang	og	syningen	er	sprunget	i	luften	eller	et	eller	andet.	Altså	det	vil	
jeg	 ikke	 identificeres	med,	 fordi	 så	 ved	 jeg	 da	 godt,	 det	 ville	 jeg	 også	 selv	 tænke.	 Brokrøv,	
irriternde,	hvorfor	har	du	brug	for	at	ytre	det	offentligt	(God	pointe	–	afspejler	folks	adfærd	på	
Facebook	+	godt	for	opretholdelse	af	identitet).	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Rasmus:	Så	der	tror	jeg	da	det	ville	være.	
	
Interviewer:	Og	det	er	også	fordi,	det	er	fordi	at	Facebook	egentligt	er	privat,	det	her	med	man	
kan.	
	
Rasmus:	Ja.	
	
Interviewer:	Jeg	har.	Der	er	to	spørgsmål	tilbage	og	så	er	vi	ved	at	være	slut.	Forventer	i	at	de	
brands	i	ligesom	går	i,	at	de	er	på	Facebook?	Eller	nogen	af	dem	lad	os	sige	det	sådan.	Rasmus.	
	
Rasmus:	Jamen	det	er	jo	igen	det	her	med,	både	troværdighed	og	at	være	transparent	over	for	
sin	målgruppe.	Jeg	forventer	det	100	procent.	Altså	jeg	føler	lidt,	hvis	man	ikke	er	tilstede	på	
Facebook,	så	er	man	simpelthen	ikke	med	i	tidens	tendenser,	altså.	Altså,	så	er	der	et	eller	andet	
galt	i	ens	strategi,	hvis	man	ikke	er	på	Facebook.	Altså	det	er	bare	sådan,	nej	jeg	føler	ikke	rigtigt	
man	har	et	valg,	det	skal	man	bare	være.	Især	når	man	er	en	stor	virksomhed.	Altså,	så	skal	du	
simpelthen	ind	og	vise	at	du	er	tilstede	her	også.	Og	det	der	så	er	en	kæmpe	fejl,	i	hvert	fald	ud	
fra	mit	synspunkt,	det	er	hvis	det	så	er	en	stor	virksomhed	der	er	tilstede,	men	man	kan	se,	de	
har	ikke	en	strategi,	der	er	ikke	en	der	står	for,	ligesom	Kasper	sagde.	Det	er	sku	vigtigt	at	der	
bliver	 svaret	hurtigt,	hvis	der	er	nogen	der	anmelder	noget	dårligt.	 Jamen	så	 tag	ansvar.	Få	
svaret	på	en	ordentlig	måde	og	si’:	 ”kontakt	os,	ring	på	vores	support	bla.	Bla.”.	 (at	være	på	
Facebook	 kan	 øge	 troværdigheden,	 fordi	man	 som	brand	 er	 villig	 til	 at	 være	 transparent	 +	
hænger	sammen	med	corporate	branding	strategi	+	FRAAS	relevant)	
	
Interviewer:	Isabel.	Jeg	tager	hele	vejen	rundt.		
	
Isabel:	Jamen	jeg	ved	det	ikke	helt,	for	jeg	tror	aldrig	jeg	ville	gå	ind	og	tænke,	og	søge	efter	et	
brand	aktivt.	Det	tror	jeg	aldrig	jeg	har	gjort,	men	jeg	ville	måske	undre	mig,	hvis	jeg	søgte	efter	
ONLY	og	de	så	ikke	var	derinde.	(Modsiger	sig	selv)	
	
Interviewer:	Men	nu	skal	du	holder	dig	til	dem	du	går	i	for	eksempel,	at	der	er	nogle	af	dem	du	
går	i	er	tilstede	på	Facebook.		
	
Isabel:	Altså	jeg	ville,	jeg	ville	være	ligeglad	hvis	de	ikke	var.	Altså	det	betyder	ikke	noget	for	
mig.	
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Interviewer:	Så,	men	forventer	du	det?	
	
Isabel:	Næ,	nej.	Altså	det	er	ikke	sådan	jeg	bliver	skuffet	i	hvert	fald	hvis	de	ikke	er	der.	
	
Interviewer:	Nej.	
	
Isabel:	Hvis	det	er	et	svar.	
	
Interviewer:	Ja,	det	er	sådan	lidt	i	mellem.	
	
Andreas:	Ja,	det	er	også	sådan	lidt,	mit	svar	er	også	jeg	går	ud	fra	de	er	på	Facebook,	men	jeg	
forventer	ikke	at	de	er	der	sådan	massivt.	Altså,	forstår	du	hvad	jeg	mener	med	det	altså.	Jeg	vil	
egentlig	sige,	som	Rasmus	også	nævnte,	det	er	en	meget	naturlig	del	af	at	være	en	virksomhed,	
det	med	 at	man	 er	 transparent	 og	 være	 tilstede	 på	 de	 tilgængelige	 kanaler,	 for	 ligesom	 at	
informationsøgningen	er	 forøgede.	Og	derfor	skal	man	også	være	rimelig,	rimelig	klar	 i	sine	
informationer,	 sin	 kommunikation	 på	 mange	 forskellige	 platforme,	 fordi	 du	 ved	 ikke	 hvor	
kunderne	gerne	vil	i	kontakt	med	dig.	Men	det	er	ikke	sådan	når	jeg	går	ind	i	en	butik,	ej	jeg	
forventer	også	de	er	på	Facebook.	Altså	jeg	tror	bare	det	er	helt	naturligt	de	er	det.	(Det	var	ikke	
det	Rasmus	sagde	–	han	sagde	understregede	at	man	skal	være	aktiv	+	transparens	=	corporate	
branding)	
	
Interviewer:	Men	du	forventer	at	Tiger	of	Sweden	er	der?	
	
Andreas:	Nej	jeg	forventer	det	ikke,	jeg	tror	bare	det	er	helt	naturligt.	Jeg	ved	ikke	om	det	er	
det	samme,	men	det	er	sådan	jeg	tænker.	
	
Interviewer:	Ja.	Camilla.	
	
Camilla:	Jamen	jeg	har	heller	ikke	tænkt	over	det	før,	men	jeg	ville	også	synes	det	var	mærkeligt	
hvis	de	ikke	var.	Og	synes,	hvorfor	er	de	ikke	det,	hvorfor	er	de	ikke	med	på	tidens	trends,	men	
det	er	også	lidt	dobbeltmoralsk,	fordi	jeg	bruger	det	alligevel	ikke.	Altså.	Så	både	og	har	jeg	en	
forventning.	
	
Interviewer:	Ja.		
	
Camilla:	Den	er	svær.	
	
Interviewer:	Heidi.	
	
Heidi:	Jamen	det	samme	altså.	Jeg	ville	gå	ud	fra,	at	de	var	derinde,	men	altså	jeg	ville	måske	
heller	ikke	tænke	så	meget	over	det.		
	
Interviewer:	Ja.	Winther.	
	
Kasper:	Jeg	ville	virkelig	synes	det	var	underligt,	at	hvis	ikke	de	var	på	Facebook	i	et	eller	andet	
omfang.	Fordi	at,	hvis	jeg	nu	har	købt	et	eller	andet	nede	i,	i	Sportsmaster	nede	i	Aarhus,	og	jeg	
godt	lige	kunne	tænke	mig	at	finde	dem	inde	på	Facebook.	Så	hvis	jeg	skrev	Sportsmaster	og	så	
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der	ikke	kom	noget	op,	det	synes	jeg,	så	ville	jeg	tænke	der	var	et	eller	andet	galt	her.	Så	ville	
jeg	godt	kunne	finde	på	at	google	dem,	og	hvad,	hvad	sker	der	lige.	(Godt	citat	–	der	skal	udledes	
forskellige	ting)	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Kasper:	Jeg	synes	det	ville	være	underligt	hvis	ikke	de	var.	
	
Rasmus:	Det	er	igen	det	her	med	at	være	transparent,	som	virksomhed,	i	hvert	fald	for	mig.	
Man	ser	det	også	tit	med	hjemmesider	og	sådan	noget,	at,	at	du	kan	ikke	finde	frem	til	hvordan	
kommer	jeg	i	kontakt	med	folk	eller	den	her	virksomhed.	Og	det	kan	jo	også	være.	Jeg	tror	rigtig	
mange	begynder	at	søge	eller	jeg	også	selv	gør,	tager	mig	selv	i	nogle	gange	og	søge	på	Facebook	
frem	for	på	google.	(Interessant)	
	
Kasper:	Enig.	
	
Rasmus:	Det	er	sådan	helt	forfærdeligt	faktisk,	at	man	har,	eller	at	jeg	har	fået	den	tendens,	
men	så	søger	jeg	på	Facebook	først,	fordi	der	er	der	også	kommet	åbningstider	og	telefonnumre	
og	et	link	til	hjemmesiden.	Og	hvis	jeg	så	ikke	kan	finde	dem	der,	så	tror	jeg	ikke	engang	jeg	
gider	og	gå	over	på	google.	Så	taber	det	lidt	min	interesse.	(det	samme	som	Anne	&	Camia?)	
	
Interviewer:	Er	det	noget	i	andre	også	gør,	søger	på	ting	inde	på	Facebook?	
	
Kasper:	Jeg	er	fuldstændig	enig	med	Rasmus.		
	
Andreas:	Jeg	gør	det	også,	men	jeg	synes	stadigvæk	google	er	større	for	mig	i	at	søge.	Men	jeg	
vil	sige	man	kan	jo	også	godt	anvende	Facebook	på	den	måde	at	man	SEO	arbejder.	Altså	at	man,	
man.	 Altså	 der	 er	 mange	 gange	 synes	 jeg,	 hvor	 Facebooksiden	 faktisk	 kommer	 før	 deres	
egentlige	 egen	 hjemmeside.	 (God	 pointe	 –	 derfor	 så	 pivhamrende	 vigtigt	 at	 indholdet	 er	
interessant)	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Andreas:	Altså	Facebook	vil	jeg	i	hvert	fald	personligt	synes	er	vigtigt	når	man	egentlig	gerne	
vil	i	kontakt	med	virksomheden	af	den	ene	eller	den	anden	kanal.	(God	pointe)	
	
Interviewer:	Er	der	nogen	der	uenig	i	det	her?	
	
Isabel:	Både	og.	 Jeg	tror	meget,	hvis	 jeg	for	eksempel	er	på	arbejde,	så	sidder	 jeg	 jo	 ikke	på	
Facebook	så	søger	jeg	på	google.	Hvis	jeg	skal	finde	en	butiks	åbningstider	efter	arbejde,	så	ville	
jeg	 aldrig	 gå	 på	 Facebook	 gøre	 det.	 Men	 det	 er	 også	 fordi,	 jeg	 har	 ikke	 Facebook	 på	 min	
computer	for	eksempel.	
	
Interviewer:	Nej,	så	er	det	svært.		
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Camilla:	 Jeg	 ville	 nok	 også	 tro	 at	 kontaktoplysninger	 og	 sådan	 nogle	 ting	 ville	 være	mere	
troværdige	på	deres	hjemmeside,	og	så	gå	ind	og	finde	dem,	end	og	skulle	kontakte	dem	inde	
på	Facebook	for	eksempel	eller	åbningstider.	Jeg	ved	ikke	hvorfor	alligevel.	
	
Interviewer:	Okay.	
	
Camilla:	Men,	men	også	lige	i	 forhold	til	spørgsmålet	før.	 Jeg	ville	nok,	 jeg	ville	nok	egentlig	
mere	forvente	at	de	var	på	Facebook	og	ikke	på	Instagram	for	eksempel.	Det	ville	være,	nå,	det	
er	okay.	
	
Interviewer:	Ja.	Forventer	i	at,	i	snakkede	om	det	her	med	at	de	skal	svare	og	alt	det	her,	men	
forventer	i	også	at	der	er	noget	aktivitet	derinde?	I	fortalte	lidt	om	det	her	med	at	poste	nogle	
videoer	noget.	
	
Rasmus:	Jamen	den	største	fejl	i	min	optik,	det	er	virksomheder	der	har	en	Facebookgruppe	
der	er	inaktiv.	
	
Kasper:	Ja.	
	
Camilla:	Ja.	
	
Rasmus:	Fordi	det	er	også	utroværdigt.	Okay,	de	laver	en	Facebookside,	men	gør	ikke	noget.	
Lige	tilbage	med	den	her,	man	har	en	CSR,	altså	man	vil	gerne	tage	et	ansvar,	men	man	tager	
det	egentlig	ikke.	Altså	det	er	jo	bare	useriøst.	(FRAAS	relevant)	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Rasmus:	Så	skal	man	hellere	lade	være.	
	
Interviewer:	Og	så	bliver	det	utroværdigt?	
	
Rasmus:	Ja,	det	gør	det	meget.	
	
Interviewer:	Er	i	enige?	
	
Isabel:	Jeg	er	enig.	
	
Heidi:	Enig.	
	
Rasmus:	Alt	er	jo	intet	sigende.	Det	bliver	ligegyldigt.	
	
Interviewer:	Enig,	enig,	enig,	enig,	enig,	enig.	(Alle	er	enige)	
	
Andreas:	Jamen	jeg	vil	egentlig	sige.	Jeg	var.	Jeg	fik	at	vide,	jeg	sad	med	noget	nyhedsbrev,	hvor	
det	handler	om,	at	man	også	skal	komme	i	øjenhøjde	med	kunden.	Det	samme	gælder	vel	også	
på	 en	 Facebookside.	At	 det,	 du	møder	 jo	 egentlig	 bare	 kunden	online,	 digitalt,	men	du	 skal	
stadigvæk,	du	står	stadigvæk	nede	i	butikken	hver	dag.	Så	det	ville	være	mærkeligt,	hvis	du	var	
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fuldstændig	død	online,	men	altså	det	er	jo	bare	en	online	kanal.	Det	er	jo,	det	jo	ligesom	og	stå	
i	 butikken.	Det	 samme	mindset	 skal	man	 nok	 også	 have	 på	 Facebook,	men	 det	 er	 ikke	 alle	
virksomheder	der	har	det.	Og	det	virker	rigtig	utroværdigt,	og	det	virker	i	hvert	fald	bare,	man	
tænker	sådan	lidt:	”hvorfor	er	de	her	overhovedet”?.	(God	pointe	–	meget	FRAAS	relevant,	de	
mister	 pt.	 Troværdighed	 ved	 at	 være	 så	 inaktiv	 og	 dermed	 autenticitet,	 hvis	 autenticitet	 =	
troværdighed)	
	
Interviewer:	Så	kommer	dagens	 sidste	 spørgsmål.	 Føler	 i	 at	 i	 får	 en	 tættere	 relation	 til	 de	
brands	i	ligesom	kan	kommunikere	med	på	Facebook	end	dem	i	ikke	kan,	eller	dem	der	ikke	er	
tilstede?	
	
Camilla:	 Jeg	 synes	 det	 kommer	 meget	 an	 på	 det	 indhold	 de	 lægger	 op.	 (KONGE	 citat	 der	
understreger	indholdets	vigtighed)	
	
Interviewer:	Ja.	
	
Camilla:	Fordi	er	det	bare	en	model	i	et	det	ene	sæt	tøj	og	det	andet	sæt	tøj,	så	føler	jeg	ikke	jeg	
får	en	tættere	relation,	for	så	kan	jeg	gå	ned	i	tøjbutikken	og	se	det.	Men	kommer	de	med	lidt	
mere,	 noget	 indhold	 jeg	 føler	 der	 rammer	 mig,	 noget	 der	 har	 relevans	 for	 mig,	 noget	 der	
interesserer	mig	og	måske	noget	med	hvad	laver	vi	her.	Sådan	ser	det	ud	på	kontoret	i	dag.	Eller	
hun	har	 fødselsdag	og	sætter	 flag	over	det	hele.	Så	ville	 jeg	 få	en.	 (FRAAS	relevant	+	brand-
bruger	relation)		
	
Andreas:	jeg	vil	også	sige	Facebook	er	også	en	mulighed	for	at	lave	nogle	forskellige	tekster,	
eller	historier	som	afviger	fra	det	som	du	skriver	på	din	hjemmeside,	som	er	stift	og	der	er	nogle	
kategorier	du	skal	have	også.	Visioner	og	missioner	og	alt	det	der.	Facebook	er	en	mulighed	for	
at	få	noget	personlighed	ind	i	dit	brand.		(God	pointe	+	KONGE	citat	–	FRAAS	relevant)	
	
Interviewer:	Men,	men	lad	mig	omstille	spørgsmålet,	sådan	så	det	heller	ikke	lyder	så.	Føler	i	
jer	tættere	på	brandet?	
	
Andreas:	Ja.	Ja,	det	synes	jeg	egentlig,	fordi	jeg	føler	det	er	en	anden	form	for,	de	skriver	på	en	
lidt	mere	uformel	måde,	og	er	tættere	på	mærket	vil	jeg	mene.	
	
Interviewer:	Isabel.	
	
Isabel:	Jeg	vil	egentlig	give	dig	ret	i	hvad	du	sagde	Simone.	
	
Camilla:	Camilla.	
	
Isabel:	Camilla.	I	forhold	til	at	man	ser	noget	andet	end	hvad	man	kan	se	nede	i	butikken	eller	
hvor	det	er,	men	samtidig	så	tror	jeg	også	hvis	jeg	fulgte	en,	et	brand,	som	postede	for	meget	af	
sådan	noget.	Så	ville	jeg	ikke	følge	dem	længere,	fordi	så	ville	jeg	synes	det	var	træls.	Men	det	
jeg	tror	der	kan	gøre	det	personligt,	det	er	man	læser	en	masse	beskeder	fra	sine	venner	eller	
omgangskreds,	og	så	kommer	det	der	brand	jo	ind	imellem,	så	måske	bliver	det	lidt	relateret	og	
blandet	sammen	på	den	måde.	
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Interviewer:	Så	spørgsmålet	til	om	du	føler	dig	tættere,	det	kommer	lidt	an	på	indholdet?	
	
Isabel:	Det	er	virkelig.	Det	er	virkelig	svært	at	svare	på.	
	
Interviewer:	Jamen	det	er	også	et	speciale	det	her.	
	
Isabel:	Hehe.	
	
Interviewer:	Rasmus?	
	
Rasmus:	Jeg	føler	mig	tættere	på	dem.		
	
Interviewer:	Ja.	
	
Rasmus:	Hvis	det	er	ordentligt	indhold.	Altså	relevant	indhold	for	mig,	men	det	er	også	meget	
den	der	med	ligesom	Camilla	siger,	at	det	ikke	bare	er	en	eller	anden	model	der	bare	kører.	Og	
så	har	man	bare	lige	trykket	i	gang.	For	eksempel	svarene	på	folks	spørgsmål	på	på,	inde	på	
virksomheden,	der	har	de	nogle	gange	sådan	en	person	der	sidder	og	siger:	”hej”	og	så	taster	de	
lige	navnet	ind	og	så	har	de	måske	de	fem	samme	linjer	med:	”vi	vil	gerne	hjælpe	dig	hurtigst	
muligt	du	kan	kontakte	vores	kundesupport	og	bla	bla	bla	bla”,	og	så	ser	man	den	samme	smøre,	
som	 er	 blevet	 sendt	 til	 ti.	 Altså	 de	 svarer	 dem,	 men	 det	 er	 samme	 smøre.	 Fuldstændig	
utroværdigt.	Det	er	overhovedet	ikke	personligt.	Hvis	de	nu	havde,	hvis	der	nu	var	en	person	
der	sådan	svarede	forskellige	ting,	så	ville	jeg	synes	det	var	mega	fedt,	for	så	bliver	der	brugt	
lidt	tid	og	man	føler	virkelig:	”okay,	de	tager	sig	af	mig”.	Så	føler	jeg	man	får	et	tæt	bånd.	(God	
pointe	+	klasse	citat)	
	
Interviewer:	ja,	jeg	har	set	dig	Andreas.	Jeg	skal	bare	lige	høre	Heidi	og	Winther.	Føler	du	dig	
tættere	på	de	brands	du	følger?	
	
Kasper:	jeg	sad	også	og	tænkte	på	det.	Det	er	nok	lidt	mere	lokalt,	hvis	man	sådan	skal	føle	sig	
tættere.	Hvis	nu.	Nu	kan	jeg	godt	lide	det	mærke	der	hedder	Lex	Deus,	og	hvis	de	poster	en	eller	
anden	video	med	check	on,	check	de	her	fede	sneaks.	De	første	ti	der	kommer	herned	de	får	lige	
en	cap	med	eller	et	par	sokker	eller	sådan	noget	og	så	tager	de	en	fed	video	af	dem	der.	Der	står	
nede	 og	 viser	 hvad	 det	 er	 for	 noget.	 Det	 synes	 jeg	 rammer	 mig	 lidt.	 Det	 bliver	 lidt	 mere	
personligt	synes	og	den	relation,	fordi	jeg	ved	hvordan	de	ser	ud	dernede.	
	
Interviewer:	Så	Facebook	hjælper	ikke	rigtig	med	og	hvad	skal	man	sige.	
	
Kasper:	Jo,	jeg	synes	nemlig	det	hjælper	lige	præcis,	hvis	det	bliver	lokalt	for	mig,	hvis	man	kan	
sætte	ansigt	på	dem	der	står	nede	i	butikken.	
	
Interviewer:	Nå	og	så	over.	
	
Kasper:	Ja,	hvis	jeg	følger	dem	inde	på	Facebook.	
	
Interviewer:	Hvad	med	Heidi?	
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Heidi:	Hmm.	Altså	ikke	sådan	synes	jeg	ikke.	Altså	jo	hvis	jeg	har	set	nogle	nyheder	inde	på	
siden,	 så	 kan	 jeg	 jo	 hurtigt	 spotte	 dem	 nede	 i	 butikkerne,	 og	 så,	 altså	 så	 går	man	 jo	mere	
målrettet	efter	det.	Men.	
	
Interviewer:	Men	det	ikke.	
	
Heidi:	Men	det	er	ikke	noget	der	som	sådan.	
	
Interviewer:	Okay,	men.	Andreas.	
	
Andreas:	 Jeg	vil	sige	det	der	om	man	føler	sig	tættere	på	virksomheden.	Det	synes	 jeg	også	
handler	eller	kommer	an	på	virksomhedens	størrelse.	Er	det	den	lille	lokale	virksomhed	nede	
på	gadehjørnet	man	måske	kender	lidt	allerede,	eller	er	det	en	stor	mastodont	som	man	måske	
tænker:	”hvor	tæt	kommer	jeg	egentlig	på	virksomheden.	Og	så	vil	jeg	også	sige	noget	om	det	
der	med	virksomhede	der	kommenterer,	virksomheder	der	kommenterer.	Jeg	har	også	set	det	
modsatte,	hvor	de	nærmest	kommenterer	på	det	hele	og	hvor	man	nærmest	tænker:	”det	er	
kvalmende”,	 fordi	 de	 følger	 bare	 den	 strategi,	 at	 de	 skal	 være	 oh	 så	 aktive	 online	 og	
kommentere.	Sådan	det	er	sådan	lidt.		(Interessant	pointe)	
		
Interviewer:	Det	er	svært	var.	
	
Andreas:	Det	er	rigtig	svært.	
	
Interviewer:	Men,	men	nu	siger	du	det	her	med,	at,	at	når	det	er	sådan	en	stor	virksomhed.	Nu	
følger	du	selv	Tiger	of	Sweden.	
	
Andreas:	Ja.	
	
Interviewer:	Vil	du	definere	dem	som	en	lille	virksomhed?	
	
Andreas:	Nej	slet	ikke.	Altså	en	mindre	virksomhed	i	mine	øjne,	det	er,	det	er	en	virksomhed	
som	 nærmest	 kun	 er	 i	 en	 by	 eller,	 eller	 en	 virksomhed	 hvor	 du	 egentlig	 har	 været	 nede	 i	
butikken	og	set	dem	i	øjnene.	Og	ved	at	dem	der	også	står	for	det	her	på	Facebook,	det	er	også	
dem	der	er	nede	i	butikken.	
	
Interviewer:	Så	det	jeg	hører,	er	det	at	niche	brands	de	har	større,	altså,	er	det	mere	de	små	
brands	som	i	føler	jer	tættere	på?	
	
Kasper:	Det	er	i	hvert	fald	nemmere	for	dem	og	gøre	det	mere	personligt.	Frem	for	Tiger	eller	
Nike,	synes	jeg.	
	
Camilla:	 Ja	og	egentlig	også	de	der	konkurrencer,	 som	man	nu	engang	 synes	bliver	 lidt	 for	
meget.	Men	det	er	egentlig	meget	sjovt,	at	der	står	en	ekspedient	med	denne	her	kurv	du	kan	
vinde	og	så	to	dage	efter,	så	går	du	lige	derind:	”gud	det	var	dig	der	var	lige	der”.	Det,	altså	det	
er	nok	lidt	nemmere	ja,	fordi	man	er	mindre.	
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Andreas:	Jeg	vil	sige	det	kan	godt	lykkedes	med	at	en	større	kæde	kan	være	lokal.	Det	er	nu	
ikke	lige	tekstil,	men	bare	lige	for	at	give	et	eksempel	på	det.	Det	er	Rema1000.	Så	får	de	den	
lokale	brugsmand	til	at	lave	et	eller	andet	sjov	video,	jeg	tror	han	gik	gennem	butikken	og	sang.	
Jeg	tror	det	var	Rema1000.	Og	det	er	jo	meget	lokalt,	selvom	det	er	en	stor	kæde.	Så	det	kan	nok	
også	godt	lykkedes	for	en	større	tøjvirksomhed.		
	
Interviewer:	Ja.	Isabel.	
	
Isabel:	Men	der	 er	 det	 vel	 også	 sådan,	 at	 der	 kan	 være	 en	Minimum,	 en	 Facebookside	 der	
hedder	Minimum	Århus	og	Minimum	Herning	og	Minimum	København.	
	
Interviewer:	Så	man	kan	lave	det	lokalt?	
	
Isabel:	Ja.	
	
Camilla:	Ja.	
	
Interviewer:	Andreas.	Undskyld,	Rasmus.	
	
Rasmus:	Det	var	bare	lige	2.	Den	ene,	fordi	jeg	tror	du	var	sådan	lidt.	Du	vidste	ikke	helt	hvad	
Kasper	han	mente	med	det	der	med	de	billeder.	At	det	var	det	der	med,	at	man,	den	der	person	
man	har	købt	en	vare	af,	at	man	også	ser	den	person	på	et	billede,	så	er	det	jo	mega	troværdigt.		
	
Interviewer:	Nå,	var	det	det	du	mente?	
	
Rasmus:	Var	det	ikke	meget	det	du	mente?	
	
Kasper:	Det	var	det	jeg	mente	jo.	
	
Rasmus:	At	når	du	har	stået	dernede	og	snakket	med	ham	i	går	og	så	i	morgen,	så	ser	du	at	der	
er	kommet	et	tilbud.	Og	det	er	ham	du	lige	har	stået	og	snakket	med	i	går.	Så	føler	du	virkelig:	
”hold	da	op”.	
	
Interviewer:	Så	det	hjælper?	
	
Kasper:	Ja.	Ja.	
	
Interviewer:	Jamen	det	er	derfor	vi	har	det	her,	fordi	det	er	ikke	alt	den	her	registrerer.	
	
Rasmus:	Det	er	ikke	alt	der	lige	fiser	ind.	
	
Interviewer:	Men.	Men	nu.	Det	var	egentlig	sidste	spørgsmål,	men	nu	kommer	der	lige	et	mere,	
fordi	at	jeg	kan	simpelthen	ind	til	kernen	i	det	her.	Fordi	i	snakker	altid	om	indhold	og	det	her	
med	det	skal	være	noget	indhold,	andet	indhold,	og	det	skal	ikke	bare	være	en	eller	anden	model	
der	står	i	et	eller	andet.	Altså	det	indhold	her	i	snakker	om	på	Facebook,	skal	det	afvige	meget	
fra	det	der	er	i	traditionelle	medier,	som	aviser	og	TV	og	sådan	noget?	Fordi	i	snakker	om	det	
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skal	være	en	der	render	rundt	nede	i	en	butik,	en	kurv	man	kan	vinde	eller	Nike	der	laver	en	
fed	video.	Rasmus.	
	
Rasmus:	Altså	for	mig,	hvis	det	skal	være	en	Facebookside.	Det	skal	sådan	have	lidt	af	det	hele.	
Den	skal	både	have	det	her	med,	at	man	ser	måske	en	person	du	har	set	i	en	butik,	men	igen	det	
kan	også	være	tekstilbutikker	der	ikke	rigtig	har	fysiske	butikker.	Men	så	det	der	med,	at	man	
får	de	her	relevante	tilbud.	At	man	føler,	at	man	bliver	gjort	opmærksom	på	hvis	der	er	noget	
de	kører	tilbud	på,	men	at	du	også	ser	de	her	billeder	bag	kulissen,	hvor	de	sidder	på	kontoret.	
Altså	sådan	en	blanding	af	det	hele.		
	
Interviewer:	Så	det	ikke	bare	er	sådan	et	salgsfremstød?	
	
Rasmus:	Ja.	Jeg	tror	egentlig	det	bedste	for	mig,	det	er	at,	at	jeg	føler	at	det	ikke	er	salg	salg.	At	
det	også	er	en	relation	de	gerne	vil	bygge,	at	de	gerne	vil	have	at	vi	er	en	del	af	familien,	hvis	
man	kan	sige	det	sådan.	(KLASSE	citat	i	forhold	til	brand-bruger	relation)			
	
	Interviewer:	Ja.	
	
Rasmus:	Og	det	er	lidt	igen,	hvis	man	siger	det	ikke	er	tekstil.	Hvis	nu	vi	tager	noget	der	ikke	er	
tekstil,	men	noget	der	hedder	billigvoks	i	Aarhus.	Det,	det	er	bare	fordi	det	er	det	eneste	jeg	har	
et	eksempel	fra,	men	de	gør	det	der	med,	at	man	så.	En	konkurrence	hvor	du	ser	fra	deres	kontor	
og	så	ser	hvor	de	sidder	hver	dag.	Okay,	så	ser	du	jo	det	der	med	at	der	sidder	50	medarbejdere	
og	arbejder	på	højtryk	for	at	få	det	her	til	at	køre.	
	
Interviewer:	Så	man	personliggøre?	
	
Rasmus:	 Ja,	 ja.	Så	du	lige	pludselig	med	inde	bagved.	Man	sidder	 jo	tit	og	tænker:	”gad	vide	
hvordan	de	egentlig	arbejder	og	hvordan	det	ser	ud	og”.	
	
Interviewer:	Isabel.	
	
Isabel:	Jeg	tror	for	mig	kommer	det	lidt	an	på	brandet.	Og	hvis	jeg	for	eksempel	køber	et	dyre	
mærke,	 så	 forventer	 jeg	måske	 noget	mere.	 En	 anden	 aktivitet	 end	 hvis	 det	 er	 et	 billigere	
mærke.	For	eksempel	ville	jeg	jo	synes	det	var	træls,	hvis	det	var	et	billigt	mærke	der	kom	med,	
altså	alt	deres	tøj	på	halv	pris,	fordi	det	er	billigt	i	forvejen.	Hvor	det	måske	er	fedt	på	Tiger	og	
Sweden.	Og	hvor,	hvis	jeg	køber	noget	dyre	vil	jeg	måske	hellere	have	en	historie	end	jeg	vil	på	
de	andre,	hvor	jeg	bare	køber	det	fordi	de	skal	være	billigere	og	holde	et	år.	
	
Interviewer:	Altså	historie	bag	alt	det	her?	
	
Isabel:	Ja,	altså	se	på	kontoret	eller	sådan	noget.	
	
Interviewer:	Ja.	Andreas.	
	
Andreas:	 Jeg	 er	 ikke	 enig	 i	 det	 Rasmus	 siger	 og	 hvad	 du	 siger.	 Man	 skal	 egentlig.	 Jeg	 ser	
Facebook	primært,	som	lidt	en	kreativ	legeplads.	Det	der	med	man	også	som	virksomhed	skal	
følge	med	Facebooks	udvikling.	Hvad	er	det	Facebook	har	nu.	Hvad	er	det	der	gør	man	kommer	
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højt	på	hitlisterne	og	alt	det	der,	det	skal	man	selvfølgelig	følge	med	i.	Men	du	skal	også	være	
troværdig.	Hvad	er	det	for	en	virksomhed	vi	er.	For	jeg	tror	ikke	du	skal	være	mega	forskellig	
på	Facebook,	hvad	du	gør	på	Facebook	og	hvad	du	gør	på	din	hjemmeside	eller	nede	i	butikken.	
Jeg	tror	det	er	rimelig	vigtigt,	at	der	er	den	røde	tråd	trods	alt,	men	jeg	ser	stadigvæk	Facebook	
som	lidt	en	bedre	mulighed	for	at	være	personlig	og	lidt	mere	kreativ.	(God	pointe	–	opfattes	
som	mere	personligt!)	
	
Interviewer:	Camilla.	Hvad	tænker	du	i	forhold	til	det	her	med	indhold?	Altså	skal	det	være	
noget	anderledes	noget.	
	
Camilla:	Jamen	det	synes	jeg,	at	det	skal.	Også	som	han	sagde,	der	skal	være	en	rød	tråd.	Man	
skal	også	kunne	genkende	Facebooksiden	inde	på	hjemmesiden.	Jamen	jeg	synes	også	det	skal	
være	lidt	mere	personliggjort.	Jeg	vil	godt	vide	at	det	er	mennesker	der	sidder	bagved	og	ikke	
bare	en	eller	anden	robot,	der	sidder.	Det	kan	være	en	service	meddelelse:	”vores	hjemmeside	
er	altså	nede	lige	nu.	Vi	beklager	meget,	men	den	kommer	op	senere”.	Altså,	den	måde.	At	man	
også	ligesom	giver	relevant	indhold	til	forbrugeren.	Og	vise	hvad	der	måske	sker	på	kontoret	
eller	sådan	ser	produktionen	ud.	Hvad	det	nu	kunne	være.	
	
Interviewer:	Er	du	enig	Heidi?	
	
Heidi:	Ja.	
	
Interviewer:	Hvad	med	Winther.	Er	du	også	enig?	
	
Kasper:	Ja,	fuldstændig.	Jeg	synes	Rasmus	han	sagde	det	godt.	Men	jeg	tænkte	også,	lige	kort.	
Jeg	synes	at	Facebook	er	et	godt	medie	til	sådan	at	tænke	lidt	ud	af	boksen,	men	det	skal	virkelig	
harmonerer.	Det	ville	være	underligt,	hvis	 ja,	nu	snakker	vi	meget	Tiger,	hvis	direktøren	for	
Tiger	gør	et	eller	andet	helt	vanvittigt.		
	
Interviewer:	Ja.	Jamen	så	vil	jeg	sige	tusind	tak	fordi	i	gad	og	hjælpe,	og	så	vil	jeg.	Så	håber	vi	
den	har	optaget.		
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Bilag	18:	Sponsoreret	reklame	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


